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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η 

 

 

Της 11ης  Μαίου 2011 

 

 

Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20.00 μ.μ. 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Δινάκης Κωνστανίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας) 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Αγοραστός Αγοραστός  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αποστολίδου Ραχήλ 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

Βαλτσάνης Δημήτριος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γκότσης Ηλίας 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος  

Δήμου Ιωάννης 

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

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
Κανείς.  

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Σύσταση πάγιας προκαταβολής. 

                      
ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών.   

 

ΘΕΜΑ   3ο: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων.  

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση μη εκμίσθωσης τμήματος των αριθ. 333 & 423 δημοτικών 

αγροτεμαχίων & τμήματος της εγκαταλελειμμένης αγροτικής οδού 

όπισθεν του ΟΑΕΔ & έκτασης 3.178, 45τ.μ., 509.94 τ.μ. & 316,16 τ.μ. 

αντίστοιχα, δηλαδή συνολικής έκτασης 4.005 τ.μ. 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής 

μονάδας στην Τ.Κ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών.         

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του Δήμου Σερρών από 

δικαστικούς επιμελητές. 

ΘΕΜΑ   7ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παροχής 

υπηρεσιών: «Ανόρθωση υποβαθμισμένων επιφανειών φυτοκάλυψης 

Δήμου Σερρών» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 

2011, προϋπολογισμού 18.892,55 € με Φ.Π.Α. 

         

ΘΕΜΑ   8ο: Καθορισμός εξόδων κίνησης Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Συγκρότηση επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων για την επεξεργασία και 

εισήγηση στο Δ.Σ. προς κατάρτιση – ψήφιση του νέου κανονισμού 

λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.                                  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση Δημοτικής έκτασης στην Ελληνική 

Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. 

                       
ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης της εταιρείας 

Λιθογραφική Σερρών περί προμήθειας ενημερωτικού και υποστηρικτικού 

υλικού στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του έργου «PIMMS 

TRANSFER». 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π. 

«Α.Ο.Δ. Σερρών». 

 



 

ΘΕΜΑ  13ο: Ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου στον αύλειο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου Λευκώνα σε: «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ». 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια 

εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Σερρών» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 στον άξονα 

Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην 

Π.Κ.Μ. στον κωδικό Προτεραιότητας 75 – Υποδομές Εκπαίδευσης, 

Κατηγορία πράξης 7507 – Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων 

(Πρόσκληση 57).         

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση επέκτασης – συμπλήρωσης δικτύων Φ.Ο.Π. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: «Διαμόρφωση Χώρων και Δρόμων στο 

Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου». 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση 

πίστωσης ποσού 120.559,99 € (με Φ.Π.Α. 23%), από πιστώσεις του 

άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (42.646,92€), από ΣΑΤΑ 2010 (30.000,00€) 

και από Δημοτικούς Πόρους (47.913,07€). 

            

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδρομής για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 

      
ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια βιβλίων. 

 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου 

και του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη.                        

 

ΘΕΜΑ  20ο: Σύσταση τεσσάρων (4) θέσεων υδρονομέων διανομής αρδευτικού νερού 

στη Δ.Κ. Καπετάν Μητρούση και στην Δ.Κ. Λευκώνα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007.   

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: 

«Κατασκευή κυκλικών κόμβων».  

 

ΘΕΜΑ  22ο: Αντικατάσταση μελών της «Ένωσης Συλλόγων Γονέων - Μαθητών των 

Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».   

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δώδεκα (12) δάφνινων στεφανιών 

για την κατάθεσή τους σε διάφορες επετείους.        

 

ΘΕΜΑ  24ο: Αποκαλυπτήρια της προτομής του στρατηγού Ευριπίδη Μπακιρτζή και 

έγκριση δαπάνης της εκδήλωσης. 

 



 

ΘΕΜΑ  25ο: Συγκρότηση επιτροπών χορήγησης πιστοποιητικών κτηματολογίου των 

Δημοτικών Κοινοτήτων: Ελαιώνα, Οινούσας, Ορεινής, Βαμβακούσας και 

του Οικισμού Ξηροτόπου. 

           

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας 

νοτίου πετάλου Δημοτικού γηπέδου Σερρών». Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση πίστωσης ποσού 

306.940,91€, προερχόμενη από χρηματοδότηση του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

     
ΘΕΜΑ  27ο: Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, σύμφωνα με το 

άρθρο 155 του Ν. 3463/2006. 

                                  
ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών 

και της ΔΕΥΑ Σερρών για είσπραξη λογαριασμών νερού πρώην Δήμων: 

Κ. Μητρούση, Λευκώνα, Σκουτάρεως και πρώην Κοινοτήτων Άνω 

Βροντούς και Ορεινής.                      

 

ΘΕΜΑ  29ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα: α) με το άρθρο 109 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /07.06.2010) και β) την υπ΄ αριθ. 284/2001 

απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σερρών (ΦΕΚ ........./2011 τ.Α’). 

   
ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών 

και Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών Νομού Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Συζήτηση και προτάσεις επί του σχεδίου σταδιακής εξυγίανσης της 

οικονομικής κατάστασης του Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση μελέτης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά 

κτίρια του Δήμου Σερρών.         

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτήσεων του Δήμου Σερρών στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Πρόσκληση 1.12. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων: α) «Εξυγίανση 

αγροτικών δρόμων σύνδεσης αγροκτημάτων Λευκώνα – Μητρουσίου» 

και β) Καθαρισμός αρδευτικών – αντιπλημμυρικών τάφρων 

αγροκτήματος Λευκώνα – Κ. Δένδρων – Μητρουσίου». 

 

ΘΕΜΑ  35ο: Ψήφιση πιστώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 101, 140, 158, 202, 220 του 

Ν. 3463/2006.       

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Σερρών¨.     

 



 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 

    

 

κ. Πρόεδρος: Κύριοι και κυρίες καλησπέρα σας. Παρακαλώ λίγη ησυχία. 

Ανακοίνωση προς το Σώμα. Θέμα: «Τοποθέτηση εκτός παράταξης του Δ.Σ. Αγοραστού 

Αγοραστού». 

«Σας γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφούσα παράταξη του Δήμου Σερρών μετά από 

ομόφωνη απόφασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010 

προκειμένου να μην αιωρείται υποψία συγκάλυψης για θέματα ασυμβιβάστου λόγω 

ύπαρξης οφειλής προς της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών του Δ.Σ. κ. Αγοραστό Αγοραστού και 

θέλοντας να συμβάλλει στην κατεύθυνση της διαφάνειας της χρηστής διοίκησης του 

Δημόσιου Βίου της χώρας και ειδικότερα στους κόλπους της Δημοτικής Αρχής έθεσε 

εκτός παράταξης τον Δ.Σ. κ. Αγοραστό Αγοραστό από κάθε εκδήλωσή της μέχρι την 

πλήρη διαλεύκανση του θέματος. Παρακαλούνται δε και μέχρι να υπάρξει νεότερη 

απόφαση εκ μέρους της πλειοψηφούσας παράταξης να μην συμπεριλαμβάνεται, ως 

μέλος της, ο εν λόγω Δημοτικός Σύμβουλος σε οποιανδήποτε απόφαση του Δ.Σ. και σε 

κάθε συλλογικό όργανο του Δήμου. 

Εκ μέρους της πλειοψηφούσας παράταξης ο Δήμαρχος» 

Απαντήσεις σε ερωτήσεις από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 

18.04.2011. Υποβλήθηκαν προς τον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 

κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, δύο ερωτήσεις σε μία πρόταση από 

τον Δ.Σ. κ. Κοτρώνη Παναγιώτη. 

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την άμεση επαναλειτουργία του Δημοτικού 

αναψυκτηρίου. Η απάντηση δόθηκε από τον κ. Δήμαρχο, άμεσα, στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο της 18.04.2011. 

Η δεύτερη ερώτηση είχε ως θέμα: «Όχι στην υποβάθμιση του σιδηροδρόμου και 

την απομόνωση του Δήμου Σερρών από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την 

Τουρκία». 

Κύριε Κοτρώνη θέλετε να διαβάσω….. 

κ. Κοτρώνης: Κύριε πρόεδρε να σας διαβάσω…. 

κ. Αναστασιάδης: Κύριε πρόεδρε να διαβάσετε παρακαλώ… 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. (Διαβάζει το έγγραφο). Μέχρι πριν λίγους μήνες χιλιάδες 

επιβάτες ερχόταν στο Δήμο μας μέσω του σιδηροδρομικού σταθμού Σερρών αλλά τώρα 

θα πρέπει να βρουν άλλο μέσω μεταφοράς για να εξυπηρετηθούν, καθώς από τα 11 

δρομολόγια που συνέδεαν τη Σέρρες με την Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη και την 

Σόφια μένουν μόνο δύο, Θεσσαλονίκη – Δίκαια και αυτά δεν είναι υπερσύχρονα. Η 

διακίνηση εμπορευμάτων έχει σταματήσει πολύ νωρίτερα στερώντας από την αγορά των 

Σερρών ένα εναλλακτικό και οικονομικό τρόπο μεταφοράς αγαθών. Παράλληλα 

ακριβαίνουν τα εισιτήρια και όλο αυτό βαφτίζετε εξορθολογισμός λειτουργίας και 

εξυγίανσης του Ο.Σ.Ε. που θα εξαλείψει τα πολυσυζητημένα ελλείμματα, την ίδια στιγμή 

που το τρένο στην υπόλοιπη Ευρώπη επιδοτείται και αναβαθμίζεται διαρκώς σε κύριο 

μέσο μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών. Βέβαια εκεί η επιχορήγηση του κράτους 

καταγράφεται στα έσοδα ενώ εδώ η θεσμοθετημένη οικονομική συμβολή στην 

συντήρηση των υποδομών δεν καταβάλλεται για πολλά χρόνια και αναγκαστικά 

μετατρέπεται σε βαθύ δανεισμό από τράπεζες ο οποίος καταγράφεται σαν έλλειμμα, έτσι 

το πιο οικονομικό μέσο μεταφοράς που φτάνει και στην τελευταία πόλη της Ευρώπης 



 

επιδοτούμενο στην Γερμανία με 3,5δις, στην Αυστρία με 1δις και στην Δανία με 

600εκατ. ετησίως, εδώ αντί να το αναβαθμίσουν ουσιαστικά το καταργούν. Η κατάργηση 

παρεχομένων υπηρεσιών συγκοινωνία, παιδεία, υγεία έχει γίνει πλέον ο εύκολος τρόπος 

να λύνουμε τα προβλήματα που είναι υπαρκτά το κόστος όμως αυτό το πληρώνει η 

κοινωνία και είναι πολύ ακριβό. Όσοι προπαγανδίζουν την ιδιωτικοποίηση σαν λύση 

ξεχνούν ότι οι ιδιωτικοποιημένοι Βρετανικοί Σιδηρόδρομοι επιδοτούνται με ποσά 

εξαπλάσια από ότι στην προ Θάτσερ εποχή που ήταν κρατικοί. Επίσης πολύ ξεχνούν ότι 

η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις οδικές μεταφορές και αερομεταφορές δεν 

συγκρίνεται με αυτή του σιδηροδρόμου. Η αληθινή πράσινη ανάπτυξη όμως περνά μέσα 

από τις ράγες και ο σιδηρόδρομος μπορεί να γίνει πραγματικός μοχλός ανάπτυξης 

τοπικών κοινωνιών προσφέροντας, ιδιαίτερα σε περίοδους οικονομικής κρίσης, φτηνή, 

ασφαλή, εναλλακτική και οικολογική μετακίνηση ελαφρύνοντας τους οικογενειακούς 

προϋπολογισμούς και δίνοντας ένα στίγμα στην καταρέουσα τοπική οικονομία. Τέλος, 

επειδή ήδη πολύ Δήμοι, Φλώρινας, Δράμας Προσωτσάνης, Κομοτηνής κ.λ.π. έχουν 

αντιδράσει έντονα και ανέλαβαν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση επίλυσης του καυτού 

αυτού προβλήματος, 

Ερωτάστε κύριε Δήμαρχε, 

Δεν θεωρείτε ότι πρέπει η Δημοτική Αρχή να πρωτοστατήσει στην διεκδίκηση 

της Σερραϊκής κοινωνίας για αναβαθμιζόμενη σιδηροδρομική συγκοινωνία ανάλογα με 

τις ανάγκες του Νομού και του Δήμου μας; 

Δεύτερον δεν θεωρείται ότι αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Σερρών όχι 

μόνο η επαναλειτουργία των δρομολογίων που διακόπηκαν, αλλά και η δημιουργία 

προαστιακού σιδηροδρόμου Σερρών – Θεσσαλονίκης; 

Τρίτον μήπως πρέπει, κύριε Δήμαρχε, όχι μόνο να αντιδράσετε, αλλά και να 

αναλάβετε πρωτοβουλίες συντονισμού όλων των γειτονικών δήμων που πλήττονται από 

την υποβάθμιση του σιδηροδρόμου, όπως είναι η Προσωτσάνη, η Δράμα, η Κομοτηνή 

κ.ά.; 

Με τιμή ο ερωτών Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Κοτρώνης. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε 

κ. Δήμαρχος: Για το θέμα αυτό έχω να πω να εξής: Επικοινώνησα με τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Σ.Ε. κ. Ηλιαστόπουλο για το θέμα των δρομολογίων που 

έχουν μειωθεί και με τον υφυπουργό μεταφορών τον κ. Βούγια για το θέμα του 

προαστιακού. Όσον αφορά για τα δρομολόγια τα οποία μειώθηκαν από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο πήραμε την απάντηση ότι προσωρινά έχουν ανασταλεί κάποια δρομολόγια τα 

οποία έχουν υψηλό κόστος και χαμηλά έσοδα, όμως θα επανεξετάσουν το θέμα αυτό και 

ενδεχομένως να προστεθούν κάποια δρομολόγια. Αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. 

Δηλαδή βρίσκεται το θέμα αυτό στη φάση της επανεξέτασης. Όσον αφορά τώρα το θέμα 

του προαστιακού ο υφυπουργός ο κ. Βούγιας που είπε ότι δεν προβλέπεται η δημιουργία 

προαστιακού Σερρών - Θεσσαλονίκης λόγω του ότι υπάρχει η Εθνική οδός Σερρών – 

Θεσσαλονίκης που μέσα σε ¾ μπορεί κάποιος να πάει Σέρρες – Θεσσαλονίκη και 

αντίστροφα και ότι ο προαστιακός δεν θα είναι ανταγωνιστικός λόγω της Εθνικής οδού, 

αλλά και λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής του. Η θέση της Δημοτικής αρχής 

σχετικά με το θέμα που θέσατε κ. Κοτρώνη είναι να επαναλειτουργήσουν τα δρομολόγια 

τα οποία έχουν ανασταλεί και η θέση μας για τον προαστιακό είναι να δημιουργηθεί ο 

προαστιακός και γι’ αυτό εμείς προτείνουμε, αν συμφωνεί το Σώμα να στείλουμε ένα 



 

υπόμνημα, έγγραφο, όπως νομίζετε προς το Υπουργείο Μεταφορών και θα θέτουμε αυτά 

τα δύο αιτήματα και από κει και πέρα θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις. 

κ. Αναστασιάδης: Πολύ μας απασχολεί αυτό το θέμα, αλλά … η ΤΕΔΚ, η κάθε 

ΤΕΔΚ του Νομού Σερρών, Δράμας κλπ. Αυτή θα είναι το μεγάλο … όργανο το οποίο … 

αλλά και τι να κάνουν…; Μπορείτε να μου πείτε που θα βγει αυτό το πράγμα; Είναι 

κρίμα. Οι επαγγελματίες πληρώνουν εκατομμύρια φόρους, Πως θα λειτουργήσει. Όταν 

αντί για 1.000 υπαλλήλους έχουμε 15.000 που θα βγει αυτό. Τίποτε άλλο ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος:  Τι προτείνεις, απολύσεις; 

κ. Αναστασιάδης: Τι προτείνω, δεν προτείνω τίποτε. Αυτό δεν μπορεί να 

λειτουργήσει. Πολύ καλά κάνει και κόβεται. Όλοι υπάλληλοι θα είναι στην Ελλάδα; 

Ποιος θα δουλέψει γι’ αυτούς; Φτάνει. 

κ. Πρόεδρος: Σχετικά με την πρόταση της διάβασης πεζών με θέμα τη 

συγκρότηση επιτροπής δημοτικών συμβούλων για την επεξεργασία και εισήγηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο …. 

κ. Κοτρώνης: Κύριε πρόεδρε να πω δυο κουβέντες σχετικά με το θέμα αυτό; 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. 

κ. Κοτρώνης: Επειδή δεν είμαστε συνηθισμένοι σε δυναμικές λύσεις πολύ 

γραφειοκρατικά το κάνετε, δεν είναι έτσι τα θέματα, δηλαδή θα κάνουμε δεν έχετε πάρει 

μυρωδιά από τους άλλους δήμους που αναφέρω έχουν κινήσει τα πάντα, έχουν κάνει 

καταλήψεις, έχουν κάνει δυναμικές κινητοποιήσεις στην Φλώρινα, έχουν κάνει πορεία 

μέσα σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, και εκεί έχουν επανεξετάσει το θέμα. Ο κ. Βούγιας 

λοιπόν δεν παραβίασε, βάζει αυτός προτεραιότητες, αν θα βγει από μας ένα ψήφισμα δεν 

θα κάνει τίποτε, θα δώσει προτεραιότητα σε αυτούς που κινούνται δυναμικά. Και η 

Προσοτσάνη και η Δράμα οι πάντες. Δεν βλέπω λοιπόν καμιά πρόθεση για δυναμική 

διεκδίκηση. Δεν αξιολογεί τον σιδηρόδρομο ως ένα πρωτεύον ζήτημα, άλλα 

αξιολογούνται, κατά την γνώμη μου πολύ έξω με αυτά.  

Το δεύτερον για τον προαστιακό είναι ένα θέμα οικονομικό, δεν θα πιστεύουμε 

ότι μας λέει ο καθένας. Ο κ. Μπόλαρης, αν δεν κάνω λάθος δεν είναι μόνο στέλεχος του 

ΠΑΣΟΚ, αλλά ήταν και υφυπουργός μέχρι πριν από λίγο. Είπε και είχε υποσχεθεί και 

ήταν δεδομένο ότι υπάρχει ο προαστιακός μέσα στο πρόγραμμα και της Κυβέρνησης και 

του ΠΑΣΟΚ, από το 2007 όχι ότι δεν γίνεται πως δεν γίνεται πως στη Λάρισα τόσα 

χιλιόμετρα γίνεται και εδώ δεν γίνεται δήθεν το κόστος είναι μεγάλο και δεν συμφέρει 

και δεν κάνει. Πως γίνεται όλο σε μας μην συμφέρει. Και επίσης δεν βλέπω καμιά 

διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών, περιμένουμε την απάντηση ποια απάντηση, δεν 

σας συγκινεί το θέμα να πάρετε ένα τηλέφωνο να μάθετε τι έκανε η Δράμα, η 

Προσοτσάνη, η Φλώρινα μπας και μπορέσουμε να συντονιστούμε και να πιέσουμε, έτσι 

θα λυθεί το θέμα; Δεν θα μας δώσει σημασία κανένας. Ευχαριστώ. 

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν κύριε συνάδελφε, κ. Κοτρώνη μάλλον δεν 

παρακολουθήσατε τι είπα. Είπα σε πρώτη φάση να βγάλουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα και 

από εκεί και πέρα να δούμε τις περαιτέρω κινήσεις μας. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει 

διάθεση; Εδώ είμαστε, κάντε προτάσεις. Στο ψήφισμα θα λέμε και για τα δρομολόγια και 

για τον Προαστιακό. Ένα ψήφισμα σε πρώτη φάση και από εκεί και πέρα όποια 

δυναμική κινητοποίηση προταθεί να γίνει είμαστε στη διάθεση όλων για να κάνουμε τις 

κινήσεις που πρέπει. Αν νομίζετε ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα συντονίζοντας 

τις ενέργειες μας με τους γειτονικούς νομούς γιατί όχι, να κάνουμε και τέτοιες ενέργειες. 

Δεν είπαμε όχι. 



 

κα Σαραντίδου:  Αν θα γίνει ψήφισμα, εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι να μη 

γίνει καμία ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Κυβέρνηση 

προχωρά για πλήρη ιδιωτικοποίηση, και από τη στιγμή που θα αναλάβει ο ιδιώτης 

ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όσα ψηφίσματα και να κάνουμε, όσες κινητοποιήσεις και 

να κάνουμε, τα δρομολόγια δεν θα συμφέρουν, θα καταργηθούν. Αποκλείεται να τα 

βάλει στο πρόγραμμα του. Άρα να επικεντρωθούμε σε όχι γενικότερες ιδιωτικοποιήσεις 

του ΟΣΕ.  

κ. Δήμαρχος: Αν συμφωνείτε με το ψήφισμα, μπορεί να γίνει μια 

διαπαραταξιακή επιτροπή, να έρθει αύριο στον Πρόεδρο, να συντάξει ένα κείμενο και να 

το στείλουμε. Το οποίο κείμενο θα αναφέρεται για δρομολόγια που έχουν ακυρωθεί και 

για τον Προαστιακό.  

κ. Σταυρόπουλος: Εμείς σαν Τεχνικό Επιμελητήριο είχαμε αξιολογήσει κάποια 

στιγμή … Προαστιακό ναι μεν Σέρρες – Θεσσαλονίκη αλλά σιδηροδρομική γραμμή 

Σέρρες – Αμφίπολη. Νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε να δούμε ποιο συμφέρει, Σέρρες – 

Αμφίπολη ή Σέρρες – Θεσσαλονίκη που θα γίνει ¾. Όταν καθίσαμε και αξιολογήσαμε 

είδαμε ότι είναι προτιμότερο Σέρρες – Αμφίπολη, που θα αξιοποιηθεί και το λιμάνι, θα 

έχουμε μια αναβάθμιση και αφού πρόκειται να κάνουμε και Σέρρες – Θεσσαλονίκη θα 

είναι ευχής έργο. Αλλά θα πρέπει να αξιολογήσουμε ορισμένες γραμμές.  

κ. Κατιρτζόγλου: Αυτό που λέει ο κ. Σταυρόπουλος είναι αρκετά σημαντικό. 

Και αν συνδυάσουμε και μ’ αυτό, αυτό που είπε χτες ο υπουργός ο κ. Μαγκριώτης, για 

σιδηροδρομική σύνδεση Καβάλας – Δράμας, παράλληλα με την Εγνατία, αυτά τα δύο 

έργα, θα μπορούσαν να συνδυαστούν. Άρα ίσως θα πρέπει να δούμε το θέμα πιο 

εμπεριστατωμένα, να συντονίσουμε κάποια επιτροπή ειδικών τεχνικών που θα 

μπορούσαν να μας συμβουλέψουν ποια από τις δύο επιλογές είναι η καλύτερη. Εγώ 

κλείνω προς του κ. Σταυρόπουλου γιατί θα εξυπηρετεί και η παραλιακή. Κάθε καλοκαίρι 

χιλιάδες νέοι πηγαινοέρχονται στη θάλασσα και μέσω αυτής να γίνει η σύνδεση με 

Θεσσαλονίκη. Να συγκροτηθεί μια τέτοια επιτροπή. Όλοι συμφωνούμε ότι ο 

προαστιακός είναι ένα μέσο ανάπτυξης. Οι προαστιακοί έχουν μεγάλη … και έτσι να 

διαμορφώσουμε μια τελική θέση και να δούμε τι θα κάνουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι όντως μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση, ως εκπρόσωπος από 

εμάς ο κ. Σταυρόπουλος, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Γάτσιος και η κ. Σαραντίδου. 

κ. Νιζάμης:  Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρότασης ή μορφοποίηση 

αυτής, δυο λέξεις θα ήθελα να πω για τον προαστιακό Θεσσαλονίκης – Σερρών έχω 

επιφυλάξεις. Και επειδή θέλουμε να είμαστε στη πραγματικότητα, το απώτερο αύριο δεν 

ξέρω αν είμαστε σε θέση να το δούμε. Είναι προτιμότερο να αγωνιστούμε συντονισμένα, 

με άλλους δήμους γι’ αυτό το οποίο κόπηκε τη σιδηροδρομική σύνδεση Σέρρες – 

Θεσσαλονίκης και Σέρρες – Δράμας – Ξάνθης – Κομοτηνής παρά με τον προαστιακό. 

Γιατί; Όταν πλατειάζουμε σε θέματα, προτάσεις και σκέψεις ενδεχόμενα να τα χάσουμε. 

Εκείνο το οποίο είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή και πιο ώριμο και με δεδομένες τις θέσεις 

και της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός, και να … 

με την επαναλειτουργία των γραμμών που κόπηκαν.  

κ. Μηλίδης: Να δούμε πάρα πολύ σοβαρά την πρόταση του κ. Σταυρόπουλου.  

κ. Αναστασιάδης: Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Σταυρόπουλου.  

κ. Πρόεδρος:  Ορίζουμε και την ημέρα. Να πούμε τη Δευτέρα το πρωί, θα σας 

τηλεφωνήσω και θα ορίσουμε και την ώρα.  



 

Πάμε παρακάτω, σχετικά με πρόταση της Διάβασης Πεζών με το θέμα 

¨Συγκρότηση Επιτροπής δημοτικών συμβούλων για την επεξεργασία και εισήγηση στο 

Δ.Σ. του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.¨, ήδη αποτελεί κ. Κοτρώνη θέμα της 

Ημερήσιας Διάταξης με αριθμό 9 και θα το συζητήσουμε. 

Δύο θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του σημερινού κανονισμού, το 1ο θέμα είναι ¨Τροποποίηση του 

τρόπου υλοποίησης της πράξης ‘Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου Δήμου 

Σερρών’ που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 

2007 – 2013¨. Η έγκριση από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή με αριθμό 2445 ήρθε 

σήμερα με φαξ γι’ αυτό και δεν την έχετε μπροστά σας. Βέβαια είναι στη διάθεση σας 

και θα παρακαλούσα την κ. Αποστολίδου να πει δυο λόγια.   

κα Αποστολίδου:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα ήθελα 

πρώτα να αναφερθώ στο τι έχει γίνει μέχρι τώρα για την Πανεπιστημιάδα και την 

διοργάνωση της. Έχουν γίνει κάποιοι διαγωνισμοί για απευθείας ανάθεση, και όταν λέμε 

απευθείας ανάθεση εννοούμε ότι έχει αναρτηθεί και στο διαδίκτυο και στη … για ένα … 

και μετά άνοιξαν οι προσφορές όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών … την δημιουργία 

… και για την διατροφή των φιλοξενουμένων.  

κ. Γκότσης: Κάνετε λάθος. Δεν έχει απευθείας ανάθεση, διαγωνισμός έγινε.  

κα Αποστολίδου: Διαγωνισμός με απευθείας ανάθεση. Ο ανοιχτός διαγωνισμός 

έγινε για την φιλοξενία, πήραμε προσφορές και το θέμα έχει κλείσει. Για το … της 

διαφήμισης όμως επειδή απέβη άγονος ο διαγωνισμός, γι’ αυτό το κομμάτι, ήταν για όλη 

την 5ετία και τα λεφτά ήταν περίπου 3.000 €, επειδή απέβη άγονος γιατί αυτός που έκανε 

την προσφορά ήταν σχεδόν 4πλάσια της αρχικής από την διοργάνωση που έγινε η 

προσφορά και γι’ αυτό απέβη άγονος. Το έφερε η Οικονομική ως κατεπείγον, τα 

κορίτσια από τον προγραμματισμό κατέβηκαν στη διαχειριστική αρχή, συνεννοήθηκαν 

μαζί τους, γιατί αφορούσε την 5ετία και προσπάθησαν να ξεχωρίσουν το κομμάτι για 

φέτος επειδή ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Αποφάσισαν από εκεί και πέρα ότι για τις 

13.500 που αφορά για το 2011, θα αφαιρεθούν τα σποτ και η διαφήμιση στην εφημερίδα 

και στις τηλεοράσεις, γιατί από εκεί ήταν το μεγάλο ποσό που χρειαζόταν και γι’ αυτό 

έμεινε το υπόλοιπο, για τα φυλλάδια, τις αφίσες, τις πλακέτες, τα διπλώματα και τα 

πάνελ. Αυτά είναι περίπου 7.257 €, τα οποία θα πρέπει να γίνουν με απευθείας ανάθεση 

αλλά ξανατονίζω ότι ήδη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και στη …, πήραμε προσφορές και 

θα πρέπει να ανοιχτούν αύριο. Γι’ αυτό παρακαλώ να το εγκρίνετε γιατί είναι πάρα πολύ 

μικρό το χρονικό διάστημα, ήδη την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η Πανεπιστημιάδα και 

εμείς δεν έχουμε κάνει καμία διαφήμιση. Μέχρι το μεσημέρι που έφυγα υπήρχαν τρεις 

προσφορές, τώρα δεν ξέρω αν ήρθαν και άλλες.  

κ. Γκότσης:  Με τη διαφήμιση το ποσό για 5 χρόνια ήταν 93.000, δηλαδή αν 

βγάλουμε το ΦΠΑ ήταν γύρω στις 75.000. Ήρθε μια προσφορά που έδωσε 360.000, 

οπότε δεν μπορούσε να γίνει. Γι’ αυτό πήραμε την απάντηση από την διαχειριστική αρχή 

… θα γίνει απευθείας ανάθεση με λιγότερα χρήματα.  

κα Αποστολίδου:  Χρειαζόταν πιστοποίηση ISO, γι’ αυτό το λόγο είχαμε μόνο 

μία προσφορά.  

κ. Πρόεδρος:  Πάμε στο 2ο θέμα εκτός ημερήσιας Διάταξης ¨Εκπροσώπηση του 

Δήμου Σερρών στην Έκθεση Γαστρονομίας Σερραϊκών προϊόντων¨, σύμφωνα με το 

άρθρο 140/3463 του 2006 και καλούμαστε … συμμετοχή εκπροσώπων του Δ.Σ. και 

συγκεκριμένα τον Αντιδήμαρχο κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη στη συγκεκριμένη έκθεση και 



 

την εκτός έδρας μετακίνηση του από 22-24 Μαΐου 2011. Είναι η γνωστή έκθεση 

Σερραϊκών προϊόντων, έρχεται ως καταπείγον θέμα λόγω της ημερομηνίας. 9/5 έχει 

πρωτοκολληθεί. Επειδή δεν μας φτάνουν οι ημερομηνίες γι’ αυτό το φέρνουμε ως 

κατεπείγον.  

Προχωράμε στην Ημερήσια Διάταξη.  

κ. Γάτσιος:  Θα ήθελα να επισημάνω, την προηγούμενη φορά είχαμε ζητήσει 

από τον Αντιδήμαρχο τον κ. Γαλάνη να μας πει λίγο για τις μισθώσεις ιδιοκτησίας που 

επικρατεί στο λόφο του Καγιά. Και 2ον ζήτησα το λόγο για να σας αναφέρω ένα σοβαρό 

ζήτημα που υπάρχει, όπως γνωρίζετε στην Κοινότητα υπάρχει ένα ΚΕΠ με δύο 

συμβασιούχους οι οποίοι 17 του μηνός λήγει η σύμβαση τους. Το κακό δεν είναι μόνο 

ότι θα χάσουν τη δουλειά τους οι συμβασιούχοι αλλά από 18 του μηνός το ΚΕΠ Ορεινής 

δεν θα λειτουργεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την τοπική κοινωνία, γιατί όπως 

γνωρίζετε είναι μια από τις καλύτερες υπηρεσίες που έχουν γίνει εκεί τα τελευταία 

χρόνια. Θα ήθελα να το δείτε λίγο με κάποιον τρόπο για τη συνέχιση λειτουργίας του 

ΚΕΠ της κοινότητας.  

