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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 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

Φωτιάδης Στέφανος 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος

  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
1) Σούζας Ζαχαρίας 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ   1ο: Συζήτηση και προτάσεις επί του σχεδίου για τον νέο Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών. 

                      
ΘΕΜΑ   2ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού Π.Ε. 

Σερρών. 

   
ΘΕΜΑ   3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού Π.Ε. 

Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Ορισμός Επιτροπών: 

                        Α. Αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των προμηθειών, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ, αποτελούμενη από τρεις (3) 

υπαλλήλους του Δήμου, (τακτικών και αναπληρωματικών), που αφορούν 

τους παρακάτω διαγωνισμούς: 

                  1. Προμήθεια ελαστικών. 

                  2. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αυτοκινήτων και μηχανημάτων. 

                  3. Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος μετάδοσης κίνησης. 

                  4. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων. 

                  5. Προμήθεια ανταλλακτικών υδραυλικών συστημάτων, και 

                  6. Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων. 

                        Β. Παραλαβής για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών  μέσων 

του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980, 

αποτελούμενη από ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο και δύο (2) υπαλλήλους 

του Δήμου, (τακτικών και αναπληρωματικών). 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση διοργάνωσης του 2ου Περιφερειακού Συνεδρίου στο πλαίσιο του 

έργου: «PIMMS TRANSFER» και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € 

από τις πιστώσεις του έργου. 

       
ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 24/2011 απόφασης με θέμα: «Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2011 του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Ενημέρωση επί των αριθ. 25, 26 & 27/2011 αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

         

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και παράταση υλοποίησης του 

ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Εικονική περιήγηση στην πόλη 

των Σερρών», προϋπολογισμού 22.755,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου Belgorod – Dnestrovskyi της 

Περιφέρειας Οδησσού Ουκρανίας με το Δήμο Σερρών. 
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ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση πληρωμής ωρών υπερωριακής απασχόλησης παρελθόντων 

μηνών σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. Ψήφιση πίστωσης ποσού 

30.000,00 €. 

                       
ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση πληρωμής αποδοχών μηνός Δεκεμβρίου 2010 σε υπαλλήλους 

των πρώην Δήμων: Καπετάν Μητρούση, Σκουτάρεως και Σερρών με το 

πρόγραμμα Stage. 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 98ης Επετείου Απελευθέ-ρωσης 

της πόλης μας στις 29 Ιουνίου 2011, ποσού 1.704,28 €. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εντύπων καρτών 

ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.300,00 

€. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας, στους: 

α) Τζαμπάζη Ολύμπιο 32,00 €, β) Τζαμπάζη Νικόλαο 32,00 € και γ) 

Καρακίζη Μαρία 43,20 €, ήτοι συνολικά 107,20 €. 

        
ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση για απ’ ευθείας εκποίηση προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 19,90 τ.μ. στην κ. Βασιλική Κωνσταντινίδου αντί ποσού 440,00 

€/τ.μ. συνολικής αξίας 8.756,00 €. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Καταβολή αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας, στην κ. Σταυροπούλου 

Μαγδαληνή συνολικού ποσού 24.705,60 €, (154,41 τ.μ. X 160,00 €/τ.μ. = 

24.705,60 €) για τη ρυμοτομούμενη έκταση. 

            

ΘΕΜΑ  17ο: Καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό στον κ. Τοπαλίδη 

Γεώργιο ποσού 109,20 €. 

      
ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών» οικονομικού έτους 2010. 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των 

μεταφορικών μέσων του Δήμου Σερρών» για το έτος 2011, 

προϋπολογισμού 84.870,00 € με Φ.Π.Α. 23%. 

                        
ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ανταλλακτικών συστήματος μετάδοσης 

κίνησης μεταφορικών μέσων, προϋπολογισμού 64.447,08 € με Φ.Π.Α. 

23%. 

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα και τα 

μηχανήματα του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 52.000,00 € με Φ.Π.Α. 

23%. 
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ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τα οχήματα 

και τα μηχανήματα του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 15.000,00 € με 

Φ.Π.Α. 23%. 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ανταλλακτικών υδραυλικών 

συστημάτων του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 36.629,40 € με Φ.Π.Α. 

23%. 

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του 

Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 73.086,60 € με Φ.Π.Α. 23%. 

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ανταλλακτικών μηχανημάτων του 

Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 60.227,38 € με Φ.Π.Α. 23%. 

           

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας αρδευτικών υλικών του Δήμου Σερρών, 

προϋπολογισμού 44.998,81 € με Φ.Π.Α. 23% και ορισμός τριμελούς 

(δημοτικοί υπάλληλοι – τακτικοί και αναπληρωματικοί) επιτροπής 

αξιολόγησης και παραλαβής της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 46 

παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ. 

     
ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων του 

Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού δαπάνης 17.500,00 €. 

                                  
ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού δαπάνης 

17.500,00 €.                     

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντηρήσεις - κατασκευές στο Γυμνάσιο 

Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 17.500,00 €. 

   
ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Ανέγερση Δημαρχείου» 

πρώην Δήμου Σκουτάρεως, εγγραφή του έργου στο τεχνικό Πρόγραμμα 

του Δήμου έτους 2011, αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου με 

την ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 3.858,74 €. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Επισκευή στέγης 

Δημοτικών Σχολείων Αγίας Ελένης και Κωνσταντινάτου» πρώην Δήμου 

Σκουτάρεως, εγγραφή του έργου στο τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

έτους 2011, αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου με την ψήφιση 

της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 5.207,40 €. 

 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Αποκατάσταση πηγών 

Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού 

αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του 

Τ.Δ. Λευκώνα», προϋπολογισμού 180.000,00 €. 
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ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση συνέχισης και μεταφορά του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων 

οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου 

Λευκώνα», για το έτος 2011, και έγκριση σχετικής δαπάνης ύψους 

60.000,00 €. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλών Δένδρων (ολοκλήρωση Β΄ φάσης)» 

προϋπολογισμού 146.000,00 € από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

 

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλών Δένδρων (Δ΄ φάσης)» 

προϋπολογισμού 48.000,00 € από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

       
ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλών Δένδρων (συνέχιση Δ΄ φάσης)» 

προϋπολογισμού 100.000,00 € από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και ΣΑΤΑ 

του Δήμου. 

     
ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλών Δένδρων (Ε΄ φάσης)» 

προϋπολογισμού 25.000,00 € από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και ΣΑΤΑ 

του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση – Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας 

(Β΄ φάση)» έτους 2009, προϋπολογισμού 11.719,88 € από πιστώσεις του 

Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. 

 

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 

«Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση – Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας» 

έτους 2010, προϋπολογισμού 38.000,00 € από Δημοτικούς Πόρους. 

   
ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση – Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας» 

έτους 2009, προϋπολογισμού 30.000,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου 

Μακεδονίας Θράκης. 

 

ΘΕΜΑ  41ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Ασφαλτοστρώσεις – Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Σιγής» έτους 2006, προϋπολογισμού 999.900,00 €, δαπάνη 

εργασιών 948.664,25 €. 

 

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση σύνδεσης φ/β σταθμού ισχύος 5,40 KW στο 16ο Νηπιαγωγείο 

Σερρών και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 984,00 € με Φ.Π.Α. 
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ΘΕΜΑ  43ο: Έγκριση επέκτασης – συμπλήρωσης δικτύου Φ.Ο.Π. επί των οδών Λαϊλιά 

και Μαζαράκη στις Σέρρες και ψήφιση σχετικής πίστωσης 4.664,14 €. 

 

ΘΕΜΑ  44ο: Έγκριση μελετών της πράξης: «Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής 

συνείδησης σε Τοπικό Επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – 

Βουλγαρίας» (PROMO SAFE DRIVING). 

                        α) Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σχολής Ασφαλούς 

Οδήγησης και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Σερρών, 

προϋπολογισμού 90.405,00 €. 

                        β) Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του Δήμου 

Σερρών, προϋπολογισμού 172.200,00 €. 

 

ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση διοργάνωσης Εναρκτήριας Τεχνικής Συνάντησης της πράξης: 

«Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε Τοπικό 

Επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας» (PROMO 

SAFE DRIVING).       

 

ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση φιλοξενίας Ευρωπαίων κτηνιάτρων για την στείρωση αδέσποτων 

ζώων του Δήμου Σερρών και ψήφιση πίστωσης 2.000,00 €. 

     

 

 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 
 

 

κ. Πρόεδρος:  Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι καλησπέρα σας. Δύο ανακοινώσεις, 

η πρώτη σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση του κ. Δημάρχου με την υφυπουργό την κ. 

Τζάκρη στη Θεσσαλονίκη για το θέμα του ΧΥΤΑ Σερρών. κ. Δήμαρχε έχετε το λόγο.  

κ. Δήμαρχος: Μία σύντομη ενημέρωση θα σας κάνω, για τις δύο συναντήσεις 

που είχαμε με τη υφυπουργό την κ. Τζάκρη, η πρώτη συνάντηση ήταν τον Ιούνιο και η 

δεύτερη συνάντηση χθες στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι 

του νομού Σερρών. Καταθέσαμε πάλι την κοινή γραμμή που έχουμε εδώ και καιρό, 

δηλαδή η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, η 

χρηματοδότηση για την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. Η κ. Τζάκρη ζήτησε 

τα υπολείμματα της ανακύκλωσης από τον Δήμο Ηράκλειας να πέσουν στον κύτταρο του 

Παλαιοκάστρου προκειμένου να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία, όπως επίσης και 

μελέτη κόστους οφέλους προκειμένου να χρηματοδοτήσει με τη μέγιστη χρηματοδότηση 

τον ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου και τα δύο εργοστάσια μέχρι το 40% του προϋπολογισμού.  

Αυτά είχε ζητήσει και υποσχέθηκε φυσικά ότι θα δοθεί η άδεια δημοπράτησης 

για την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. Την ημέρα που το συζητήσαμε δεν 

ήξερε ούτε η ίδια ότι είχε ανακληθεί το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών 

από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης τον κ. 