Και μια παράκληση, να συνεννοηθείτε με τον αντιπεριφερειάρχη, όταν έχουμε 

Δ.Σ. να μην είναι κλειστές οι μπάρες και το πάρκιν μέσα είναι άδειο.  

κ. Αναστασιάδης:  Το κτίριο αυτό δεν έχει κανέναν λόγο από τη στιγμή που 

είναι κέντρο της Περιφέρειας να το διεκδικεί η νομαρχία. Πρέπει από μόνοι μας να το 

καταλάβουμε, είναι δικό μας το κτίριο. Με ποιοι δικαίωμα το κράτος το εκμεταλλεύεται; 

Πρέπει να το διεκδικήσουμε δυναμικά.  

κ. Πρόεδρος:  Για το λόφο Καγιά και για το ΚΕΠ παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος:  Αυτά που είπε ο κ. Αναστασιάδης δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. 

Βεβαίως το κάνουμε αφού πρώτα εξαντλήσουμε όλη τη νόμιμη διαδικασία. Αυτή τη 

στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Όπως γνωρίζετε η Κτηματική Υπηρεσία 

Δημοσίου παραχωρεί κατά χρήση το Ισόγειο σε μας, τι πιο δίκαιο να συνυπάρχει σ’ αυτή 

τη φάση Δήμος και Περιφέρεια για να λειτουργούν καλύτερα και οι υπηρεσίες και να 

εξυπηρετείται και ο κόσμος καλύτερα. Δεν γίνεται σεβαστή αυτή η απόφαση από τον 

Αντιπεριφερειάρχη. Εμείς εξαντλούμε όλη τη νόμιμη διαδικασία, να είστε σίγουροι γι’ 

αυτό, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και εφόσον συνεχίζουν να μη γίνονται 

σεβαστές και οι αποφάσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου, ενδεχομένως και αν 

φτάσουμε στο θέμα τον δικαστικών αποφάσεων, ασφαλώς τότε κ. Αναστασιάδη θα 

πρέπει να υλοποιήσουμε την πρόταση σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εύχομαι να μη 

γίνει αυτό, δεν μας τιμά να φτάνουμε σε τέτοιο σημείο, εγώ από τη πρώτη στιγμή 

προσπάθησα ούτε ακόμα και στην Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου να μην φτάσουμε, να 

συνεννοηθούμε μεταξύ μας και θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, δυστυχώς δεν 

υπάρχει σημείο συνεννόησης και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. 

κ. Γάτσιο, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, ασφαλώς θα πρέπει να 

εξαντλήσουμε και την τελευταία πτυχή για να κρατήσουμε και το ΚΕΠ και αν μπορούμε 

και τους εργαζόμενους. Εγώ θα ήθελα να συνεργαστούμε, να καταθέσετε τις προτάσεις 

σας και να δούμε από κοινού όλο το Δ.Σ. να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το 

ΚΕΠ αλλά και για τους υπαλλήλους. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση πάνω σ’ αυτό.  

κ. Γάτσιος: Το μόνο που μπορεί να κάνει το Δ.Σ. είναι να παρατείνει … 

κ. Δήμαρχος: Αυτό είναι εύκολο, αυτό ευχαρίστως να το κάνουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Σχετικά με το θέμα του λόφου Καγιά και τις κεραίες.  



 

κ. Γαλάνης:  Όπως αντιλαμβάνεστε το ζήτημα έχει πάρα πολλές πτυχές, τις 

οποίες τις εξετάζει και το Τμήμα Προσόδων αλλά και η Τεχνική Διεύθυνση. 

Συνεργάζομαι και με άλλους νομικούς συμβούλους οι οποίοι γνωρίζουν κάποιες πτυχές 

του θέματος όπως είναι ο κ. Σταυρόπουλος γιατί … προβλέπεται εκείνη η περιοχή ως 

πάρκο κεραιών, έχει πάρα πολλές πτυχές, ήδη έχω στα χέρια μου κάποιο έγγραφο από 

την κ. … είναι στέλεχος των Προσόδων και μελετάω και με τον κ. Σταυρίδη… που είναι 

τοπογράφος, όλο το καθεστώς εκεί, υπάρχουν πολλά θέματα που άπτονται του 

συγκεκριμένου ζητήματος και τοπογραφικά θέματα, τεχνικής φύσεως, και θέματα που 

θέλουν αποφάσεις, και το τι προσδιορίστηκε εκεί. Θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι θα 

προσπαθήσω να φέρω ένα τοπογραφικό και τις πρώτες απαντήσεις για το καθεστώς το 

νομικό για την υφιστάμενη κατάσταση και θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι 

συνεργάζομαι με την εταιρεία η οποία κατέθεσε την αίτηση και περιμένει κάποιες 

απαντήσεις γιατί και αυτοί έχουν κάποιες απόψεις σε σχέση με αυτά τα ζητήματα που 

σας λέω και σήμερα είχαμε συνάντηση, και άλλες μέρες, και υπάλληλοι του Δήμου 

είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία για να φέρουμε το θέμα ολοκληρωμένο στο Δ.Σ. 

Είναι από τα θέματα, όπως θα δείτε και από την παρουσίαση του Σχεδίου Σταδιακής 

Εξυγίανσης, που … τόσα χρόνια το Δήμο, έχει πάρα πολλές πτυχές και νομικές και 

τεχνικές και ειλικρινά είναι ίσως η πρώτη φορά που ολοκληρωμένα και διεξοδικά 

αντιμετωπίστηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

Θα ήθελα πραγματικά την υπομονή σας γιατί πραγματικά υπάρχει και γίνεται 

δουλειά, … είναι καλό να ολοκληρωθεί και να το φέρω να συζητηθεί στο Δ.Σ. με έναν 

διεξοδικό τρόπο. Αρκεί να σας πω ότι στο ΓΠΣ προβλέπεται εκεί η περιοχή σαν πάρκο 

κεραιών. Αυτό που προτάθηκε στο ΓΠΣ για να πάει για έγκριση.  

κ. Γάτσιος: Να μας δώσετε μια λίστα με τους ανθρώπους που έχουν εκεί 

τοποθετημένες κεραίες.  

κ. Γαλάνης:  Σήμερα κιόλας συζητούσαμε αυτό το σκέλος, για να κάνουμε 

αυτοψία και να δούμε πως έχει εκεί η κατάσταση. Έχουμε ένα τοπογραφικό που έδωσε η 

εταιρεία αλλά πρέπει να κάνουμε εμείς οι ίδιοι αυτοψία για να είναι ολοκληρωμένη η 

παρουσίαση του θέματος. 

κ. Σταυρόπουλος: Το σημερινό πάρκο εμπίπτει στο Π.Δ. του Παπανδρέου. Εμείς 

στο ΓΠΣ που θα πάει στην Περιφέρεια, το σημειώνουμε σαν θέση, σήμερα δεν 

επιδέχονται άλλες χρήσεις εκτός από κατοικία.  

κ. Αγοραστός: Μέχρι τώρα δεν άκουσα τον κ. Αντιδήμαρχο να συνεργάζεται με 

τη ΔΕΗ που είναι ο λόγος για τον οποίο … όλοι οι άλλοι. Είναι και η ΔΕΗ μέσα σε όλη 

αυτή τη λιμνάζουσα κατάσταση και ίσως θα έπρεπε να συνεργαστούν και με αυτούς να 

δούμε πως μπορούμε να κάνουμε … 

κ. Αναστασιάδης: Να συνεργαστεί με το ΑΠΘ, αυτό το θέμα το έχουμε 

συζητήσει και άλλη φορά.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Μηλίδη έχετε το λόγο.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, ήθελα να θέλω ένα θέμα προς τον κ. 

Δήμαρχο, αν μπορεί να μας απαντήσει. Αφορά την επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών. Ξέρετε 

πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα εγκεκριμένο ποσό 3 εκ. €, τα έχουμε υπογράψει και 

κάπου κόλλησε. Ξέρετε την αντίθετη άποψη της κ. Τζάκρη ότι δεν θέλει να γίνει, ότι 

μάλλον θα πάμε … ξέρετε πολύ καλά ότι ο ΧΥΤΥ καρκινοβατεί και επειδή το θέμα είναι 

πάρα πολύ σημαντικό και επειδή έγινε μια σύσκεψη μεταξύ βουλευτών, φορέων, των 

αρχηγών των παρατάξεων όπου συμμετείχαμε, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα θέμα το 



 

οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα, δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε διαφορετικά, 

είχε γίνει μια ομόφωνη απόφαση ενημέρωσης του υπουργού του κ. Ραγκούση ο οποίος 

είπε ότι δεν το ήξερε πολύ καλά και δεσμεύτηκε ότι θα τηλεφωνήσει στον κ. … μέσα σε 

μια βδομάδα για να δει πως έχει το θέμα αφού ενημερωθεί καλά. Και δεσμευτήκαμε πάλι 

ομόφωνα, αν τυχόν δεν υπάρχει αυτό το τηλεφώνημα ότι θα πρέπει να κατεβεί η 

επιτροπή από βουλευτές, από φορείς, για να προβεί στην άδεια για να προχωρήσει το 

έργο. Από τότε έχει περάσει πάρα πολύς καιρός και δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Για 

μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι’ αυτό συμμετέχουμε, θα είμαστε αρωγοί σε μια τέτοια 

προσπάθεια, όχι για να το δούμε καθαρά από πολιτική σκοπιά αλλά γιατί είναι ένα θέμα 

που καίει, που θα το βρούμε μπροστά μας τους επόμενους μήνες. 

κ. Πρόεδρος:  κ. Δήμαρχε θα παρακαλούσα σύντομη απάντηση και να κλείσει 

εδώ το θέμα χωρίς να ανοίξει περισσότερο. 

κ. Δήμαρχος:  Για το θέμα αυτό, από την αρχή της Δημαρχιακής θητείας έχουν 

γίνει πολλές συσκέψεις μεταξύ όλων των δημάρχων του νομού, της ΕΣΑΝΣ, βουλευτών 

όπως επίσης και πολλές συσκέψεις με την Περιφέρεια και με την κ. Τζάκρη και με τον 

υπουργό Εσωτερικών τον κ. Ραγκούση. Η κοινή γραμμή που υπάρχει από όλους τους 

δημάρχους και από την ΕΣΑΝΣ αλλά και από όλους τους παράγοντες, βουλευτές κ.λπ., 

σχετικά με το θέμα αυτή είναι η εξής, όλοι ζητάμε να δοθεί η άδεια δημοπράτησης για 

την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, δηλαδή υπάρχει εγκεκριμένη 

χρηματοδότηση, υπάρχουν μελέτες, ο Δήμος Σερρών επί 4 χρόνια ετοιμάζεται και έχει 

εκπονήσει τη μελέτη, εγκρίθηκαν τα χρήματα και φτάσαμε στο στάδιο της 

δημοπράτησης. Και ενώ περιμέναμε όλοι να δοθεί η άδεια δημοπράτησης ξαφνικά μας 

είπαν ότι δεν θα δοθεί και ότι θα πρέπει τα σκουπίδια να πηγαίνουν στον ΧΥΤΑ 

Ωραιοκάστρου.  

Η κοινή γραμμή που υπάρχει είναι να δοθεί η άδεια δημοπράτησης για την 

επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και παράλληλα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 

ολοκλήρωσης του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, δηλαδή θα πρέπει να γίνει η μονάδα 

Βιολογικής και μηχανικής επεξεργασίας των απορριμμάτων και το κέντρο διαλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών, αυτά τα δύο εργοστάσια, για να ολοκληρωθεί έτσι ο ΧΥΤΥ και 

να μπορέσει να πάρει άδεια και να λειτουργήσει. Οπότε αν γίνει η επέκταση του ΧΥΤΑ 

του Δήμου Σερρών και παράλληλα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση 

του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, στο χρονικό διάστημα που θα ολοκληρώνεται ο ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου μπορεί η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών να υποδέχεται τα 

σκουπίδια όλου του νομού Σερρών για 4-5 χρόνια και εν συνεχεία θα πάμε στον ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου. Αυτή είναι η κοινή γραμμή που ακολούθησαν όλοι δήμαρχοι, η 

ΕΣΑΝΣ, οι βουλευτές κ.λπ.  

Έγιναν δυο τρεις συσκέψεις στην αποκεντρωμένη διοίκηση με τον κ. …, 

ζητήσαμε επιτακτική όλοι μαζί, και στην κ. Τζάκρη όταν πήγαμε, και στον κ. Ραγκούση, 

καταθέσαμε την πρόταση και ζητούσαμε επιτακτικά την άδεια δημοπράτησης του ΧΥΤΑ 

του Δήμου Σερρών και την ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου. Στείλαμε ως 

Δήμος από τον Ιανουάριο έγγραφο στην διαχειριστική αρχή και στην αποκεντρωμένη 

διοίκηση και ζητούσαμε να μας απαντήσουν εγγράφως αν θα δώσουν την άδεια 

δημοπράτησης για την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, δεν μας απάντησαν.  

Όσον αφορά για τη συνάντηση που είχαμε με τον κ. Ραγκούση, ο κ. Ραγκούσης 

είχε πει τότε ότι θα μας απαντήσει, δεν μας απάντησε ακόμη. Δεν σταματήσαμε εκεί, εγώ 

μετά από τη σύσκεψη που είχαμε εκεί με τους βουλευτές και τους αρχηγούς των 



 

παρατάξεων, πήρα και πάλι τηλέφωνο στην ιδιαιτέρα του υπουργού, μετέφερα την 

ομόφωνη βούληση και απόφαση όλων των μελών που είχαμε συνεδριάσει εκείνη την 

ημέρα για να συναντήσουμε τον υπουργό αλλά απάντηση δεν έχει δοθεί από τότε. Με 

τους δημάρχους βρισκόμαστε συνεχώς, δεν έχει αλλάξει αυτή η γραμμή, συνεχίζουμε να 

διεκδικούμε την υλοποίηση αυτής της πρότασης. Προχθές έγινε μια σύσκεψη πάλι στην 

αποκεντρωμένη διοίκηση στην Περιφέρεια, εγώ ήμουν στην Αθήνα για το θέμα της 

Δημοτικής Αγοράς και εκπροσωπήθηκα από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και 

υπηρεσιακούς παράγοντες, σ’ αυτή την τελευταία σύσκεψη ανακοίνωσαν ότι θα πρέπει 

να κλείσουν οι ΧΔΑ μέχρι τέλος Ιουνίου και τίποτα περισσότερο. Αναμένουμε 

απαντήσεις επί του θέματος. Έτσι έχει το θέμα, θέλω να πω ότι ότι μπορούσαμε να 

διεκδικήσουμε και ότι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε, μάλιστα σταματήσαμε να 

παίρνουμε και τα σκουπίδια της Νιγρίτας διότι δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε εμείς 

σκουπίδια από τη Νιγρίτα, να επιβαρύνεται ο ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών που δεν έχει 

απεριόριστη διάρκεια ζωής, και συνεχίζουμε τις προσπάθειες περιμένοντας τις οριστικές 

απαντήσεις. Δεν μπορεί να συνεχίσει να αιωρείται το θέμα, είμαι βέβαιος ότι το πολύ σε 

ένα μήνα θα ληφθούν κάποιες οριστικές αποφάσεις.  

κ. Μηλίδης: Είπατε ότι θα βρεθείτε με τον κ. Ραγκούση για δεύτερη φορά.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη, πήγαμε στον υπουργό για δεύτερη φορά, τον ζητήσαμε 

και δεν απαντάει. Αυτό μπορούν να σας το διαβεβαιώσουν και όλοι οι δήμαρχοι και όλοι 

οι βουλευτές, εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα πάνω σ’ αυτό το θέμα. Έχουμε όλοι μια 

κοινή γραμμή.  

κ. Αναστασιάδης: Εμείς θέλουμε να μας στείλουν απάντηση από τη 

Θεσσαλονίκη εάν εγκρίνουνε τα τεύχη δημοπρασίας. Εκεί είναι το θέμα. Να μας 

απαντήσουν στα τεύχη δημοπρασίας γιατί δεν μας λένε ένα ναι ή όχι;  

κ. Κατιρτζόγλου:   Σχετικά με ένα άλλο θέμα. Δεν θα απασχολήσω πολύ. Είναι 

ανάγκη να τεθεί τώρα το ζήτημα γιατί είναι επίκαιρο και έχει να κάνει με τη συνεδρίαση 

την προηγούμενη σχετικά με την πρωτοβουλία που είχε η Δ.Α. για την επιστροφή των 

κειμηλίων. Είναι ένα θέμα σημαντικό και δεν είναι ανάγκη να αναφερθώ στην 

σπουδαιότητα του, την ξέρετε πολύ καλά. Μας ενημέρωσαν και για πτυχές του 

ζητήματος που δεν τις γνωρίζαμε. Εγώ το μόνο που έχω να προτείνω είναι το εξής, 

επειδή εάν δεν κάνουμε κάτι ουσιαστικό θα μείνει ως μια ανάμνηση όλη αυτή η 

εκδήλωση και τίποτα πέρα από αυτό, γι’ αυτό θα ήθελα να προτείνω το εξής, αφενός να 

εκδοθεί και πάλι ένα ψήφισμα του Δ.Σ. ομόφωνο για την επιστροφή των κλαπέντων 

κειμηλίων από τους Βούλγαρους, αυτά έχουν χαρακτηριστεί από κάποιους ως τα ενθύμια 

της Μακεδονίας, είναι σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας, 

αφετέρου να συγκροτήσουμε με απόφαση του Δ.Σ. μια μόνιμη επιτροπή διεκδίκησης για 

την επιστροφή των κειμηλίων αυτών στην οποία να μετέχουν εκπρόσωποι όλων των 

παρατάξεων, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων οπωσδήποτε και τέλος, επειδή οι 

καθηγητές δήλωσαν ότι έχουμε στη διάθεση μας ανά πάσα στιγμή όλο το υλικό που 

αφορά την πόλη μας και το μοναστήρι του Προδρόμου, να ζητήσουμε αντίγραφο αυτού 

ώστε να είναι στη διάθεση και των μελετητών της πόλης αλλά και θα μπορούσε τμήματα 

αυτού να εκτεθούν στο μουσείο της πόλης των Σερρών όταν αυτό δημιουργηθεί. Τα 

αντίγραφα τουλάχιστον. Νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή, 

είναι πράγματι σημαντικό για την απόδειξη της ελληνικότητας της περιοχής αλλά πέρα 

από αυτό είναι η κληρονομιά του τόπου μας, είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτή και πρέπει να 

την διεκδικήσουμε με όλα τα μέσα.  



 

κ. Δήμαρχος:  Όσον αφορά για το ψήφισμα που είπατε κ. Κατιρτζόγλου, στην 

τοποθέτηση μου εγώ αν προσέξατε εκείνη την ημέρα είπα ότι εμμένουμε στο ψήφισμα 

που είχε εκδώσει το Δ.Σ. το 1992. Αν θέλετε το ξαναδημοσιεύουμε. Ή να κάνουμε μια 

επιτροπή και να γίνει ένα νέο ψήφισμα με εκείνο το πνεύμα. Για την επιτροπή που είπατε 

διεκδίκησης, καμία αντίρρηση. Μπορεί να γίνει μια επιτροπή που θα ασχολείται με αυτό 

το θέμα. Για μένα είναι δεκτή η πρόταση σας. Και όσον αφορά τα αντίγραφα από το 

υλικό που έχουν οι καθηγητές, εμείς ζητήσαμε σε πρώτη φάση, όταν θα γίνουν οι 

εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης για τα 100 χρόνια, το 2013, ζητήσαμε ένα 

μέρος αυτού του υλικού για να το εκθέσουμε τότε και με μεγάλη χαρά είναι 

διατεθειμένοι να μας δώσουν ένα μέρος από αυτό το υλικό. Τώρα όσον αφορά για την 

επιτροπή και τώρα αν θέλετε μπορεί να συσταθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή που θα 

ασχολείται με αυτό το θέμα.  

κ. Πρόεδρος:  Ελάτε κ. Κατιρτζόγλου αύριο στο γραφείο να κάνουμε σύσταση 

αυτής της επιτροπής.  

Προχωρούμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.                   

  

 

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών 

και Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών Νομού Σερρών. 

 

 

κ. Χασαπίδης:  Η εισήγηση που έχουμε στα χέρια μας μιλάει για σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στους δήμους του Ν. Σερρών, στη Περιφέρεια και 

στο Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών. Τα δεδομένα όμως έχουν αλλάξει, στην 

εισήγηση έχουμε την πρόταση της Περιφέρειας για … προγραμματική σύμβαση ανάμεσα 

στο Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και της Περιφέρειας, το ελεγκτικό συνέδριο 

απάντησε αρνητικά και επειδή ως αμιγής … πάει για εκκαθάριση, για τυπικούς λόγους 

δεν μπορεί να υπογραφεί αυτή η σύμβαση την οποία έχουμε στην εισήγηση. Η σύμβαση 

θα υποκαταστήσει το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών με την ΑΝΕΣΕΡ, το έργο 

ουσιαστικό όμως το εκτελεί και θα το εκτελέσει το Κέντρο Καταπολέμησης 

Κουνουπιών. Για όσους δεν είναι μυημένοι θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για το 

Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών. Η ΑΝΕΣΕΡ είναι η Περιφέρεια, άρα υπεύθυνη για 

το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών θα είναι η Περιφέρεια.  

Πέρσι αποδείχτηκε πόσο τυχεροί ήμασταν που είχαμε το Κέντρο Καταπολέμησης 

Κουνουπιών στο Ν. Σερρών. Αξίζει συγχαρητήρια σε όλους όσους διετέλεσαν νομάρχες 

και διατήρησαν το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών αλλά κυρίως αυτούς που 

πρωτοστάτησαν να στηθεί, στον πρώην νομάρχη στον κ. Καρυπίδη και στον κ. Σίμογλου 

που και τώρα είναι πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου. Αυτά που λέω ελπίζω να μην είναι 

το μνημόσυνο για το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών. Υπάρχει μια υπόσχεση από 

το υπουργείο ότι το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών θα διατηρηθεί γιατί το έργο 

του αναγνωρίστηκε και αναγνωρίστηκε πέρσι που είχαμε την …, όταν πανικόβλητοι 

άρχισαν να πολλαπλασιάζονται τα θύματα ζήτησαν τη βοήθεια του δικού μας κέντρου 

για να παράσχει την τεχνογνωσία που είχε στους άλλους νομούς. Ήμασταν τυχεροί εμείς 

που είχαμε το κέντρο, είναι ο μόνος νομός από τα 36 θύματα, εμείς είχαμε μόνο έναν 

θάνατο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, χάσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν νοσηλεύτηκε 



 

στο δικό μας το νοσοκομείο, νομίζω νοσηλεύτηκε στο Κιλκίς. Είχαμε μόνο 22 Σερραίους 

που νοσηλεύτηκαν, οι άλλες Περιφέρειες είχαν πάρα πολλούς νεκρούς.  

Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη προσπάθεια για την 

καταπολέμηση των κουνουπιών, μέχρι τώρα ενδεχόμενα να ήταν η καταπολέμηση γιατί 

τα πολλαπλά χτυπήματα που είχαμε υποβάθμιζαν την ποιότητα ζωής, κυρίως ότι είχε 

σχέση με τα παιδιά, δημιούργησε ενδεχόμενα και … αυτά τα προβλήματα που 

προϋπήρχαν, δεν μπορούσαμε να έχουμε, ακόμα και η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 

εμποδίζονταν από την ενόχληση αυτή, ο τουρισμός εμποδίζονταν από την ανάπτυξη των 

κουνουπιών, άρα θέλω να τονίσω ότι η καταπολέμηση των κουνουπιών πρέπει να 

συνεχιστεί με κάθε θυσία.  

Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την ποιότητα ζωής αλλά είναι και λόγοι για την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας. Πέρσι αποδείχτηκε με τον ιό του Νείλου ότι υπάρχει 

κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και κάποιες ασθένειες που ενδεχόμενα πριν από μια 

20ετία να είχαμε θεωρήσει ότι εξαφανίστηκαν, επανέρχονται στο προσκήνιο, όπως η 

ελονοσία. Η μετανάστευση έφερε κάποιες ασθένειες και στη χώρα μας, και επειδή το 

κουνούπι είναι ο … αυτών των ασθενειών… 

Αυτό το έργο για να συνεχιστεί έχει έναν προϋπολογισμό 1.200.000 περίπου, οι 

δήμοι καλούνται να επιχορηγήσουν με προγραμματική σύμβαση, ουσιαστικά με 400.000 

και τα υπόλοιπα είναι από ανταποδοτικά τέλη και η αποκεντρωμένη διοίκηση επιχορηγεί 

με 480.000. Δεν συμμετέχει ισομερώς η … Υπάρχει υπόσχεση από τον 

Αντιπεριφερειάρχη ότι από τον προϋπολογισμό της Αντιπεριφέρειας θα δώσει 100.000. 

Τώρα αξιολογήστε την αξιοπιστία αυτής της υπόσχεσης, εγώ λέω ότι θα την υλοποιήσει. 

Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει για να συνεχιστεί το έργο. 

κα Σαραντίδου: Τα ανταποδοτικά αυτή τη στιγμή που βρίσκονται; Από πού 

εισπράττονται;  

κ. Χασαπίδης: Εισπράττονταν από την Ν.Α., άρα τώρα εισπράττονται από την 

Αποκεντρωμένη ενότητα, από την Αντιπεριφέρεια.  

κα Σαραντίδου: Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη; 

κ. Χασαπίδης:  Περίπου είναι 390.000, είχαμε τον προϋπολογισμό για 390.000, 

τα οποία έχουν σχέση με τη μεταβίβαση αυτοκινήτων και κάποιες άδειες οικοδομών. 

Αυτά περιορίστηκαν.  

κ. Κοτρώνης: Για να καταλάβουν και οι Σερραίοι πολίτες που ακούν 

προγραμματικές συμβάσεις και δεν καταλαβαίνουν, έχω μια απορία, δηλαδή αποσύρεται 

το Κράτος, η Πολιτεία από την χρηματοδότηση και θα την αναλάβουν οι δήμοι;  

κ. Χασαπίδης:  Θα απαντήσω στον βαθμό που μπορώ. Μην ξεχνάτε ότι ήταν 

αμιγής επιχείρηση, ήταν επιχείρηση που την χρηματοδοτούσαν οι Σερραίοι ουσιαστικά, 

δεν ήταν κρατική επιχείρηση, δεν είναι δημόσιος τομέας, γι’ αυτό είχε πάει και σε 

εκκαθάριση και μεταφέρεται στην Περιφέρεια η αρμοδιότητα της. Όταν πρωτοξεκίνησε 

είχαμε κουνουπόσημο μέσω ΚΤΕΟ, από την χρηματοδότηση της Ν.Α. κάθε φορά 

λειτουργούσε. Τώρα όμως, επειδή πάει σε εκκαθάριση το Κέντρο πρέπει να 

λειτουργήσουμε τώρα άμεσα και η Κεντρική Εξουσία δίνει 480.000. Θα μπορούσε να 

δώσει παραπάνω, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε παραπάνω, αυτά λέει όμως ότι έχει. 

Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε η Κεντρική Εξουσία θα δώσει, τα κουνούπια 

αναπαράγονται τώρα, το πρόγραμμα πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Κάθε ημέρα αναβολής 

πάει πίσω το πρόγραμμα.  



 

κ. Σίμογλου: Ο κ. Χασαπίδης την ουσία την είπε, εγώ απλώς εκείνο που θα πω 

είναι ότι το Κέντρο ξεκίνησε με μια πρωτοβουλία τότε της Ν.Α. και στηρίχτηκε κυρίως 

στον οβολό των Σερραίων πολιτών. Δεν ήταν λογικό να ζητούμε από το Κράτος μονίμως 

χωρίς εμείς να συμμετέχουμε, αυτή ήταν η φιλοσοφία. Βάλαμε τότε κάποια 

ανταποδοτικά τέλη και εμείς με κάποια … μέτρα να τα φορτώσουμε στους έχοντες και 

κατέχοντες. Το λογικό θα ήταν, μια που είναι ανταποδοτικό, να είναι κατά κεφαλή. Αλλά 

εκεί είχαμε το πρόβλημα, πως εισπράττονται τα χρήματα και 2ον δεν είναι λογικό να 

επιβαρύνεται για το ίδιο πρόβλημα ένας που είναι συνταξιούχος, πολύτεκνος και άνεργος 

και ένας που τυχαίνει να έχει 10 αυτοκίνητα για παράδειγμα και μια μεγάλη περιουσία.  

Έτσι λοιπόν, με κάποια τεκμήρια κοινωνικά το μεταφέραμε σε αυτούς που είχαν 

αυτοκίνητα, αυτούς που έβγαζαν άδειες, αυτούς που χτίζαν σπίτια. Όταν όμως τα ΚΤΕΟ 

ιδιωτικοποιήθηκαν σταμάτησε η είσπραξη αυτών των τελών, παρέμεινε όμως … η 

Νομαρχία. Εκείνο που έκανε η Νομαρχία ήταν τα δημόσια ΚΤΕΟ, οι άδειες οικοδομών 

που έβγαζε η νομαρχία, όπως επίσης και αυτά που είχε η Διεύθυνση Συγκοινωνιών, 

δηλαδή άδεια οδήγησης, μεταφορές κλ.π. Το έσοδο της ήταν περιορισμένο, το πρόβλημα 

των κουνουπιών όμως χρόνο με το χρόνο γίνεται μεγαλύτερο και δεν είναι μόνο για την 

όχληση των κατοίκων, που για μας είναι σημαντικό, είναι γιατί πιστεύαμε ότι τουρισμός 

στον Ν. Σερρών δεν μπορούσε να γίνει αν υπήρχε το πρόβλημα των κουνουπιών. Έτσι 

ξεκίνησε αυτή η φιλοσοφία.  

Η επιχορήγηση του Κράτους είναι γύρω στις 480.000 €, όπως είπε ο κ. 

Χασαπίδης, παρότι το Κράτος δεν είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του με αποτέλεσμα 

από τις 480.000 να μας έχουν δώσει μόνο γύρω στις 300.000 και έχουμε να παίρνουμε 

κοντά στις 200.000. Δεν προβλέπεται αυτό παρόλο που τα χρήματα αυτά πάρθηκαν από 

τράπεζα και έχει γίνει … των χρημάτων αυτών στην τράπεζα και η τράπεζα τα ζητάει 

από εμάς. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.  

Είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και επειδή το πρόγραμμα καίει, ζητήσαμε τη 

βοήθεια των Δήμων ώστε και οι τοπικές κοινωνίες να βοηθήσουν, είναι μια βοήθεια, το 

Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών δεν είναι επιχείρηση, δεν είναι Κερδοσκοπικός 

Οργανισμός να τον βοηθήσουμε να υπάρξει, αλλά να τον βοηθήσουμε για να βοηθάει 

τον νομό μας και ο νομός μας έχει ανάγκη και από τον τουρισμό και από την δημόσια 

υγεία και από ελάττωση της εσωτερικής μετανάστευσης και ούτω καθεξής.  

Κατά συνέπεια, έγινε μια σύσκεψη όλων των δημάρχων του νομού μας, τέθηκαν 

τα ερωτήματα, ήταν οι άπαντες και από εκεί και πέρα μένει το Δ.Σ. να πάρει την 

απόφαση αν συμφωνεί με την τοποθέτηση που κάνουμε εμείς, ότι πρέπει να 

λειτουργούμε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα λόγω έλλειψης εσόδων. Να σας πω ότι αυτή 

τη στιγμή κάνουμε διαγωνισμούς για φάρμακα και δεν παρουσιάζεται κανείς γιατί 

χρωστάμε. Κάνουμε διαγωνισμούς για ελικόπτερα, και αυτοί που παρουσιάστηκαν 

ζητούσαν διπλάσια τιμή από αυτά που εμείς βάζουμε. Και ο λόγος είναι ότι ξέρουν τα 

οικονομικά μας. Αν λοιπόν δεν έχουμε οικονομική επιφάνεια δεν προχωρούμε, με ότι 

αυτό σημαίνει για το νομό και νομίζω ότι έχει γίνει ήδη κατανοητό.  

Η τριμερής αυτή σύμβαση ήταν να γίνει ανάμεσα στους δήμους, στη Περιφέρεια 

και το Κέντρο, όμως επειδή το Κέντρο είναι Ν.Ε.Ι.Δ. και διαλύεται αυτόματα τέλη 

Ιουλίου, το ελεγκτικό συνέδριο απέρριψε την πρόταση μας για το λόγο ότι δεν μπορούμε 

να μπούμε γιατί διαλύεται. Προκειμένου λοιπόν να μη σταματήσει αυτή η ιστορία, 

καταφεύουμε στην αλλαγή των μελών της τριμερούς σύμβασης και στη θέση του 

Νομαρχιακού Κέντρου μπαίνει η ΑΝΕΣΕΡ ως φορέας υλοποίησης στους τύπους. Στην 



 

ουσία το Κέντρο θα είναι αυτό που θα κάνει την όλη προσπάθεια καταπολέμησης. 

Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρχει χρηματοδότηση ούτε από το Κράτος αλλά ούτε και 

από τον Δήμο. Και θα θέλει να δώσει ο Δήμος δεν θα μπορεί αν δεν υπάρχει η τριμερής 

σύμβαση. Υπάρχει υπόσχεση από το υπουργείο ότι το Κέντρο θα εξαιρεθεί από τον 

Καλλικράτη, δεν θα διαλυθεί, αυτά όμως ακόμα δεν είναι σε νόμο και το ελεγκτικό 

συνέδριο δεν λαμβάνει υπόψη ούτε υποσχέσεις ούτε … Αυτό είναι κάτι προσωρινό, 

πιστεύω ότι όταν το Κέντρο θα νομιμοποιηθεί με … και με τον αγώνα που γίνεται για να 

γίνει από νομαρχιακό σε Περιφερειακό, το κλίμα είναι θετικό και από τον κ. … και από 

τον κ. … και από όλους τους φορείς της αντιπολίτευσης και πιστεύω ότι θα το συνεχίσει 

να το λειτουργεί για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για τον νομό μας.  

κ. Γκότσης: Στην εισήγηση το ποσό είναι 1.000.000 περίπου, εδώ τα λεφτά αν τα 

πάρουμε από την κεντρική εξουσία και από τη σύμβαση είναι 880.000. Πως θα τα 

συμπληρώσουμε; 

κ. Χασαπίδης: Είναι και τα ανταποδοτικά.  

κ. Σίμογλου: Όμως το πρόγραμμα φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να το … κατά 

συνέπεια δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσουμε μέχρι τέλη Αυγούστου και αρχές 

Σεπτεμβρίου. Υπάρχει το κλίμα ότι θα μπουν τα ανταποδοτικά τέλη στην περιφέρεια. θα 

χρηματοδοτούνται οι διάφορες ενότητες για διάφορους στόχους. Ένα καθολικό τέλος 

ανταποδοτικό που θα χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο και θα συμμετέχει εν μέρει το 

Κράτος και εν μέρει πάλι οι δήμοι. Αν λάβουμε υπόψη ότι το 70% σκεφτόμασταν να 

είναι ανταποδοτικότητας, ένα 20% από τους δήμους όλης της περιφέρειας και ένα 10% 

χρηματοδότηση από το Κράτος.  

κ. Χουρουζίδης:  κ.κ. Συνάδελφοι, μιλάμε για ένα θέμα που πραγματικά εκτιμώ 

ότι είναι υγείας και όχι μόνο υγείας αλλά και ψυχολογίας. Και αυτό είναι ένα μήνυμα 

που θέλω να περάσω σε εσάς γιατί επιβαρύνει την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών που 

ζουν σε αυτές τις περιοχές που έχουν τα περισσότερα κουνούπια. Θέλω να σας πω ότι 

ήδη φέτος έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους 

κατοίκους αυτών των περιοχών. Κάνω έκκληση προς όλους τους δημάρχους, επειδή 

γνωρίζω κ. Πρόεδρε ότι στο παρελθόν οι δήμαρχοι δεν ανταποκρίθηκαν ως όφειλαν στην 

υποχρέωση τους να βοηθήσουν αυτό το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών, κάνω 

έκκληση προς όλους τους δημάρχους, αυτή τη χρονιά επειδή ήδη έχουμε καθυστερήσει 

θα πρέπει όσο γίνεται περισσότερο, με όλα τα οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι δήμοι, θα πρέπει να είναι περισσότερο συνεπείς σε αυτή τη 

προσπάθεια για να βοηθήσουν οικονομικά το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών για 

να μπορέσει να ανταποκριθεί και το Κέντρο ως πρέπει στις ανθρώπινες συνθήκες ζωής 

και στην ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων, ειδικά που ζουν σε αυτές τις περιοχές.  

κ. Δήμαρχος: Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω και να πω ότι είναι επιτακτική 

ανάγκη συνέχισης λειτουργίας του Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών γιατί έχει σχέση 

με την προστασία της Δημόσιας υγείας αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Αν 

ζούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον όχι μόνο δεν έρχεται τουρισμός αλλά δεν μπορούμε και 

εμείς να αναπτυχθούμε και να λειτουργήσουμε. Πρέπει να γίνει, αυτά τα είπαμε και όταν 

βρεθήκαμε στις συσκέψεις που κάναμε.  

Απλώς θα ήθελα και με την ευκαιρία να δώσουμε και πάλι τα συγχαρητήρια στον 

κ. Σίμογλου που ήταν ο πρωτεργάτης του Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών. Θα 

ήθελα να εκφράσω την αγωνία μου σχετικά με τα χρήματα, ασφαλώς θα κάνουμε ότι 

μπορούμε για να ανταποκριθούμε, αλλά θέλω να πω το εξής, ο Δήμος Σερρών χρωστάει 



 

στο Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών χρήματα τα οποία έπαιρνε από το 

κουνουπόσημο, όχι από το ταμείο, αυτά δεν ήταν σε θέση να τα δώσει και χρωστάει 

περίπου 120.000. Τώρα, υποχρεώνεται ο Δήμος μέσα από το Ταμείο του να βάλει. 

Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολη θέση βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω και πάλι όμως ότι 

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε 

γιατί πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο αυτό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να βρούμε 

τρόπους για να ανταποκριθεί, υπάρχουν τρόποι παρακάτω υπάρχουν θέματα τα οποία θα 

συζητήσουμε και θα σας πω και την άποψη μου για το πώς θα μπορούσαμε να βρούμε 

χρήματα για να δώσουμε στο Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών. 

κ. Γκότσης: Πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι δεν είναι μόνο ο Δήμος 

Σερρών, είναι η Αναγέννηση, η Καμήλα, ο Προβατάς, δεν συζητάμε αν θα δοθούνε τα 

χρήματα, αυτό είναι σίγουρο, τα λεφτά θα δοθούν. 

κ. Φωτιάδης:  Τα χρήματα αυτά τα οποία αναφέρθηκε ο κ. Κοτρώνης 

διευκρινίζω ότι δόθηκαν στην Περιφέρεια, δεν εμπλέκεται δηλαδή η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. Και η κατανομή αυτή έγινε στην εκκαθάριση την περσινή η οποία είναι 

αυξημένη σε σχέση με την προπερσινή, συνεπώς επί της ουσίας, θα μπορούσε 

ενδεχομένως η Περιφέρεια να κάνει μια άλλη κατανομή, να παίρνει λίγο παραπάνω ο Ν. 

Σερρών. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό δεκτό και είναι το ποσό, ενώ πέρσι βελτιώθηκε έναντι 

του προπέρσινου. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει άνθρωπος εδώ 

στο Δ.Σ. που θα έχει καμία αντίρρηση, είναι ότι σύμφωνα με την επισήμανση του κ. 

Γκότση, έχουμε υποχρέωση και αν κάποτε ο Δήμος Σερρών μπήκε για να βοηθήσει και 

εισέπραξε ο Δήμος αυτά τα χρήματα που δεν ήταν του Δήμου αλλά τα εισέπραξε για 

λογαριασμό του Κέντρου, εγώ τα ζήτησα για 4 χρονιές και πήραμε κάποια λίγα, νομίζω 

30.000, δεν ανήκουν στον Δήμο Σερρών. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο γι’ αυτή 

την περίπτωση αλλά πάντως θα έπρεπε να είναι ξεχωριστά γιατί κακώς 

χρησιμοποιήθηκαν όποτε χρησιμοποιήθηκαν.  

Όσον αφορά για τους σκοπούς και όπως είπε και ο εισηγητής, πέρσι και ο Γ.Γ. 

του υπουργείου έδωσε τα εύσημα στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου για την 

παρέμβαση μας, για τη διαφύλαξη των Σερραίων αλλά φυσικά και για την μεταφορά 

τεχνογνωσίας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε τρόπους, να υπάρξει ρεαλισμός στο 

Δ.Σ., σε αυτή την περίοδο των δυσκολιών και της ανέχειας το Κράτος έδωσε τα ίδια 

χρήματα με πέρσι στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και αυτό νομίζω ότι είναι το 

σημαντικό.  

κ. Μηλίδης:  Το θέμα είναι τα χρήματα και βλέπουμε ότι υπάρχει από παντού 

δυσκολία. Το καταλαβαίνουμε. Πολλά χρήματα φεύγουν για φάρμακα και ψεκασμό, 

επειδή και εσείς είστε γιατρός και εγώ είμαι και επειδή έχουν μειωθεί οι τιμές στα 

φάρμακα που είναι για τους ανθρώπους, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο από τις εταιρείες γι’ 

αυτά τα φάρμακα ώστε να μειωθούν οι τιμές και να τα πάρουμε πιο φτηνά; Γιατί το ποσό 

είναι μεγάλο. Τα φάρμακα για τους ανθρώπους έχουν μειωθεί περίπου στο 40%. Να 

χτυπήσουμε την αγορά φαρμάκων για να μειωθεί το κόστος.  

κα Σαραντίδου: Εγώ ήθελα να τονίσω ένα πράγμα. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε 

για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί 

όχι μόνο από εμάς αλλά και από το Κράτος. Ακούσαμε πάρα πολύ καλά ότι από αυτά τα 

χρήματα που έδωσε το Κράτος δεν πάρθηκαν όλα και έχουμε και κάποια προβλήματα, 

του χρόνου δεν θα … καθόλου που σημαίνει ότι όλα θα μεταφερθούν από τα 

ανταποδοτικά πάλι στους δημότες. Για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, 



 

ποιότητας ζωής, και θα γίνει τώρα και ζήτημα όλης της Περιφέρειας γιατί σίγουρα και 

άλλες περιοχές της Περιφέρειας έχουν το ίδιο πρόβλημα, θα φορτωθούν πάλι στις πλάτες 

των δημοτών. Σ’ αυτόν τον καιρό της ανέχειας θα δώσουμε τα εύσημα στη Κυβέρνηση 

που θα κόψει οποιαδήποτε χρηματοδότηση; Πρέπει να κινηθούμε όλοι προς αυτή την 

κατεύθυνση για να μην έχουμε αύριο άλλα προβλήματα χρηματοδότησης. Όλες μας οι 

προσπάθειες θα είναι η χρηματοδότηση αυτή εξ ολοκλήρου να γίνεται από το Κράτος. 

Μιλάμε για ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας και προς εκεί θα πρέπει όλοι να γυρίσουμε τα 

βέλη μας και να έχουμε την … στις απαιτήσεις μας  και όχι στην πλάτη των δημοτών. 

Δεν αντέχουν άλλο οι δημότες τέλη και βάρη.  

κ. Αναστασιάδης:  Εάν περιμένουμε από το Κράτος θα πεθάνουν όλοι οι 

Σερραίοι.  

 

- Εγκρίνεται. 

  
ΘΕΜΑ   1ο: Σύσταση πάγιας προκαταβολής. 

 

κ. Γαλάνης:  … πρόκειται για προκαταβολή η οποία δίνει την δυνατότητα στον 

Δήμο ... της τάξεως των 6.000 € την οποία παραλαμβάνει … για να μπορούμε … σε 

σχέση με έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων για να μπορούμε με εντολή του 

Δημάρχου να μπορεί να γίνεται η διαδικασία με τον νόμιμο τρόπο. Γι’ αυτό το λόγο 

ψηφίζεται ως πάγια προκαταβολή και με απόφαση του Δ.Σ.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση μη εκμίσθωσης τμήματος των αριθ. 333 & 423 δημοτικών 

αγροτεμαχίων & τμήματος της εγκαταλελειμμένης αγροτικής οδού 

όπισθεν του ΟΑΕΔ & έκτασης 3.178, 45τ.μ., 509.94 τ.μ. & 316,16 τ.μ. 

αντίστοιχα, δηλαδή συνολικής έκτασης 4.005 τ.μ. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής 

μονάδας στην Τ.Κ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 



 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του Δήμου Σερρών από 

δικαστικούς επιμελητές. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παροχής 

υπηρεσιών: «Ανόρθωση υποβαθμισμένων επιφανειών φυτοκάλυψης 

Δήμου Σερρών» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 

2011, προϋπολογισμού 18.892,55 € με Φ.Π.Α. 

 

κ. Γάτσιος: Μια ανάλυση να μας κάνετε.  

κ. Μυστακίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, εισηγούμαστε στο 

Δ.Σ. την τροποποίηση του Τ.Π. και την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με την 

εγγραφή της παραπάνω παροχής υπηρεσιών που αφορά την αναβάθμιση κάποιων 

περιοχών πρασίνου και κυρίως τις Δημοτικές ενότητες Σκουτάρεως, Κ. Μητρουσίου και 

Λευκώνα. Η ανάγκη προέρχεται από την εγκατάλειψη αυτών των χώρων και 

προτιθέμεθα να βελτιώσουμε αφού προηγουμένως έχουμε κάνει μια καταγραφή των 

χώρων αυτών και επισήμανση στους χάρτες και επίσκεψη επί τόπου στα σημεία αυτά.  

κ. Γάτσιος: Θα ήθελα να τονίσω εγώ ξανά αυτό που δυστυχώς το έχω ξαναπεί, 

αυτό που λέγαμε για το Τ.Π. Σε κάθε συμβούλιο φέρνουμε δυο τρεις αναμορφώσεις, 

αυτό δείχνει την προχειρότητα με την οποία ψηφίσαμε αρχικά το Τ.Π. 2ον, τι ακριβώς θα 

κάνουμε εκεί και με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί το έργο; Θα γίνει ανάθεση; Θα γίνει 

δημοπράτηση;  

κ. Μυστακίδης: Το θέμα αυτό αναγκαστικά βγαίνει η τροποποίηση του Τ.Π. 

γιατί όπως γνωρίζετε η περιποίηση του πρασίνου είναι μια υπόθεση που μπορεί να 

γίνεται και κάθε 10 μέρες αν χρειάζεται. Είναι μια μεγάλη αναγκαιότητα και λόγω της 

δυσχέρειας που υπήρχε από άποψη προσωπικού και λόγω της παύσης των συμβάσεων 

που είχαν οι εργολάβοι στις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες προέκυψε αυτό το θέμα.  

Όσον αφορά για το 2ο σκέλος της ερώτησης σας, η παροχή αυτή θα γίνει με 

ανάθεση σε κάποιον εργολάβο, αφού γίνουν κάποιες προσφορές και οι οποίοι θα 

αξιολογηθούν με βάση ορισμένα κριτήρια και μέσων που προσφέρει ο προσφέρων.  

Για το τρίτο σκέλος, θα είναι περιποίηση του πρασίνου, γιατί ήταν 

εγκαταλελειμμένες αυτές οι περιοχές, είναι καταγεγραμμένες σε χάρτες, ζητήσαμε από 

όλους τους Προέδρους να μας δώσουν τα σημεία που υπήρχαν ανάγκες περιποίησης του 

πρασίνου, έχουν επισημανθεί και τα περισσότερα έχουν καλυφθεί από την υπηρεσία. 

Αφορά την δημιουργία στην ουσία πρασίνου, τον καθαρισμό της άγριας βλάστησης που 

προέρχεται από την εγκατάλειψη.  

κ. Τατούδης: Δεν πήραμε διμηνίτες για το πράσινο; Και αυτό το ποσό γιατί το 

κάνατε με ανάθεση και δεν το κάνετε με έναν πρόχειρο διαγωνισμό μήπως μπορέσουμε 

και γλιτώσουμε κάποια λεφτά, να κάνουμε κάποια οικονομία; Και αν αυτό το ποσό είναι 

18.000, είναι για ένα κούρεμα, για δυο κουρέματα, για όλη τη χρονιά; Πρέπει να μας 

ενημερώσετε να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει.  

κ. Μυστακίδης: Υπάρχουν οι τεχνικές προδιαγραφές και επισυνάπτονται στην 

εισήγηση. Είναι επαναληπτικές περιποιήσεις του πρασίνου σε ορισμένο χρονικό 

διάστημα. Κάναμε δίμηνα για την περιποίηση αλλά λόγω των οικονομικών του Δήμου 

ήταν πολύ περιορισμένες. Έχουμε πάρει 8 άτομα για το πράσινο και δεν τα έχουμε 



 

προσλάβει όλα ακόμα. Λίγα από αυτά πήραμε τώρα και περιμένουμε να πάρουμε και τα 

άλλα. Το ποσό αυτό είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενός μηνός και σε 26 

χωριά.  

κ. Τατούδης: Κάθε μήνα δηλαδή θα δίνουμε 18.000.  

κ. Γκότσης: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν ο εργολάβος έχει εγκατασταθεί και 

έρχεται τώρα το θέμα ή έρχεται το θέμα ως εισήγηση και μετά θα εγκατασταθεί ο 

εργολάβος; 

κ. Μυστακίδης: Ο εργολάβος θα εγκατασταθεί μετά την ανάθεση.  

κ. Γκότσης:  Είστε σίγουρος; 

κ. Μυστακίδης:  Βεβαίως είμαι σίγουρος. Αυτή τη στιγμή απλά, ο ίδιος ο 

εργολάβος που αναφέρεστε έχει εγκαταλείψει κάποια σημεία μέσα στις Σέρρες για να 

μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα χωριά και μάλλον αυτό εννοείτε.  

κ. Γάτσιος: κ. Πρόεδρε στο παρελθόν έχουμε πάρει δύο αποφάσεις, η μία 

απόφαση είναι η παράταση περαίωση εργολαβίας την οποία δεν μπορώ να θυμηθώ 

κάπου στα μέσα καλοκαιριού, και μία ακόμη απόφαση έχουμε πάρει, … σύμφωνα με μια 

μελέτη και καταγραφή που έχει γίνει αναγκών σε όλην την περιφέρεια του Δήμου, 

δημοπρατήσαμε το συγκεκριμένο έργο για να εγκατασταθεί εργολάβος. Ευελπιστώντας 

ότι μέχρι να λήξει η θητεία της παράτασης θα έχουμε τον εργολάβο. Δεν θα έχουμε 

εργολάβο σε αυτό το διάστημα; Ψηφίσαμε για να καλύψουμε κάποια κενά κάποια 

δίμηνα, τα δίμηνα αυτά δεν επαρκούν; Για την εργολαβία και παράταση βάλαμε και 

παραπάνω χρήματα σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφηκαν. Θεωρώ ότι είναι 

υπερβολικό να βάλουμε αυτά τα χρήματα.  

κ. Μυστακίδης: Σύμφωνα με … είναι πάρα πολύ λίγο το ποσό για την εργασία 

που είναι να γίνει, για τις απαιτήσεις που έχει ο κόσμος. Όσο για την παράταση της 

εργολαβίας, η εργολαβία αφορά τον πρώην Δήμο Σερρών και είναι μέχρι τα μέσα 

Αυγούστου. Όσο για τα δίμηνα είναι ελάχιστα, από τα 8 άτομα δεν έχουν πάρει ούτε τους 

μισούς και δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανάγκες. Βλέπετε καθημερινά 

στη τηλεόραση τι διαμαρτυρίες έχουμε.  

Πρόεδρος κοινότητας Χριστός:   Θέλω να πω μια κουβέντα στον κ. 

Αντιδήμαρχο γιατί αναφέρθηκε για το συγκεκριμένο θέμα ότι υπάρχουν μόνο 10 

κοινότητες.  

κ. Μυστακίδης: Είπα ενότητες. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι η Δημοτική Ενότητα 

Σκουτάρεως περιλαμβάνει 9 χωριά, η Δημοτική Ενότητα Κ. Μητρουσίου 7 χωριά και η 

Δημοτική Ενότητα … 

Πρόεδρος κοινότητας Χριστός: Όλες οι κοινότητες αυτή τη στιγμή σας 

πληροφορώ έχουν κρυφτεί, τα χωριά μας έχουν κρυφτεί από τα χόρτα, πάρτε το χαμπάρι.  

κ. Μυστακίδης: Είπα ενότητες και αυτό μπορεί να φανεί και στην εισήγηση, και 

μιλάμε για ένα σύνολο χωριών 9+7+5. 

κ. Μηλίδης:  Για το εν λόγω θέμα ήταν γνωστό ότι δεν μπορούν λόγω του 

Καλλικράτη να συνεχίσουν οι εργολάβοι. Ήταν γνωστό από την μέρα που ανέλαβε η 

καινούργια Δ.Α.  και … κραυγές αγωνίας από τις δημοτικές ενότητες ότι υπάρχει μεγάλο 

πρόβλημα, τι θα γίνει με τα χόρτα. Άρα το πρώτο είναι ότι υπήρξε μια καθυστέρηση. 2ον 

όταν ψηφίσαμε πρόσφατα για τους διμηνίτες, το θέμα ήταν αυτό, ότι θα υπάρξει αυτή η 

ανάγκη. Σήμερα λοιπόν με αυτή τη δυσχέρεια την οικονομική, όταν συζητούσαμε και για 

το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών όπου είναι πολύ σημαντικό θέμα, βάζουμε ένα 

σημαντικό κονδύλιο 18.000 € μηνιαίως με το ΦΠΑ. Ψηφίσαμε διμηνίτες. Γιατί δεν το 



 

κάναμε ξεκάθαρο αυτό; … θα ήταν προτιμότερο από μια τέτοια εκδοχή, το ξέραμε από 

την αρχή, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο θέμα της καθαριότητας. Δεν το κάναμε, 

καθυστερήσαμε. Και ερχόμαστε συνεχώς τώρα να κάνουμε αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού. Εντάξει γίνονται αναμορφώσεις, αλλά επιτέλους όχι σε κάθε Δ.Σ. γιατί 

δείχνει κάποια προχειρότητα. Εν πάση περιπτώσει, επιμένω και για την εισήγηση κ. 

Μυστακίδη μπορεί να αναφέρονται μέσα αλλά μπορείτε σε δυο λεπτά να πείτε τα 

κυριότερα. Δεν χρειάζεται να τα διαβάζετε όλα.  

Άρα λοιπόν, θεωρώντας ότι με τους διμηνίτες μπορεί να γίνει δουλειά, το ποσό 

στη σημερινή συγκυρία είναι πολύ μεγάλο, επιμένουμε να λειτουργήσουμε με τους 

διμηνίτες, υπό έλεγχο αυστηρό, ώστε να γίνει δουλειά και να εξυπηρετήσουμε τον 

ανθρώπινο παράγοντα. Πιστεύω ότι ο διμηνίτης που θα πάρουμε θα κάνει πολύ καλύτερη 

δουλειά. Γι’ αυτό είμαστε αρνητικοί μ’ αυτό το ποσό γιατί είναι πολύ υψηλό.  

κ. Φωτιάδης: Η βασική φιλοσοφία του Καλλικράτη και βεβαίως υπηρετήσαμε 

όλοι, είναι η οργάνωση του εκάστοτε Δήμου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του νέου 

μεγάλου Δήμου Σερρών με υπηρεσίες, θα οργανώσουμε έναν Δήμο ο οποίος θα είναι 

αυθύπαρκτος, θα έχει όλες τις υπηρεσίες για να εξυπηρετείται χωρίς να τρέχει έξω για 

μικρές δράσεις τις οποίες, όπως αυτή, στην καθημερινότητα, και έπρεπε να έχουμε ήδη 

οργανωθεί. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν δυσκολίες. Πλην όμως, πχ. στον Δήμο 

Λευκώνα υπήρξε τεράστιος εξοπλισμός, υπήρχαν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι 

μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και να εξυπηρετήσουν ενδεχομένως και άλλα 

διαμερίσματα εκτός του παλιού Δήμου Λευκώνα. Γιατί εγκαταλείψαμε αυτό το 

στοιχειώδες που όπως σας είπα είναι η φιλοσοφία του Καλλικράτη, και με μεγάλη 

ευκολία προστρέχουμε σε εργολάβους; Και αυτό θα δούμε ότι συμβαίνει και σε επόμενα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. Με μεγάλη ευκολία τα δίνετε έξω. Για ποιο λόγο; Δεν 

θα έπρεπε να κάνουμε το στοιχειώδες, μπορούμε να κουρέψουμε ορισμένα σημεία, 

έχουμε μηχανήματα, έχουμε προσωπικό, γιατί δεν χρησιμοποιούμε αυτούς που θα έπρεπε 

να λειτουργούν; Και θέλουμε εργολάβους οι οποίοι βάζουν στο αυτοκίνητο της 

ανακύκλωσης που κάνει 300.000 € έναν διμηνίτη και δεν ξέρει πώς να το χρησιμοποιεί. 

Να αξιοποιήσουμε τα στελέχη μας, να αξιοποιήσουμε τον εξοπλισμό και να 

δημιουργήσουμε τις υπηρεσίες. Να κινηθούμε στη λογική να αξιοποιήσουμε …, να 

οργανώσουμε τον Δήμο και να μην τρέχουμε για ψύλλου πήδημα σε εργολάβους. Να 

αξιοποιούμε τους ανθρώπους μας σε συνεργασία με εργολάβους, αυτή ήταν η φιλοσοφία 

του Καλλικράτη. Να σταματήσουν αυτές οι λογικές και να μην κάνουμε αυτό που δεν 

πρέπει να κάνουμε.  

κα Σαραντίδου: Καταρχήν το συγκεκριμένο θέμα και πολλά άλλα θέματα 

επιβεβαιώνεται το όχι που είπαμε στο Τ.Π. γιατί πραγματικά το Τ.Π. που ψηφίσαν όλοι 

οι υπόλοιποι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ειλικρινά είναι άξιο περιέργειας 

πως ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δηλαδή η βλάστηση η ανεπιθύμητη στις κοινότητες και σε 

όλες τις δημοτικές ενότητες δεν βρίσκεται μέσα στο Τ.Π., που είναι από τα 

σημαντικότερα ζητήματα και από τα ζητήματα που λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε. Από 

τη πρώτη στιγμή ακόμα, όταν είχε βγει εργολαβία για το πράσινο μέσα στην πόλη, είπε η 

Λαϊκή Συσπείρωση ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου. Ακόμα 

μετά από τόσο καιρό δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς, πρέπει να το ψάξουμε 

μόνοι μας τελικά, πόσοι υπάλληλοι είναι που απασχολούνται στο πράσινο; Πόσους 

υπαλλήλους είχαν οι προηγούμενοι δήμοι που ενώθηκαν τώρα και γίναν ένας; Επαρκούν 

αυτοί; Αν όχι θα δούμε επιτέλους αυτό το οργανόγραμμα που ναι μεν το είδα στο 



 

πρόγραμμα της εξυγίανσης αλλά δεν βλέπω να γίνεται καμιά άλλη κίνηση για το 

οργανόγραμμα, για να δούμε πως άλλοι δημοτικοί υπάλληλοι, πόσες οργανικές θέσεις 

είναι ακάλυπτες που θα πρέπει να τις καλύψουμε με μόνιμο σταθερό προσωπικό;  

Ο Καλλικράτης δεν ήρθε για να ενισχύσει τις υπηρεσίες με μόνιμο και σταθερό 

προσωπικό, ο Καλλικράτης ήρθε για να γίνει ακριβώς αυτό που γίνεται με την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με την ανόρθωση των υποβαθμισμένων … να δώσει 

τα πάντα σε εργολαβίες. Αυτή είναι η κατεύθυνση του Καλλικράτη, αυτό θα πρέπει να 

διαμαρτυρηθούμε. Δεν τον χειροκροτήσαμε όλοι τον Καλλικράτη και είπαμε που θα μας 

οδηγήσει ο Καλλικράτης. Εδώ θα πρέπει να δούμε το οργανόγραμμα, ενίσχυση της 

Υπηρεσίας του Πρασίνου γιατί και τον επόμενο μήνα θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα και 

δεν μπορούμε συνεχώς να είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Οργανωμένοι να δούμε πόσο 

μόνιμο προσωπικό χρειάζεται γι’ αυτές τις εργασίες.  

κ. Κοτρώνης: Δεν έχει νόημα τώρα να λέμε πράγματα αυτονόητα. Δεν τον 

χαιρετήσαμε όλοι τον Καλλικράτη. Όμως εδώ θέλω να πω, παρακάτω υπάρχει και ένα 

θέμα για την εξυγίανση των οικονομικών, μια έκθεση ιδεών πολύ υποβαθμισμένη, αλλά 

δεν λύνονται έτσι τα θέματα. Όχι μόνο για το Τ.Π., δεν είναι δυνατόν μέσα σε 10 μέρες, 

σε ένα μήνα, να κάνουμε αναπροσαρμογές γι’ αυτά τα απλά θέματα. Σε όλα 

λειτουργούμε … Είπαμε εκτός από την επιτροπή που κάναμε, βιαστικά μέσα στον 

Φεβρουάριο, επειδή ήταν πολύ πρόχειρη η παραλαβή είπατε θα γίνει μια επιτροπή 

3μελής για … Έγινε αυτή η επιτροπή; Από ότι ξέρω ούτε η επιτροπή έγινε. Τι ερχόμαστε 

και συζητάμε; Από τη μια δεν ξέρουμε τι προσωπικό έχουμε, από την άλλη το Τ.Π. το 

οποίο αναμορφώνεται κάθε τρεις και μία, δεν μας δίνετε στοιχεία τα οποία ζητάμε, 

δηλαδή κάθε φορά πρέπει να κάνουμε γραπτές ερωτήσεις; Ζήτησα την προηγούμενη 

φορά από τον κ. Αντιδήμαρχο, ονομαστικά ποιοι υπάρχουν στο τμήμα Καθαριότητας. 

Ποιοι είναι, να ξέρουμε αν υπάρχουν ευθύνες. Φέρτε μας μια ονομαστική κατάσταση για 

να ξέρουμε ποιοι είναι και να αποδώσουμε ευθύνες αν η εργολαβία γίνεται σωστά ή όχι. 

Επειδή δεν το βάζουμε γραπτά δεν θα μας απαντήσετε καμιά φορά; 

κ. Αναστασιάδης:  Με τις εργολαβίες δουλεύουν εργάτες, οικογενειάρχες. …  

κ. …: Αν μπορεί ο κ. Αντιδήμαρχος να μας πει ποιοι είναι οι εργολάβοι. 

κ. Μυστακίδης:  Θα δοθεί σε εργολάβο βάσει της εμπειρίας του και βάσει των 

μέσων που διαθέτει.  

κ. …:  Όταν λέτε για ανάθεση πρέπει να μας πείτε το όνομα του, τώρα.  

κ. Μυστακίδης:  Πρώτα απ’ όλα θέλω να εξηγήσω γιατί συνέβη αυτό το πράγμα 

και γιατί προέκυψαν διαμαρτυρίες για το πράσινο. Αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο του 

δικού μας Δήμου, αν δείτε στα ΜΜΕ θα δείτε ότι σε όλους τους δήμους συμβαίνει το 

ίδιο πράγμα για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για τον λόγο της έλλειψης των οικονομικών 

πόρων.  