…, το μάθαμε μετά, την επόμενη μέρα. Βρεθήκαμε και χθες στη Θεσσαλονίκη, ο 

Δήμαρχος Ηράκλειας είπε ότι δέχεται τα υπολείμματα του Δήμου Ηράκλειας να πέφτουν 

στο κύτταρο του Παλαιοκάστρου για τη δοκιμαστική λειτουργία.  
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Και ζήτησε η κ. υφυπουργός μια αξιότιμος εταιρεία να κάνει τη μελέτη κόστους 

οφέλους για τα 2 εργοστάσια στο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου. Της είπα φυσικά την 

απόφαση, έκανα λόγο για την απόφαση του κ..., ο οποίος ανακάλεσε το έργο της 

επέκτασης του ΧΥΤΑ του Δ. Σερρών και μάλιστα στην απόφαση του είναι ξεκάθαρος 

και λέει ότι δεν είναι συμβατή η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δ. Σερρών με το περιφερειακό 

σχεδιασμό γιατί ολοκληρώθηκε ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου και ως εκ τούτου τα 

απορρίμματα όλου του νομού θα πρέπει άμεσα να πέσουν εκεί. Αυτό είναι ένα πολύ 

σοβαρό θέμα για μας, υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο του κράτους, η κ. υφυπουργός 

έδειχνε να μη δίνει σημασία στο έγγραφο του κ. … και να λέει ότι θα χρηματοδοτήσει η 

ίδια την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δ.Σερρών και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ για μία 

ακόμη φορά επανέλαβα τη θέση και της Δ.Α. αλλά και της πλειοψηφίας του Δ.Σ. όπως 

την είχαμε συζητήσει πριν πάω στην Αθήνα στις 31/5, θέση η οποία λέει ότι εμείς έχουμε 

όλη τη καλή διάθεση να βοηθήσουμε, άλλωστε το αποδείξαμε από την αρχή, έχουμε όλη 

τη καλή διάθεση να βοηθήσουμε τους δήμους του Ν. Σερρών σχετικά με το θέμα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά εννοείται με την προϋπόθεση ότι πρέπει να είμαστε 

σίγουροι και για την χρηματοδότηση της επέκτασης του ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου αλλά 

και για την χρηματοδότηση και ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου.  

Μετά από αυτές τις εξελίξεις και την εξέλιξη της απόφασης του Γ.Γ. της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που ανακάλεσε την επέκταση του 

ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, ασφαλώς διατηρούμε τη θέση ότι έχουμε την καλή διάθεση 

να βοηθήσουμε αλλά πρέπει να υπάρξουν έγγραφες διαβεβαιώσεις και διασφάλιση με 

απτό τρόπο των χρηματοδοτήσεων προκειμένου να βοηθήσουμε και δεν είναι δυνατόν να 

σταθούμε σε λόγια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έγγραφο του κράτους και από την άλλη 

πλευρά υπάρχουν υποσχέσεις. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι αξιόπιστη η κ. υφυπουργός, 

σε καμία περίπτωση, όμως τα έγγραφα είναι έγγραφα και αυτά τα είπα και στη 

τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με την κ. υφυπουργό ότι πλέον πρέπει να είμαστε 

σίγουροι από εδώ και πέρα. Με τις γενικότερες εξελίξεις που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν 

ξέρω πόσο ακόμη περιπλέκονται αυτά τα θέματα και δεν ξέρουμε πως … και τι 

πρόκειται να γίνει.  

Θα ήθελα να πω το εξής, από τη πρώτη στιγμή όλοι οι δήμαρχοι διαμορφώσαμε 

μια κοινή θέση, την ξέρετε. Εμείς ως Δ.Α. βρήκαμε έτοιμη μια μελέτη για την επέκταση 

του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, δεν κάναμε εμείς μελέτη. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε εδώ 

και πολλά χρόνια, κόστισε 200.000 €. Υπήρχε μια κατεύθυνση από όλους, όλοι την 

περίμεναν και αυτή είναι η άποψη μου η συνετή οδός, η σωστή λύση, η επέκταση του 

ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών με όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει η Ε.Ε., χωρίς να 

επηρεάζεται το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών και παράλληλη ολοκλήρωση του 

έργου του ΧΥΤΥ του Παλαιοκάστρου. Αυτό το θεωρούσαμε δεδομένο. Ήταν έτοιμη η 

μελέτη, εγκεκριμένη χρηματοδότηση, όλοι κινούμασταν πάνω σ’ αυτές τις ράγες και οι 

δήμαρχοι είχαμε μια κοινή θέση, ενωμένοι, και το παλεύαμε.  

Μετά την απόφαση του Γ.Γ. αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 

τα πράγματα θα έλεγα ότι αλλάζουν. Διότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια 

είναι η επίσημη θέση της, η απόφαση του Γ.Γ.; Αυτά που λέει η υφυπουργός; Νομίζω ότι 

είναι ξεκάθαρα αυτά που είπα. Εμείς ως μητροπολιτικός Δήμος είχαμε όλη τη καλή 

διάθεση για να βοηθήσουμε τους δήμους του Ν. Σερρών, εξαντλήσαμε όλα τα όρια του 

διαλόγου και της συζήτησης και τα πράγματα φτάσανε εδώ όπως τα προανέφερα.  
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Είμαι στη διάθεση σας να απαντήσω σε ερωτήσεις και σε οτιδήποτε άλλο θέλετε.  

κ. Μηλίδης: Εκφράζω την αγωνία όλου του Δ.Σ., είχαμε θέσει το θέμα αυτό της 

επέκτασης του ΧΥΤΑ προ ημερησίας γιατί πιστεύαμε ότι το θέμα … Εγώ δεν μπορώ να 

καταλάβω γιατί τόσο εύκολα ο κ. … απένταξε το έργο. Βλέπω σήμερα στον σημερινό 

Τύπο ότι … δεν υπήρξε συνεννόηση ή συζήτηση με την κ. Τζάκρη; Και αναφέρετε ότι 

έχουμε μια απόφαση του κράτους, δηλαδή άλλο η περιφέρεια και άλλο η Κυβέρνηση; 

Λέτε ότι ¨Δεν ξέρω αν οι δεσμεύσεις της κ. Τζάκρη υλοποιηθούν¨, … και στη συνέχεια 

θα ήθελα να ρωτήσω, λέτε και εσείς μια δέσμευση, ότι αν δεν γίνει αυτό θα κατεβάσουμε 

τα ρολά του ΧΥΤΑ για τους άλλους δήμους. Θα ήθελα να πείτε στο Δ.Σ. αν θα γίνει 

αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε ότι το Κράτος έχει άλλη απόφαση και η 

υφυπουργός άλλη. Η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια είναι το Κράτος.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη αυτή η απορία είναι και δική μου. Εγώ δεν θα σας 

απαντήσω ούτε εκ μέρους του κ. …, ούτε εκ μέρους της κ. Τζάκρη. Τελικά ποια είναι η 

επίσημη γραμμή της Κυβέρνησης; Αυτή που εκφράζει ο κ. … ή αυτή που εκφράζει η κ. 

Τζάκρη; Μου λέτε γιατί να μη πιστέψω σ’ αυτά που λέει η κ. Τζάκρη, εγώ δεν λέω ότι 

είναι αναξιόπιστη, μπορεί να λέει αλήθεια, όμως υπάρχει από την άλλη πλευρά ένα 

έγγραφο και από την άλλη πλευρά υπάρχουν λόγια. Εγώ θέλω έγγραφα και 

διαβεβαιώσεις για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών μας 

και από εκεί και πέρα έχουμε όλη τη καλή διάθεση να βοηθήσουμε και τους άλλους 

δήμους, άλλωστε το αποδείξαμε όλον αυτόν τον καιρό.  

κα Σαραντίδου: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Από όλα αυτά βέβαια φαίνεται 

ότι δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός στην Κυβέρνηση, άλλα λέει η Περιφέρεια και 

άλλα λέει η υφυπουργός. Υπάρχει μια πλήρη ασυνεννοησία και δεν ξέρουμε τι κρύβεται 

πίσω από όλα αυτά. 

Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να το απαιτήσουμε και να το λύσουμε 

αυτό το ζήτημα και να μη κρυβόμαστε πίσω από λέξεις και από έγγραφα που έρχονται 

τελευταία στιγμή.  

Εγώ ήθελα να ρωτήσω, γενικώς, πέρα από όλα αυτά, τι κατάσταση υπάρχει 

σήμερα στον ΧΥΤΑ Σερρών; Πως λειτουργεί σήμερα ο ΧΥΤΑ Σερρών; Ξέρουμε ότι 

έχει αποχωρήσει ο εργολάβος. Να μας ενημερώσετε για τη λειτουργία σας παρακαλούμε.  

κ. Δήμαρχος: Μετά τη μη έγκριση από τη … επιτροπή της πρότασης της 

επιτροπής αξιολόγησης, για να δοθεί η διαχείριση του ΧΥΤΑ  στον εργολάβο που κατά 

την άποψη της επιτροπής έπρεπε να αναλάβει εκείνος ο εργολάβος, η οικονομική 

επιτροπή διαφώνησε ομόφωνα, πήραμε μια απόφαση εδώ στο Δ.Σ. για παράταση λίγων 

μηνών να διαχειριστεί ο εργολάβος το έργο, τον φώναξα τον εργολάβο, δεν δέχεται να το 

διαχειριστεί, νιώθει θιγμένος, περιμένει την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας 

που γίνεται που ανέθεσα εγώ, περιμένει τα αποτελέσματα και δεν ξέρω από εκεί και πέρα 

τι θα κάνει.  

Τον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, όπως σας είχα διαβάσει και εκείνη την ημέρα, 

σας είχα δείξει ότι ήμασταν προετοιμασμένοι. Ο κ. Παπαδίκης είχε προετοιμάσει μια 

εισήγηση και την άλλη μέρα φώναξα τον κ. Παπαδίκη και του είπα ότι από τη στιγμή 

που δεν αναλαμβάνει ο εργολάβος, δεν δέχεται την παράταση να αναλάβει για κάποιους 

μήνες, πλέον ήρθε η ώρα να κάνει πράξη αυτά που λέει και ανέθεσα με έγγραφο, τον 

όρισα ως υπεύθυνο για τη διαχείριση του ΧΥΤΑ και τον ΧΥΤΑ αυτή τη στιγμή τον 

διαχειρίζεται ο Δήμος Σερρών μόνος του. 
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κα Σαραντίδου: Με πόσα άτομα; 

κ. Δήμαρχος:  Κοιτάξτε, συνεχώς κάθε μέρα έχουμε επικοινωνία με τον κ. 

Παπαδίκη, μου ζητάει άτομα, τα δίνω και ότι θέλει του τα δίνουμε, μέσα από τις 

δυνατότητες φυσικά που έχει ο Δήμος. Υπάρχουν και κάποιες εργασίες που δεν μπορεί 

να τις κάνει ο Δήμος και ο ίδιος ο κ. Παπαδίκης εισηγήθηκε να γίνουν και δύο 

εργολαβίες, τις περάσαμε ήδη από την οικονομική επιτροπή. Άρα κάποιες εργασίες 

προσπαθούμε ο Δήμος να τα κάνει από μόνος του. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο Δήμος αυτή 

τη στιγμή βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση λόγω της οργάνωσης του Δήμου 

με τα δεδομένα του Καλλικράτη, μη νομίζετε ότι υπάρχει προσωπικό, εργατοτεχνικό 

προσωπικό στον Δήμο δεν υπάρχει. Μπορεί διοικητικό προσωπικό να υπάρχει αλλά 

εργατοτεχνικό προσωπικό δεν υπάρχει. Ψάχνουμε εναγωνίως να στελεχώσουμε τον 

ΧΥΤΑ, ήδη έχουμε βρει κάποια άτομα, σήμερα πάλι με τον κ. Παπαδίκη …, μου ζητάει 

μηχανήματα, του δίνουμε και μηχανήματα και φορτωτικά και ότι άλλο θέλει για να 

λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο ο ΧΥΤΑ.  