Για τις Δημοτικές ενότητες, τις 2 από τις 3, Σκουτάρεως και Κ. Μητρουσίου, είχε 

εργολάβο του οποίου η σύμβαση έληγε 31/12 και δεν μπορούσαμε να την ανανεώσουμε 

όπως έγινε με των Σερρών. Αμέσως οι δύο αυτές ενότητες έμειναν ξεκρέμαστες. Δεν 

υπήρχε εργολάβος αλλά υπήρχαν εργαζόμενοι, αυτοί οι εργαζόμενοι, εγώ δεν ξέρω, αν 

κάποιος άλλος ξέρει να μας πει πως πληρωνόταν αυτοί οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι 

που κόβαν τα χόρτα στα χωριά. Λέω ότι δεν υπήρχε ποτέ κάποια χρηματοδότηση γι’ 

αυτούς τους εργαζομένους.  

Πάμε τώρα στο θέμα γιατί επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης του 

προβλήματος. Θα συμφωνούσαμε, κι εμείς θέλαμε να πάρουμε εργαζόμενους διμηνίτες 



 

αλλά δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε αυτή την αδυναμία του λογιστηρίου. Θέλαμε να 

πάρουμε υπερδιπλάσιους εργαζομένους, όμως πήραμε μόνο 8 και δεν τους πήραμε όλους 

ακόμα γιατί κρατάμε για τις επόμενες περιόδους.  

Όσον αφορά την εργασία, αλλιώς δουλεύει ένας διμηνίτης που έρχεται με τα 

χέρια στις τσέπες στην εργασία, χρειάζεται όμως αυτός ο άνθρωπος κάποια εργαλεία, 

κάποια μηχανήματα να μετακινείται, ενώ ο εργολάβος είναι εξοπλισμένος, έχει την 

συγκεκριμένη δουλειά. Υπάρχει μια αδυναμία στον διμηνίτη και γι’ αυτό επιλέγουμε την 

εργολαβία.  

Εκτός από αυτό, τα μηχανήματα όλα τα οποία έχουμε παραλάβει από τις 

Δημοτικές Ενότητες ήταν όλα χαλασμένα και φροντίζουμε για την επιδιόρθωση και τη 

συντήρηση τους. Δεν μπορούσαμε άμεσα να τα χρησιμοποιήσουμε. 

Κλείνοντας ήθελα να πω ότι αυτά όλα δημιουργήθηκαν λόγω της μεταβατικής 

περιόδου και όταν θα γίνει η Διεθνής δημοπρασία την οποία υπολογίζουμε γύρω στις 

αρχές Σεπτεμβρίου, πλέον θα είναι για έναν χρόνο και θα πάψει να υφίσταται όλη αυτή η 

διαδικασία και η αναστάτωση η οποία και για μας είναι δυσάρεστη.  

κ. Γαλάνης:  Δεν θα μπω για ακόμη μια φορά τη διαδικασία να αναλύσουμε το 

πώς ο Δήμος Σερρών λειτουργεί αυτή τη στιγμή, το προσωπικό που είχε χωρίς 

περισσότερα χρήματα, έχοντας μπροστά του να αντιμετωπίσει και την καθαριότητα και 

το θέμα του πρασίνου. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και επειδή όλοι πρέπει να 

συμβάλλουμε στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να 

είναι αυτονόητο και ίσως να το διευκρινίζουμε ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, 

επειδή έχουμε περιοχές οι οποίες είναι αγροτικές, είναι βέβαιο ότι εξαντλούμε και 

φαίνεται καθημερινά την αξιοποίηση και των μηχανημάτων αλλά και του προσωπικού 

και νομίζω ότι ο κ. Χράπας σε κάποιο άλλο συμβούλιο ανέφερε αριθμούς για το 

προσωπικό Καθαριότητας. Γιατί υπάρχει κάποιος μύθος ότι υπάρχει ένα προσωπικό το 

οποίο αναφέρεται στη Διεύθυνση Καθαριότητας, αλλά είναι κάπου αλλού. Είναι κάποιοι 

λίγοι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία ειδικότητα που να μπορούν να βοηθήσουν 

στην Καθαριότητα, είναι τεχνίτες, δεν έχουν καμία σχέση με την Καθαριότητα και αυτοί 

οι πολύ λίγοι είναι σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίοι κάποια στιγμή, στο επόμενο διάστημα 

θα βγουν από τη μισθοδοσία της Καθαριότητας. Θέλω να πω ότι αυτό πραγματικά 

κέντρισε και το δικό μου ενδιαφέρον, και ειλικρινά το συζήτησα και με το Λογιστήριο 

και με τον πρόεδρο των εργαζομένων, και διευκρινίστηκε ότι αυτός είναι ένας μύθος, ότι 

δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχει ένα προσωπικό που είναι αλλού. Και τα 

στοιχεία είναι στη διάθεση σας και μπορούμε να σας τα φέρουμε και με αριθμούς 

συγκεκριμένα. Όλα έγιναν νομίμως, και η απογραφή, τίποτα δεν έγινε με προχειρότητα. 

Όλα τα στοιχεία είναι εδώ και τα έγγραφα στη διάθεση σας. … 

Τα ζητήματα στον Δήμο είναι πολύ μεγάλα, ο Καλλικράτης έχει τρομερές 

απαιτήσεις, ειλικρινά είμαστε στη διάθεση σας καλόβουλα και καλοπροαίρετα, ότι 

στοιχεία έχουμε να σας τα δώσουμε.  

κ. Δήμαρχος:  Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Δ.Α. λειτουργεί με 

υπευθυνότητα και ετοιμότητα σε όλα τα ζητήματα. Σχετικά με το θέμα που συζητάμε 

σήμερα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι πρώην δήμοι και οι κοινότητες που εντάχθηκαν, 

ενσωματώθηκαν στον Δήμο Σερρών, δεν είχαν ούτε υπηρεσίες Καθαριότητας ούτε 

υπηρεσίες Πρασίνου. Τη λέξη ¨εργολαβία¨ και ¨εργολάβος¨ τη γνώριζαν πάρα πολύ 

καλά. Όλα γινόταν με εργολάβους. Δεν καταλαβαίνω πως κάποιοι τώρα απορούν με τη 

λέξη ¨εργολαβία¨! Όλα με εργολάβους, καθαριότητα, πράσινο κ.λπ. Την Καθαριότητα με 



 

τον Καλλικράτη δεν μπορούμε να την αναθέσουμε σε εργολάβους. Καλείται τώρα ο νέος 

και μεγάλος Δήμος Σερρών να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των Τοπικών και 

Δημοτικών Κοινοτήτων με το προσωπικό που είχε ο παλιός Δήμος Σερρών στον τομέα 

της Καθαριότητας και στον τομέα Πρασίνου, που εκείνο το προσωπικό δεν μπορούσε να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες του παλιού Δήμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την 

γνωρίζετε πολύ καλά. Το προσωπικό που υπήρχε στην Καθαριότητα και στο Πράσινο 

αυτό το προσωπικό του παλιού Δήμου καλείται να ανταποκριθεί σε όλον τον νέο μεγάλο 

Δήμο.  

Ο Δήμος Σερρών, ανέθετε το πράσινο και πολύ σωστά έπραττε γιατί δεν έχει 

προσωπικό, δεν μπορούσε να πάρει μόνιμο προσωπικό, όχι ότι είμαστε αυτής της 

λογικής, θα σας πω παρακάτω, σε εργολάβο. Ομόφωνα το Δ.Σ. το ψήφιζε. Αυτή η 

εργολαβία είχε λήξει τέλος Μαρτίου και ανταποκρινόταν μόνο για τις ανάγκες του 

παλιού Δήμου Σερρών. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλου του Δήμου. 

Δώσαμε μια παράταση 5 μηνών και για να μην μείνουνε οι διάφορες εργασίες που έχουν 

σχέση με το πράσινο στα χωριά, έδωσα εντολή στον εργολάβο, πριν από το Πάσχα αλλά 

και τώρα πάλι αυτό λέω, άφησε κάποια σημεία της πόλης ακούρευτα και πάνε στα 

χωριά, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των χωριών. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά πως 

λειτουργούσε Δήμος μέχρι να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό; Με τα 12τημόρια, 

μπορούσαμε να κάνουμε ανάθεση σε εργολάβο όπως κάνουμε τώρα; Μπορούσαμε να 

πάρουμε διμηνίτες; Δεν μπορούσαμε. Ήταν με το σταγονόμετρο, αναγκαστήκαμε και 

ζητήσαμε και τη βοήθεια της ΔΕΥΑΣ. Ποια η καθυστέρηση; Δεν μπορούσαμε λόγω των 

12τημορίων, δεν υπήρχαν χρήματα για να πάρουμε διμηνίτες, δεν υπήρχαν χρήματα για 

να πάρουμε εργολάβους, ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε τέλος Μαρτίου, τώρα ψηφίζονται 

οι πιστώσεις, τώρα θα αρχίσει δειλά – δειλά να λειτουργεί ο Δήμος. Ακόμα ΦΕΚ για τις 

συγχωνεύσεις των Ν.Π. και των Κ.Ε. δεν πήραμε. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Τώρα 

αρχίζει να λειτουργεί ο Δήμος. 

Στο Πράσινο πρέπει να σας πω ότι προστέθηκε και το στρατόπεδο Παπαλουκά. 

120 στρ. Ένα ωραιότατο πάρκο που το χρησιμοποιούμε πλέον, χρησιμοποιούμε όλη την 

έκταση και τα κτίρια του. Να το αφήσουμε έτσι το στρατόπεδο Παπαλουκά; Και έχετε 

την εντύπωση ότι με τους 8 διμηνίτες που πήραμε για το Πράσινο, μπορούμε να 

ανταποκριθούμε σε όλο τον νέο αυτό μεγάλο Δήμο συν τα 120 στρ. του στρατοπέδου 

Παπαλουκά; Ασφαλώς και όχι, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. 

Μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός για το Πράσινο για όλον τον νέο Δήμο, διότι είναι 

διεθνής διαγωνισμός, η διαδικασία είναι χρονοβόρα, κατά τον Σεπτέμβριο θα καταλήξει, 

μέχρι τότε πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες όλου του νέου μεγάλου Δήμου 

Σερρών. Για πείτε μου, υπάρχουν άλλοι τρόποι; Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Με αυτούς 

τους τρόπους μπορούμε να ανταποκριθούμε, πολύ σωστά πράττουμε, ο αντιδήμαρχος 

Πρασίνου και Έργων κάνει φοβερή δουλειά, σας πληροφορώ και το ξέρουν πολύ καλά 

αυτό οι δημότες, όταν θα τελειώσει ο διαγωνισμός και θα το πάρει όποιος θα το πάρει, 

τότε σίγουρα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, θα έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, 

τουλάχιστον για έναν χρόνο, για όλον τον νέο Δήμο και όπου υπάρχουν κενά, με 

κάποιους λίγους διμηνίτες θα μπορούμε να καλύπτουμε τα όποια κενά αν υπάρξουν.  

Δεν θα θέλαμε να δίνουμε το Πράσινο σε εργολαβίες. Θα θέλαμε η υπηρεσία 

Πρασίνου και Καθαριότητας να έχει το απαιτούμενο προσωπικό, να μην παίρνουμε 

εργολάβους, και με το μόνιμο προσωπικό και με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό να 

ανταποκρινόμαστε. Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία Πρασίνου έχει 5- 6 εργάτες μόνιμους. 



 

Περιμένουμε να φέρουμε τον Ιούνιο τον ΟΕΥ που θα φανεί από εκεί τι προσωπικό μας 

λείπει για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μόνιμου προσωπικού που ξέρετε πολύ καλά ότι 

αυτά θα αργήσουν, εγώ το θεωρώ αδύνατο σ’ αυτή τη 4ετία να προσληφθεί μόνιμο 

προσωπικό, μέχρι τότε όμως πρέπει να λειτουργήσουμε. Με ποιον τρόπο μπορούμε να 

λειτουργήσουμε; Με αυτόν τον τρόπο, με αυτούς τους τρόπους που προτείνουμε τώρα.  

Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια θέματα που δεν χωράνε ούτε αντιπολίτευση, 

ούτε λαϊκισμοί, ούτε μιζέριες. Μην νομίζετε ότι από αυτά θα κριθούν πολλά πράγματα. 

πρέπει ο Δήμος να λειτουργήσει, δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε έτσι τα χωριά. Είναι 

δυνατόν να αφήσουμε τα χωριά μέσα στο χόρτο; Διότι αυτή τη στιγμή σας λέω ότι 

ρίχνουμε την πόλη και πάει ο εργολάβος στα χωριά και πάλι δεν προλαβαίνει. Δεν είναι 

δυνατόν να προλάβει σε όλη αυτή την έκταση, επιλέγουμε σε συνεργασία με τους 

προέδρους των τοπικών συμβουλίων και τους άλλους συμβούλους κάποια σημεία που τα 

θεωρούν μεγαλύτερης σημασίας και σε εκείνα πάμε.  

Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να περάσει ομόφωνα, αν θέλουμε να 

ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο σ’ αυτές τις ανάγκες αυτού του τομέα.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.       

 

 

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:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

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 

κ. Φωτιάδης:  Τι ψηφίζουμε τώρα κ. Πρόεδρε;  

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ, στη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν γίνεται συζήτηση.  

κ. Φωτιάδης: Πως γίνεται ψηφοφορία. Δεν ξέρουμε τι ψηφίζουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτό που αναφέρει το θέμα.  

κ. Φωτιάδης: Πείτε μας τότε ποιους κωδικούς θα αποσύρουμε. Ποιοι είναι οι κωδικοί; 

κ. Πρόεδρος:  Τους γράφει στην εισήγηση. 

κ. Φωτιάδης: Που τους γράφει; Πείτε μας ποιους κωδικούς θα αποσύρουμε από τους 

ψηφισμένους του προϋπολογισμού. 

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα είναι καθαρά διαδικαστικό. Συνεχίζετε η ψηφοφορία και 

απαγορεύεται από τον κανονισμό. 

κ. Φωτιάδης: Εμείς καταψηφίζουμε.      

 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Αποχωρεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας 

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:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ.  
 



 

               
ΘΕΜΑ   8ο: Καθορισμός εξόδων κίνησης Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Συγκρότηση επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων για την επεξεργασία και 

εισήγηση στο Δ.Σ. προς κατάρτιση – ψήφιση του νέου κανονισμού 

λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει μια εισήγηση, δεν ξέρω αν την διαβάσατε, είναι δική μου 

όπου αναφέρω ότι η επιτροπή που θα συγκροτηθεί να είναι διαπαραταξιακή. 4 μέλη από 

την πλειοψηφία και 3 από την αντιπολίτευση. Αν υπάρχουν άλλες προτάσεις, βεβαίως 

και είναι ευπρόσδεκτες. Στόχος της επιτροπής είναι η επεξεργασία ενός κανονισμού 

λειτουργίας σύγχρονου, ευέλικτου, δημοκρατικού και αποτελεσματικού. Και φυσικά ο 

νέος κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ. θα έχει ως βάση του τον πρότυπο κανονισμό του 

άρθρου 67 του νόμου 3852/2010 ο οποίος έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως όπως βλέπετε το ΦΕΚ ήρθε πρόσφατα, αυτό το οποίο έλεγα και από 

προηγούμενα Δ.Σ. ήρθε στις 20 Απριλίου 2011. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να 

συγκροτήσουμε αυτή την επιτροπή, θα παρακαλούσα από τις άλλες παρατάξεις να 

προταθούν μέλη για να συγκροτήσουμε αυτή την επιτροπή και να προχωρήσουμε 

έχοντας πάντα σαν κύριο μπούσουλα τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Υπουργείου.  

κ. Μηλίδης: Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

κ. Φωτιάδης: Ο κ. Χρυσανθίδης  

κ. Αγοραστός: Εγώ που δεν ανήκω σε καμιά παράταξη τώρα, δεν θα με βάλετε 

σε καμία επιτροπή; 

κ. Πρόεδρος:  Κανένα πρόβλημα, ο κ. Αγοραστός.  

κα Σαραντίδου: Κι εγώ θα ήθελα.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα αυξήσουμε τα μέλη της επιτροπής, θα 

την κάνουμε 9μελή και ο κ. Κοτρώνης που έκανε αυτή την πρόταση.  

Ο κ. Κοτρώνης, η κ. Σαραντίδου, ο Κατιρτζόγλου, ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. 

Αγοραστός, από την πλειοψηφία εγώ, ο κ. Γαλάνης, ο κ. Νιζάμης, ο κ. Δήμου, η κ. 

Αποστολίδου, ο κ. Δημητρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 4 θα εκλεγεί φυσικά 

εφόσον συσταθεί το Σώμα θα εκλεγεί ο Πρόεδρος της επιτροπής που θα επεξεργαστεί 

τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

    
ΘΕΜΑ  10ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση Δημοτικής έκτασης στην Ελληνική 

Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. 

 

 

 

 



 

κ. Μυστακίδης:  Το θέμα αυτό αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση μιας 

δημοτικής έκτασης στην ΕΒΖ Α.Ε. υπό ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες έθεσε η 

νομική σύμβουλος του Δήμου. Θέλουμε ταυτόχρονα να ψηφίσουμε και να αποφανθούμε 

εάν η ΕΒΖ τελεί κοινωφελή σκοπό τουλάχιστον στα τοπικά συμφέροντα. 

Το ακίνητο αυτό το οποίο προτιθέμεθα να παραχωρήσουμε δωρεάν, είναι  μια 

έκταση 718,17 τ.μ. και αποτελεί τμήμα του 573 τεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών και 

βρίσκεται βορείως της οδού που συνδέει τις Σέρρες με τον Λευκώνα και μεταξύ του … 

της Αγ. Βαρβάρας και του Εθνικού Σταδίου. Σε εκείνη την περιοχή η ΕΒΖ έχει δύο 

γεωτρήσεις τις οποίες έχει περιφραγμένες και φροντίζει και τις περιποιείται και συντηρεί 

τα μηχανήματα, οι οποίες γεωτρήσεις είναι από το 1962 και τροφοδοτούν το εργοστάσιο 

της ζάχαρης με πόσιμο νερό και νερό για την … Το θέμα ετέθη διότι για πρώτη φορά … 

για να ανανεώσει την άδεια λειτουργίας της γεώτρησης του ζητάει κάποια βεβαίωση για 

το ιδιοκτησιακό, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο κατέχουν αυτή την έκταση και τη 

χρησιμοποιούν. Γι’ αυτό εμείς καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε την δωρεάν 

παραχώρηση κατά χρήση, γιατί αυτό προβλέπεται από τον νόμο με την προϋπόθεση που 

προανέφερα. Και να αποφανθούμε αν όντως τελεί κοινωφελές έργο.  

κ. Αναστασιάδης:  Αν η εταιρεία πουληθεί σε ιδιώτη, τότε τι θα γίνει; 

κ. Πρόεδρος:  Σταματάει τότε.  

κ. Μυστακίδης:  Αν παραχωρηθεί σε άλλο Ν.Π. το οποίο τελεί κοινωφελές έργο 

τότε μπορεί ξανά να παραχωρηθεί κατά χρήση με απόφαση του Δ.Σ. φυσικά.  

Η πρόταση είναι να αποφανθεί το Δ.Σ. για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση 

αυτής της έκτασης και να αποφανθεί παράλληλα, για να μπορεί να το κάνει αυτό, αν 

όντως η Βιομηχανία Ζάχαρης τελεί κοινωφελές έργο.  

κα Σαραντίδου: Μια διευκρίνιση επειδή υπάρχει το διαζευκτικό ¨ή¨, 

παραχώρηση χρήσης ή κυριότητας. 

κ. Πρόεδρος:   Παραχώρηση κατά χρήση, όχι κυριότητας.  

κ. Γάτσιος:  Πρώτα απ’ όλα όταν έχουμε να κάνουμε με νερά δεν είναι και τόσο 

απλά και εύκολα να παραχωρούμε … Θα πρέπει να αποφανθεί αρχικά κατά τη γνώμη 

μας η ΔΕΥΑΣ, αν πρέπει ή δεν πρέπει να παραχωρηθεί αυτός ο συγκεκριμένος χώρος. 

Εκεί έχουμε ενημέρωση ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού και αύριο μεθαύριο 

μπορεί να χρειαστεί για τον Δήμο τον δικό μας και να πρέπει να ανοίξουμε γεώτρηση και 

να μην μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Συνεπώς, εκτίμηση μας είναι από τη ΔΕΥΑΣ να 

υπάρχει μια γνωμοδότηση αν συμφωνεί ή όχι, και 2ον αφού διαβάζουμε ότι η ΕΒΖ έχει 

κάνει αυτές τις γεωτρήσεις, βεβαίως έχει κάποιο δικαίωμα και εμείς προτείνουμε να 

πληρώνει το ρεύμα τη ΕΒΖ και ατελώς να παίρνει το νερό από εκεί χωρίς όμως να 

παραχωρηθεί η χρήση αυτού του χώρου, τον χώρο να τον χρησιμοποιήσουμε εμείς. και 

εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό βλέποντας πόσο μεγάλες είναι αυτές οι γεωτρήσεις, για 

να επανέλθουμε και σε ένα προηγούμενο θέμα, που πολλές φορές λαϊκίζουμε για ένα 

θέμα, είναι κάτω ακριβώς από τον ΧΑΔΑ και γι’ αυτό δεν ξέρουμε αν πρέπει να το 

χρηματοδοτήσουμε ή όχι που πρέπει κι εμείς να πιέσουμε με κάθε τρόπο. 

Η πρόταση μας πάντως είναι να μην παραχωρήσουμε ούτε κατά χρήση τον 

συγκεκριμένο χώρο, να μην παρέχουμε ατελώς νερό, και εφόσον χρειάζεται άδεια, η 

ΔΕΥΑΣ ή ο Δήμος Σερρών να δώσει την άδεια της γεώτρησης.  

κ. Αναστασιάδης: Συμφωνώ με τον κ. Γάτσιο, να μην έχει δικαίωμα η εταιρεία 

αυτή να απαγορέψει στον Δήμο να κάνει γεώτρηση εκεί. Να έχει δικαίωμα και ο Δήμος 



 

να κάνει γεώτρηση και να πάρει νερό όσο θέλει. Η εταιρεία να πάρει όσο νερό 

απαιτείται.  

κ. Φωτιάδης:  κ. Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούμε, 

πρέπει ομόφωνα να καταλήξουμε. Εκτιμάμε όλοι ότι σίγουρα θα πρέπει να 

υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου. Επειδή γνωρίζω ότι όπου υπάρχει φορέας 

διαχείρισης, πρωτίστως η ΔΕΥΑΣ είναι υπεύθυνη. Την Βιομηχανία την έστελνα και εγώ 

από το Λευκώνα νερό πόσιμο. Διευκρινίζω λοιπόν ότι έχει δύο πηγές τροφοδότησης με 

πόσιμο νερό η Βιομηχανία. Νομίζω ότι αυτές τις γεωτρήσεις δεν πρέπει να τις 

εγκαταλείψουμε. Έχουν μεγάλη παροχή, είναι ποιοτικό το νερό και αυτό είναι κάτι που 

θα μας χρειαστεί, πρέπει λοιπόν να καλύψουμε το νερό της ανάγκης, βεβαίως, αλλά να 

μείνει στην κυριότητα γιατί μετά αν χρειαστούμε εμείς, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη 

παροχή. Να δώσουμε νερό αλλά το δικαίωμα χρήσης να μείνει υπέρ της ΔΕΥΑΣ, του 

φορέα που θα διαχειριστεί το νερό. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση που θα συμφωνήσουν 

όλοι και δεν θα αδικήσουμε τους κυρίους. Γιατί αν αρχίσουμε να αναλύουμε αν είναι 

κοινωφελής, ε μα είναι κοινωφελής. Τα σχολεία δεν πληρώνουν νερό; Ο ΟΑΕΔ δεν 

πληρώνει νερό; Να κρατήσουμε τις γεωτρήσεις και μ’ αυτόν τον τρόπο που προτείνουμε 

βρίσκουμε τη χρυσή τομή για να προχωρήσουν.  

κ. Χασαπίδης:  Αυτές τις γεωτρήσεις δεν τις έκανε το εργοστάσιο; 

κ. Φωτιάδης: Τις έκανε αλλά δεν έχει δικαίωμα χρήσης νερού. Η ΕΒΖ μπορεί να 

αλλάξει χρήση στα οικόπεδα, θα πάρει και τις γεωτρήσεις; 

κ. Μυστακίδης:  Ήθελα να πω ότι πρώτη φορά το ΙΓΜΕ ζητάει, προϋπήρχαν 

άδειες, αλλά πρώτη φορά ζητά κάποια παραστατικά για το ιδιοκτησιακό. 

κ. Φωτιάδης: Για να δώσει δικαίωμα χρήσης νερού.  

κ. Μυστακίδης:  Εκτός από αυτό, για το έργο της Βιομηχανίας θέλω να πω ότι 

έχουν καθημερινή παροχή και υπάρχει ένας αγωγός ο οποίος γεμίζει τη λίμνη του 

Λευκώνα από την οποία αρδεύονται όλα τα χωράφια των αγροτών. Και μάλιστα η αντλία 

που είναι μια πολύ ακριβή αντλία, συντηρείται και μπορεί να το κάνει μόνο η 

Βιομηχανία με το προσωπικό που έχει, απλώς αυτοί πληρώνουν το ρεύμα. Αυτή είναι μια 

πολύ μεγάλη παραχώρηση και νομίζω ότι θα έπρεπε ομόφωνα να το παραχωρήσουμε και 

με άλλη απόφαση να έχουμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε αυτή την παραχώρηση αν 

τυχόν αλλάξει χέρια. Να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα, στη δυνατότητα μας, να 

ανακαλέσουμε την απόφαση παραχώρησης.  

κ. Γαλάνης:  Από το 1963 υπάρχει αυτή η κατάσταση εκεί και όπως εδώ 

βεβαιώνεται η γεώτρηση υπήρχε στη διάθεση του Δήμου Σερρών για έκτακτες ανάγκες 

και νομίζω ότι η Βιομηχανία Ζάχαρης αυτή τη στιγμή θέλει αυτή τη παραχώρηση 

χρήσης, γιατί αυτή μόνο μπορούμε εμείς να δώσουμε, για να συνεχίσει σ’ αυτό που θέλει 

να κάνει. Το θέμα, όπως προέκυψε και από τη γνωμάτευση είναι ξεκάθαρο, αν εμείς 

κρίνουμε ότι η ΕΒΖ προάγει τα τοπικά συμφέροντα, γιατί λέει συγκεκριμένα ο νόμος στο 

άρθρο 185, λέει ότι ¨με απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση 

ακινήτων σε άλλα Ν.Π. ή εταιρεία, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα η 

οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα¨, ε δεν νομίζω να αμφισβητεί 

κανείς ότι δεν προάγει τα τοπικά συμφέροντα η ΕΒΖ.  

Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι εδώ καλούμαστε να αποφασίσουμε γιατί μας λέει η 

νομική μας σύμβουλος ότι κατά χρήση επιτρέπεται, το μόνο κρίσιμο θέμα που πρέπει να 

αποφασίσουμε είναι το αν η ΕΒΖ προάγει τα τοπικά συμφέροντα.  

κ. Φωτιάδης: Αυτό δεν χωράει αμφιβολία.  



 

κ. Γαλάνης: Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο γιατί αυτά που λέει για την ΔΕΥΑΣ, 

δεν έχει αναλάβει επισήμως ούτε με ΦΕΚ τον έλεγχο αυτών των υδάτων. Αλλά αν δεν 

δώσουμε παραχώρηση χρήσης, έτσι όπως μας το ζητάει η ΕΒΖ, δεν θα μπορέσει να 

πάρει την αδειοδότηση της γεώτρησης, αν θέλετε να δούμε το θέμα κάπως αλλιώς, τότε 

θα πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς αυτά που λέει ο κ. Αντιδήμαρχος για την 

ανταποδοτικότητα που έχουμε. Δηλαδή τους παραχωρούμε δωρεάν αυτή τη χρήση αλλά 

παίρνουμε κάποια πράγματα και ανά πάσα στιγμή είναι στην διάθεση του Δήμου για 

έκτακτες ανάγκες για πόσιμου νερού. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν πρέπει 

να δώσουμε.  

κ. Αναστασιάδης:  Εάν η πόλη των Σερρών για οποιοδήποτε λόγο στερέψουν οι 

πηγές, εμείς δεν θα έχουμε δικαίωμα πρόσβασης εκεί; Αυτό είναι σημαντικό. Εκεί είναι 

ποτάμι, είναι το μεγαλύτερο ποτάμι καθαρού νερού.  

κ. Πρόεδρος: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ανάκληση αυτής της 

παραχώρησης με απόφαση Δ.Σ. Δεν είναι δυνατόν να βρεθούν έκτακτες ανάγκες 

μπροστά μας και να μην κάνουμε ανάκληση της απόφασης. 

κ. Στεργίου: Ακούστηκε ότι υπάρχει η μελέτη από το ΙΓΜΕΣ που λέει ότι εκεί 

υπάρχει ποτάμι για νερό; Έχει γίνει μέτρηση πόση παροχή μπορεί να δώσει η γεώτρηση;  

κ. Φωτιάδης:  Από τη στιγμή που υπάρχει γεώτρηση πιστοποιεί αυτό που 

ρωτάτε.  

κ. Στεργίου: Ξέρετε πως γίνεται η γεώτρηση κ. Φωτιάδη; Έγινε μελέτη από το 

ΙΓΜΕ;  

κ. Πρόεδρος:   Θα ήθελα να καλέσω τον κ. Ραμπότα, είναι εκπρόσωπος της ΕΒΖ 

και θα ήθελα να του δώσουμε το λόγο για να μας ρίξει έστω και λίγο περισσότερο φως 

για τη συγκεκριμένη περίπτωση.  

κ. Ραμπότας: Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ 

για τυχόν διευκρινίσεις επί του θέματος γιατί η με εντολή της … από το Εργοστάσιο είχα 

ασχοληθεί μ’ αυτό το θέμα γιατί πραγματικά για πρώτη φορά έρχεται να λάβει άδεια 

χρήσης πόσιμου νερού σε μια γεώτρηση η οποία λειτουργεί από το 1963. Το θέμα αυτό 

ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2010. Όλος ο φάκελος ετοιμάστηκε και ήρθε σήμερα 

εδώ στο Δ.Σ. για να δώσει χρήση του χώρου όπου λειτουργούν οι δύο γεωτρήσεις με 

ευθύνη της ΕΒΖ με αποκλειστική τροφοδοσία μόνο για το εργοστάσιο για πόσιμο νερό 

των εργαζομένων και για υδροδότηση για τυχόν έκτακτη ανάγκη. Πουθενά αλλού δεν 

πηγαίνει το πόσιμο νερό από αυτές τις γεωτρήσεις. Και έχουμε και την ευθύνη της 

αυτόματης και ασύρματης λειτουργίας όλου του συστήματος. Απλώς λόγω των τυπικών 

θεμάτων για τις αδειοδοτήσεις νερού που έχουν σφίξει τα πράγματα για τις αδειδοτήσεις 

των γεωτρήσεων … είναι ότι χρειάζεται το τυπικό μέρος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

γης. Οι γεωτρήσεις τόσα χρόνια λειτουργούσαν έτσι, δεν χρειαζόταν όλα αυτά, κανένας 

δεν ενδιαφέρθηκε, ούτε ο Δήμος ποτέ. Απλώς τώρα τακτοποιείται τυπικά σε όλα τα 

επίπεδα οι χρήσεις αυτών των γεωτρήσεων που είναι από το 1960. Είναι δύο γεωτρήσεις 

με αρκετή επάρκεια. Η αδειοδότηση, αν δεν παραχωρηθεί η κατά χρήση γης, δεν θα 

πάρει άδεια πόσιμου νερού και το εργοστάσιο δεν θα έχει πόσιμο νερό.  

κ. Φωτιάδης: Γιατί δεν ζητάτε 30 μ. εκεί που είναι οι γεωτρήσεις και ζητάτε 600 

μ.; 

κ. Ραμπότας: Μα είναι ήδη περιφραγμένος ο χώρος.  

κ. Φωτιάδης: Μπορείτε να περιφράξετε και τα 30μ; Είναι όρος για να πάρετε 

άδεια; 



 

κ. Ραμπότας: Όχι. Η έκταση του χώρου που είναι οι γεωτρήσεις, έτσι 

αποτυπώθηκε και περιφράχτηκε. Δεν αποτελεί κριτήριο για αδειοδότηση.  

κ. Φωτιάδης: Μια διευκρίνιση, η διάσταση που έδωσε ο κ. Γαλάνης για την 

ανταποδοτικότητα δεν έχει καμία σχέση. Εδώ είμαστε Δήμος Σερρών, γεωγραφικά όρια 

του Δήμου Σερρών και επικράτεια της ΔΕΥΑΣ. Καθαρά πράγματα. Ή θα πάμε σε μια 

λογική που κρατούμε την κυριότητα των γεωτρήσεων ή αν θέλετε να το δώσουμε. Δεν  

θα διαφωνήσουμε όμως. Εμείς κάναμε μια πρόταση στη λογική να κρατήσουμε αυτό το 

αγαθό υπέρ της ΔΕΥΑΣ και του Δήμου. Γιατί όπως είπε και ο κ. Αναστασιάδης, αν θα 

χρειαστούμε εμείς να κάνουμε γεωτρήσεις, γιατί έχει κάποια μέτρα εκεί η ΔΕΥΑΣ, να μη 

μπούμε στη διαδικασία … και η βιομηχανία εξυπηρετείται, να παίρνει από τον Λευκώνα 

και από εδώ ας πάρει. Αλλά γιατί να μην κρατήσουμε εμείς την κυριότητα και να μην 

αδειοδοτήσουμε εμείς τις γεωτρήσεις αυτές; Αυτό που λέμε δεν είναι υπέρ του Δήμου; Η 

Βιομηχανία Ζάχαρης εσωκλείεται σήμερα στο … δεν είναι το παλαιό καθεστώς. Υπάρχει 

αγωγός παράλληλα στην Εθνική οδό και θα δίνουν νερό και από αλλού. Γιατί να μην 

πάρουμε εμείς τον αγωγό αυτόν και να δώσουμε νερό και σε κάποιον άλλον που θα 

χρειαστεί να δραστηριοποιηθεί; Γιατί να είναι σε χρήση της ΕΒΖ και να μην είναι της 

ΔΕΥΑΣ;  

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Ας μην επεκτείνουμε το θέμα 

περισσότερο. Η ΕΒΖ εξυπηρετεί και εξυπηρέτησε στο παρελθόν διάφορες αμοιβαίες 

παροχές στον Δήμο Λευκώνα, πάντα σε επίπεδο αγαστής συνεργασίας, όπως εξυπηρετεί 

και τον Δήμο Σερρών. Νομίζω ότι ένα αίτημα και δεν πρέπει να συνεχίσουμε τη 

συζήτηση πάνω σ’ αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και νομίζω ότι πρέπει να 

περάσει ομόφωνα και μόνο κατά χρήση.  

κα Σαραντίδου: Δεν είναι κακό να προστεθεί στην πρόταση η άδεια χρήσης 

νερού. 

κ. Γαλάνης: Ή θα παραχωρήσουμε κατά χρήση το αγροτεμάχιο δωρεάν με ότι 

αυτό συνεπάγεται ή θα πρέπει να το δούμε το θέμα σε μια άλλη προοπτική. Δεν 

μπορούμε να τα παντρέψουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Ολοκληρώθηκε το θέμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Όπως ακριβώς 

είναι στην εισήγηση.    

                  

 

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:   Λευκό 

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:   Την πρόταση μας  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Την πρόταση μας 

Φωτιάδης Στέφανος:   Την πρόταση μας   

Δρίγκα Χρυστούλα:    Την πρόταση μας 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Την πρόταση μας 

Αγοραστός Αγοραστός:   Όχι 

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:   Την πρόταση μας 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 

- Εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ. 



 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης της εταιρείας 

Λιθογραφική Σερρών περί προμήθειας ενημερωτικού και υποστηρικτικού 

υλικού στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του έργου «PIMMS 

TRANSFER». 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π. 

«Α.Ο.Δ. Σερρών». 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου στον αύλειο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου Λευκώνα σε: «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΡΟΣ 

ΔΗΜΑΣ». 

 

κ. Γκότσης: Εδώ καλούμαστε να πάρουμε την απόφαση εμείς και όμως αυτό το 

γεγονός το οποίο έγινε, δεν το ήξερε κανένας δημοτικός σύμβουλος. Τουλάχιστον εγώ 

δεν ήξερα. Δεν έπρεπε μια ειδοποίηση, μια πρόσκληση για να παραβρεθούμε κι εμείς; 

Δεν ξέρω ποιος φταίει αλλά νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις που εμείς καλούμαστε να 

πάρουμε απόφαση, θα πρέπει να είχαμε ενημέρωση για να παραβρεθούμε σ’ αυτή την 

τελετή.  

κ. Δήμαρχος: Εμείς δεν την διοργανώσαμε την εκδήλωση. Την διοργάνωσε το 

δημοτικό σχολείο και την ευθύνη των προσκλήσεων την έχει το δημοτικό σχολείο.  

κ. Γκότσης:  Δεν αναφέρομαι σε εσάς, είναι ο Διευθυντής και μπορεί να μας 

δώσει απάντηση.  

κ. Δήμαρχος:  Πιστεύω ότι δεν έγινε τίποτα εσκεμμένα. Εμείς έχουμε την ευθύνη 

για να δοθεί το όνομα.  

κ. Αναστασιάδης: … για ποιο λόγο σήμερα, που η Πολιτεία καλείται να τιμήσει 

ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στην κοινωνία κάτι παραπάνω από το καθήκον 

τους. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει στον πόλεμο και σκοτώνεται κάνει το χρέος 

του, δεν έχει καμία υποχρέωση η Πολιτεία να τον τιμήσει. Αυτός που θα πάει 

εθελοντικά, θα κάνει … αυτός πρέπει να τιμηθεί και να πάρει τον έπαινο. Όταν κάνει 

κάποιος παραπάνω από το καθήκον του. Εδώ βλέπουμε τον κ. Δήμα, ο οποίος ήρθε στην 

Ελλάδα και έγινε εκατομμυριούχος. Τι προσέφερε αυτός ο άνθρωπος στην Ελλάδα; Ένα 

πράγμα να ξέρετε, η Πολιτεία τον κ. Κεντέρη τον είχε τιμήσει πολύ, του είχε δώσει και 

παράσημο κ.λπ. και όμως πριν να δούνε το τέλος του τον τίμησαν. Τι μας έκανε όμως; 

Μας γελοιοποίησε σε όλον τον κόσμο. Μας ξεφτίλισε. Ξεχάσατε την ρήση ¨Μηδένα προ 

του τέλους μακάριζε¨; Πως θα δώσεις έπαινο και θα μακαρίσεις κάποιος ενώ είναι ακόμα 

ζωντανός; Γιατί δεν τιμάται τον Αρχοντίδη; Ή την Κελεσίδου; Και θέλετε έναν ξένο 

άνθρωπο να τιμήσετε;  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, και επί προσωπικού να 

μιλήσω, όλα τα μέλη έχουν αξίες και κανείς δεν το αμφισβητεί, …, στην αρχαία Αθήνα 

τους Ολυμπιονίκες τους τιμούσαν με … ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα και μ’ αυτή τη 

λογική πιστεύω ότι κινήθηκε ο φορέας που έκανε αυτή την εκδήλωση και ερχόμαστε 

σήμερα να πάρουμε την απόφαση. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που προέρχεται από την 



 

Β. Ήπειρο που κατοικείται από Έλληνες, επομένως πολύ καλά κάναμε, πρόκειται για μια 

πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Καλά κάναμε και τον τιμήσαμε, είναι και πολλές φορές 

Ολυμπιονίκης και νομίζω ότι πολύ καλά κάνει το Δ.Σ. που παίρνει αυτή την απόφαση. 

κ. Χασαπίδης: Έρχεται ετεροχρονισμένα στο Δ.Σ. η πρόταση. Θα την ψηφίσω 

υποχρεωτικά. Αν ερχόταν νωρίτερα, νομίζω ότι ο φορέας που διοργάνωσε την εκδήλωσε 

υπερέβη των αρμοδιοτήτων του. Όφειλε να προηγηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. Δεν μπορεί 

το κάθε σχολείο να παίρνει μια απόφαση και να ερχόμαστε εμείς ετεροχρονισμένα να 

επικυρώνουμε αυτή την απόφαση. Αν ερχόταν νωρίτερα η συζήτηση, εγώ θα προτιμούσα 

να τιμηθεί κάποιος Σερραίος ή κάποια Σερραία Ολυμπιονίκης. Ο Πύρρος Δήμας τίμησε 

την χώρα .... Έχουμε την Τασούλα την Κελεσίδου που είναι Σερραία αθλήτρια. Έχουμε 

τον Μελισσανίδη, και αυτός τιμήθηκε αρκετά όμως. Την Τασούλα την Κελεσίδου δεν 

την τιμήσαμε όσο θα έπρεπε. Ήταν μια ευκαιρία να την τιμήσουμε σε ένα σχολείο.  

Αναγκαστικά θα ψηφίσω τώρα. 

κα Σαραντίδου: Είμαι υποχρεωμένη να το πω ότι όταν το θέμα το συγκεκριμένο 

διαβάστηκε μέσα στην παράταξη, πάρα πολλοί ήταν αυτοί που είπαν αυτά που είπε και ο 

κ. Αναστασιάδης. Διαφώνησαν με το γεγονός ότι δεν ξέρω ακόμη για τον Πύρρο Δήμα 

αν θα είμαστε και αύριο περήφανοι γι’ αυτόν ή αν θα αποδειχθεί κάτι πριν τελειώσει η 

καριέρα του γενικότερα. Είμαι υποχρεωμένη να το πω, πραγματικά ούτε ... Αλλά και 

μόνο για το γεγονός ότι ήρθε ετεροχρονισμένα συμφωνήσαμε τελικά ότι θα πούμε ναι, 

υποχρεωτικά αφού τελικά έγινε και θα έπρεπε να ενημερωθούμε πιο μπροστά.         

κ. Στεργίου:  Ντρέπομαι τελικά για ένα άτομο που τίμησε τα χρώματα της 

Ελλάδας, που πρέπει να μιλάμε με σεβασμό, να λέμε τέτοια πράγματα χωρίς στοιχεία. 

Υπάρχει κανένα στοιχείο για τον Πύρρο Δήμα; Γιατί μόνοι μας θέλουμε να … και σ’ 

αυτούς που δόξασαν τη χώρα; Άλλο ένα θέμα που έβαλε ο συνάδελφος, σωστό, για την 

Τασούλα την Κελεσίδου. Αλλά να υποβιβάζουμε τον Πύρρο Δήμα; Έλεος δηλαδή!  

κ. Χρυσανθίδης:  κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι νομίζω ότι έχουμε 

ξεπεράσει τα όρια. Συζητάμε σήμερα εμείς, και θα μείνω στο κομμάτι για τον Πύρρο τον 

Δήμα. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι τίμησε τα ελληνικά χρώματα και το πόσο 

προβλήθηκε η Ελλάδα. Δεν λέω παραπάνω, είναι γνωστό σε όλους μας και νομίζω ο κ. 

Στεργίου καλά τοποθετήθηκε. Όμως θα συμφωνήσω με τον κ. Χασαπίδη, ότι εδώ 

υπάρχει ένα θέμα, έγινε μια εκδήλωση στην οποία δεν ήμασταν εμείς καλεσμένοι, ούτε 

καν γνωρίζαμε, και ερχόμαστε να δώσουμε ένα όνομα σε ένα γυμναστήριο ενός πάρα 

πολύ μεγάλου αθλητή, καθαρού αθλητή. Είπε προηγουμένως η κ. Σαραντίδου ότι δεν 

ξέρουμε τι θα βγει, ο κ. Δήμας έχει τελειώσει την καριέρα του, αυτή τη στιγμή είναι 

πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και κάνει ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό έργο 

το οποίο θα πρέπει να μας είναι γνωστό. Όμως το να δώσουμε στην πόλη μας το όνομα 

αυτό στο γυμναστήριο νομίζω ότι θα μπορούσε το συγκεκριμένο σχολείο μπορούσε να 

κάνει την εκδήλωση του, να τον τιμήσει, και όχι να πάμε σε ονομασίες γυμναστηρίου. 

Επειδή όμως είναι πολύ μεγάλη η προσφορά του στην Ελλάδα, παρόλο που έρχεται 

ετεροχρονισμένα, εμείς θα το ψηφίσουμε.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε, κανείς δεν αμφισβητεί την προσφορά του κ. Δήμα και 

δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές που ανέφερε η κ. Σαραντίδου. Την έχει 

τελειώσει την καριέρα του κ. Δήμας. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κ. 

Χασαπίδης, είμαστε το κυρίαρχο όργανο, είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό, καλά είναι πριν 

φτάνουμε σ’ αυτή τη συζήτηση που πραγματικά με λυπεί, θα έπρεπε να έρθει πρώτα στο 

Δ.Σ., να υπάρχουν οποιεσδήποτε γνώμες ή αντιρρήσεις αλλά να γίνονται εδώ μέσα, να 



 

μην έρχονται καθυστερημένα ή ετεροχρονισμένα. Παρόλα αυτά το ψηφίζουμε διότι 

αναγνωρίζουμε ότι ο Πύρρος Δήμας έχει δοξάσει την Ελλάδα, την έχει κάνει γνωστή. 

κ. Αναστασιάδης: Στον κ. Γαλάνη θέλω να απαντήσω. Όταν ένας Σπαρτιάτης 

ρωτήθηκε για ποιον λόγο ήθελε να γίνει Ολυμπιονίκης, αυτός απάντησε ¨εγώ αν θα γίνω 

ολυμπιονίκης θα έχω το δικαίωμα σε περίοδο πολέμου να πολεμάω και να …¨, αυτή την 

τιμή θέλαν οι αθλητές και όχι να γίνονται βαθύπλουτοι και εκατομμυριούχοι, και να τους 

τιμούμε και από πάνω! 

κα Μπιτζίδου: Σίγουρα είναι ετεροχρονισμένο το θέμα, κάναμε πολλές 

προσπάθειες για να έρθει στο προηγούμενο Δ.Σ. αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν στο 

ότι ο κ. Δήμας μετά από την πρωτοβουλία που έκανε ο κ. Σιαμάγκας του δημοτικού στον 

Πύρρο Δήμα, η απάντηση για τον ερχομό του και για την αποδοχή της τίμησης της 

ονοματοδοσίας αυτής ήταν πολύ άμεση και το χρονικό διάστημα που έπρεπε να παρθούν 

όλες αυτές οι αποφάσεις ήταν πολύ σύντομο. Γι’ αυτό και θέλω να πω ότι όποια 

απόφαση πάρθηκε ήταν απόφαση της Σ.Ε. του δημοτικού σχολείου, η απόφαση του … 

συμβουλίου, η απόφαση της Α’ θμιας Εκπαίδευσης και η απόφαση της Επιτροπής 

Παιδείας ήταν όλες ομόφωνες. Άρα όπως ειπώθηκε ο Πύρρος Δήμας είναι ο 

διακεκριμένος ολυμπιονίκης για τον οποίο δεν έχει προσαχθεί καμία μομφή και καμία 

αντίρρηση για την προσφορά του.  

κ. Γκότσης: Γιατί δεν μας ειδοποιήσατε εμάς;  

κα Μπιτζίδου: Όπως σας είπε ο Δήμαρχος, ήταν βιαστικά η διοργάνωση του 

Δημοτικού Σχολείου.  

κ. Γκότσης: Να ξέρετε ότι η απόφαση που θα πάρουμε τώρα είναι παράνομη. 

Γιατί παίρνουμε απόφαση η οποία τελέστηκε.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν είναι παράνομη. Αν νομίζετε ότι είναι παράνομη μπορείτε να 

την προσβάλετε.  

κ. Σιαμάγκας (Διευθυντής Σχολείου):  κ. Πρόεδρε, λυπάμαι πάρα πολύ για την 

τροπή που παίρνει το θέμα. Μια μέρα χαράς, νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να την 

υποβαθμίσουμε. Ο Πύρρος Δήμας τιμήθηκε από όλη την υφήλιο, από Παγκόσμιες 

Ομοσπονδίες, από τον Πρωθυπουργό της χώρας, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από 

αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες. Η πρόταση δεν αφορά μόνο το σχολείο μας. 

Ξεκίνησε από εκεί αλλά υπήρξαν 4 ομόφωνες αποφάσεις μέχρι να φτάσουμε εδώ. Εσείς 

κ. Πρόεδρε το ξέρετε πολύ καλά ότι κινηθήκαμε πολύ έγκαιρα ώστε να το περάσετε στο 

προηγούμενο τακτικό συμβούλιο. Αλλά λόγοι, απευθύνομαι σε εσάς γιατί το ψάξατε 

πολύ το θέμα, βρεθήκαμε μπροστά σε κάτι πρωτόγνωρο που μέχρι να το ξεπεράσετε, να 

το λύσετε, οι δύο αντιδήμαρχοι δούλεψαν πολύ γι’ αυτό. Γι’ αυτό γίνεται αυτό που 

γίνεται, αλλά αυτό θα το εξηγήσετε εσείς.  

Εγώ θέλω να πω για τον κ. Δήμα ο οποίος ήταν καλεσμένος των δύο σχολείων, 

έδωσε χαρά στα παιδιά μας, υπηρέτησε εκπαιδευτικό σκοπό. Είμαστε πολύ περήφανοι 

που το όνομα του κοσμεί το δικό μας κόσμημα, δηλαδή το γυμναστήριο μας και δεν 

καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πεθάνουν οι άνθρωποι για να τιμηθούν. Νομίζω ότι εν ζωή 

τους ανήκουν και οι τιμές και οι ποινές.  

κ. Αναστασιάδης: Όχι.  

κ. Σιαμάγκας: Δεν χάθηκε η ευκαιρία και η δυνατότητα, όλους τους ανθρώπους 

που προσέφεραν σημαντικό έργο και αυτό αναγνωρίζεται να τιμηθούν με παρόμοιο ή με 

τελείως διαφορετικό τρόπο.  



 

Όσον αφορά τα διαδικαστικά, το σχολείο μας δεν έχει την δυνατότητα, δεν έχει 

τις υποδομές, τους ανθρώπους και τα μέσα να φιλοξενήσει 35 ανθρώπους μόνο από το 

Δ.Σ. Εμείς κρίναμε ότι η παρουσία του Δημάρχου και του Προέδρου του Δ.Σ. ότι θα 

μπορούσε να εκπροσωπεί όλο το Δ.Σ. Και κοντά σε αυτούς, από τα μέλη του Δ.Σ., 

κρίναμε ότι έπρεπε να καλέσουμε την Αντιδήμαρχο για τα θέματα παιδείας γιατί έκανε 

έναν αγώνα να ξεπεράσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τον Αντιδήμαρχο και 

υπεύθυνο υποδομών πρασίνου, τον κ. Μυστακίδη, ο οποίος κινητοποίησε ανθρώπους της 

υπηρεσίας του, και εθελοντές ακόμη, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι την ημέρα 

που είχαμε οργανώσει αυτή τη γιορτή. Και θεωρούσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο 

μπορούσαμε να καλύψουμε το Δ.Σ. Καλέσαμε και τους δημάρχους του πρώην Δήμου 

Λευκώνα, τον κ. Φωτιάδη και τον κ. Γεωργιάδη, επί της θητείας του οποίου έγινε το 

γυμναστήριο και συντηρήθηκε μέχρι σήμερα. Αυτή ήταν η σκέψη μας. Με χαρά θα 

μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε όλους αν το επέτρεπαν οι δυνάμεις μας. Αλλά θεωρώ ότι 

αυτές οι δύο θεσμικές ιδιότητες που ανέφερα, του Δημάρχου και του Προέδρου, 

κάλυπταν το Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   Προχωράμε στη ψηφοφορία.  

κα Μπιτζίδου: Μια διευκρίνιση για το γιατί δεν ήρθε στο προηγούμενο Δ.Σ. το 

θέμα. Εκτός από την Επιτροπή Παιδείας έπρεπε να διαπιστωθεί αν θα έπρεπε να περάσει 

και από την Επιτροπή Ονοματοθεσίας η οποία τότε είχε συσταθεί και έπρεπε να 

επιβεβαιώσουμε τα μέλη και να συγκληθεί. Όμως επειδή για την Επιτροπή 

Ονοματοθεσίας υπάρχει βάσει νομοθεσίας η σύγκλιση της επιτροπής αυτής για 

ονομασίες δρόμων και πλατειών, δεν κρίθηκε απαραίτητο να περάσει η ονοματοδοσία 

κτιρίων. Γι’ αυτό ξεπεράσαμε το πρόβλημα και γι’ αυτό είμαστε ετεροχρονισμένοι.  

 

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:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι   

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   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. Αναστασιάδης: Εγώ θα κάνω ένσταση για το θέμα.  

κ. Πρόεδρος:   Έχετε κάθε δικαίωμα. 

   

 

- Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. 

 



 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια 

εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Σερρών» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 στον άξονα 

Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην 

Π.Κ.Μ. στον κωδικό Προτεραιότητας 75 – Υποδομές Εκπαίδευσης, 

Κατηγορία πράξης 7507 – Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων 

(Πρόσκληση 57). 

 

 

κα Ηλίοπούλου:   Σχετικά με … 2817, εκεί … η εκπαίδευση των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες. … σχολικές μονάδες … Διαβάζουμε λοιπόν το θέμα επειδή είχε μια 

παράλειψη στο … γι’ αυτό και ήθελα να το διευκρινίσω, αποτάθηκα στο Υπουργείο … 

και Δια Βίου Μάθησης όπου με διαβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

εντάσσονται τέτοια τμήματα. Και φυσικά είμαστε υπέρ απλά ήθελα να συμπληρωθεί … 

και να επαχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

κ. Γρηγοριάδης:   Ήδη γίνεται προσπάθεια για να ενταχθούν.  

κα Ηλιοπούλου:  … 

κ. Γρηγοριάδης:  Καλά κάνετε και το λέτε, και σας το λέω ειλικρινά ότι αν 

υπάρχει η δυνατότητα ήδη το ψάχνουν οι υπηρεσίες.  

κα Μπιτζίδου: Επειδή το θέμα είναι στα … και άπτεται της αρμοδιότητας μου, 

θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αναφέρεται και … η ένταξη 

ειδικών σχολείων τα οποία διαθέτουν ΦΕΚ. Τα τμήματα ένταξης για να λειτουργήσουν 

γίνεται μέσω του ΚΔΕΥ εφόσον υπάρχει ανάγκη και με υπουργική απόφαση υπουργού. 

Άρα δεν έχουν δικό τους ΦΕΚ, άρα αυτό εδώ, η υπηρεσία το γνωρίζει και είναι στη φάση 

διευκρίνισης … και μπορούμε να εντάξουμε και αυτά τα τμήματα ένταξης και να 

χρηματοδοτηθούν για τον σχολικό εξοπλισμό. Οπότε υπάρχει μια λεπτομέρεια που 

ενδέχεται να μην μπορεί να υλοποιηθεί. Όμως η υπηρεσία θα επανέλθει να το 

αντιμετωπίσει και είμαστε σ’ αυτή τη φάση που λέτε.      

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση επέκτασης – συμπλήρωσης δικτύων Φ.Ο.Π. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: «Διαμόρφωση Χώρων και Δρόμων στο 

Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου». 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση 

πίστωσης ποσού 120.559,99 € (με Φ.Π.Α. 23%), από πιστώσεις του 

άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (42.646,92€), από ΣΑΤΑ 2010 (30.000,00€) 

και από Δημοτικούς Πόρους (47.913,07€). 

 

 

κ. Τατούδης: Σ’ αυτό το έργο είχαμε πάρει απόφαση στο προηγούμενο Δ.Σ., 

είναι δυο τρεις δρόμοι εντός οικισμού Σκουτάρεως. Είπαμε να ολοκληρωθούν οι δρόμοι 

εντός του οικισμού Σκουτάρεως και να γίνουν βελτιώσεις στην Αγ. Ελένη, 



 

Κωνσταντινάτο και Πεπονιά που είναι αγροτικοί δρόμοι και χρησιμοποιούνται μόνο από 

τους … αυτοί οι δρόμοι. Βλέπω εκεί ότι οι δύο δρόμοι δεν έγιναν, προτίμησαν δηλαδή να 

κάνουν κάποιους αγροτικούς δρόμους σε κάποια άλλα χωριά παρά να γίνουν οι δρόμοι 

εντός του οικισμού. Θα ήθελα να μας πει ο αντιδήμαρχος αν ξέρει, και από ότι μαθαίνω 

αυτός παρακολουθούσε το έργο, να μας πει γιατί έγιναν αυτές οι παρατυπίες. 

κ. Γρηγοριάδης: Το έργο το παρακολουθούσε ο εργολάβος της περιοχής, το 

γνωρίζετε, αυτοί οι δρόμοι που αναφέρεστε θα γίνουν με τη συνέχιση του έργου. Δεν 

μπορούσαμε να κάνουμε μόνο μια περιοχή και τις άλλες να μην τις κάνουμε καθόλου, 

οπότε ρίξαμε σχεδόν παντού και συμπληρώνουμε όπου βρίσκουμε κενά.  

κ. Τατούδης: Κάνατε τον μισό οικισμό. Δεν κάνατε αυτό που έλεγε η απόφαση.  

κ. Γρηγοριάδης: Την τρύπα που θέλετε να κάνουμε  εσείς. 

κ. Τατούδης: Εγώ μιλάω για ότι λέει η απόφαση. Εγώ δεν έκανα τρύπα, εγώ λέω 

ότι λέει η απόφαση και να προσέχεις πως μιλάς. Δεν ντρέπεσαι λίγο; Να ανακαλέσει. 

Εδώ υπάρχει απόφαση Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   Σας παρακαλώ πολύ η ορολογία μας να είναι προσεκτική.  

κ. Γρηγοριάδης: Δείχνει το επίπεδο του δημότη.  

 

- Εγκρίνεται. 

              
ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδρομής για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Σαραντίδου). 

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια βιβλίων. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου 

και του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Σύσταση τεσσάρων (4) θέσεων υδρονομέων διανομής αρδευτικού νερού 

στη Δ.Κ. Καπετάν Μητρούση και στην Δ.Κ. Λευκώνα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007.   

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ δεν είναι 4 οι θέσεις, τελευταία στιγμή είχα την ευκαιρία να 

μιλήσω με τον κ. Γάτσιο, είναι και ενός ακόμη υδρονομέα στην τοπική κοινότητα 

Ορεινής και στην τοπική κοινότητα Βροντούς. Άρα γίνονται 6. Στους επικεφαλείς 

μοίρασα τη νέα εισήγηση για τους 6 υδρονομείς.  

κ. Γάτσιος:  Πως προσλαμβάνονται αυτοί;  

κ. Γαλάνης: Όπως αντιλαμβάνεστε από την εισήγηση πρόκειται για τη 

διαδικασία του νόμου 3584/2007 και λέει με ποια προσόντα προσλαμβάνονται οι 

συγκεκριμένοι υποψήφιοι. Διενεργούνται έξω από τις διατάξεις του … εκκρεμεί μια 



 

υπουργική απόφαση η οποία έχει σταλεί για ΦΕΚ και … μας διευκολύνουν για να 

λειτουργήσουμε.  

κ. Γάτσιος: Δηλαδή θα είναι για συγκεκριμένο χρόνο; 

κ. Γαλάνης: Όπως λένε οι εισηγήσεις.  

κ. Φωτιάδης: Να υπάρχει η δέσμευση όταν δεν χρειάζονται στο αντικείμενο που 

τους προσλαμβάνουμε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. 

κ. Δήμαρχος:  Σωστό.  

     

- Εγκρίνεται. 

        
ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: 

«Κατασκευή κυκλικών κόμβων».  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Αντικατάσταση μελών της «Ένωσης Συλλόγων Γονέων - Μαθητών των 

Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δώδεκα (12) δάφνινων στεφανιών 

για την κατάθεσή τους σε διάφορες επετείους. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  24ο: Αποκαλυπτήρια της προτομής του στρατηγού Ευριπίδη Μπακιρτζή και 

έγκριση δαπάνης της εκδήλωσης. 

 

κ. Πρόεδρος:   Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή στις 15 Μαΐου, έχετε πάρει 

προσκλήσεις.  

κ. Γκότσης:  Η προτομή με τίνος έξοδα έγινε; 

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχουν δωρητές και νομίζω ότι είναι από την Εταιρεία … 

  

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  25ο: Συγκρότηση επιτροπών χορήγησης πιστοποιητικών κτηματολογίου των 

Δημοτικών Κοινοτήτων: Ελαιώνα, Οινούσας, Ορεινής, Βαμβακούσας και 

του Οικισμού Ξηροτόπου. 

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ σχηματίζονται 5 επιτροπές.  

Χρειαζόμαστε έναν δημοτικό σύμβουλο από τη συμπολίτευση ως τακτικό μέλος, 

η κ. Αποστολίδου Ραχήλ με αναπληρωματικό την κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 3 

κάτοικοι, 2 από τη συμπολίτευση 1 από την αντιπολίτευση, μιλάω για την Δημοτική 

Κοινότητα Ελαιώνα, από τη συμπολίτευση είναι ο κ. Κάντιος Γεώργιος με 

αναπληρωματικό τον κ. Μύγδαλο Δημήτριο, ο Θεοδωρίδης Ηλίας τακτικό μέλος με 

αναπληρωματικό την κ. Ακριτίδου Μαρία, από την αντιπολίτευση ο κ. Βλάχος Ηλίας με 



 

αναπληρωματικό θα μας πείτε αύριο, ένας υπάλληλος του Δήμου ο κ. Κωνσταντινίδης 

Μάριος με αναπληρωματικό τον κ. Ρουστάνη Αλκιβιάδη.  

Πάμε στη Δημοτική Κοινότητα Ορεινής. Τακτικό μέλος ορίζεται η κ. 

Αρναούτογλου Φωτεινή και αναπληρωματικό η κ. Αποστολίδου Ραχήλ. 3 κάτοικοι, από 

τη συμπολίτευση ως τακτικό μέλος είναι η κ. Ρήτκου – Κασάπη Ευαγγελία με 

αναπληρωματικό μέλος την κ. Τσιρονάρη Άννα, 2ο τακτικό μέλος είναι ο κ. Κασάπης 

Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον κ. Θεοχάρη Γεώργιο, τον πρόεδρο Ορεινής και 

αναπληρωματικό μέλος ο Κασάπης Ηλίας και ένας υπάλληλος ο … Αθανάσιος και 

αντικαταστάτρια την κ. Μαδεμλή Ελένη.  

Πάμε στη Δημοτική Κοινότητα Βαμβακούσας. Τακτικό μέλος Παπαδοπούλου 

Φωτεινή με αναπληρωματικό την κ. Αγιαννίδου Σταυρούλα. 3 κάτοικοι, ο κ. Μαρικάκης 

Ευστράτιος ως τακτικό μέλος και αναπληρωματικό τον κ. … Ευστράτιο, η κ. … 

Βασιλική με αντικαταστάτρια την κ. Μόσχου Πασχαλία, από την αντιπολίτευση ο 

πρόεδρος και αναπληρωματικό θα μου πείτε αύριο, ένας υπάλληλος είναι ο κ. … με 

αντικαταστάτη τον κ. … Χρήστο.  