κ. Φωτιάδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, εγώ τουλάχιστον περίμενα το θέμα προ 

ημερήσιας διάταξης να είναι αυτό που υποσχέθηκε ο κ. Δήμαρχος κι εσείς σε ενημέρωση 

και συζήτηση και όχι να έρθει το θέμα όπως ήρθε τώρα χωρίς τη παρουσία του προέδρου 

των εργαζομένων.  

Έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε όμως και θέματα από προηγούμενο Δ.Σ. που δεν 

απαντήθηκαν. Είχαμε πει ότι θα μπορούσε κάλλιστα ο Δήμος με πολύ λιγότερα χρήματα 

να τον διαχειριστεί. Να ήταν και ο κ. Παπαδίκης με τη μελέτη που το αποδεικνύει. 

Είχαμε πει ότι ο εργολάβος δεν μπορεί να αποχωρήσει έτσι, διότι υπάρχουν εργασίες που 

και από την διακήρυξη αλλά και από τη σύμβαση έπρεπε να τις είχε κάνει και δεν τις 

έκανε. Πχ. συμπίεση των σκουπιδιών. Διερωτώμαι, πληρώθηκε γι’ αυτή τη δουλειά; 

Διότι απορρόφησε στο σύνολο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν όλα τα είδη των 

εργασιών. Ένα ερώτημα είναι αυτό.  

Επίσης, επειδή σε μια εκπομπή κάποιος συνάδελφος έκανε μια παρέμβαση με 

συγκεκριμένο τρόπο, σήμερα ζήτησα να καταθέσω στο Προεδρείο, ένα έγγραφο με 

ημερομηνία 27/8/2010 με υπογραφή από τον κ. …, … της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

της … Αυτοδιοίκησης, λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα πω, θα τα 

καταθέσω, που έπρεπε πολύ νωρίτερα από τον μήνα Αύγουστο του 2010 και μέχρι 

σήμερα δεν έγιναν και δεν έγιναν και αυτό δεν χρειάζεται να το αποδείξω, αποδεικνύεται 

μόνο του γιατί δεν έγινε ακόμη αυτή η περιβόητη μελέτη διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων για τον ΧΥΤΑ.  

Θέλω να ρωτήσω, αυτά τα οποία επίσης δεν έκανε ο εργολάβος και τα οποία δεν 

έγιναν, αυτά η επιτροπή που παραλάμβανε και πιστοποιούσε και … τα έλαβε υπόψη; Και 

τι έκανε η υπηρεσία για να ωριμάσει το έργο … περιβαλλοντική μελέτη; Και μια ακόμη 

διευκρίνιση, γιατί φαίνεται ότι κάποια πράγματα ενδεχομένως για κάποιους να είναι σε 

σύγχυση αλλά είναι πολύ απλά, κ.κ. Συνάδελφοι, ο περιφερειακός σχεδιασμός έλεγε για 

έναν χώρο υποδοχής για τον Ν. Σερρών από το 2005, μια μελέτη κάποιου μηχανικού 

Ξανθόπουλου. Το 2007, παλεύαμε την υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας για το 

ΧΥΤΑ, το κύτταρο στο Παλαιόκαστρο. Το έργο χαροπάλευε και δεν πήγαινε καλά. Ο 

τότε Δήμαρχος σωστά, για να μην μείνει ο νομός ξεκρέμαστος, κάναν μια κίνηση λογική 

για εκείνη την εποχή. Ποιος χώρος είχε άδεια; Ο ΧΥΤΑ Σερρών.  

9 



Έτσι λοιπόν, για να εξασφαλίσουν το νομό, πήγαν στη λογική και εύκολη λύση 

να αδειοδοτήσουν την επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών, στο ενδεχόμενο που το κύτταρο του 

Παλαιοκάστρου, η προσπάθεια για το Παλαιόκαστρο θα είχε αποτύχει. Τι πιο λογικό! 

Φάνταζε απολύτως λογικό και επιβεβλημένο. Και αυτό και στον χωροταξικό σχεδιασμό 

υπάρχει ως υπόμνηση και γενικότερα …ως αποτύπωμα … δεν καταλαβαίνω γιατί 

συζητούμε και ξανασυζητούμε, και φαίνεται δήθεν να συμβαίνει κάτι το οποίο δεν είναι 

κατανοητό. Όλα αυτά διευκρινίστηκαν, από τη στιγμή που το κύτταρο και γενικά όλα τα 

ενταγμένα έργα, γιατί έχουμε ¨τέλειωσε, δεν τέλειωσε¨, τελείωσε κ.κ. Συνάδελφοι, το 

έργο που ήταν ενταγμένο με 8.5 πήγε 12.5 εκ. στο ταμείο Συνοχής και τελείωσε. Αυτό 

ήταν ενταγμένο και αυτό τελείωσε. Εάν πάμε λοιπόν στη λογική της όποιας διαχείρισης, 

κατά περίπτωση θα έχουμε και άλλου είδους έργα. Αλλά το έργο το ενταγμένο έχει 

τελειώσει για το Παλαιόκαστρο. Άρα λοιπόν, εφόσον τελείωσε το έργο, το κύτταρο και 

όλα τα έργα πρόσβασης και γενικότερα οργάνωσης, και ο εξοπλισμός είναι εδώ, εξέλειπε 

ο λόγος επέκτασης του ΧΥΤΑ Σερρών. δεν μπορεί να αδειοδοτηθούν δύο χώροι, έτσι 

λέει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός. Αυτά προϋπήρχαν του κ. … Έτσι λοιπόν ο κ. …, εκ 

του πράγματος και με εισήγηση από την κ. Ωραιοπούλου … στο ένα έργο. Ένα έπρεπε 

να γίνει και έγινε. Και πήρε τα περισσότερα χρήματα σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Αυτό έγινε.  

Έρχεται τώρα η κ. Υπουργός, υποχρεώνομαι να λέω τα άκρως αυτονόητα, και 

κάτω από την πίεση των Δημάρχων; Σε συνέχεια μιας πολιτικής; Λέει κάτι άλλο, είναι η 

συνέχεια, δεν υπάρχει ούτε εξήγηση, δεν υπάρχει ούτε αλλοπρόσαλλη διαχείριση από το 

πρώτο επίπεδο αν είναι υπερκείμενη εξουσία όπως λένε κάποιοι και υποκείμενη όπως 

λέει ο κ. …; Συνεπώς λέει η υφυπουργός ότι ¨θα εντάξουμε το εργοστάσιο, θα δώσουμε 

εξοπλισμό και θα γίνει επέκταση¨. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διερευνάται. Και 

τοποθετούμαι και ως νομάρχης σε συνδυασμό με τα προηγούμενα. Διότι θα πρέπει να 

γίνει και αλλαγή του χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας. Δεν μπορούν να 

υπάρχουν δύο έργα. Διότι στο πρώτο εγχείρημα, την περίοδο του κ. Παπαπαναγιώτου, … 

το έργο, γιατί τότε ο σχεδιασμός έλεγε κάτι και δεν τηρήθηκε. Γι’ αυτό το Συμβούλιο 

Επικρατείας ακύρωσε την πρώτη προσπάθεια του κ. … Έτσι λοιπόν, για την διευκρίνιση, 

θεωρώ ότι το έργο πάει καλά της ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

Για μας και για μένα προσωπικά, θα πρέπει οι αξιότιμοι δήμαρχοι να πιέσουν 

τώρα την υπουργό, και κυρίως την υπουργό που έχει την ευθύνη την κ. Μπιρμπίλη, να 

χρηματοδοτήσει, να εντάξει στο …, δικό της είναι αυτό το Ταμείο, να εντάξει το 

εργοστάσιο με όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Νομίζω, αν θέλουμε να είμαστε 

ειλικρινείς με τους Σερραίους, το ζητούμενο είναι να πάρουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερα, όλα τα χρήματα για το εργοστάσιο, για να γίνει η διαχείριση των 

σκουπιδιών από τώρα και στο μέλλον όσο το δυνατόν με λιγότερα χρήματα. Αυτό δεν 

είναι το ζητούμενο; Αυτή την περίοδο της ανέχειας και της ταλαιπωρίας του πληθυσμού 

μπορούμε εμείς να έχουμε δήθεν τόσο εξεζητημένη απαίτηση για τη διαχείριση, η οποία 

θα έρθει όπως είπα στην παραχώρηση, η οποία και θα ανεβάσει, θα πάει η διαχείριση του 

τόνου, άλλοι λένε στα 60 άλλοι λένε στα 80, στο Ρόδο είναι στα 120 €, όταν σήμερα οι 

δήμοι που φέρνουν οι περιφερειακοί προς τον Δήμο των Σερρών τα σκουπίδια 

φορολογούν τους δημότες τους με 10 € τον τόνο. Μπορεί να πληρώσει 60 και 80 και 120 

που ζητάει αυτός που έχει επενδύσει τα αντίστοιχα εκατομμύρια; Ο ιδιώτης; 
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Άρα λοιπόν νομίζω ότι τώρα είναι η περίοδος να πιέσουμε στη σωστή 

κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε, να πάρουμε καινούργιο στόλο, γιατί αυτός ο στόλος 

είναι από την περίοδο του κ. Φλωρίδη, έχουν περάσει όλα τα οχήματα, να πάρουμε 

καινούργιο στόλο, να πάρουμε κάδους και να πάρουμε τα χρήματα του εργοστασίου. Για 

να φτάσουμε πάλι στο ζητούμενο της εναπόθεσης υπολειμμάτων. Διότι κ.κ. Συνάδελφοι, 

αν δεν το κάνουμε αυτό υπάρχει ο εξής κίνδυνος, θα σας το πω ευθέως και ας είναι και οι 

τηλεοράσεις, μπορεί στο μυαλό κάποιων και εδώ πρέπει να τα λέμε τα πράγματα τους με 

το όνομα τους, ποια είναι η λογική κάποιων μακριά από τον Δήμο των Σερρών; Να 

λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ των Σερρών σήμερα με σύμμεικτο σκουπίδι χωρίς να έχει την 

άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εδώ υπάρχει και άλλο περιβάλλον, και καλά 

κάνεις κανείς να το δέχεται γιατί υπάρχει ένας ρεαλισμός. Να παίρνουμε τα σκουπίδια 

του νομού ως σύμμεικτο υλικό, και να επεκτείνουμε το ΧΥΤΑ, τι σημαίνει αυτό; Για 1,5 

χρόνο θα ρίχνουμε στο υπάρχον κύτταρο και όταν επεκταθεί το επόμενο κύτταρο μετά 

από 1,5 – 2 χρόνια, να τα ρίχνουμε ανά τρία, στατιστικά 4-5 χρόνια, δηλαδή το άλλο 

έργο που κάναμε στο Παλαιόκαστρο θα απαξιωθεί ολότελα. Αυτός είναι ο στόχος 

κάποιων.  