Πάμε στη Δημοτική Κοινότητα Οινούσας, ένα τακτικό μέλος η κ. Μπιτζίδου 

Σοφία με αναπληρωματικό την κ. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3 κάτοικοι, ο κ. Παπανδρέου 

Αθανάσιος και ο Τότσιος Ηλίας του Γεωργίου, ενώ αναπληρωματικά είναι ο κ. Τότσιος 

Γεώργιος και ο κ. Πανταζής Πασχάλης του Ιωάννη, αναμένω από την αντιπολίτευση 

τακτικό και αναπληρωματικό μέλος. Ο κ. … με αναπληρωματικό τον κ. Ζήση Απόστολο. 

Υπάλληλος του Δήμου είναι ο κ. … Πολυχρόνης με αντικαταστάτη τον κ. Βελιγρατλή 

Μιχαήλ.  

Η Δημοτική Κοινότητα Ξηροτόπου, τακτικό μέλος είναι η κ. Αγιαννίδου 

Σταυρούλα με αναπληρώτρια την κ. Αποστολίδου Ραχήλ. 3 κάτοικοι, τακτικά μέλη είναι 

ο κ. Στοΐλας Ηλίας και η κ. Γανίκα Μαρία ενώ αναπληρωματικά είναι ο κ. Στοΐλας 

Στέφανος και ο κ. Γανίκας Ζαχαρίας. Από την αντιπολίτευση ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό, … Νίκος και Στοΐλας Χρήστος αναπληρωματικό. Ένας υπάλληλος ο κ. 

Κουρκούλης Χρήστος με αντικαταστάτη την κ. Παπακωνσταντίνου Μαρία.  

 

- Εγκρίνεται. 

  
ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας 

νοτίου πετάλου Δημοτικού γηπέδου Σερρών». Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση πίστωσης ποσού 

306.940,91€, προερχόμενη από χρηματοδότηση του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, σύμφωνα με το 

άρθρο 155 του Ν. 3463/2006. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 



 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών 

και της ΔΕΥΑ Σερρών για είσπραξη λογαριασμών νερού πρώην Δήμων: 

Κ. Μητρούση, Λευκώνα, Σκουτάρεως και πρώην Κοινοτήτων Άνω 

Βροντούς και Ορεινής. 

 

κ. Πρόεδρος:   Αναβάλλεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Σερρών και της ΔΕΥΑΣ.  

κ. Γαλάνης: Ενώ ελέγχθηκε το ζήτημα αυτό και για το … νομιμότητας και 

πραγματικά εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα διεξοδικά, ωστόσο μετά από έγγραφο που 

δέχτηκα από το τμήμα εσόδων του Δήμου Σερρών για την ενεργοποίηση της διαδικασίας 

είσπραξης των … εσόδων και την συμπλήρωση, δηλαδή την ενημέρωση της καρτέλας 

των … ουσιαστικά αναλαμβάνουμε μια πρωτοβουλία να στείλουμε όλες αυτές τις 

καρτέλες για να συμπληρωθούν τα στοιχεία και να δώσουμε την ευκαιρία να … για τη 

διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως για τους χρηματικούς καταλόγους οι οποίοι 

όπως φαίνεται μέχρι τώρα δεν ήταν ενημερωμένοι. Γι’ αυτό τους αποστέλλουμε στις 

δημοτικές ενότητες για να συμπληρωθούν, υπάρχουν υπεύθυνοι και μ’ αυτόν τον τρόπο 

θα μπορέσουμε να έχουμε την ευκαιρία να εισπράξουμε αρκετά ποσά και σε περίπτωση 

που δεν μπορέσουμε να προβούμε σ’ αυτή τη διαδικασία και δεν θα είμαστε 

ικανοποιημένοι, εδώ είμαστε, θα ωριμάσει το θέμα και μπορούμε, θα έχουμε την 

δυνατότητα και με τη ΔΕΥΑΣ να προχωρήσουμε.  

κα Σαραντίδου: Να κάνω μια ερώτηση; Έχω μια απορία, η σύμβαση φαντάζομαι 

θα είναι η ίδια πέρα από … Στο αριθμό 9 λέει ¨ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑΣ εφόσον το 

συμφωνήσουν μπορούν να …  

κ. Πρόεδρος:   Αν θέλετε κ. Σαραντίδου βρείτε τον κ. Γαλάνη και συζητήστε το. 

Από τη στιγμή που αναβάλλεται δεν τίθεται θέμα συζήτησης 

κ. Δήμαρχος: Αυτό το θέμα να το τρέξετε όσο γίνεται πιο γρήγορα, να ωριμάσει 

και να έρθει στο Δ.Σ. Τα χρήματα που λέγαμε για το Κέντρο Καταπολέμησης 

Κουνουπιών, να που μπορούμε να τα βρούμε. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να το τρέξουμε το 

θέμα, να ωριμάσει, να έρθει γρήγορα.  

κα Σαραντίδου: Αυτό που δεν με αφήσατε να πω. Τελικά η ΔΕΥΑΣ είναι 

εισπρακτικός μηχανισμός … 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα είπαμε αναβάλλεται.   

   

- Αναβάλλεται. 

     
ΘΕΜΑ  29ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα: α) με το άρθρο 109 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /07.06.2010) και β) την υπ΄ αριθ. 284/2001 

απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σερρών (ΦΕΚ ........./2011 τ.Α’). 

 

κ. Πρόεδρος:  Αναβάλλεται και αυτό. Το έβαλα ως θέμα για ένα και μοναδικό 

λόγο. Περίμενα μέχρι σήμερα το μεσημέρι το ΦΕΚ, αν ερχόταν το ΦΕΚ έστω και με 

φαξ, έστω και από τον υπολογιστή το θέμα θα το ψηφίζαμε και θα προχωρούσαμε. 

Αναβάλλεται λόγω μη ύπαρξης του ΦΕΚ.  

 

- Εγκρίνεται. 



 

ΘΕΜΑ  31ο: Συζήτηση και προτάσεις επί του σχεδίου σταδιακής εξυγίανσης της 

οικονομικής κατάστασης του Δήμου Σερρών. 

 

 

κ. Γαλάνης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που 

απασχολούν το Δήμο Σερρών και την Δημοτική Αρχή. Σε όλα αυτά τα χρόνια που 

λειτουργεί και ως δημοτική παράταξη αλλά και ως Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων, 

έχουμε καταθέσει αίτημα προς τα Δ.Σ. και τα προηγούμενα χρόνια για να ψηφιστεί ένα 

σχέδιο και να μην προχωράμε  χωρίς κάποιο συγκεκριμένο μπούσουλα. Εδώ θα ήθελα να 

διευκρινίσω ότι σας βλέπουμε όλους συνεργάτες. Είναι μια κοινή προσπάθεια αυτή που 

γίνεται. Δεν είναι θέμα μιζέριας ή αντιδικίας για ένα θέμα τόσο σοβαρό. Κανείς δεν είναι 

θαυματοποιός. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις και το σκεπτικό αφορά έναν 

μπούσουλα, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε 

με συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και εφαρμογή κάποιων ενεργειών οι οποίες έχουν να 

κάνουν με την εφαρμογή των συγκεκριμένων προτάσεων και ουσιαστικά θέλω να σας πω 

ότι το εργαλείο το οποίο ουσιαστικά είναι θεσμοθετημένο  από τον Καλλικράτη με τον 

τρόπο που θα μπει σε μια σειρά ο Δήμος Σερρών είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο 

καλούμαστε μέχρι τέλος του 9ου μήνα να φέρουμε ολοκληρωμένα στο δημοτικό 

Συμβούλιο και σύμφωνα με αυτό όπως και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2012 

μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου είμαστε υποχρεωμένοι εκ του Νόμου να λειτουργήσουμε 

κάτω από αυτές τις επιταγές του Νόμου και νομίζω ότι εκεί θα δούμε συγκεκριμένα 

ορισμένα πράγματα με τα οποία θα κινηθούμε με ένα σχέδιο και όχι όπως λειτουργούσε 

ο Δήμος Σερρών τα προηγούμενα χρόνια σε όλα σχεδόν τα τμήματα που αφορούν 

οικονομία, τα διάφορα τμήματα δηλαδή που αφορούν τα οικονομικά του Δήμου Σερρών, 

μια κατάσταση την οποία όλοι γνωρίζαμε, είμαστε βέβαιοι ότι υπήρχε καλή διάθεση 

αλλά δεν υπήρχε σχεδιασμός, δεν υπήρχε προγραμματισμός και δεν είχε καλή 

λειτουργία.  

Ο στόχος της παρουσίασης είναι να δούμε, να ανοίξουμε ένα διάλογο και να 

καταθέσουμε όλοι τις προτάσεις μας και να ενημερώσει η Δημοτική Αρχή το πώς 

κινείται ήδη πάνω σε αυτό τον μπούσουλα και τις κατευθυντήριες γραμμές με στόχο 

πάντα και την εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου και την εύρυθμη λειτουργία. Θέλω 

να πω συγκεκριμένα για να μην στερήσω το χρόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι 

πρώτο θέμα που ήθελε σε αυτό το τεύχος είναι ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες που πρέπει 

να γίνουν για την εύρυθμη λειτουργία μας και όπως αντιλαμβάνεστε θα έρθει και ο 

κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου μέχρι του τέλους του Ιουνίου και το 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα που σας είπα, θα διερευνήσουμε, ήδη η Δημοτική Αρχή έχει 

έρθει, σε επαφή και έχει κάνει συναντήσεις με παράγοντες των τραπεζών οι οποίοι θα δει 

και θα διερευνήσει όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τα τραπεζικά προϊόντα, όπως 

επίσης έχει βάλει στόχους και νομίζω και έχει αποτελέσματα και θα εξηγήσω αργότερα 

για τη στέγαση και μεταστέγαση του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου.  

Πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ ότι είναι ανάπτυξη του συστήματος και η 

παρακολούθηση της καθημερινής οικονομικής λειτουργίας, θα σας πω δυο – τρία 

πράγματα αμέσως.  

Και επίσης κλείνοντας θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι επιδιώκουμε να 

αξιοποιήσουμε την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά επίσης γνωρίζετε 



 

πολύ καλά ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μπορέσαμε και σε συνεργασία με 

την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μετά τις εκλογές καταφέραμε να μετατραπεί η ΚΑΔΕ 

σε Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αντιλαμβάνεστε είχαμε προθεσμία μέχρι 31/12 

αλλιώς η ΚΑΔΕ πήγαινε για λύση και εκκαθάριση, είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να 

αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του Δήμου, υπάρχει Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία η 

ΔΕΚΑΣ με την οποία μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης του Δήμου Σερρών, να 

αξιοποιήσουμε και μπορούμε να εντάξουμε μέσα διάφορες λειτουργίες για το Δήμο.  

Μπαίνουμε στις προτάσεις εξυγίανσης. Θα είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. 

Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Μπορούμε και έχουμε την δυνατότητα πέρα 

από αυτό το δάνειο της COMMUNAL το οποίο όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει 

ένα επιτόκιο που είναι πολύ καλό και μπορεί να εξυπηρετηθεί σε βάθους χρόνου και 

μπορεί τα δάνεια αυτή τη στιγμή που έχουν έρθει από τις Δημοτικές Κοινότητες να 

δούμε τις διαδικασίες της επιμήκυνσης σε κάθε περίπτωση, εδώ θα παρακαλούσα να 

διαγραφεί αυτό που είναι στην παρένθεση, δεν πρόκειται για καμιά νέα διαδικασία, 

πρόκειται για επιμήκυνση του δανείου που πήραμε που μαζί με τις Δημοτικές Κοινότητες 

που περιήλθαν στο Δήμο Σερρών και είναι της τάξεως περίπου του ενός εκατομμυρίου 

ευρώ, επίσης είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους και η Δημοτική Αρχή 

προεκλογικά και ο Δήμαρχος αλλά και όλοι μας αναθεωρώντας τον τρόπο πληρωμής και 

των οφειλών και υπήρχε νομίζω μια σχετική θέση στον προηγούμενο δημοτικό 

συμβούλιο για τη λήψη δανείου ενός ποσού το οποίο είναι μέσα στα όρια των 

δυνατοτήτων του Δήμου. Επίσης θα ήθελα διαβάζοντας τις επόμενες κινήσεις που θα 

μπορούσαν να είναι γίνουν αγορές μηχανοκίνητου εξοπλισμού μέσω leasing, υπάρχουν 

τα έγγραφα, επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι όλο αυτό το διάστημα, εδώ και 4-5 μήνες 

υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με τις υπηρεσίες, αλλά και η πρόθεση των υπηρεσιών να 

καταθέσουν προτάσεις, έχει η Δ.Α. στη διάθεση της τις θέσεις και τις προτάσεις των 

υπηρεσιακών παραγόντων, όπως επίσης και τις ανάγκες, δηλαδή για παράδειγμα για το 

θέμα του leasing των συγκεκριμένων οχημάτων, έχει προσδιοριστεί από τις υπηρεσίες 

ποιες είναι οι ανάγκες μας.  

Επίσης αναφερόμενος στο θέμα της ασφάλειας των δανειακών υποχρεώσεων, θα 

μπορούσε να υπάρχει ένας λογαριασμός … πράγμα το οποίο το κάνει η ΔΕΥΑΣ, μπορώ 

να το ξέρω γιατί τέσσερα χρόνια ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παίρνει κάποια ποσά 

και έχει έναν ανοικτό λογαριασμό για να μπορεί να αποπληρώνει τις δανειακές 

υποχρεώσεις. Όπως επίσης, μια αρχή που νομίζω ότι πρέπει να είναι απαράβατη, 

προϋπόθεση για κάθε …πρέπει να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.  

Για το σύνολο όλων αυτών των ενεργειών να είστε σίγουροι ότι θα προβούμε σε 

μια πρόσκλησης ενδιαφέροντος η οποία θα έχει συνολικά και τα θέματα της 

μισθοδοσίας, των ενσήμων, γενικότερα της διαχείρισης του Δήμου με στόχο να 

μπορέσουμε να πάρουμε μια πολύ καλή προσφορά από τον … τομέα για να μπορέσουμε 

να έχουμε μια πορεία σε αυτό το κομμάτι και … να μπορέσουμε να πετύχουμε με 

εμπρόθεσμη αποπληρωμή των υποχρεώσεων μας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε μπορεί ένα 

δάνειο στο οποίο θα προβούμε να μας δίνει την δυνατότητα να πληρώσουμε παλαιότερες 

οφειλές, όμως συγχρόνως μπορούμε να βάλουμε … για να μπορέσουμε να πετύχουμε την 

εμπρόθεσμη αποπληρωμή των υποχρεώσεων μας έτσι ώστε να έχουμε και καλύτερες 

εκπτώσεις και μια συνεχόμενη, καλύτερη λειτουργία του Δήμου.  

Όσον αφορά την ανάπτυξη του συστήματος και την παρακολούθηση της 

οικονομικής λειτουργίας. Έχω να σας πω ότι ήταν αίτημα σχεδόν όλων των παρατάξεων 



 

και της Δ.Α. και ο κ. Δήμαρχος έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτή την πρόταση, 

και για το ζήτημα των ομαδοποιημένων …, και για το σύστημα των αποθηκών, υπάρχει 

εδώ και πάρα πολύ καιρό σε εξέλιξη συζήτηση και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες 

και με το σύνολο των εργαζομένων για το πώς μπορούμε, αλλά και με την εταιρεία 

SINGULAR και τον κ. … ο οποίος μας υποστηρίζει και … τα συστήματα μας, υπάρχει η 

διαδικασία για το τι αποθήκη χρειάζεται ο Δήμος Σερρών, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε το 

να θέλουμε να κάνουμε μια αποθήκη, σε ποιους τομείς θα είναι, μικρή ή μεγάλη, είναι 

ένα ζήτημα. Επομένως, χρειαζόμαστε ένα ευέλικτο σχήμα, κάτι το οποίο να μπορεί να 

αποδίδει, να ελέγχεται σωστά, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις, είμαστε σε 

συνεργασία με τη SINGULAR, σας ενημερώνω ότι μέχρι τις 20 Μαΐου θα κάνουμε ένα 

ραντεβού πάλι στον Δήμο Σερρών για να δούμε πως θα οριοθετήσουμε τις βάσεις για να 

ξεκινήσει επιτέλους ο Δήμος Σερρών να έχει την αποθήκη, όπως έχει η ΔΕΥΑΣ, σε όλη 

την Ελλάδα μόνο 5 δήμοι έχουν σύστημα αποθηκών. Θέλω να ευελπιστώ ότι θα 

καταφέρουμε να είμαστε … 

Όσον αφορά τη λειτουργία της … γιατί όπως αντιλαμβάνεστε πηγαίνει πακέτο 

και με το θέμα της αποθήκης, μας ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση να ελέγχουμε τα 

πληροφοριακά μας συστήματα που υπάρχουν στον Δήμο Σερρών, και στον Δήμο Σερρών 

το συγκεκριμένο σύστημα που έχουμε το πληροφοριακό έχει σύστημα αποθηκών, 

επομένως δεν πρέπει να αγοράσουμε κάποιο καινούργιο σύστημα, μπορούμε να βάλουμε 

τον Δήμο μέσα σε μια βάση λειτουργίας για να μπορέσουμε κι εμείς που είμαστε οι 

αιρετοί και πολιτικοί παράγοντες, είτε η συμπολίτευση ή η αντιπολίτευση, όλο το Δ.Σ. να 

έχουμε μια εικόνα καθαρή σε καθημερινή βάση θα έλεγα.  

Εδώ θα ήθελα να πω ότι είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι για πρώτη φορά 

στα χρονικά του Δήμου, και θέλω να ευχαριστήσω και των Αντιδήμαρχο των έργων, τον 

κ. Μυστακίδη και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, και τον κ. Δήμαρχο, μετά από την 

επιμονή τους τα καταφέραμε, να υλοποιήσουμε μελέτες για την προμήθεια των 

ανταλλακτικών. Δηλαδή, έχουμε προχωρήσει σε μελέτες που, ο Δήμος μέχρι τώρα 

έπαιρνε τα ανταλλακτικά όποτε είχε ανάγκες, δεν υπήρχε δηλαδή μια συγκεκριμένη 

μελέτη την οποία να φέρουμε εδώ για να περάσει σε μια διαδικασία, για τα 

ανταλλακτικά, για το μεταφορικό μέσον, για τα ελαστικά, για το ηλεκτρολογικό υλικό. 

Θα κάνουμε ανοιχτούς διαγωνισμούς, θα ενημερώσω το Σώμα απλά θέλω να σας πω ότι 

πραγματικά υπάρχει αυτή η εξέλιξη, είναι θετική γι’ αυτό το πρώτο διάστημα, να γίνουν 

μελέτες για την προμήθεια των ανταλλακτικών, πιστεύω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα 

ολονών μας. Να υπάρχει έλεγχος στην προμήθεια ανταλλακτικών στο τμήμα κίνησης 

οχημάτων.  

Όσον αφορά την μείωση του λειτουργικού κόστους, πιστεύω ότι έχει μπει μια 

λογική οικονομίας από όλους μας. Νομίζω ότι σ’ αυτά τα θέματα λειτούργησε άψογα το 

Δ.Σ. και μπορώ να σας κοιτάω στα μάτια, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που 

να μη θέλει να πετύχουμε καλύτερη οικονομία. Επομένως και για το θέμα της 

Πολεοδομίας που αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ενοίκια της τάξεως των 2.000 €. Θέλουμε 

όλοι μας να μεταφερθεί, και η Δ.Α. έφερε με τέτοιον τρόπο το θέμα στο Δ.Σ. ώστε να 

πετύχουμε το παραχωρητήριο στη Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και επομένως μας 

δίνει την δυνατότητα και σε συνεννόηση με την Περιφέρεια να δούμε την Πολεοδομία να 

ενώνεται με το κομμάτι της Πολεοδομίας που είναι στο Διοικητήριο, στο ισόγειο και 

όπως ξέρετε πολύ καλά η Δ.Α. έστειλε στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου 

συγκεκριμένο … για το πώς θέλουμε να δούμε το ισόγειο όροφο, με τις ήδη υπηρεσίες 



 

που υπάρχουν, το ΚΕΠ, και συγχρόνως με την Πολεοδομία σαν μια ενοποιημένη 

υπηρεσία που προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες και να απολαμβάνουν οι πολίτες την 

καλύτερη υπηρεσία, πιστεύω μέσα σε 5 μήνες καταφέραμε να έχουμε μια απόφαση η 

οποία …  

Επίσης για το θέμα της ΔΕΥΑΣ σας ενημερώνω ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΥΑΣ 

έχει … επομένως το μόνο που απομένει να δούμε είναι το θέμα της συγχώνευσης των 

Ν.Π. ώστε να μπορέσει να γίνει το ενιαίο πρόσωπο αυτό, ώστε να μπορέσουν να … οι 

παραχωρήσεις των χρήσεων που είχαν δοθεί σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες, όπως είναι 

η Δια βίου μάθηση, η Γ.Γ. Νέας Γενιάς. Επομένως υπάρχουν εξελίξεις και για το θέμα 

του Ορφανοτροφείου και της μεταφοράς της ΔΕΥΑΣ στο συγκεκριμένο κτίριο.  

Για το ΚΕΠ να σας ενημερώσω και μετά από εντολές και του κ. Δημάρχου, 

βλέοπυμε με τον κ. Διευθυντή το θέμα της μετακίνησης του ΚΕΠ από εκεί που 

πληρώνουμε ένα ενοίκιο έτσι ώστε να κάνουμε περισσότερη οικονομία. Έχουμε κατά 

νου κάποιο χώρο στο Δημοτικό Μέγαρο επειδή όμως έχει περιέλθει στην Δ.Α. ένα 

συγκεκριμένο έγγραφο για το θέμα των ΚΕΠ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τις 

μεταστεγάσεις τους, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν, που ακριβώς πρέπει να 

βρίσκονται στην πόλη, είναι ένα θέμα που συζητώ συνέχεια και με τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο, αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη.  

Από εκεί και πέρα έχετε δει στο … για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Το 

θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος, ήδη έχω μια απάντηση για το πόσα χρήματα δαπανά ο 

Δήμος Σερρών για το θέμα αυτό του ηλεκτρικού ρεύματος και θα δούμε στο επόμενο 

διάστημα για το αν θα μπορέσουμε να αναθέσουμε σε κάποια ιδιωτική εταιρεία την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα μέχρι το τέλος της χρονιάς θα λυθεί το θέμα της 

ενσωμάτωσης των … στα τιμολόγια των ιδιωτικών εταιρειών, γιατί ήταν ένα θέμα αυτό 

που απασχόλησε, δηλαδή όπως αντιλαμβάνεστε παίρνουμε από την ΔΕΗ και … 

Από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν και πρέπει 

να τα αναφέρω. Είναι από το ΕΣΠΑ που πάλι έχει να κάνει με ζήτημα οικονομίας από τα  

ενεργοφόρα κτίρια τα οποία, και για το Κολυμβητήριο και για το κλειστό των Αγ. 

Αναργύρων αλλά και για το Δημαρχείο, επίσης και για την επέκταση για το ΦΟΠ, θα 

συνεχίσουμε και θα παρακολουθούμε όλες τις δράσεις.  

Το πολύ σημαντικό κομμάτι, έχω να πω πράγματα γιατί με πάθος πλέον 

κυνηγάμε τα έσοδα, αντιλαμβάνεστε ότι ο Καλλικράτης, ναι μεν η Κυβέρνηση στέλνει 

ακριβώς τα ίδια χρήματα που έστελνε με τους ΚΑΠ και πέρσι, όμως αυτά τα χρήματα με 

τον Δήμο να μεγαλώνει τόσο πολύ και οι ανάγκες να είναι τεράστιες και οι αρμοδιότητες 

που έχουν μεταφερθεί στον Δήμο είναι πάρα πολλές ώστε αυτά τα χρήματα δεν 

επαρκούν, άρα όλα αυτά που σας αναφέρω, όλα αυτά τα τέλη και τα έσοδα, θέλω να πω 

ότι έγινε μια εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα στο Προσόδων. … προσωπικό, ορίστηκαν 

τα καθήκοντα και για όλα αυτά τα θέματα υπάρχει μια συνεργασία και του προσόδων και 

του τμήματος των εσόδων αλλά και συνεννόηση με το λογιστήριο.  

Οφείλω να ομολογήσω εδώ και δεν έχω να κρύψω τίποτα πραγματικά, ότι υπήρχε 

πολύ μεγάλη αδράνεια τα προηγούμενα χρόνια. Αν σας δείξω εδώ τις καταστάσεις που 

έχουν ετοιμάσει οι παράγοντες του Δήμου, και για τα μισθώματα που αφορούν τον Δήμο 

Σερρών, και για το πλαίσιο που υπάρχουν τα μισθώματα και για το νομικό καθεστώς, θα 

αντιληφθείτε το εύρος που εντοπίζεται εδώ. 



 

Επίσης θέλω να σας ενημερώσω και για τα τέλη των παρεπιδημούντων. Έχουμε 

καταφέρει να κάνουμε παραμετροποίηση και είμαστε σε θέση πλέον να ενημερώνουμε 

τη βάση δεδομένων, να τα καταχωρούμε και να μπορούμε να τα … 

Οι χρηματικοί κατάλογοι φεύγουν από εμάς συνεχώς προς τους πολίτες. Είμαι 

στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πολύ σύντομα θα σας φέρουμε μια απόφαση που 

αφορά το τέλος κατάχρησης κοινοχρήστων χώρων, που δεν επιβαρύνουμε τους πολίτες 

αλλά μόνο τις τράπεζες και κάποιους άλλους φορείς οι οποίοι ουσιαστικά με ΑΤΜ ή … 

επιβαρύνουν τον χώρο οπότε εμείς θα μπορούμε να εισπράττουμε τέλη με αυτή την 

απόφαση. Την έχουμε ήδη επεξεργαστεί αυτή την απόφαση.  

Επίσης έχω κάτι άλλο να σας πω ότι σε συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση 

υπάρχει μια απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών για τέλη διέλευσης 

δικτύου επικοινωνίας, ήδη η κ. … έχει κάνει μια τρομερή διεργασία, έχει στείλει σε όλες 

τις εφορείες που περνάνε μέσα από την πόλη των Σερρών καλώδια τα οποία … τις 

τηλεπικοινωνίες, γι’ αυτό τον λόγο έχουμε πλέον την απόφαση, το εργαλείο, να 

εισπράττουμε τέλη για την διέλευση, είναι πολύ σημαντικό το θέμα.  

Περίπου 7.000 κλήσεις θα στείλουμε στο ΚΕΠΥΟ σε συνεργασία με την … για 

κλήσεις 2007 – 2009 που είναι κλήσεις περίπου …, για να εισπράξουμε τουλάχιστον τα 

μισά, όπως αντιλαμβάνεστε και σ’ αυτό το κομμάτι συνδέθηκε η δημοτική αστυνομία για 

την … κλήσεων, με όλο το σύστημα. Θέλω να πιστεύω ότι σ’ αυτό το κομμάτι, το Τμήμα 

Προσόδων, και με εντολή του Δημάρχου αλλά και με … φαντάζομαι και με τις δικές σας 

παραινέσεις, γίνεται επιτέλους μια αναδιοργάνωση, δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος στο 

βαθμό που θα ήθελα αλλά ειλικρινά είμαστε αποφασισμένοι, έχω δει και τα ανείσπρακτα 

και με το τμήμα … και με το Λογιστήριο, είμαστε αποφασισμένοι να εισπράξουμε τα 

ανείσπρακτα και θέλω να πω ότι για πρώτη φορά προβήκαμε σε κατασχέσεις. Δηλαδή τι 

εννοώ; Όταν βγήκαν οι κατάλογοι και υπάρχουν υποχρεώσεις των δημοτών, μέχρι τώρα 

υπήρχε μια αδράνεια στο θέμα της εκτέλεσης των χρηματικών καταλόγων, δηλαδή 

στέλνονταν οι χρηματικοί κατάλογοι και μέχρι εκεί, δεν ακολουθούνταν η διαδικασία της 

αναγκαστικής εκτελέσεως. Είναι η πρώτη φορά που άρχισαν επιτέλους να διεκδικούνται 

με δυναμικό τρόπο αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα Σερραίων πολιτών, είναι χρήματα 

από μισθώσεις, από άλλες πηγές, πρέπει να τα εισπράττουμε και ειλικρινά σας το λέω ότι 

και η … με την οποία συνεργαζόμαστε, αμφέβαλλε στην αρχή για το αν υπήρχε διάθεση 

από μέρους μας  και με το που έχουμε προχωρήσει σε κάποιες περιπτώσεις έρχονται 

πολίτες και ενδιαφέρονται για να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.  

Ξαναλέω για την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ότι έχει μετά την πώληση και του 

υδροηλεκτρικού εργοστασίου στα ταμεία της περίπου στις 900.000 € για να τα 

αξιοποιήσει σε διάφορα … σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Εδώ τελειώνοντας να πω ότι υπάρχουν και δύο εκτάσεις οι οποίες υπάρχουν … 

μελέτες για την εκμετάλλευση βιομάζας του αγροκτήματος του Δήμου Σερρών και μία 

πρόταση που αφορά ένα κομμάτι που είναι βιομάζα αλλά το άλλο έχει και 

φωτοβολταϊκά. 

Είμαι βέβαιος ότι επειδή σ’ αυτό το τεύχος δεν φαίνονται πιο συγκεκριμένα 

πράγματα, ίσως θεωρείτε ότι ήρθαμε εδώ να παρουσιάσουμε κάποιες απλές σκέψεις ή 

κάποιες απλές προτάσεις. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα άνοιγμα για συζήτηση και 

προτάσεις, πραγματικά και επιθυμώ να κατατεθούν από όλους σας, όμως από την άλλη 

πλευρά σας λέω ότι σε πολλούς από τους τομείς και σε θέματα που αφορούν την 

παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης με τη SINGULAR και το σύστημα 



 

αποτυπώσεων και ότι άλλο ενδιαφέρει να κάνουμε, αλλά και τα θέματα που αφορούν το 

Τμήμα Προσόδων και τα θέματα που αφορούν την διερεύνηση για τα … προϊόντα, να 

είστε βέβαιοι ότι όλο αυτό το διάστημα με πολύ θέρμη ασχολείται η Δ.Α., είμαι βέβαιος 

ότι πολύ σύντομα, παρακολουθείτε άλλωστε την οικονομική κατάσταση του Δήμου, το 

πρώτο τρίμηνο εισπράξαμε κοντά στα 13 εκ. σε έσοδα και δαπανήσαμε κοντά στα 7 εκ. € 

για το λόγω του ότι υπήρχε η … και επομένως ήμασταν σφιχτά στις δαπάνες. Σφιχτός 

ήταν και ο προϋπολογισμός και συνετός που παρουσιάσαμε και εγκρίθηκε και από τον 

έλεγχο νομιμότητας.  

Άρα πιστεύω ότι θα σας βρω συμμάχους στην προσπάθεια για την εξυγίανση των 

οικονομικών και πραγματικά πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι έχετε όλη τη καλή διάθεση 

να υποστηρίξετε τη Δ.Α. σε αυτόν τον τομέα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ελεγχόμαστε για 

τα έσοδα και από τον Καλλικράτη και το ελεγκτικό συνέδριο, και ο κ. Επίτροπος το έχει 

επισημάνει αυτό πολλές φορές. Πρέπει να κάνουμε το παν για να εισπράττουμε τα 

έσοδα. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να … για να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες 

που έχει ο Δήμος για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας, να υπάρχουν 

αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. 

κ. Γάτσιος: Πριν τις τοποθετήσεις ήθελα να κάνω μια ερώτηση. κ. Αντιδήμαρχε 

σας άκουσα να λέτε ότι εισπράττετε χρήματα που πληρώνουν οι δημότες οι δικοί μας 

από τις κοινότητες, ενώ έχουν βεβαιωθεί στους καταλόγους 33.000 €, θέλουν να 

πληρώσουν στον Δήμο και δεν μπορούν να πληρώσουν. Είναι αλήθεια αυτό; 

κ. Γαλάνης: Όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης ξεκαθαρίζω εδώ ότι η Οικονομική 

Υπηρεσία συνέταξε όλους τους καταλόγους, υπάρχουν ελλείψεις στα στοιχεία. Γι’ αυτό 

και θα στείλουμε τους καταλόγους στις κοινότητες ώστε να συλλέξουμε τα στοιχεία για 

να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αποστολή των χρηματικών καταλόγων και για να 

μπορέσουν να έρθουν να μας καταθέσουν τα χρήματα.  

Όσον αφορά τους εισπράκτορες, έχουμε κατά τόπους εισπράκτορες οι οποίοι 

μπορούν να εισπράττουν και εισπράττουν ήδη με το Μητρούσι, Σκούταρι και Λευκώνα. 

Εκεί που υπάρχει η διασύνδεση η πληροφοριακή μπορούμε να το κάνουμε. Στο Ταμείο 

των Σερρών μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε και να πληρώσει. Εγώ έχω να πω ότι 

ζήτησα από τον κ. Γιαννάκη και μου έδωσε σήμερα τα ανείσπρακτα, είναι αρκετά, 

έχουμε βρει σε συνεννόηση και με το τμήμα Εσόδων τη διαδικασία με την οποία θα τα 

εισπράξουμε, θα ενημερωθούνε, θα στείλουμε τα σημειώματα και θα τηρηθεί όλη η 

διαδικασία, όπως προβλέπεται από τον νόμο, γιατί κ.κ. Συνάδελφοι, τα ψέματα 

τελείωσαν πρέπει να εισπράξουμε τα ανείσπρακτα πάση θυσία.  

κ. Γάτσιος: … π.χ. υπάρχουν μισθωμένες δημοτικές εκτάσεις στην Ορεινή, 

ήρθαν οι εκμισθωτές να πληρώσουν στο Δήμο Σερρών και δεν τα παίρνουν τα χρήματα, 

δεν ξέρω για ποιο λόγο.  

κ. Γαλάνης: Ευχαριστώ πολύ κ. Γάτσιο, πολύ ωραία θα το δω και θα σας 

απαντήσω. Ευχαριστώ παρά πολύ. 

κ. Γκότσης: Τις προτάσεις εξυγίανσης … χρήση τραπεζικών προϊόντων, το 

καταλαβαίνουμε … των βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα 15ετούς 

διάρκειας, πχ. μέσω του …  

κ. Μηλίδης: Κύριε Αντιδήμαρχε, στις προτάσεις εξυγίανσης, κάπου γράφεται 

(σελίδα 4 – 1.5): «Την εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου με 



 

δέσμευση αντίστοιχων ποσών που θα υπάρχουν σε ειδικό για το σκοπό αυτό 

λογαριασμό». Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτό που γράφεται.  

2ο βασικό: Η Δημοτική Αρχή αυτή τόσα χρόνια ήταν αντίθετη με τα δάνεια και 

τώρα θέλει να πάρει δάνειο;  

Για το θέμα στη σελίδα 6 που λέει … Εμείς για να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο, 

χρήματα από πού; 

κ. Γαλάνης: Μία πρόταση είναι από το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Αν τελειώσατε θα σας 

απαντήσω.  

κ. Μηλίδης: Και βέβαια για τη ΔΕΗ κάνατε μια εισήγηση. Έχετε κάτι … για την 

εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%;  

κ. Γαλάνης: Να αρχίσω από το τελευταίο, λέγοντας ότι οι καταναλώσεις Σερρών 

το 2010 είναι περίπου και είμαι σίγουρος ότι τώρα που ξεκαθάρισε το θέμα, τα τιμολόγια 

της ΔΕΗ, τα οποία έρχονται «μπερδεμένα», συνήθως γίνονται συμψηφισμοί, κάποια 

ποσά πληρώνουμε εμείς, μας πληρώνει η ΔΕΗ και είναι πλέον καιρός να ξεκαθαρίσουμε 

πόσα επιτέλους πληρώνουμε, πράγμα που έγινε συνολικά για το 2010, οπότε έχω μια 

εικόνα πόσα περίπου πληρώνουμε στη ΔΕΗ, έχουν έρθει κάποιες εταιρείες οι οποίες 

κατέθεσαν τις προσφορές τους, όμως τώρα που ξεκαθάρισε αυτό το θέμα, τώρα δηλαδή 

που ξεκαθαρίστηκε πόσα πληρώνουμε στη ΔΕΗ, από κει και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε 

ένα μπούσουλα να δούμε ακριβώς αν μας συμφέρει να συνάψουμε μια συμβατική σχέση 

με μια άλλη εταιρεία και όχι τη ΔΕΗ. Φυσικά από ένα διάστημα και μετά θα μπορούμε 

να διαπραγματευτούμε και με τη ΔΕΗ. Και αυτή την πληροφορία την έχω, θα μπορούμε 

να διαπραγματευτούμε και με το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμος 

είναι ένας πολύ μεγάλος πελάτης της ΔΕΗ. οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα ακόμη και να 

μην πάμε σε μια άλλη εταιρεία να μπορέσουμε, αφού πρώτα ξέρουμε τι πληρώνουμε, 

γιατί όταν αναλάβαμε τον Δήμο Σερρών δεν ξέραμε τι ακριβώς πληρώναμε γιατί τα 

τιμολόγια έρχονταν αρκετά μπερδεμένα.   

Από κει και πέρα για το άλλο, για τα άλλα θέματα που αναφέρατε, για το θέμα, 

όπως είπα το 1.5 τις προτάσεις εξυγίανσης έδωσα ένα παράδειγμα, υπάρχουν ποσά τα 

οποία είναι από τα ταμειακά διαθέσιμα και σε καθημερινή βάση δεσμεύονται για να 

πληρώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις. Δηλαδή αυτή την έννοια έχει η δέσμευση αυτή 

του ποσού. Από τα ταμειακά διαθέσιμα, μπορούμε δηλαδή να κρατούμε κάποια ποσά τα 

οποία θα πηγαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών 

μας. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά δεν έχουμε καμιά σχέση με τους 58 υπερχρεωμένους 

δήμους που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, νομίζω ότι η πρώτη 

παρουσίαση που έγινε ήταν αναγκαία και καλά κάναμε την πρώτη παρουσίαση. Οι 

χρεολυτικές δόσεις ανέρχονται πιο κάτω και από το 3% των βεβαιωθέντων εσόδων, ενώ 

από ότι ξέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλοι Δήμοι είναι πολλά, όσον αφορά 

τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Περάσαμε από την Οικονομική Επιτροπή τις οφειλές των 

παρελθόντων ετών και είναι της τάξεως πάνω από 6 εκατ. ευρώ. Περάσαμε την Δευτέρα 

από την Οικονομική Επιτροπή, οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν στην Οικονομική 

Επιτροπή, το γνωρίζουν παρά πολύ καλά, επομένως αυτό έρχεται ως απάντηση στο θέμα 

αυτό, της σύναψης δανείου, νομίζω ότι η Δ.Α. το έκανε ξεκάθαρο και προεκλογικά, αλλά 

και τώρα, έλεγε για ένα δάνειο που θα είναι μεγάλο, της τάξεως πολλών εκατομμυρίων 

ευρώ, όλα αυτά τα θέματα, να είστε σίγουροι, ότι θα έρθουν στο δημοτικό Συμβούλιο. 

Λοιπόν σας είπα ότι όλα αυτά τα προϊόντα που έχουν οι τράπεζες θα έρθουν για μια 



 

συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος και να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές 

προσφορές, άρα σας απαντώ, νομίζω, και για τα δύο θέματα.  

Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος:  Πάμε στις τοποθετήσεις. 

κ. Μηλίδης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 

θέμα της εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου που συζητάμε είναι πάρα πολύ σοβαρό 

και λυπάμαι που το φέρατε τόσο αργά, άξιζε το θέμα αυτό να συζητηθεί και μόνο του.  

Βλέποντας λοιπόν αυτή την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, βλέπω ότι δεν είναι 

συγκεκριμένη, είναι σαν έκθεση ιδεών, μου θυμίζει έτσι προεκλογικό πρόγραμμα. 

Σήμερα είμαστε στο δια ταύτα, λέμε κάνε αυτό, κάνε κείνο, κάνε το άλλο, προκειμένου 

να πετύχω στους στόχους, μου θυμίζει δηλαδή πρόγραμμα προεκλογικό με πολύ 

αφηρημένο λόγο και χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Βέβαια προσπάθησε ο κ. Γαλάνης 

με την γλαφυρότητα με την οποία το περιέγραψε, αλλά στο δια ταύτα δεν λέει τίποτε. 

Δεν βλέπω να υπάρχουν, βεβαίως ξέρουμε ότι η οικονομική κατάσταση στο Δήμο είναι 

χάλια, όμως δεν υπάρχει και η δυνατότητα να πάρουμε χρήματα από την Πολιτεία στη 

δεδομένη συγκυρία, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμη δεν  ξέρουμε αν θα πάρουμε το 

συνολικό ποσό της ΣΑΤΑ. Άρα λοιπόν σήμερα χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη του 

Δήμου μας πιο συγκεκριμένες προτάσεις με λίγο όραμα και λίγη φαντασία. 

Χρειαζόμαστε έξυπνες λύσεις. Δεν τις βλέπω σε αυτό το οποίο μας έχετε διανείμει, 

παρόλο που το έχω μελετήσει, αλλά δεν βλέπω αυτές τις έξυπνες λύσεις, δεν 

εκμεταλλευόμαστε τον παράγοντα άνθρωπο. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όταν φτάνουμε σε τέτοια οικονομική δυσπραγία 

που δεν υπήρχε στο παρελθόν, τουλάχιστον όσα χρόνια ξέρω τον εαυτό μου, νομίζω ότι 

εδώ πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον παράγοντα άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να έχει αυτές 

τις λύσεις που προτείνω. Δεν υπάρχουν εδώ, βεβαίως νομίζω ότι … κ. Πρόεδρε υπάρχει 

κανένας λόγος να με διακόπτουνε; 

κ. Πρόεδρος:  Ποιος σας διακόπτει κ. Μηλίδη; 

κ. Μηλίδης: Μιλάνε συνεχώς από δίπλα, αν είναι να σταματήσω, κανένα 

πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει τάξη. 

κ. Πρόεδρος:  Έχω βαρεθεί όπως βλέπετε, από την αρχή της συνεδρίασης να λέω 

να μην μιλάνε.  

κ. Μηλίδης: Εδώ βρισκόμαστε για να κάνουμε κριτική, αλλιώς να 

αποχωρήσουμε. 

κ. Πρόεδρος:  Για όνομα του Θεού, παρακαλώ συνεχίστε. 

κ. Μηλίδης:  Λοιπόν, κάποια πράγματα από αυτά που αναφέρθηκαν είναι 

ανεφάρμοστα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προσδοκούμε κάποιο αποτέλεσμα. 

Τώρα, για την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Το συζητάμε πολύ – πολύ 

αφηρημένα. Κάναμε μια επιτροπή, στην οποία συμμετέχουμε, νομίζω ο κ. Δινάκης, 

περιμένουμε πιο γρήγορες κινήσεις. Αργούμε πολύ. Πάρα πολύ. Είναι ένα έσοδο που 

μπορεί να πάρει ο Δήμος, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε ουδέτερα ακίνητη περιουσία, 

ακίνητη περιουσία, δεν έχουμε δει τίποτε συγκεκριμένο. Τι είναι αυτό, που είναι το 

έχουμε καταμετρήσει, το έχουμε τσεκάρει; Έχουμε μελετήσει το θέμα;  

Αναφέρεται για την μεταφορά ΔΕΥΑΣ στο ορφανοτροφείο, με την οποία 

βεβαίως συμφωνούμε, δεν υπάρχει λόγος να μην συμφωνήσουμε δεν έγινε τίποτε ακόμη.  

Δεν κάνει καμία αναφορά για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των περιφερειακών 

δήμων, καμία αναφορά, συγκεκριμένη αναφορά όχι … αξιοποίησης. Γι’ αυτό είπα στην 



 

αρχή για γενικότητες, έκθεση ιδεών, γιατί δεν γίνονται συγκεκριμένες αναφορές, σας 

είπα δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, πρέπει να φτάσουμε στο δια ταύτα, δεν το 

βλέπω αυτό δυστυχώς.  

Νομίζω ότι αυτό με την ακίνητη περιουσία, έλεγε η παράταξή σας προεκλογικά, 

ότι ¨είμαστε έτοιμοι, τα έχουμε μελετήσει¨, δεν βλέπω εγώ ετοιμότητα. Δεν έχει γίνει 

ακόμη καταγραφή, θέλουμε και κάποια ενημέρωση επί αυτού, τουλάχιστον στον 

εκπρόσωπο του συνδυασμού μας. 

Μεταφορά της ΔΕΥΑΣ στο ορφανοτροφείο, καλή πρόταση, μπορεί; Έχει γίνει η 

ανάλογη μελέτη από ειδικούς, αν μπορεί αυτό το κτίριο αύριο, μεθαύριο, δυο μήνες και 

τρεις μήνες να τακτοποιηθεί για αυτό το σκοπό; Εάν χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα 

για να γίνει η κατάλληλη υποδομή, θα ήθελα να ρωτήσω από πού θα βρεθούν; Γιατί από 

έναν υπολογισμό που έκαναν ειδικοί συνεργάτες του συνδυασμού μας και με ανθρώπους 

που ξέρουν λίγο πολύ με μετεγκαταστάσεις κλπ, λένε ότι χρειάζονται πολλά λεφτά, από 

που αυτά τα χρήματα. Θα βρεθούν αυτά; 

Λοιπόν, για να μην παρατείνω περαιτέρω την ομιλία μου, θέλω να πω το εξής: Τα 

προγράμματα δεν είναι μόνο προγράμματα του ΕΣΠΑ, υπάρχουν πολλά προγράμματα 

στην παγκόσμια αγορά. Για μένα πρέπει, είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης, κάποιος ο 

οποίος ασχολείται, και υπάρχουν στο Δήμο, (περιβαλλοντολόγοι, και άλλοι που μπορούν 

να ασχοληθούν με τα προγράμματα κλπ) μπορούν να ασχοληθούν και μπορούμε να 

βρούμε χρήματα ώστε να έρθει στο Δήμο εύκολο χρήμα από αυτά τα προγράμματα, δεν 

γίνεται να πάρουμε χρήματα μόνο με το να βάζουμε μόνο αυξήσεις στα νερά και 

πρόστιμα. Δηλαδή θα πρέπει να φέρουμε πιο εύκολα χρήματα και μπορεί με τον τρόπο 

που σας είπα, με την σύσταση δηλαδή ενός γραφείου. Αυτό όμως το γραφείο θα πρέπει 

να έχει ως προϊστάμενο Δημοτικό Σύμβουλο. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι τον λόγο. 

Προϊστάμενο εννοώ όχι σαν υπάλληλος, προϊστάμενος. 

κ. Δήμαρχος:  Υπάρχει ο αντιδήμαρχος, ο Γρηγοριάδης. 

κ. Μηλίδης:  Να ελέγχει τα πάντα πως γίνονται. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, κύριοι 

συνάδελφοι τι συνέβαινε στο παρελθόν με τα προγράμματα που έγιναν διάφορα στην 

Ελλάδα. Ερχόντουσαν χρήματα και δεν πήγαιναν πουθενά, δεν ξέρω που πήγαιναν αλλά 

σίγουρα δεν πήγαιναν στον σκοπό που έπρεπε.  

Άρα λοιπόν όταν είπα για έξυπνο χρήμα και κάποιοι μειδίασαν, αυτό ήθελα να 

πω, ότι πρέπει να υπάρχουν και τέτοιες λύσεις. Αλλιώς αν είναι να κάνουμε μια απλή 

διαχείριση, έχουμε αποτύχει.  

Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που φέρατε είναι απλή έκθεση ιδεών, όπως θα μιλούσαμε 

γενικόλογα σε μια παρέα ή σε μια τηλεοπτική εκπομπή. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο εγώ περιμένω πιο συγκεκριμένες προτάσεις και να 

ξέρετε ότι η δικιά μας παράταξη θα είναι αρωγός σε κάποια, οποιαδήποτε θετική 

προσπάθεια, ώστε να ανεβάσουμε και το βιοτικό επίπεδο των δημοτών μας, την 

καθημερινότητά του και ο Δήμος μας να βρει τον δρόμο που του αξίζει. 

Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Χρυσανθίδης:  Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, η δική 

μας παράταξη έχει την άποψη ότι το συγκεκριμένο θέμα πρέπει το μοναδικό θέμα μιας 

ημερήσιας διάταξης. Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζεται γιατί είναι από τα σημαντικότερα 

θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης. Δεν πειράζει όμως, έστω και κουρασμένοι 

όπως είμαστε θα τοποθετηθούμε πάνω στο θέμα.  



 

Διαβάζω την εισήγησή σας κ. Αντιδήμαρχε πραγματικά είναι μια εξαιρετική 

εισήγηση, σύγχρονη, προσαρμοσμένη στην σημερινή εποχή. Όμως η παράταξή μας έχει 

κάθετες διαφωνίες και αντιρρήσεις. Καθυστερήσατε πολύ να ενημερώσετε το Σώμα. Η 

παράταξή μας σε καμιά των περιπτώσεων δεν είναι αντίθετη με την τεχνολογική εξέλιξη, 

την εφαρμογή της και τη χρήση της.  … προτάσεις τις οποίες όμως θα πρέπει να μας 

δώσετε μια πιο … εισήγηση, όσον αφορά την εφαρμογή τους και τον τρόπο υλοποίησης 

τους. Αναφέρετε ότι θα γίνει μείωση των δαπανών. Με τις δυσκολίες που υπάρχουν, …, 

δεν βλέπετε όμως όλα αυτά που … τον Καλλικράτη, που ο Καλλικράτης ήρθε για να 

δώσει λύσεις και αυτό που έχετε να κάνετε σαν Δ.Α. ήταν η μετάβαση από τον 

Καποδίστρια στον Καλλικράτη. Αλλά δυστυχώς αυτό που διαπιστώνουμε καθημερινά 

είναι με πολύ μεγάλη δυσκολία, δεν θέλω να κάνω λαϊκισμούς, κάνετε μια διαχείριση σε 

όλη τη λειτουργία του Δήμου και δεν διευκολύνετε όπως θα έπρεπε τον Σερραίο πολίτη.  

Μέχρι σήμερα ακόμη δεν έχετε δώσει αρμοδιότητες στους προέδρους των 

τοπικών κοινοτήτων για την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας. Είναι ένα πολύ 

σημαντικό θέμα, είναι και άλλα ανάλογα θέματα. 

Από την εισήγηση που έχουμε στα χέρια μας και εδώ θέλουμε να επισημάνουμε 

κ. Πρόεδρε κάτι και σε εσάς, είναι το μόνο έγγραφο που έχει αρίθμηση, είναι σημαντικό 

αυτό κατά τη γνώμη μου και θα παρακαλούσα να το πείτε στους υπηρεσιακούς 

παράγοντες γιατί διευκολύνουν.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν είναι πάντα εύκολο. 

κ. Χρυσανθίδης:  Στην εισήγηση την οποία έχουμε … ενός βραχυπρόθεσμου 

σχεδιασμού και το κόστος υλοποίησής του, του οποίου βεβαίως το κόστος λειτουργίας 

του Δήμου δίχως να επηρεάζεται η λειτουργία του. π.χ, να φέρω πάλι ένα παράδειγμα 

του οποίου βέβαια, το αναφέρω γιατί υπάρχει μέσα, νομίζω ότι αργήσατε λίγο, είναι η 

άμεση ανάγκη ενός δανείου το οποίο θα βοηθήσει να αναπτυχθεί ο Δήμος μας, θα 

τονώσει την αγορά, όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά και από ψυχολογικής 

πλευράς, και που χρειάζονται οι συμπολίτες μας. Ναι μεν να ληφθεί ένα δάνειο αλλά θα 

πρέπει να υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα και ποιες υποχρεώσεις θα καλυφθούν από το 

δάνειο αυτό. 

Θέλω επίσης να τονίσω ότι υπήρχε άμεση ανάγκη μεταφοράς των υπηρεσιών, 

από τον πρώτο μήνα κιόλας θα έπρεπε να μειώσουμε το κόστος στέγασης υπηρεσιών. Να 

μεταφερθούν κάποιες υπηρεσίες σε ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου τα οποία έχουμε και με 

την  συνένωση των περιφερειακών δήμων στο νέο Δήμο. Θα είμαστε αρωγοί στο 

κομμάτι αυτό, να βοηθήσουμε και να βρούμε τρόπους για την εξυγίανση και μείωση του 

λειτουργικού κόστους. 

Δεν μας λέτε όμως τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει, δηλαδή, ότι σχεδιάζετε 

άμεση αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες και προς το 

συμφέρον των συμπολιτών μας, γι’ αυτό θα πρέπει να μην μεταφέρουμε προσωπικό όπου 

μας αρέσει, εκπληρώνοντας προεκλογικές υποσχέσεις. Θεωρούμε ότι η μεταφορά του 

προσωπικού πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο δίχως να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των 

συμπολιτών μας και η παροχή των υπηρεσιών.  

Οι συγκεκριμένες προτάσεις μας είναι: Να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για 

την άμεση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Το πώς και πότε θα γίνει. 

Πιστεύω ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Θα πρέπει άμεσα να εκμεταλλευτούμε τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το ανθρώπινο δυναμικό, να περιοριστούν οι σπατάλες. 

Θέλω να πω αυτό, δεν μπορούμε σε μια τέτοια δύσκολη οικονομική περίοδο να 



 

εξαντλούμε όλο το νομικό πλαίσιο σχετικά με προσλήψεις συνεργατών, αναθέσεις σε 

εξωτερικούς συνεργάτες και να μην αξιοποιούμε το αξιόλογο προσωπικό που έχουμε στο 

Δήμο μας, … του Σερραίους πολίτες. 

Κάποια ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση και με την 

εφαρμογή τους, αν γίνουν έτσι ακριβώς πιστεύω ότι θα δημιουργήσουν σημαντικά 

προβλήματα στους πολίτες. Στη σελίδα 5 μιλάμε για τις επεκτάσεις ΦΟΠ σε περιοχές 

εκτός σχεδίου της πόλης και εκτός των εγκεκριμένων ορίων των δημοτικών ενοτήτων, 

τοπικών κοινοτήτων, αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή θα επιβαρύνεται ο Δήμος με τα 

ποσά των επεκτάσεων αυτών, και μάλιστα ο Δήμος να καταβάλει τα χρήματα κατά 

περίπτωση διότι υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει ο Δήμος να συμμετάσχει … 

Αναφέρεστε παρακάτω ότι υπάρχουν 150.000 στρ. καλλιεργήσιμα του Δήμου 

Σερρών, εδώ κάνετε πάλι ένα λάθος, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρεστε συνολικά στο 

Δήμο Σερρών και όχι μόνο στον πρώην Δήμο Σερρών. 

κ. Δήμαρχος: Όταν λέμε Δήμος Σερρών εννοούμε όλο το Δήμο που προέκυψε 

από την συνένωση των Δήμων. 

κ. Χρυσανθίδης: Όχι, όχι στη σελίδα 9 της εισήγησης άλλα λέτε, εκεί που 

γίνεται αναφορά για τα στρέμματα, όχι για ολόκληρο τον Δήμο.  

κ. Γαλάνης: Για το συγκεκριμένο αγρόκτημα μιλάμε εκεί.  

κ. Χρυσανθίδης: Αλήθεια αυτά τα στρέμματα θα τα πάρετε από τους 

μικροκαλλιεργητές, από ποιον; 

κ. Γαλάνης: Είναι ελεύθερα. Είναι 400 στρ., όχι 150.000. 

κ. Χρυσανθίδης: Πιστεύουμε ότι η καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών σε 

συνδυασμό με … παραγωγή οργανικού λιπάσματος, ναι δεν διαφωνούμε γι’ αυτά, 

είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όμως αυτό είναι ένα … το οποίο δεν 

πιστεύω ότι ενδιαφέρει άμεσα τους συμπολίτες μας.  

Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας, η παράταξή μας συμφωνεί στα περισσότερα 

σημεία της εισήγησης, επισημαίνοντας ότι υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένης προοπτικής, 

υπάρχει έλλειψη … και προγραμματισμού και τέλος υπάρχει έλλειψη … των προτάσεων 

σας, για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Σε καμιά των περιπτώσεων όμως δεν 

μειώνουμε το σύνολο της προτάσεως σας, τονίζουμε όμως ότι ήδη έχετε καθυστερήσει 

παρά πολύ, έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, πιστεύουμε ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι 

προτάσεις μας που στόχο έχουν πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας, 

την καλύτερη παροχή υπηρεσιών και προπάντων την ποιότητα ζωής των δημοτών μας, 

διαφορετικά θα μείνει και για μας μια ωραία εικονική έκθεση ιδεών. 

Ευχαριστώ πολύ. 

κα Σαραντίδου: Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε ορισμένα σημεία συμφωνούμε 

με την πρόταση που κατεβαίνει, δηλαδή σε ότι αφορά για ζητήματα του Δήμου, για το 

προσωπικό του Δήμου, για το οργανόγραμμα, για τα μηχανήματα, για τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό, για τα προβλήματα του Δήμου, είναι πραγματικά προτάσεις που έπρεπε ήδη 

να έχουν ξεκινήσει και να προχωρούν, αν δεν έχουν ξεκινήσει. 

Υπάρχουν όμως πολλά ερωτηματικά μέσα στο όλο κείμενο, και να αναφέρω 

παραδείγματα. Μιλάμε για αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου και των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών χωρίς να εξηγούμε τι αξιοποίηση εννοούμε. Αν μιλούμε για 

αξιοποίηση ξεπουλήματος ή αν μιλούμε για αξιοποίηση από πλευράς του Δήμου. Γιατί 

στην Κεντρική Εξουσία ακούμε για αξιοποίηση και αυτοί εννοούν ξεπούλημα. Το 



 

ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι το ζούμε και το βιώνουμε. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα 

πρέπει να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα.  

Το σίγουρο είναι ότι δεν συμφωνούμε για μια σύναψη νέων δανείων που θα μας 

φέρει ακόμη πιο δυσβάσταχτα τοκοχρεολύσια και νέα χρέη πάνω στις πλάτες μας που 

τελικά θα τα γυρίσουμε στα ανταποδοτικά γιατί τα μόνα έσοδα που αναφέρετε μέσα στο 

κείμενο είναι ότι αφορά για ανταποδοτικά, για φόρους, για τέλη που θα πληρώσουν πάλι 

οι δημότες. Εδώ πρέπει να το δούμε. Δεν αντέχουν ανταποδοτικά και τέλη ούτε να 

αυξηθούν δεν αντέχουν οι πλάτες των δημοτών, εδώ θα πρέπει να δούμε με ποια 

κριτήρια και που θα πάρουμε και θα εισπράξουμε. Θα εισπράξουμε από μεγάλες 

επιχειρήσεις; Ήταν πολύ θετικό αυτό που άκουσα για τις τράπεζες και τις μεγάλες 

επιχειρήσεις. Εκεί να ρίξουμε βαρύτητα και εκεί πραγματικά όπου μπορούμε να 

αυξήσουμε τα ανταποδοτικά και τέλη και φόρους να τους αυξήσουμε και να το κάνουμε.  

Με δυσαρεστεί ότι δεν άκουσα κανένα, και θα σταθώ λίγο στην τελευταία σελίδα 

εκεί που λέει ότι θα πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχη στόχευση για όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Εκείνο που έπρεπε για μας να αποτελέσει την κυρίαρχη στόχευση είναι να 

παρθούν τα λεφτά που μας χρωστάει η Κρατική Εξουσία. Είναι λεφτά που πραγματικά 

τα έχουν πληρώσει οι Σερραίοι δημότες  

κ. Πρόεδρος:   Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. 

κα Σαραντίδου: Μην λέτε ότι δεν έχουνε. Αυτό είναι ψέματα και το ξέρετε πολύ 

καλά. 110 δις δώσαμε μέχρι τώρα στις τράπεζες, μη μου λέτε ότι δεν έχουν λεφτά. Έχουν 

λεφτά και τα δίνουν εκεί που θέλουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά τα λεφτά είναι 

Σερραίων δημοτών. 

Η κυρίαρχη στόχευση λοιπόν για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι να 

εισπράξουμε τα λεφτά που έχουν πληρώσει οι δημότες για να γυρίσουν στο Δήμο. Θα 

κάνουμε κάποιες κινήσεις γι’ αυτό; Θα κάνουμε κάποιες ενέργειες; Θα χτυπήσουμε 

πόρτες; Θα διαμαρτυρηθούμε; Θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά; Έτσι ένα Δημοτικό 

Συμβούλιο διεκδικεί τους πόρους και σίγουρα υπάρχουν και άλλες λύσεις και είναι 

λογικές οι λύσεις που αναφέρονται στο κείμενο, και θα πω και κάποια πράγματα, 

αναφέρθηκε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά και επειδή αναφέρθηκε 

μέσα και στη ΔΕΥΑΣ, εννοείται ότι συμφωνούμε να μεταφερθεί σε κτίρια και άλλες 

υπηρεσίες κτίρια, που είναι ιδιωτικά, να μεταφερθούν σε κτίρια του Δήμου, πραγματικά 

να γλιτώσουμε πάρα πολλά χρήματα. Αναφέρουμε δύο (2) προτάσεις για την ΔΕΥΑΣ. Η 

μία είναι ότι ο βιολογικός μπορεί να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια που να καλύπτει όχι 

μόνο τις ανάγκες του, αλλά και τις ανάγκες της γύρω περιοχής. Είναι μια πρόταση που 

πρέπει να τη δούμε και κακώς δεν την έχει δει η ΔΕΥΑΣ μέχρι τώρα. 

κ. Πρόεδρος:   Κύριε πρόεδρε, σημειώστε. 

κα Σαραντίδου: Όπως και η διεκδίκηση όλων των αντλιοστασίων, η διεκδίκηση 

βιομηχανικού ρεύματος. Είναι πολύ σημαντικές προτάσεις, γλιτώνουμε πάρα πολλά 

χρήματα και νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι δύο από 

τις προτάσεις που δεν αναφέρονται και αφορούν την ΔΕΥΑΣ, τις οποίες και καταθέτω. 

Αυτά τα λίγα, τα προβλήματα θα λυθούν από τα λεφτά τα δικά μας που θα πάρουμε 

πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση.  

κ. Γκότσης: Λοιπόν, τρία πραγματάκια θα πω. Καταρχήν είναι μια προσπάθεια 

εξυγίανσης, αυτό … κοιμάται η Δημοτική Αρχή, αλλά σε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης, 

από ότι θα γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και επίσης τα 



 

αντίστοιχα ποσά υλοποίησης των προτάσεων. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει κύριε 

αντιδήμαρχε. 

κ. Γκότσης: (Χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει και θα σας αναφέρω παραδείγματα. 

Η ΔΕΥΑΣ θα πάει λέει στο ορφανοτροφείο. Έπρεπε να είναι πότε θα πάει, πόσο θα 

κοστίσει το κτίριο και σε πόσο καιρό θα γίνει η αποπληρωμή. Από αυτά που γλιτώνουμε 

δηλαδή από τα ενοίκια. 