κ. Πρόεδρος:  Να είμαστε πιο σύντομοι κ. Φωτιάδη.  

κ. Φωτιάδης: Κάποια πράγματα πρέπει να ειπωθούν κ. Πρόεδρε και με την 

ευθύνη που είχα και ως νομάρχης νομίζω ότι αυτά που λέω τα λέω από πρώτο χέρι και 

νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει η στοιχειώδης υπομονή και ο σεβασμός.  

Τελειώνω λέγοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος, με αυτό που συμβαίνει σήμερα και 

στο πολιτικό σκηνικό, να μείνουν τα σκουπίδια του νομού εσαεί στο ΧΥΤΑ Σερρών, που 

είναι χωροθετημένος εκεί που ξέρετε όλοι και δεν το λέμε ευθαρσώς.  

κ. Κοτρώνης: Νομίζω ότι είναι θέματα. Για το πρώτο οι Σερραίοι πολίτες … 

βλέπουν δύο κυβερνητικά στελέχη να λένε δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Πολλοί 

πρέπει να γνωρίζουν ότι το Βέλγιο εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει Κυβέρνηση και μια χαρά 

προχωράει. Εδώ ο κ. Δήμαρχος εκφράζει την αμφιβολία του και όλοι τον πιστεύουν ότι 

με την αλλαγή ενδεχομένως της Κυβέρνησης κάποια θέματα αυτονόητα για κάθε 

στοιχειωδώς αναπτυγμένη χώρα προχωράνε, εμείς εδώ αμφιβάλλουμε αν θα προχωρήσει. 

Η κατάντια αυτού του τόπου, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης αυτός ο τρόπος λειτουργίας, 

όχι μόνο όταν αλλάζουν κυβερνήσεις και αποποιούνται των ευθυνών τους, υπουργοί 

όταν αλλάζουν αυτά τα πράγματα δεν προχωράνε. Είναι τραγικό. Το 2ο, κ. Δήμαρχε 

εμείς θα τοποθετηθούμε στο αμέσως προσεχές διάστημα, η διαχείριση του ΧΥΤΑ 

Σερρών είναι σκάνδαλο και θα τοποθετηθούμε επίσημα και δημοσίως. Αλλά φαίνεται ότι 

είναι σκάνδαλο. Μας λέγατε ότι είναι απαράδεκτο, ότι δεν έχουμε τίποτα, ότι ο 

εργολάβος έχει όλα τα μέσα, ότι ο Δήμος δεν έχει τίποτα και εδώ και τόσες μέρες 

λειτουργεί στοιχειωδώς, ενδεχομένως και καλύτερα από παλιά και τζάμπα έγιναν όλα 

αυτά. Θα τα αποδείξουμε όλα στο αμέσως προσεχές διάστημα.  

κ. Αναστασιάδης:  Εδώ μέσα εμείς είμαστε για να κάνουμε τα σωστά και τα 

πρέποντα … εμάς μας συμφέρει να επεκτείνουμε τον ΧΥΤΑ μόνο για τους Σερραίους. 

Το έχω πει 100 φορές. Εμείς δεν θα δουλέψουμε για τη Τζουμαγιά, για καμιά Τζουμαγιά, 

θα δουλέψουμε για την πόλη των Σερρών. Ο ΧΥΤΑ Σερρών δεν είναι ΧΑΔΑ, είναι 

ΧΥΤΑ, με άδειες και όλα αυτά που χρειάζονται από τον νόμο. Δεν επιτρέπεται σε μας, 

που έχουμε περίπου το 90% των σκουπιδιών, να πληρώνουμε τόσα πολλά λεφτά για … 

μπορείτε να … σε βάρος των Σερραίων πολιτών;  
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Να βγαίνει ο Δήμαρχος χωρίς να ντρέπεται και να λέει ότι θα … για όλο τον 

νομό; Είναι δυνατόν; Δεν έχει δικαίωμα ο Δήμαρχος Σερρών να ενδιαφέρεται για όλο 

τον νομό Σερρών και όχι για τον Δήμο.  

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ κ. Αναστασιάδη να είστε κόσμιος. 

κ. Αναστασιάδης: Κόσμιος είμαι, εσύ δεν είσαι κόσμιος.  

κ. Πρόεδρος:  Θα σας διακόψω. 

κ. Αναστασιάδης: Ποιος είναι αυτός να ενδιαφέρεται για τον Νομό Σερρών; Εδώ 

είμαστε για την πόλη των Σερραίων.  

κ. Πρόεδρος:  Να είστε κόσμιος όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοι.  

κ. Αναστασιάδης: Εσείς δεν είστε κόσμιος και λυπάμαι πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος:  Εάν συνεχίσετε θα σας διακόψω, όσο δεν είστε κόσμιος δεν θα 

σας αφήσω.  

κ. Αναστασιάδης: Είστε απαράδεκτος.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Μηλίδη αναλάβετε τις ευθύνες σας παρακαλώ. Είναι στην 

παράταξη σας.  

κ. Αναστασιάδης: Τι θα κάνεις; Θα με βγάλεις έξω; Έτσι μιλάς σε έναν δημοτικό 

σύμβουλο; Καταρχάς σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

Εμείς είμαστε εδώ για να προστατεύουμε τα συμφέροντα των Σερραίων πολιτών, 

όχι τα συμφέροντα κανενός υπουργού και κανενός περιφερειάρχη.  

Για να παραχθεί ένα έργο χρειάζεται γνώση, ισχυρή θέληση και ικανότητα. 

Δυστυχώς όμως εσείς δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να προστατεύετε κάποιους 

ανθρώπους εκτός από την πόλη των Σερρών. Επαναλαμβάνω, τα χρήματα αυτά τα οποία 

… οι Σερραίοι θα είναι πολλά, από πού θα τα βρουν; Γι’ αυτό το λόγο σε παρακαλώ, ο 

ΧΥΤΑ να λειτουργήσει κανονικά μόνο για την πόλη των Σερραίων.  

κ. Σταυρόπουλος:  Κάποιος συνάδελφος είπε για την μελέτη, η μελέτη για τη 

διάθεση λυμάτων από τον Δήμο Σερρών κατατέθηκε στη Νομαρχία Περιβάλλοντος τον 

Φεβρουάριο του 2009. 17 μήνες μετά γύρισε πίσω και εκεί ζήτησαν να τη διορθώσουμε 

και άρχισε η αλληλογραφία. Εγώ ούτε σύμβουλος ήμουν, ούτε τίποτα. Πήγα στην 

υπηρεσία γιατί και εμένα μου φάνηκε περίεργο, λέει το 2009 τον Φεβρουάριο 

κατατέθηκε αυτή η περίφημη μελέτη διάθεσης απορριμμάτων, ο έλεγχος και η απάντηση 

της ήρθε το 2010. Είναι στο στάδιο το τελευταίο, θα πάει στην Περιφέρεια. Δεν μπορώ 

να καταλάβω γιατί πρέπει να πω εγώ κάτι παραπάνω.  

Ο κ. … είπε ότι ¨το έργο αυτό το απεντάσσω διότι ο ΧΥΤΥ έγινε άρα λογικά 

γιατί να πληρώσω τώρα, πάτε εκεί τα σκουπίδια σας¨. Από την άλλη μεριά η κ. Τζάκρη 

λέει ¨και θα … και θα κάνω το έργο¨, εδώ δηλαδή δεν μιλάμε αν έχουμε ή δεν έχουμε 

λεφτά, στη μια περίπτωση ο κ. … λέει ότι τελείωσε το κύτταρο άρα μπορούμε να 

χρηματοδοτήσουμε, η δεν κ. Τζάκρη λέει το αντίθετο. Αν είναι τελειωμένο θα πρέπει να 

αποφασίσουν οι δήμαρχοι με μια κοινή γραμμή να πάνε στο Παλαιόκαστρο. Τώρα 

βέβαια βγήκε και το 3ο θέμα που το αναδεικνύει ο κ. Φωτιάδης, για το περιβαλλοντικό 

του ΧΥΤΑ. … 

Η επέκταση θα γίνει με καινούργια μελέτη, θα είναι πολύ πιο σύγχρονη. Εμείς 

δεν θέλουμε να κάνουμε ΧΑΔΑ. … Εγώ δεν είπα τίποτα παραπάνω, είπα τη διαδικασία 

την οποία την έμαθα από τις υπηρεσίες. Ούτε έθιξα κανέναν. 17 μήνες μετά απάντησε η 

Περιφέρεια.  
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Δεν μπορεί ο κ. … να λέει να μην πάμε εκεί και συγχρόνως η κ. Τζάκρη να μας 

χρηματοδοτεί. Δεν μπορεί να λειτουργήσει για διαδικαστικούς λόγους. Εμείς είμαστε 

υπέρ του να λειτουργήσει, αύριο να πάμε τα σκουπίδια μας εκεί. … 

κ. Νιζάμης:  Εκείνο που εγώ κατανόησα είναι ότι αν το Παλαιόκαστρο 

λειτουργεί πολύ ευχαρίστως αύριο να πάνε όλοι τα σκουπίδια τους. Αν δεν λειτουργεί θα 

λειτουργήσει μετά από 1 μήνα, από 2 μήνες. Τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα. Ο 

κόσμος θέλει να μάθει και να γνωρίζει ότι θα λειτουργήσει. Ο ΧΥΤΑ Σερρών θα 

λειτουργήσει μέχρι τότε και θα κάνουμε αυτό. Αυτή η μακρηγορία και αυτή η … νομίζω 

ότι κουράζει τον κόσμο, δεν βγάζει αποτέλεσμα, δεν παίρνονται αποφάσεις και είναι 

κρίμα.  

κ. Δήμαρχος:  Το αν μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει τον ΧΥΤΑ Σερρών με 

λιγότερα χρήματα αυτό θα φανεί, είναι ακόμα νωρίς. Μακάρι να μπορέσει να τον 

λειτουργήσει με λιγότερα χρήματα. Πρέπει να σας πω ότι στην Οικονομική Επιτροπή 

πήρανε ήδη απόφαση για δύο εργολαβίες συνολικού προϋπολογισμού 200.000 €, που 

αφορά παροχή υπηρεσιών εκεί στον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και στις χημικές 

εργαστηριακές εξετάσεις. Είναι δύο εργολαβίες, η μία 20.000 και η άλλη 180.000. 

Αλίμονο, ο στόχος μας είναι να λειτουργήσει με το μικρότερο κόστος. Άλλωστε σας είπα 

και την προηγούμενη φορά, ακόμη πριν αναλάβουμε, φώναξα και τον σύλλογο 

Δημοτικών υπαλλήλων και τον κ. Παπαδίκη, που ήταν υπέρ αυτής της άποψης και τους 

είπα ότι ¨είμαι μαζί σας, θα ήθελα να τον λειτουργήσουμε εμείς τον ΧΥΤΑ των Σερρών 

αν μπορούμε, κοστίζει λιγότερα, αρκεί να μου φέρετε κάποιες εισηγήσεις τεκμηριωμένες 

που να μπορούμε να τις υλοποιήσουμε¨. Το αν θα κρατηθούν χρήματα από τον εργολάβο 

γιατί δεν έκανε κάποιες δουλειές, περιμένετε να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, η ΕΔΕ θα δείξει τι 

ακριβώς συμβαίνει και από εκεί και πέρα ασφαλώς ο Δήμος θα κάνει αυτό που πρέπει. 

Πρέπει να σας πω ότι στον εργολάβο χρωστάμε περίπου 500.000 € για όλα αυτά τα 

χρόνια.  

Το αν είναι σκάνδαλο η διαχείριση του ΧΥΤΑ, εγώ δεν έρχομαι να πω τέτοιες 

βαριές κουβέντες διότι προσβάλουν τρεις προηγούμενους δημάρχους. Δηλαδή, 

συνέβησαν ύποπτα πράγματα; Ας είμαστε πιο προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας.  

Οι υπηρεσίες του Δήμου κάναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Όταν κληθήκαμε 

εμείς να βγάλουμε την άδεια εναπόθεσης απορριμμάτων, στείλαμε 8/3/2009 στη 

νομαρχία φάκελο και η νομαρχία μας απάντησε μετά από 17 μήνες και όταν πήραμε την 

απάντηση, εγώ όταν ανέλαβα μετά από 3-4 μήνες … και τώρα ολοκληρώνεται ο φάκελος 

και είμαστε στη διαδικασία κατάθεσης του φακέλου και της συμπλήρωσης 

περιβαλλοντικών … για να δοθεί η άδεια εναπόθεσης των απορριμμάτων.  

Ο ΧΥΤΥ, ξέρετε τι λέει ο κ. … στο έγγραφο του; Ότι ολοκληρώθηκε ο ΧΥΤΥ. Η 

απόφαση του συμβουλίου τι λέει; Ότι έχουμε ΧΥΤΥ; Δεν το λέει αυτό. Η απόφαση του 

Συμβουλίου Επικρατείας ξέρετε τι λέει; Ότι πρέπει να λειτουργήσει εκεί ως ΧΥΤΥ και 

για να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ πρέπει να γίνουν εκεί δύο εργοστάσια και γι’ αυτό 

περιμένουν οι κάτοικοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, λέει ο κ. … ότι ολοκληρώθηκε ο 

ΧΥΤΥ και ¨πάτε να ρίξετε τα απορρίμματα όλου του νομού¨, αυτό λέει στην τελευταία 

παράγραφο. ¨Η κατασκευή του ΧΥΤΥ Σερρών έχει ολοκληρωθεί στις 31/3/2011, ως εκ 

τούτου η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών δεν είναι πλέον συμβατή με τον 

Περιφερειακό σχεδιασμό καθώς ο ΧΥΤΥ Σερρών θα λειτουργήσει άμεσα για το σύνολο 

των στερεών απορριμμάτων του νομού¨.  
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Αν μπορεί να γίνει αυτό τότε κανένα πρόβλημα. Το Συμβούλιο Επικρατείας άλλα 

έλεγε. Επίσης ο Περιφερειακός Σχεδιασμός μετά την απόφαση του Συμβουλίου 

Επικρατείας, πατούσε πάνω σ’ αυτές τις ράγες που πατούσαμε κι εμείς τόσους μήνες, σ’ 

αυτή τη λύση. Δηλαδή για να πάνε όλα καλά, να ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ του 

Παλαιοκάστρου, μέχρι να ολοκληρωθεί γίνεται η επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών με όλες 

τις σύγχρονες προδιαγραφές για να υποδεχθεί για 3 περίπου χρόνια τα απορρίμματα και 

να διευκολύνουμε τους άλλους δήμους. Αυτή ήταν η συνετή λύση. Εγώ συνεχίζω να την 

πιστεύω. Αλλά βλέπω ότι τινάχτηκε πλέον στον αέρα. Άλλωστε είναι ξεκάθαρο πλέον, 

και από την τοποθέτηση που έκανε ο κ. Φωτιάδης λέει ότι η κ. Τζάκρη δεν μπορεί να 

δώσει λεφτά και το πιστεύω αυτό. 

κ. Φωτιάδης: Εγώ αυτό είπα; Δεν είπα αυτό.  

κ. Δήμαρχος:  Ζητώ συγγνώμη αν κατάλαβα λάθος. Αλλά ο κ. … είναι 

ξεκάθαρος, λέει ότι δεν είναι συμβατή η επέκταση του ΧΥΤΑ με τον Περιφερειακό 

Σχεδιασμό. Εγώ θέλω ένα έγγραφο από την Κυβέρνηση που να μου λέει ότι είναι 

συμβατή. Και να είστε βέβαιος κ. Μηλίδη ότι τα ρολά δεν πρόκειται να τα ανοίξουμε αν 

δεν διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου Σερρών και των δημοτών. Ως 

μητροπολιτικός Δήμος έχουμε όλη τη καλή διάθεση και ερχόμαστε να βοηθήσουμε και 

όλους τους άλλους δήμους για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα αυτό και να μην το 

μεταφέρουμε στα εγγόνια μας. Δυστυχώς το πρόβλημα φαίνεται να ταλανίζει για πολύ 

καιρό το νομό Σερρών, θα δούμε σκηνές …, θα δούμε κατοίκους να διαμαρτύρονται, θα 

δούμε δικαστήρια κ.λπ. κ.λπ. Αυτή θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα. Εμείς 

υποστηρίζαμε την άλλη λύση, τη συνετή. Δυστυχώς τινάχτηκε στον αέρα. Να είστε 

βέβαιοι ότι αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, εγώ το ξεκαθάρισα αυτό και εδώ τα 

είχαμε πει και στη κ. Τζάκρη, αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που έχουμε πει, που 

αποφάσισε η συντριπτική πλειοψηφία του Δ.Σ. δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε 

συνεργασία με άλλους δήμους.  

Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλύφτηκα και από αυτά που είπε ο κ. 

Σταυρόπουλος και είναι ξεκάθαρα, ο ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών είχε ενταχθεί τότε σε 

εθνικό πρόγραμμα, είχε κατασκευαστεί με όλες τις προδιαγραφές που έπρεπε από την 

Ε.Ε., τότε ήταν μάλιστα ένα από τα έργα που ερχόταν και τα επισκεπτόταν και άλλοι 

δημότες από άλλους δήμους. Ήταν ένα έργο πρωτοποριακό. Πιστεύαμε ότι θα δινόταν η 

λύση με τον τρόπο που προαναφέραμε, δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει, μακάρι να 

μην υπάρχει πρόβλημα και να μπορεί να λειτουργήσει το κύτταρο Παλαιοκάστρου. Εμείς 

δεν έχουμε πρόβλημα, ο Δήμος Σερρών δεν έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Παρ’ όλο 

που δεν έχει πρόβλημα όμως, ερχόμαστε ως μητροπολιτικός Δήμος να βοηθήσουμε. 

Ασφαλώς θα βοηθήσουμε όχι όμως εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου και των 

δημοτών.  

κ. Πρόεδρος: Προχωράμε στις τοποθετήσεις.  

κ. Μηλίδης:  Να γράφονται τα ονόματα για να γίνονται οι τοποθετήσεις. Να 

κρατείται χρόνος για όλους.  

Εγώ νομίζω ότι επιτέλους στο θέμα αυτό πρέπει να ληφθεί μια κοινή απόφαση. 

Μια πολιτική απόφαση. Μια κοινή απόφαση της υφυπουργού με τον κ. …, δεν μπορεί να 

ταλανίζεται έτσι. Αν είναι δυνατόν, και νομίζω ότι μπορεί να γίνει, ο κ. …, να 

ανακαλέσει την απόφαση του.  
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Θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το θέμα των σκουπιδιών. Δεν πρόκειται ο 

ΧΥΤΥ του Παλαιοκάστρου να λειτουργήσει τόσο γρήγορα όσο θέλουν κάποιοι. Δεν 

πρόκειται. Είμαι 15 χρόνια στην Τ.Α., το συζητάμε, το ξανασυζητάμε, δεν πρόκειται να 

γίνει τόσο γρήγορα, άρα η μόνη λύση επί του παρόντος είναι να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ, 

να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον Δήμο μας, να εξυπηρετήσουμε και τους άλλους 

με τις προϋποθέσεις όμως που αναφέραμε. Πρέπει ο κ. Δήμαρχος να είναι διεκδικητικός, 

γιατί οφείλω να ομολογήσω όταν την πρώτη φορά ο κ. … είπε ότι δεν μπορεί να γίνει το 

έργο, ο κ. Δήμαρχος κατ’ εμέ έδειξε ενδοτικότητα. Αν δεν γίνει αυτό, η διαχείριση των 

σκουπιδιών για τους δημότες θα είναι πολύ οικονομικά δυσβάσταχτη. Άρα λοιπόν είναι 

για εμένα μονόδρομος. Ο ΧΥΤΥ θα αργήσει πάρα πολύ, δεν πρόκειται να γίνει τόσο 

γρήγορα με αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν.  

κα Σαραντίδου:    Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι την ανικανότητα της Κυβέρνησης 

να κάνει έναν σχεδιασμό γενικότερο για οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα των 

απορριμμάτων και των σκουπιδιών, φορτώνεται στις πλάτες μας. Εδώ υπάρχει μια 

ανικανότητα μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και θεσμούς να κάνουν πραγματικά έναν 

σχεδιασμό για το τι θα γίνει. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν και το θράσος να 

φορτώσουν στις πλάτες μας τα πρόστιμα που θα πέσουν γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτό 

κανένας δεν πρέπει να το επιτρέψει να γίνει.  

Ακούμε ότι λέει, ¨ολοκληρώθηκε το έργο που εντάχθηκε¨, δηλαδή όχι ο ΧΥΤΥ, 

ολοκληρώθηκε μια τρύπα και μια μεμβράνη από πάνω. Αυτό το έργο ολοκληρώθηκε. 

Αυτό λίαν επιεικώς λέγεται ΧΥΤΑ, γιατί ούτε και ΧΥΤΑ πρέπει να λέγεται. Άρα για 

ποιο έργο μιλάμε ότι ολοκληρώθηκε; Τόσο αβίαστα θα πάμε να ρίξουμε όλα τα 

σκουπίδια του νομού εκεί μέσα; Και πολύ καλά θα κάνουν οι κάτοικοι και του 

Παλαιοκάστρου αλλά και όλου του νομού να σταματήσουν το συγκεκριμένο έργο έτσι 

όπως θεωρούν μερικοί ότι ολοκληρώθηκε. Δεν θα παίζουμε με τις λέξεις όπως δεν θα 

κοροϊδεύουμε και τον κόσμο ότι γίνεται διαλογή στην πηγή. Για πηγαίνετε στα χωριά, 

στις γειτονιές, χωρίζουν οι κάτοικοι πραγματικά τα σκουπίδια έτσι όπως πρέπει να τα 

χωρίσουν στους κάδους; Κοροϊδευόμαστε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας; 

Μιλάμε για μια προχειρότητα που τελικά θα την φορτωθούμε στη πλάτη μας γιατί 

πραγματικά αν συνεχίσει αυτό τελικά εκείνη την τρύπα που θα την λένε κάποιοι ΧΥΤΥ 

και θα κοροϊδεύουνε θα την πάρει κάποιος ιδιώτης και πραγματικά τα σκουπίδια θα μας 

κοστίσουν και 50 και 150 €.  