Δεύτερον, άλλο παράδειγμα, μιλάτε για την επέκταση ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Πρέπει να μας πείτε, πόσες θέσεις, που θα γίνει επέκταση, γιατί πολύ καλά γνωρίζετε 

αγαπητοί μου συνάδελφοι, ότι το parking που γίνεται τώρα εδώ πίσω σε μας δεσμεύει 

θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Δηλαδή μέσα στη σύμβαση που γίνεται λέει εγώ θα 

κάνω αυτό και θα το εκμεταλλευτώ για πέντε χρόνια δεν έχετε δικαίωμα εσείς να 

επεκτείνεται ελεγχόμενη στάθμευση. Λοιπόν, ούτε και αυτό μπορείτε. 

Τρίτον, το δάνειο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα δάνεια που πήραν 

οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές οι δόσεις πληρώνονται στην πηγή τους. Δηλαδή από 

τα Κ.Α.Π., και αφορούν τους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων, δεν βλέπω και εδώ, 

ότι το δάνειο το καινούργιο που θα πάρετε, κατ’ αρχήν δεν είναι σύμφωνο το Διοικητικό 

Συμβούλιο των υπαλλήλων διότι δεν του έχετε πει εσείς πως θα γίνει η αποπληρωμή 

αυτού του δανείου. Διότι από ότι έχω συζητήσει και εγώ κινδυνεύουν οι μισθοί. Δηλαδή 

έπρεπε να τους πείτε «ναι θα πάρουμε δάνειο τόσα εκατομμύρια και η αποπληρωμή θα 

γίνει από κει». Δεν θα επεκταθώ παρά πολύ γιατί η ώρα είναι αργά, θα μπορούσα να 

μιλάω επί μία ώρα, ανέφερα δύο – τρία παραδείγματα που φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε 

χρονοδιάγραμμα, ούτε και επαναλαμβάνω τα αντίστοιχα ποσά τα οποία θα καλύψουν τις 

προτάσεις σας. Εύχομαι, εύχομαι στο μέλλον να γίνει κι αυτό. Ευχαριστώ. 

κ. Καλαϊτζίδης: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του Δήμου Σερρών, ως πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

ήθελα να αναφέρω τα εξής, Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. είναι η πρώην Κ.Α.Δ.Ε., είμαστε … μια Α.Ε. η 

οποία για να συνεχίσει τη λειτουργία της έπρεπε … Θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει 

καταγεγραμμένη η ακίνητη περιουσία του πρώην Δήμου Σερρών, υπάρχει και μια μελέτη 

που έγινε από την πρώην Κ.Α.Δ.Ε. στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εντός σχεδίου 

ακίνητα, βέβαια η μελέτη έγινε πριν από μερικά χρόνια, έχουν γίνει τροποποιήσεις όσον 

αφορά το πολεοδομικό , αλλά αποτελεί για μας μια σειρά δεδομένων στοιχείων τα οποία 

θα μας βοηθήσουν στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας συνολικά του Δήμου 

Σερρών.  

Να ενημερώσω το Σώμα ότι η ΔΑΕΚΑΣ διαχειρίζεται, λειτουργεί γνωμοδοτικά 

για το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν προτάσεις 

εντός των επόμενων ημερών ύστερα από συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας.  

Όσον αφορά τους περιφερειακούς Δήμους με τους οποίους έχουμε ενωθεί 

γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα αλλά δεν υπάρχει χαρτογράφηση. Στις 

προθέσεις της εταιρείας είναι να γίνει χαρτογράφηση και καταγραφή όλων των ακινήτων 

του Δήμου.  

Επίσης έχουμε προχωρήσει σε σύμβαση και είμαστε σε επικοινωνία για την 

αξιοποίηση … 50.000 ευρώ και θα υπάρχουν προτάσεις όσον αφορά την αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Θέλω επίσης να σταθώ στα φωτοβολταϊκά, επειδή τις περισσότερες φορές δεν 

γίνεται αναφορά και το προσπερνάμε στα ψιλά γράμματα. Έχει να κάνει με την 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Σερρών, ώστε να γίνει περισσότερο 



 

παραγωγικοί και ανταποδοτικοί, πιστεύω ότι κανείς δεν διαφωνεί σ’ αυτό, υπάρχει ένας 

… και αν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε την πόλη μας, μια μοντέρνα πόλη, ένα δεύτερο να 

επενδύσουμε στον εθελοντισμό και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η δημοτική 

κοινότητα των Καλών Δένδρων. Επίσης να πούμε ένα παράδειγμα πως .. και τελικά να 

πω αυτό και κλείνω για κάθε ένα € που δαπανάται για να υποστηριχτεί  … αξίας 30 

ευρώ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιστοιχεί στο 7,9% του ΑΕΠ. 

Ευχαριστώ. 

κ. Νιζάμης: Συμπληρωματικά θα πω δυο – τρία πράγματα, κύριοι συνάδελφοι, 

συμφωνώ με την εισήγηση. Δύο τρία πράγματα θα πω, επιγραμματικά.  

Πρώτα από όλα για την οποιαδήποτε εξυγίανση πρέπει να υπάρχει πολιτική 

βούληση και η σταθερότητα στην επίτευξη των στόχων.  

Δεύτερον μια σύνταξη οργανισμού των υπηρεσιών.  

Τρίτον ο κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των δημοτικών υπαλλήλων, 

για την καταγραφή, για την διαφύλαξη και διαχείριση των καυσίμων, των υλών, των 

υλικών στο αμαξοστάσιο που υπάρχουν σήμερα. Συστέγαση υπηρεσιών ανάλογα με το 

αντικείμενό τους, έστω και εκτός της έδρας του Δήμου, ώστε να ανταποκρίνονται οι 

συνθήκες εργασίες στην εύρυθμη λειτουργία τους. Να μην είναι ένας πάνω στον άλλο, 

να μπορεί ο άνθρωπος να έχει ένα γραφείο και ένα αρχείο. Να υποχρεώσουμε τα 

καταστήματα, τα super market να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης των 

ανανεώσιμων υλών (χαρτιά, πλαστικά, κ.ά.). Ο Δήμος να αναλαμβάνει την αποκομιδή. 

Να αντικαταστήσουμε τους κοινούς λαμπτήρες με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, να 

μειωθεί ο χρόνος φωτισμού οδών και πλατειών, να γίνει στοχευόμενη διαχείριση των 

κάδων ανακύκλωσης, να μπουν εκεί που δεν υπάρχουν. Να γίνει αυστηρός και 

συστηματικός έλεγχος της χρήσης του πετρελαίου κίνησης από το γραφείο 

παρακολούθησης και κίνησης των οχημάτων του Δήμου. Να γίνει πρόγραμμα 

ανακύκλωσης φιλικών υλικών, υλικά τα οποία προέρχονται από τα κλαδέματα των 

δέντρων και από τις κουζίνες των νοικοκυριών και των καταστημάτων εστίασης. 

Εφαρμόζεται στην Θεσσαλονίκη σε τρεις Δήμους, Πανόραμα, Συκιές, Θέρμη. Μπορεί να 

γίνει κυρίως στα χωριά και σε κάποια σημεία της πόλης. Να διερευνηθεί η δυνατότητα 

εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα γεωγραφικά όρια των δήμων. 

Από όσα είπα μόνο τα δύο περιλαμβάνουν δαπάνες, όλα τα άλλα είναι θέμα 

αποφάσεων. Χρήματα χρειάζονται για την αντικατάσταση των λαμπτήρων και το άλλο 

είναι η ανακύκλωση των φιλικών υλικών. Τα άλλα είναι θέμα αποφάσεων, χωρίς 

δαπάνες και με τα super market, και με τον έλεγχο των καυσίμων και με όσα είπαμε για 

το προσωπικό. Ευχαριστώ. 

κ. Γαλάνης: Να ευχαριστήσω και τον κ. Δήμαρχο και τη Δ.Α. αλλά και όλους 

τους συμβούλους για την ευκαιρία που είχα να δώσω ένα ερέθισμα για να μπούμε σ’ 

αυτή τη συζήτηση και επί της ουσίας, για την εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου 

Σερρών. Να είστε βέβαιοι ότι υπάρχει η διάθεση και η πολιτική βούληση και έχει γίνει 

προεργασία, και νούμερα υπάρχουν, σήμερα είναι το πρώτο ερέθισμα για το πώς 

θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Να είστε σίγουροι ότι αυτά τα θέματα θα 

έρθουν ολοκληρωμένα στο Δ.Σ. για να ψηφιστούν. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο θα … 

τις αμφιβολίες σας και να είστε σίγουροι ότι το σημερινό κείμενο που παρουσιάστηκε 

εδώ δεν είναι, κάθε άλλο θα έλεγα, έκθεση ιδεών γιατί περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα 

πράγματα. Πρώτη φορά γίνεται στο Δήμο μελέτες αυτής της μορφής, πρώτη φορά 

εφαρμόζεται στο Δήμο δυναμικές διεκδικήσεις για την είσπραξη των οφειλών. Σύντομα 



 

θα έρθουν κάποια χρήματα από διάφορους τομείς, πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, 

νομίζω ότι αυτό το διάστημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πίστεψτε με ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένα έγγραφα και δεν είναι τίποτε στον αέρα. Είναι διαδικασίες που θα 

ολοκληρωθούν και θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

κ. Πρόεδρος:  Πριν δώσω το λόγο στον κ. Δήμαρχο ζητώ την κατανόηση του 

Σώματος μια μικρή παράταση για να τελειώσουμε τα θέματα και να μην έχουμε συνέχιση 

για την επόμενη μέρα. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.. 

κ. Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ θα είμαι σύντομος 

διότι σε λίγες ώρες πρέπει να ταξιδέψουμε για Αθήνα, λοιπόν. 

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, το σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης, το έχω πει πολλές φορές, 

προεκλογικά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση του Δήμου, είναι ένας μπούσουλας, ένας οδηγός για να μην 

προχωράμε χύμα. Οι προτάσεις που περιλαμβάνει το σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης είναι 

πάρα πολύ συγκεκριμένες και για αυτές όλες τις προτάσεις υπάρχουν και εξειδικευμένες 

εισηγήσεις. Άλλες χρειάζονται και θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλες δεν 

χρειάζεται. Θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή τους 

αμέσως. Λοιπόν, εμείς καταθέσαμε αυτό το σύνολο κανόνων και αρχών για τη σταδιακή 

εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου και φυσικά θα ήταν ευπρόσδεκτες 

και οι δικές σας προτάσεις, αυτό θέλαμε και εμείς, αν κάποιος δεν συμφωνεί με το 

σχέδιο, αυτό που φέραμε, και θέλει να καταθέσει επί πλέον προτάσεις θα χαιρόμασταν 

πολύ να ακούγαμε και τις δικές σας προτάσεις, να τις συμπεριλάβουμε και να τις 

ακολουθήσουμε. Δεν άκουσα όμως προτάσεις, από την αντιπολίτευση για το σχέδιο 

αυτό, παρά μόνο κάποιες διαπιστώσεις και παρατηρήσεις, που και αυτές φυσικά είναι 

δεκτές. Θα απαντήσω επί τροχάδην σε κάποια θέματα. 

Λοιπόν για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των πρώην δήμων, πρέπει να πω στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις των πρώην δήμων υπάρχουν υπάλληλοι, θα μου πείτε ότι 

υπάρχουν και παραπανίσιοι χώροι. Βεβαίως και υπάρχουν, θα δούμε, ακόμη βρίσκεται 

καταρχήν σε εξέλιξη ένας προγραμματισμός όσον αφορά το Δημαρχιακό Κατάστημα στο 

οποίο στεγάζονται αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες του Δήμου. Όπως ξέρετε η μισή αίθουσα 

του Δημοτικού Συμβουλίου έχει μετατραπεί σε γραφεία  

κ. Πρόεδρος:  Κύριε Τατούδη, μιλάτε συνεχώς με τον δίπλα, τον παραδίπλα 

γιατί; Είστε πρώην δήμαρχος, σεβαστείτε επιτέλους και το Σώμα που έχει κουραστεί και 

τον ομιλούντα. Σας παρακαλώ πολύ, επτά φορές σας έχω κάνει παρατήρηση, σας 

παρακαλώ πολύ.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, στα κτίρια αυτά των πρώην Δήμων στεγάζονται 

υπάλληλοι και ασφαλώς θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και άλλα τμήματα, όταν 

ολοκληρωθεί ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας και όταν βάλουμε κάποιες υπηρεσίες 

που αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο σημερινό δημαρχιακό κτίριο, θα αφήσουμε και 

στην μισή αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που μετατρέψαμε σε γραφεία, αλλά όπως 

έχουμε πει και ένα κατάστημα έχει ξενοικιαστεί και εκείνο το προορίζομε για γραφεία 

και περιμένουμε να μας δώσει η πολιτεία αυτά τα ποθητά χρήματα της ΣΑΤΑ για να 

μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και να μετατραπεί σε ένα ανθρώπινο 

γραφείο, όπως και στο αντικαπνιστήριο μπορούν να μπουν υπηρεσίες.  

Λοιπόν και στα πρώην Δημαρχεία και εκεί έχουμε στο μυαλό μας να βάλουμε 

κάποιες υπηρεσίες. Π.χ. το προσωπικό του νέου Νομικού Προσώπου, με τον πρόεδρό 

του κλπ, σκεφτόμαστε να το πάμε σε κτίριο πρώην δημαρχείου.  



 

Λοιπόν, και στο Σκούταρι, θα τα δούμε και αυτά, δεν έχουμε εγκαταλείψει αυτές 

τις σκέψεις. 

Λοιπόν, είπατε για την ΔΕΥΑΣ ότι υπάρχει καθυστέρηση στην κατάσταση του 

σχεδίου σταδιακής εξυγίανσης Σας είχαμε πει από την αρχή, ότι το σχέδιο σταδιακής 

εξυγίανσης δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού. 

Αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού σας το φέρνουμε για ψήφιση.  

Λοιπόν, για την μεταστέγαση της ΔΕΥΑΣ στο κτίριο του πρώην 

ορφανοτροφείου, σας πληροφορώ ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα και μελέτες 

γίνονται, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή φοβάμαι την γραφειοκρατία της Ελλάδος δεν 

θέλω να πω περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να έρθει το ΦΕΚ για 

το νέο Νομικό Πρόσωπο, να λειτουργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να πάρουμε τις 

αποφάσεις και να προχωρήσει το θέμα. είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση ετοιμότητας 

για το θέμα της μεταστέγασης της ΔΕΥΑΣ.  

Είπατε ότι υπάρχουν προγράμματα στην παγκόσμια αγορά, εκτός από το ΕΣΠΑ 

κλπ, αυτό δεν κάνουμε; Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε δύο προτάσεις, και 

συνεχώς αναζητούμε προγράμματα, στο γραφείο προγραμματισμού τοποθετήσαμε και 

έναν πολιτικό μηχανικό, θα τοποθετήσουμε και έναν οικονομολόγο, δίνουμε μεγάλη 

βαρύτητα στο γραφείου προγραμματισμού, εξάλλου έχουμε και σχετική αντιδημαρχίας, 

προγραμματισμού, ανάπτυξης και γεωργικής οικονομίας που είναι ο κ. Γρηγοριάδης. Το 

προσωπικό αυτό που έχει δεν επαρκεί, είναι ένα αξιολογότατο προσωπικό, έχω να λέω 

για το προσωπικό αυτό, όμως δεν επαρκούν για αυτό το μεγάλο βάρος που έχουμε. Θα 

προσπαθήσουμε να βάλουμε και έναν οικονομολόγο, και τους λέω προσέξτε να μην 

χάνουμε ούτε ένα ευρώ από τα προγράμματα. Κάνουμε ότι μπορούμε, δηλαδή, και προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

Λοιπόν, για το δάνειο, εμείς δεν είπαμε ποτέ να μην πάρουμε και κατά την 

διάρκεια της προηγούμενης Δημαρχίας και τώρα τελευταία. Η προηγούμενη δημοτική 

αρχή ήθελε ένα δάνειο μεγάλο 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον παλιό Δήμο. Τους είπαμε 

ότι είναι μεγάλο ποσό, πάρετε ένα δάνειο μικρό 1 – 1,5 εκατομμύριο, φέρτε και ένα 

σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης για το πώς θα διαχειριστούμε σφιχτά τα οικονομικά του 

Δήμου και έτσι να προχωρήσουμε. Αυτά λέγαμε, και κατά την διάρκεια της 

προηγούμενης δημαρχιακής θητείας, και κατά την προεκλογική περίοδο και μάλιστα με 

αυτή την πρόταση συμφωνούσε και το διοικητικό συμβούλιο των δημοτικών υπαλλήλων. 

Για μικρό δάνειο 1-1,5 εκατομμύριο και ένα σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης. Όμως αυτά 

είναι από τα θέματα που θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα έρθουν και γρήγορα 

μάλιστα.  

Για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου σας είπε ο 

κ.Καλαϊτζίδης, τώρα αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου, μα αυτό κάνουμε, 

προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το προσωπικό του Δήμου, και 

να πω αυτό που λέγετε ότι να μην στρεφόμαστε σε εξωτερικούς συνεργάτες κλπ, που 

είδατε να στρεφόμαστε σε εξωτερικούς συνεργάτες, εκτός αν εννοείτε ότι πήρα δύο 

ειδικούς συνεργάτες οι οποίοι ασχολούνται με θέματα Καλλικράτη και με νομικά 

θέματα. Είναι δυνατόν πείτε μου ένα Δήμο που δεν πήρε ειδικούς συνεργάτες, μπορώ να 

σας πω ότι υπάρχουν περιφερειακοί Δήμοι που πήραν περισσότερους ειδικούς 

συνεργάτες από ότι έχει πάρει ο Δήμος Σερρών και κανένας δεν λέει τίποτε.  

 

 



 

 

 

Δεν είπαμε ότι θα βάλουμε φόρους, τέλη και τέτοια, αλλά το να εισπράξουμε 

αυτά που μας οφείλουν αποτελεί υποχρέωσή μας για τον Καλλικράτη αποτελεί «ποινικό 

αδίκημα», μέσα σε εισαγωγικά αυτό το βάζω.  

Ασφαλώς και είναι κυρίαρχη στάση μας να πάρουμε από το Κράτος αυτά που μας 

χρωστάει. Ποιος λέει το αντίθετο. Σήμερα η Δημοτική Αρχή, το πολιτικό προσωπικό της 

Δημοτικής Αρχής κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση απέργησε και ήταν κοντά στους 

άλλους απεργούς για να τους ενισχύσει και ότι δυναμική διεκδίκηση πρέπει να γίνει 

πάνω σε αυτό το θέμα, να ξέρετε ότι θα είμαστε και εμείς στην πρώτη γραμμή.  

Χρονοδιαγράμματα υπάρχουν και ποσά υπάρχουν δεν ήταν δυνατόν όμως τώρα ο 

αντιδήμαρχος έχει φέρει ολόκληρη στοίβα αυτά είναι εισηγήσεις , χρονοδιαγράμματα, 

ποσά κλπ. Εμείς τώρα φέρανε το πλαίσιο των κανόνων και των αρχών, σύμφωνα με το 

οποίο θέλουμε να διαχειριστούμε τα οικονομικά του Δήμου, για να μην είμαστε χύμα, 

για να μην κάνει κάποιος ή κάποια αντιδήμαρχος ότι του καπνίζει ή κάθε δημοτικός 

σύμβουλος., να έχουμε δηλαδή ένα μπούσουλα και να … στην πορεία.  

Λοιπόν δεν έχω να πω τίποτε, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να 

καταθέσουμε τη βούληση, την σταθερότητα της Δημοτικής Αρχής να είστε βέβαιοι ότι 

δεν υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας προς 

όφελος του Δήμου και των δημοτών.  

 

 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση μελέτης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά 

κτίρια του Δήμου Σερρών. 

 

κ. Χουρουζίδης: Δεν μπορώ να καταλάβω την σκοπιμότητα αυτού του θέματος. 

Ακριβώς το ίδιο θέμα είχαμε στο προηγούμενο Δ.Σ. στις 12/4/2011. 

κ. Γαλάνης: Τώρα είναι η παραλαβή.  

κ. Χουρουζίδης: Επειδή κάνετε μελέτη για εξυγίανση οικονομικών είναι κρίμα 

να πληρώνουμε 22.475 € ενώ θα μπορούσε να ασχοληθούν οι υπάλληλοι του Δήμου και 

θα μπορούσαν να μας κάνουν αυτή τη μελέτη. Τι λέει η μελέτη; Ότι να κάνουμε μια 

προεπιλογή κτιρίων, που ήταν 94 τα κτίρια, την έκανε την προεπιλογή αυτό το γραφείο. 

Θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει ένα τμήμα από τους υπαλλήλους τους αξιόλογους που 

έχουμε στον Δήμο μας, θα μπορούσαν να μας κάνουν τη μελέτη αυτή και να μην 

πληρώνουμε τόσα χρήματα.  

κ. Δήμαρχος:  Η απόφαση για να γίνει η μελέτη πάρθηκε το 2010, τώρα την 

παραλαμβάνουμε.  

    

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτήσεων του Δήμου Σερρών στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Πρόσκληση 1.12. 

 



 

 

 

 

 

κα Μπιτζίδου: Το θέμα έχει και αντικατάσταση κουφωμάτων κάποιων 

συγκεκριμένων σχολείων, εκείνο που θα ήθελα να σας ενημερώσω, είναι ότι πολλά 

σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια και ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από την υπηρεσία για να τα εντάξουμε αυτά τα 

χρήματα σε τέτοια προγράμματα, βρίσκουμε δυστυχώς πολλές δυσκολίες. Γίνεται τώρα 

μια συντονισμένη προσπάθεια και θα ξεκινήσει άμεσα η υπηρεσία να αρχίσει αυτή η 

καταγραφή των …  

  

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων: α) «Εξυγίανση 

αγροτικών δρόμων σύνδεσης αγροκτημάτων Λευκώνα – Μητρουσίου» 

και β) Καθαρισμός αρδευτικών – αντιπλημμυρικών τάφρων 

αγροκτήματος Λευκώνα – Κ. Δένδρων – Μητρουσίου». 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  35ο: Ψήφιση πιστώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 101, 140, 158, 202, 220 του Ν. 

3463/2006. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Σερρών». 

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

   

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

αποφάσεις: 

 

 

441 / 2011 Έγκριση τροποποίησης του τρόπου υλοποίησης της πράξης «Διοργάνωση 

της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών», που χρηματοδοτείται 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013. 



 

 

 

 

442 / 2011 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και εκπροσώπου  του Δήμου Σερρών 

στην Έκθεση Γαστρονομίας και Σερραϊκών Προϊόντων.  

 

443 / 2011  Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής. 

                      
444 / 2011  Έγκριση απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής Νηπ/γείου της 

Δημοτικής Κοινότητας Προβατά», έτους 2010.  

 

445 / 2011  Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου που αφορά οφειλή 

της κας ΠΡΑΓΚΑΛΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ του Βασιλείου, από παράβαση 

του ΚΟΚ.  

 

446 / 2011  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον κ. Σιδερίδη 

Παναγιώτη του Γεωργίου, που πλήρωσε για ανέγερση τάφου της 

Μαυρογιώργη Ευθυμίας και για την ανακομιδή οστών του Μαυρογιώργη 

Δημητρίου.  

 

447 / 2011 Ομοίως στην κα ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου, που πλήρωσε για 

την ανέγερση τάφου του Ρεβελτζή Ευαγγέλου.  

 

448 / 2011 Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου που αφορά οφειλή 

του κ. ΚΑΜΕΝΗ Νικολάου του Κων/νου, από παράβαση του ΚΟΚ. 

 

449 / 2011  Έγκριση μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης. 

 

450 / 2011 Έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής 

μονάδας στην Τ.Κ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών.  

 

451 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του Δήμου Σερρών στον 

κ. Μάγειρο Νικόλαο, δικαστικό επιμελητή. 

 

452 / 2011 Ομοίως στην κα Κράϊα Ελευθερία, Δικαστική Επιμελήτρια στο 

Πρωτοδικείο Σερρών.  

 

453 / 2011 Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παροχής 

υπηρεσιών: «Ανόρθωση υποβαθμισμένων επιφανειών φυτοκάλυψης 

Δήμου Σερρών» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 

2011, προϋπολογισμού 18.892,55 € με Φ.Π.Α. 

         

454 / 2011 Καθορισμός εξόδων κίνησης Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων. 

 

 



 

 

 

455 / 2011 Συγκρότηση επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων για την επεξεργασία και 

εισήγηση στο Δ.Σ. προς κατάρτιση – ψήφιση του νέου κανονισμού 

λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.                                  

 

456 / 2011 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση Δημοτικής έκτασης στην 

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. 

                       
457 / 2011  Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης της εταιρείας 

Λιθογραφική Σερρών περί προμήθειας ενημερωτικού και υποστηρικτικού 

υλικού στα πλ΄πσια υλοποίησης δράσεων του έργου «PIMMS 

TRANSFER». 

 

458 / 2011  Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π. 

«Α.Ο.Δ. Σερρών». 

 

459 / 2011  Έγκριση ονοματοδοσίας του Κλειστού Γυμναστηρίου στον αύλειο χώρο 

του Δημοτικού Σχολείου Λευκώνα σε: «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΡΟΣ 

ΔΗΜΑΣ». 

 

460 / 2011 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια 

εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Σερρών» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 στον άξονα 

Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην 

Π.Κ.Μ. στον κωδικό Προτεραιότητας 75 – Υποδομές Εκπαίδευσης, 

Κατηγορία πράξης 7507 – Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων 

(Πρόσκληση 57).         

 

461 / 2011  Έγκριση τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος υδραργύρου στην οδό 

Ορεστιάδος, στις Σέρρες. 

    

  
462 / 2011 Ομοίως ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος υδραργύρου επί των 

οδών Φειδία και Βύρωνος γωνία. 

 

463 / 2011 Ομοίως τριών στύλων και τριών φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου στην 

οδό Πιπίνου.  

 

464 / 2011 Ομοίως τριών στύλων  και τριών φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου στην 

περιοχή Ομονοίας στις Σέρρες.  

 

465 / 2011 Ομοίως ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος στον δρόμο προς 

Ελαιώνα στις Σέρρες.  

 

 



 

 

 

466 / 2011 Ομοίως τριών φωτιστικών σωμάτων απλών και ενός φωτιστικού σώματος 

υδραργύρου στην Τοπική Κοινότητα Βαμβακιάς.  

 

466α / 2011 Ομοίως δύο φωτιστικών σωμάτων υδραργύθρου στην οδό Καντά, στις 

Σέρρες.   

 

467 / 2011 Έγκριση συνέχισης του έργου: «Διαμόρφωση Χώρων και Δρόμων στο 

Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου». 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση 

πίστωσης ποσού 120.559,99 € (με Φ.Π.Α. 23%), από πιστώσεις του 

άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (42.646,92€), από ΣΑΤΑ 2010 (30.000,00€) 

και από Δημοτικούς Πόρους (47.913,07€). 

            

468 / 2011 Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδρομής για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 

      
469 / 2011 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια βιβλίου του κ. Θεοδώρου Δ. Ιωάννη με 

τίτλο «Τα έσοδα των Δήμων». 

 

470 / 2011 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια βιβλίου  της κας Γεωργίας Γιαννακούρου 

με θέμα: «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός». 

 

 

471 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου 

και του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη.                        

 

472 / 2011  Έγκριση σύστασης θέσεων υδρονομέων διανομής αρδευτικού νερού στη 

Δ.Κ. Καπετάν Μητρούση για το έτος 2011.    

 

473 / 2011  Έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: 

«Κατασκευή κυκλικών κόμβων».  

 

474  / 2011  Αντικατάσταση μελών της «Ένωσης Συλλόγων Γονέων - Μαθητών των 

Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».   

 

474α / 2011 Ομοίως της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

 

475 / 2011 Έγκριση προμήθειας δώδεκα (12) δάφνινων στεφανιών για την κατάθεσή 

τους σε διάφορες επετείους.        

 

476 / 2011  Αποκαλυπτήρια της προτομής του στρατηγού Ευριπίδη Μπακιρτζή και 

έγκριση δαπάνης της εκδήλωσης. 

 

 



 

 

477 / 2011 Συγκρότηση επιτροπών χορήγησης πιστοποιητικών κτηματολογίου των 

Δημοτικών Κοινοτήτων: Ελαιώνα, Οινούσας, Ορεινής, Βαμβακούσας και 

του Οικισμού Ξηροτόπου. 

           

478 / 2011 Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας 

νοτίου πετάλου Δημοτικού γηπέδου Σερρών». Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση πίστωσης ποσού 

306.940,91€, προερχόμενη από χρηματοδότηση του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

     
479 / 2011 Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, σύμφωνα με το 

άρθρο 155 του Ν. 3463/2006. 

                                  
Πρ 1/15/2011 Αναβάλλεται το θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Σερρών και της ΔΕΥΑ Σερρών για είσπραξη 

λογαριασμών νερού πρώην Δήμων: Κ. Μητρούση, Λευκώνα, Σκουτάρεως 

και πρώην Κοινοτήτων Άνω Βροντούς και Ορεινής».                      

 

Πρ 2/15/2011 Αναβάλλεται το θέμα: «Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα: α) με 

το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /07.06.2010) και β) την υπ΄ 

αριθ. 284/2001 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σερρών (ΦΕΚ ........./2011 τ.Α’). 

   
480 / 2011  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών 

και Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών Νομού Σερρών. 

 

Πρ 3/15/2011 Συζήτηση και προτάσεις επί του σχεδίου σταδιακής εξυγίανσης της 

οικονομικής κατάστασης του Δήμου Σερρών. 

 

481 / 2011 Έγκριση παραλαβής της μελέτης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών και του πινακίου 

αμοιβής του μελετητή.  

 

482 / 2011 Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτήσεων του Δήμου Σερρών στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Πρόσκληση 1.12. 

 

483 / 2011 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων: α) «Εξυγίανση 

αγροτικών δρόμων σύνδεσης αγροκτημάτων Λευκώνα – Μητρουσίου» 

και β) Καθαρισμός αρδευτικών – αντιπλημμυρικών τάφρων 

αγροκτήματος Λευκώνα – Κ. Δένδρων – Μητρουσίου». 

 

484 / 2011 Ομοίως του έργου: «Καθαρισμός αρδευτικών – αντιπλημμυρικών  

τάφρων αγροκτήματος  Λευκώνα – Κ. Δένδρων – Μητρουσίου».  

 

 



 

 

 

485 / 2011 Ψήφιση πιστώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 101, 140, 158, 202, 220 του 

Ν. 3463/2006.       

 

486 / 2011 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Σερρών¨.     

 

Πρ 4/15/2011 Ανακοίνωση            

 

 

 

487 / 2011 Έκδοση ψηφίσματος για την υποβάθμιση των υπηρεσιών που παρείχε ο 

Ο.Σ.Ε. στην περιοχή των Σερρών.  

 

472α/ 2011 Έγκριση σύστασης μίας (1) θέσεως υδρονομέα στην Δ.Κ. Λευκώνα για 

διανομή αρδευτικού  νερού κηπευτικών. 

 

472β/ 2011 Ομοίως σύστασης (1) μιας θέσεως υδρονομέα για διανομή αρδευτικού 

νερού στο Αγρόκτημα Λευκώνα, για το έτος 2011. 

 

472γ/ 2011 Ομοίως στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς. 

 

472δ/ 2011 Ομοίως στην Τ.Κ. Ορεινής.         

 

Πρ 5/15/2011 Σχετικά με την απομάκρυνση από την πλειοψηφούσα παράταξη του 

Δημοτικού Συμβούλου κ. Αγοραστού Αγοραστού.  

 

 

 

 

   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 

                 

 

 