Η πρόταση λοιπόν είναι, ολοκληρωμένος ΧΥΤΥ με όλη τη σημασία της λέξεως 

και όχι μόνο με διαλογή στη πηγή αλλά και με διαλογή στο κύτταρο, με μελέτες σωστές, 

εκεί που πρέπει να γίνονται και εξ ολοκλήρου με κρατική χρηματοδότηση. Κανένας 

ιδιώτης δεν θα πατήσει το πόδι του στα σκουπίδια τα δικά μας και να εκμεταλλεύεται 

μέχρι και τα σκουπίδια μας. Μέχρι να γίνουν λοιπόν όλα αυτά με μελέτες από τα 

πανεπιστήμια μας για το που πρέπει να τοποθετηθεί ο ΧΥΤΥ, ο ολοκληρωμένος ΧΥΤΥ 

και με τα σωστά χρήματα, πρέπει να γίνει η επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών.  

Και έρχομαι στο θέμα του ΧΥΤΑ Σερρών, πραγματικά από το πρώτο ακόμα Δ.Σ. 

τον Ιανουάριο, φωνάξαμε και είπαμε ότι ο ΧΥΤΑ Σερρών μπορεί να διαχειριστεί από 

υπαλλήλους του Δήμου. Και το ξέραμε και το ζούσαμε κάθε μέρα μεταφέρονται τα 

σκουπίδια στον ΧΥΤΑ Σερρών και βλέπαμε τι γίνεται. Ένα άτομο απασχολούσε ο 

εργολάβος και ένα άτομο, όχι μόνο ένα άτομο μπορούσε να απασχολήσει ο Δήμος, εγώ 

σας λέω και 10 και θα μας στοίχιζε πιο οικονομικά.  
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Και τώρα λέτε εσείς βγήκαν δύο εργολαβίες, μία των 20.000 και μία των 180.000 

€. Συμφωνώ. Ο εργολάβος έκανε όμως αυτές τις δουλειές με τις χημικές αναλύσεις; Εδώ 

αποδεικνύεται ότι και με χημικές αναλύσεις, και με εργάτες του Δήμου και με 

μηχανήματα του Δήμου και όλα πάλι δεν φτάνει το κόστος αυτό που ήταν με τον 

εργολάβο. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει, ολοκληρωμένα να δούμε το θέμα και ΧΥΤΑ Σερρών 

και ΧΥΤΥ Νεράιδας ή ΧΥΤΥ οπουδήποτε αλλού μπορεί να γίνει σύμφωνα με μελέτες 

σωστές. Και τα βάζουμε κάτω και βλέπουμε, κρατική χρηματοδότηση, όχι ιδιώτης μέσα, 

εξ ολοκλήρου κρατική χρηματοδότηση, μη κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας και 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατότητα διαλογής και στη πηγή. Δηλαδή εξοπλισμός του 

Δήμου με μηχανήματα, με απορριμματοφόρα, με κάδους και ανακύκλωσης και … Αυτά 

πρέπει να τα δούμε, αλλά αυτά για να τα δει κάποιος θα πρέπει πραγματικά να έχει 

κάποιος ολοκληρωμένο σχέδιο και να υπάρχει και ένας κεντρικός σχεδιασμός κρατικός 

που είναι πραγματικά δύσκολο αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε αν το διεκδικήσουμε. 

Ευχαριστώ.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε δεν θα έπαιρνα το λόγο αλλά έχω προκληθεί. Στην 

προηγούμενη συνεδρίαση 5 ώρες φάγαμε γι’ αυτό το θέμα. Δεν άκουσα τίποτα 

καινούργιο. Εμείς είμαστε υπέρ της Τ.Α. και ο Δήμαρχος είναι αυτοδιοικητικός. Δεν θα 

ζητήσουμε ευθύνες αν δεν μπορούν στην κυβέρνηση να τα βρούνε. Φταίει ο Δήμαρχος; 

Φταίει το Δ.Σ.; Επαναλαμβάνω, πήραμε την προηγούμενη φορά μια απόφαση, κατά 

πλειοψηφία πρέπει να ήταν.  

κ. Δινάκης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, δεν θα φάω καθόλου από τον χρόνο σας, 

δυο κουβέντες θα πω, ίσως να επαναλάβω αλλά πρέπει να απαντήσω. Ανεξάρτητα του αν 

θα λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, εμείς ως Δήμος πρέπει να βρούμε 

έναν τρόπο να επεκτείνουμε, να βελτιώσουμε τον ΧΥΤΑ Σερρών ούτως ώστε να έχουμε 

στο μέλλον σίγουρα χώρο για να εναποθέτουμε τα σκουπίδια μας, και επιπλέον να έχει 

ένα μικρό κόστος δαπάνης ο δημότης. Εμείς πρέπει να σταθούμε σ’ αυτό. Ευχαριστώ. 

κ. Αναστασιάδης:  Καταρχάς, όταν έγινε το θέμα για τον κ. Παπαδίκη, είχε έρθει 

και με ρώτησε … δυστυχώς όμως … με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να κάνει … Κάνει 

το ίδιο πράγμα. Διότι επαναλαμβάνω, έχουμε μηχανολόγους, έχουμε μηχανικούς 

περιβάλλοντος, έχουμε …, έχουμε εργαλεία, έχουμε φορτηγά, δεν έχουμε καμία δουλειά 

να το δώσουμε πουθενά. Μπορούμε μόνοι μας. Έπρεπε να φωνάξει ξανά τον Παπαδίκη 

και να του πει ¨έλα εδώ Παπαδίκη, για ποιο λόγο κάνετε εργολαβίες;¨ Έχουμε την 

τεχνογνωσία. Δεν φροντίζει ο Δήμαρχος για τα συμφέροντα της πόλης των Σερραίων, 

αυτό να το ξέρετε. 

κ. Πρόεδρος:  Πάμε σε μια δεύτερη ανακοίνωση, πολύ σύντομη. Είναι μπροστά 

σας η λίστα όλων των δημοτικών συμβούλων και ζήτησα το email του καθενός σας και 

το κινητό τηλέφωνο, σχετικά με την αποστολή των ημερησίων διατάξεων και των 

εισηγήσεων των Δ.Σ. με ηλεκτρονική μορφή με στόχο πάντα την εξοικονόμηση χρόνου, 

την αμεσότητα στην ενημέρωση και την αποφυγή σπατάλης μεγάλης ποσότητας χαρτιού. 

Δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραβρεθεί ο προϊστάμενος του τμήματος μηχανογράφησης ο 

κ. Γιαννάκης, είχε υποσχεθεί να είναι εδώ για κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, θα 

παρακαλούσα, ήδη έχετε γράψει το email όσοι χρησιμοποιείτε Η/Υ και όσοι δεν είστε 

χρήστες να δώσετε του παιδιού σας το email έτσι ώστε να διευκολυνθεί όλη αυτή η 

διαδικασία με τις ημερήσιες διατάξεις και σχετικά με τα θέματα των Δ.Σ.  
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Ένα άλλο θέμα είναι μια απάντηση κ. Δήμαρχε στην ερώτηση του κ. Κοτρώνη 

από το προηγούμενο Δ.Σ., σύμφωνα πάντα με το άρθρο 47 του Κανονισμού Λειτουργίας 

του Δ.Σ., με θέμα ¨Προτάσεις για τη ματαίωση κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου στο 

Μπέλενε Βουλγαρίας¨, δώστε την απάντηση στον κ. Κοτρώνη.  

κ. Δήμαρχος:  Ο κ. Κοτρώνης έκανε μια καλή ερώτηση σύμφωνα με την οποία 

ρωτάει αν έχουμε την πρόθεση να πάρουμε πρωτοβουλία για τη ματαίωση πυρηνικού 

εργοστασίου στη πόλη Μπέλενε Βουλγαρίας. Ένα ερώτημα που θέτει είναι αυτό και 

άλλα δύο ερωτήματα που θέτει είναι το αν γίνονται μετρήσεις σε τρόφιμα που εισάγονται 

από τη Βουλγαρία για ραδιενεργά στοιχεία όπως π.χ. σε μανιτάρια, και αν λειτουργεί ο 

δείκτης μετρήσεων ραδιενέργειας στον νομό μας και γίνονται μετρήσεις στον αέρα, στο 

έδαφος και σε άλλα προϊόντα.  

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, πρέπει να πω ότι είμαστε ασφαλώς αντίθετοι με 

την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων και θα δείξουμε αυτή την ευαισθησία μας με την 

παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, διοργανώνουμε μια ομιλία με τον καθηγητή κ. 

Παπαστεφάνου, καθηγητή του Α.Π.Θ. και με θέμα το πυρηνικό ατύχημα της πόλης 

Φουκοσίμα στην Ιαπωνία. 

Κάτι άλλο που έχω να προτείνω σχετικά με κάποια πρωτοβουλία που πρέπει να 

πάρουμε ως Δ.Σ., είναι αυτό που πάντα κάνουμε, όχι μόνο εμείς αλλά και όλα τα Δ.Σ. για 

να εκφράσουμε την αντίθεση μας με κάποιο γεγονός. Μπορεί να γίνει ένα ψήφισμα, να 

σχηματιστεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή, να γίνει ένα ψήφισμα, να το στείλουμε σε 

όλους τους αρμόδιους οργανισμούς, σε όλες τις διπλωματικές υπηρεσίες, στα κόμματα, 

στην ελληνική κυβέρνηση και να εκφράζουμε την αντίθεση μας. Από εκεί και πέρα, 

είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και να αποδεχθούμε και όποια άλλη καλύτερη ή 

αποτελεσματικότερη πρόταση έχει οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος.  

Τώρα όσον αφορά τα ερωτήματα, αν λειτουργεί το δίκτυο μετρήσεων 

ραδιενεργών στοιχείων στο έδαφος, στον αέρα και αν γίνονται μετρήσεις σε τρόφιμα, 

πρέπει να σας πω ότι σε επικοινωνία που είχα με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας, μας είπε τα εξής, ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, 

το οποίο θα έχει δύο βασικές συνιστώσες, η μία είναι ένα τηλεμετρικό δίκτυο το οποίο 

υπάρχει μέσω του οποίου ελέγχονται τα επίπεδα … στον αέρα και αποτελείται από 24 

σταθμούς σε όλη τη χώρα και κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή την 

μέτρηση μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Υπάρχει ιστοσελίδα, 

μπορεί να μπει και να δει όλες τις ενέργειες που έκανε η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

αλλά και τα διάφορα αποτελέσματα από τις μετρήσεις. Επίσης, σύμφωνα πάντα με αυτό 

το πρόγραμμα Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, μια άλλη … είναι οι εργαστηριακές 

μετρήσεις που γίνονται … στον αέρα, νερού, χώματος και τροφίμων για τον … 

συγκεντρώσεων των … σε αυτά. Αυτό αφορά τους ελέγχους στα τρόφιμα. Συστηματικοί 

έλεγχοι στα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες κάνουμε εμείς. Επειδή όμως η 

Βουλγαρία είναι μέλος της Ε.Ε. πρέπει τους ελέγχους αυτούς να τις κάνει η ίδια η 

Βουλγαρία. Παρ’ όλα αυτά όμως, ο Εθνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ο ΕΦΕΤ, 

διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε όλα τα τρόφιμα και σε αυτά που έρχονται φυσικά 

από τη Βουλγαρία. Και πρέπει να πω ότι γι’ αυτό που ακούστηκε για κάποια μανιτάρια 

που βγήκαν από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο ΕΦΕΤ, τέτοια 

μανιτάρια δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα.  
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Αυτά μας είπε ο ΕΦΕΤ και ότι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι σε 

επαφή με την ομόλογη Βουλγαρική αρχή με την οποία έχει συναφθεί και διμερής 

συμφωνία. Δεν ξέρω αν σας ικανοποίησα με τις απαντήσεις που σας έδωσα αλλά αυτά 

ήταν.  

κ. Κοτρώνης:  … Πραγματικά θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για τις 

απαντήσεις τις τεκμηριωμένες. Όμως, μια δυσάρεστη έκπληξη ήταν, δεν νομίζω ότι το 

έκανε σκοπίμως, δεν απολαύσαμε την ομιλία του κ. Παπαστεφάνου, ήταν οδυνηρή 

έκπληξη η ομιλία του κ. Παπαστεφάνου και εδώ είναι το απαράδεκτο της υπόθεσης και 

του Δήμου μας και της Κυβέρνησης, ότι φάγαμε όλη η Ευρώπη και εμείς ραδιενέργεια 

ύψους Τσερνομπίλ, γιατί δεν το λέμε; Κι εμείς λέγαμε ότι δεν κινδυνεύουμε. Κάτι 

χιλιοστά ήταν η διαφορά. Έπρεπε να ξέρει ο Σερραϊκός λαός τι έγινε. Φάγαμε 

ραδιενέργεια με το κουτάλι.  

Και ένα άλλο που θέλω να τονίσω και δεν συμφωνώ με την άποψη που εξέφρασε 

ο κ. Καθηγητής, κάπως μοιραλατρικά, ότι δεν γίνεται τίποτα, όλα γίνονται, να μην 

είμαστε σε εφησυχασμό, οι πολίτες πρέπει να αντισταθούν. Σε άλλες χώρες κάνουν και 

δημοψηφίσματα. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες και όλα γίνονται.  

κ. Πρόεδρος:  Ως κατεπείγον θέμα φέρνω την πρόσληψη διμηνιτών λόγω 

εκτάκτων αναγκών. ¨Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το Τμήμα Καθαριότητας¨, έχω 

δώσει στους επικεφαλείς των συνδυασμών. 10 οδηγούς Δ.Ε., 25 εργάτες Υ.Ε. και 

¨Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού επί δίμηνο για τις ανάγκες του Τμήματος Έργων 

υποδομών και πρασίνου¨, 2 χειριστές, 1 για …και 1 για γκρέιντερ. 

κ. Αναστασιάδης: Παίρνετε τόσους διμηνίτες, είπατε ποτέ να πει και ο κ. 

Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης; 

κ. Πρόεδρος:  Οι ανάγκες καλύπτονται από τον δήμαρχο, έτσι προβλέπει ο 

νόμος.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν ψηφίζουμε τότε.  

κα Σαραντίδου: Να μπει σε ψηφοφορία, έχουμε χάσει τον μπούσουλα με τους 

διμηνίτες.   

κ. Πρόεδρος:   Εντάξει, μπαίνει σε ψηφοφορία.  

   

 

Δινάκης Κωνστανίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 
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Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

19 



κ. Γκότσης: Στη Βαμβακιά, ο Δήμος Καπετάν Μητρούσι, από τον Θησέα έκανε 

ένα έργο, το έργο το πήρε ο κ. Γαλάνης, τα λεφτά ήρθαν τον Απρίλιο του 2010, δεν 

πληρωνόταν ο εργολάβος, πήγαινε ζητούσε τα λεφτά του, είχε υποχρεώσεις, έλεγαν ότι 

θα τον πληρώσει ο καινούργιος Δήμος ο Καλλικρατικός. Μπήκαμε στον Καλλικρατικό 

Δήμο, καλοκαίρι δεν δουλεύει, το έργο δεν ολοκληρώθηκε, ενώ τα λεφτά υπάρχουν στην 

τράπεζα, γιατί δεν πληρώνεται ο εργολάβος; Δεν υπάρχει λέει το τιμολόγιο και το 

λογιστήριο δεν μπορεί να εκδώσει ένταλμα όταν δεν υπάρχει το τιμολόγιο. Σε 

συνεννόηση με την προϊσταμένη του λογιστηρίου, δεν μπορεί να πληρώσει όταν δεν 

υπάρχει το τιμολόγιο. Σε επικοινωνία με τους υπαλλήλους στο Μητρούσι, που άλλοτε 

ήταν επί των οικονομικών, δεν ξέρουν πως χάθηκε. Ε.Δ.Ε. στους δύο υπαλλήλους που 

στείλανε τον φάκελο, που δεν ολοκληρώνεται το έργο, που είναι το τιμολόγιο; Και 2ον 

γιατί από τον Απρίλιο του 2009 μέχρι τον Ιανουάριο του 2010 δεν έδινε τα λεφτά του 

ΘΗΣΕΑ στον εργολάβο. Να το κοιτάξετε γιατί είναι καλοκαίρι και πρέπει το έργο να 

ολοκληρωθεί. 

κ. Πρόεδρος:   Στο επόμενο συμβούλιο θα απαντηθεί. 

    

    
ΘΕΜΑ   1ο: Συζήτηση και προτάσεις επί του σχεδίου για τον νέο Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών. 

 

κ. Πρόεδρος:   Σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 254 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 οι νέοι 

Καλλικρατικοί δήμοι οφείλουν να συντάξουν και να εγκρίνουν τον νέο Ο.Ε.Υ. με 

καταληκτική ημερομηνία την 30 Ιουνίου. Η ομάδα εργασίας για την επεξεργασία και 

σύνταξη του σχεδίου του ΟΕΥ αποτελούμενη από την κ. Ηλιοπούλου Μαρία, 

διευθύντρια του Δήμου Σερρών, τον κ. Θεμιστοκλέους Σοφοκλή, Γ.Γ. του Δήμου 

Σερρών και τον κ. Πάσχο Γεώργιο ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη 

τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., τα πρότυπα των Ο.Ε.Υ., τις ΕΤΑΑ, τις προτάσεις όλων των 

υπηρεσιακών παραγόντων και αφού στάθμισαν τις λειτουργικές ανάγκες του νέου 

Δήμου, συνέταξαν τον νέο ΟΕΥ του Δήμου Σερρών.  

Επί της διαδικασίας κ.κ. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ακολουθήσουν 1ον 

διευκρινιστικές ερωτήσεις, να ανοίξουμε κατάλογο και να γράψουμε τα ονόματα. Και 2ον 

προτάσεις όλων των παρατάξεων και της Δ.Α. και παράλληλα σύσταση μιας 

διαπαραταξιακής επιτροπής, προτείνω 5 μέλη, ένας από κάθε παράταξη, η οποία αύριο, 

επειδή υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την επόμενη Τετάρτη, θα το φέρουμε ως 

θέμα προς ψήφιση στο Δ.Σ. Αύριο 16/6 πρέπει να συνεδριάσει οπωσδήποτε αυτή η 

επιτροπή, να συγκεντρώσει και να συνδέσει όλες τις προτάσεις και να τις διαβιβάσει 

φυσικά στην εκτελεστική επιτροπή. Η οποία με τη σειρά της θα φέρει συνολική 

εισήγηση στις 22/6/2011 προς ψήφιση του νέου Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Σερρών. 

Μαζί μας βρίσκονται και ο κ. Πάσχος και ο κ. Θεμιστοκλέους. 

κ. Μηλίδης:    Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι έγινε μια δουλειά σοβαρή από τους 

συντάκτες. Το προσωπικό που υπηρετεί τον Ιούνιο του 2011 πλην Ν.Π., λέει ότι Π.Ε. 83, 

προβλεπόμενες θέσεις στον Ο.Ε.Υ. 21 και προτείνονται 33, ανάλογα και στην Τ.Ε. Για 

την Δ.Ε. 136, προβλεπόμενες 34. Το ερώτημα μου εδώ, είναι πλεονάζουσες οι θέσεις;  
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Η 2η ερώτηση, επειδή θεωρώ πολύ σημαντικό, από εδώ και πέρα με την 

οικονομική δυσκολία που υπάρχει, το Τμήμα Προγραμματισμού …, ποια είναι η … και 

ποια η εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα; 

Και το 3ο ερώτημα, το Γραφείο Διαφάνειας αν λειτουργεί και από ποιους 

αποτελείται;  

Και 4η ερώτηση, αν το διπλογραφικό σύστημα λειτουργεί πλήρως στον Δήμο 

Σερρών.  

κ. Πάσχος:  Είχαμε τακτική συνεργασία με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του 

Δήμου και μάλιστα οι αλληλογραφίες που διακινούνταν ανέφεραν συγκεκριμένα … 

κοινοποιούνταν ιδιαιτέρως, αναφέρονταν στον εκπρόσωπο των εργαζομένων. Το τονίζω 

αυτό προς όλους ονομαστικά. Πάντως δεν εκφράστηκε μέχρι σήμερα κανένα παράπονο 

από πλευράς εργαζομένων του Δήμου προς την ομάδα ότι ¨εμείς είμαστε απ’ έξω¨, 

μάλιστα το αντίθετο ήταν πάντα στο τραπέζι των συζητήσεων ο εκπρόσωπος.  

Είπατε κ. Μηλίδη για το Γραφείο Διαφάνειας. Προβλέπεται από τον Οργανισμό η 

υποχρεωτική του σύσταση από τον δήμαρχο για να διασφαλίζει … στο διαδίκτυο πρώτα 

και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για ενημέρωση των πολιτών.  

Για το προσωπικό, για το Τμήμα Ανάπτυξης Ποιότητας και Αποδοτικότητας, 

είναι μια καινοτομία, μέχρι τώρα υπήρχε μόνο στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ένα 

τμήμα που ασχολούνταν με τα έργα της διεύθυνσης και όχι μόνο του Δήμου. Τώρα 

λοιπόν, με ανάλογη εφαρμογή … Ν.Α. που είχε ειδική υπηρεσία προγραμματισμού, 

ακριβώς ανάλογα, με το μέγεθος του σημερινού Δήμου έχει αυτό το τμήμα. Δεν αποτελεί 

διεύθυνση ακόμα, σε πρώτη φάση δημιουργείται ένα τμήμα. Για τη στελέχωση που 

ρωτάτε του τμήματος, ήδη η υπόθεση τοποθετήσεων και όχι η υπόθεση του οργανισμού, 

ο Οργανισμός όμως έκανε πρόβλεψη θέσεων διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν αναγκαστικά 

κενά στις ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου. Σε ειδικότητες, για παράδειγμα έχει 

ανάγκη από οικονομολόγους, από μηχανικούς, γιατί ένα μεγάλο μέρος ασχολείται με τα 

έργα, θα συζητήσουμε με το αντίστοιχο τμήμα που λειτουργεί σήμερα και οριοθετήσαμε 

τις θέσεις και βάλαμε τις θέσεις με σκοπό εάν επιτραπεί η πρόσληψη θέσεων από τις 

δεσμεύσεις της πολιτείας και από τους προϋπολογισμούς του Δήμου, πράγμα που δεν 

μπορεί να προβλεφθεί σήμερα, το γράφουμε κιόλας στην κατακλείδα, επομένως είναι 

θέμα τοποθετήσεων υφιστάμενων … που θα μας επιτραπεί να αποκτήσουμε με τις δύο 

παραμέτρους.  

κ. …:  Η επιτροπή δεν θα αποφασίσει ποιες θα είναι οι θέσεις σε κάθε τμήμα ή σε 

κάθε τομέα. … κάνουμε μια πρόβλεψη για το προσωπικό που θα έχουμε ανάγκη τα 

επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα έσοδα των δύο τελευταίων … και σ’ αυτή τη βάση 

χτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός. Μέχρι σήμερα λειτουργεί με 4 ανθρώπους, συν 

ακόμη έναν οικονομολόγο. … ξέρουμε ποιοι άνθρωποι δουλεύουν στον Δήμο, απλώς θα 

τους αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ήδη τους αξιοποιούμε και έχουμε 

ενισχύσει … Αλλά στο σύνολο ο Οργανισμός δεν προβλέπει συγκεκριμένα και 

ονομαστικά πόσα θα είναι τα άτομα ή ποια θα είναι τα άτομα σε κάθε … ή σε κάθε 

γραφείο. Αυτό ως διευκρίνιση.  
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Όσον αφορά για το διπλογραφικό, να πω ότι πάνω σ’ αυτή τη διάρθρωση που 

θέλουμε να χτίσουμε για τη Διεύθυνση Οικονομικού, δηλαδή μισθοδοσία, 

προϋπολογισμού και διπλογραφικό, αυτή τη στιγμή ενισχύθηκε το λογιστήριο, σε 

συνεργασία και με τον σύλλογο των υπαλλήλων και την προϊσταμένη του Λογιστηρίου, 

και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο … στην παλιά αίθουσα του Δ.Σ. εκεί έχει τοποθετηθεί 

το τμήμα του διπλογραφικού, μέσα στο παλιό λογιστήριο δουλεύει η μισθοδοσία και …, 

είναι ο κ. Κατιρτζόγλου εκεί με τον κ. …, και πάνω σ’ αυτή τη βάση θα ξεκινήσουμε να 

δουλεύουμε και το διπλογραφικό γιατί αν θέλουμε να έχουμε πλήρη και σαφή εικόνα των 

οικονομικών του Δήμου, θα πρέπει στον κλείσιμο των Ισολογισμών, θα πρέπει να 

λειτουργήσει το διπλογραφικό … Δουλέψαμε και με την προϊσταμένη, και με τον 

σύλλογο των υπαλλήλων, πάνω σ’ αυτή τη βάση για να έχουμε μια καλύτερη λειτουργία 

του λογιστηρίου και με τα καινούργια δεδομένα.    

Για τον αριθμό θέσεων, ελήφθησαν υπόψη οι οργανισμοί των συνενωθέντων 

Δήμων. Οι οργανισμοί των συνενωθέντων Δήμων πλην των Σερρών, ανέφεραν κάποιον 

αριθμό θέσεων προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους με την … δομή και τις 

ανάγκες που είχαν. Απλώς ελήφθησαν υπόψη. Με την ευκαιρία να δώσουμε και την όλη 

… του σχεδίου, σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρετε πως και τι κρατάμε στα χέρια μας 

εδώ. 

Όσον αφορά για τις θέσεις, γιατί γι’ αυτό έγινε λόγος, θα ξεκινήσω από αυτό. 

Υπάρχουν όλες οι θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, αναφέρονται εδώ, που υπηρετούν 

στον Δήμο. Προστέθηκαν και οι ανάγκες που πρόβλεψαν οι διευθύνσεις του Δήμου 

Σερρών σήμερα, με βάση τον όγκο των αρμοδιοτήτων που περιήλθαν στον Δήμο. Και 

μιλάμε για τεράστιο όγκο αρμοδιοτήτων και το γνωρίζετε εξ ιδίων, είναι δικές σας 

αποφάσεις. Δηλαδή περιβάλλον, ποιότητα ζωής, υγεία, αγροτική ανάπτυξη, εμπορία, 

τουρισμός, αγορά, πολεοδομικά, πληροφορική κ.λπ. Αυτά για να συμβούν, στάθμισαν οι 

διευθυντές των υπηρεσιών τις οποίες χρειαστήκαμε κατ’ επανάληψη στην αίθουσα και 

τον εκπρόσωπο των εργαζομένων παρόντα, και μπορώ να πω με ικανοποίηση ότι ήταν 

γόνιμες οι διαφωνίες μας τόσο όσον αφορά το στήσιμο, πόσες διευθύνσεις και τι 

υποδιαίρεση θα έχει σε τμήματα και γραφεία, όσο και στη στελέχωση. Έγινε με φειδώ η 

πρόβλεψη, δεν μπορούμε να κάνουμε αλόγιστα προβλέψεις, πρέπει να σταθμίσουμε τους 

προϋπολογισμούς των συνενωθέντων Δήμων των δύο τελευταίων ετών και με ένα 

μικρομαθηματικό …, και φτάνουμε σε έναν υπολογισμό με τον οποίο μπορούμε να 

προσδιορίσουμε για να μας μείνουν και επιπλέον θέσεις. Το κάναμε αυτό σε συνεργασία 

πάντα με τις υπηρεσιακές μονάδες και … θα συνταξιοδοτηθούν, είτε δεν έχουμε 

καθόλου, είτε έναν ή δύο και χρειαζόμαστε άλλους δύο, ιδιαίτερα στους τομείς που σας 

προανέφερα.  

Καινοτομία του σχεδίου αυτού είναι, και εδώ θα πρέπει να το στηρίξετε, είναι 

τόσο το αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που έχει μεγάλο έργο και 

δεν είναι μόνο τα έργα, είναι και η έρευνα και η στατιστική επεξεργασία και θα είναι 

ένας οδηγός σύμβουλος της Δ.Α. το τμήμα αυτό.  
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Η 2η καινοτομία είναι η διεύθυνση που δεν υπήρχε, Τοπικής Ανάπτυξης, εμείς 

επειδή έχουμε χαρακτηριστικά ενός νέου Δήμου, που ανεξάρτητα τα ποσοτικά μεγέθη, η 

ποιοτική σύνθεση αυτών των χαρακτηριστικών του νέου Δήμου είναι Αγροτική δύναμη 

και ανάπτυξη του νέου Δήμου και βέβαια αστική και … Η σύνθεση αυτή επέβαλλε να 

γίνει μια διεύθυνση αρκετά ισχυρή, πρωτόγνωρη αλλά και καινοτομική για τον Δήμο 

μας. Άρα το σχέδιο έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.  

Είχαμε και περιορισμούς από πλευράς σύστασης φορέων, δεν μπορούσαμε εμείς 

να συστήνουμε φορείς όπως θα θέλαμε.  

Το 2ο είναι ότι περιήλθαν υπηρεσίες στον Δήμο, όπως η Πολεοδομία της Ν.Α., η 

πρώην ΤΥΔΚ, τα ΚΕΠ, η ΝΕΛΕ, η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συνεχίζουν 

να υποστηρίζουν όλο τον νομό μέχρι το τέλος του 2012. Με στάθμιση λοιπόν όλων 

αυτών των παραγόντων, φτιάχτηκε με επιμέλεια αυτό το σχέδιο. Σας προτείνω να 

παρέμβετε με την οξυδέρκεια σας την πολιτική, έχει ανάγκη ορισμένων διορθώσεων και 

παρατηρήσεων, γιατί μέχρι και την ώρα που μιλάμε έρχονται σε μένα ερεθίσματα 

μικροβελτίωσης, μικροπροσθήκης, σε μια ειδικότητα προσωπικού που χρειάζεται ο 

τομέας υγείας, αυτό όμως δεν αλλοιώνει τη δουλειά που έγινε. Επίσης, η οξυδέρκεια η 

δική σας είναι να το δείτε αν πρέπει να υλοποιήσετε τις διευθύνσεις, να τις κάνετε 

λιγότερες ή περισσότερες, εσείς θα το κρίνετε αυτό.  

Επίσης να καταθέσω ότι δεν είχα και δεν έχω πρόβλημα να δημοσιοποιήσω καμία 

απολύτως παρέμβαση είτε από πλευράς Δημάρχου, αντιδημάρχου, είτε από πλευράς 

προσωπικού του Δήμου. Σε επίπεδο που να μου δώσει την εντύπωση ότι κάποιος θα 

κάνει τον σχηματισμό ενός τμήματος ή μιας διεύθυνσης που θα τον εξυπηρετήσει. Δεν 

είναι έτσι. Και δεν μπορεί να είναι έτσι γιατί για να είναι ένας προϊστάμενος σε 

διεύθυνση ή τμήμα, πρέπει να περάσει υπηρεσιακό συμβούλιο και θα δείτε υπάρχουν 

πίνακες εκεί στο τέλος του σχεδίου που λένε ποιοι νομιμοποιούνται να είναι 

προϊστάμενοι σε κάθε διεύθυνση ή τμήμα.  

κ. Πρόεδρος:   Προχωράμε στις τοποθετήσεις.  

κ. Γαλάνης:   κ. Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Πράγματι έχω την αίσθηση ότι … 

να φέρει το Σχέδιο μπορεί να είναι ένα ή δύο στο Δ.Σ. για να ψηφίσουμε τον νέο 

Οργανισμό του Δήμου Σερρών. Πράγματι έγινε μια εξαιρετική δουλειά και από τον κ. 

Πάσχο αλλά και από τον κ. Θεμιστοκλέους και από την κυρία … αλλά και από όλους 

τους παράγοντες, …, τον σύλλογο εργαζομένων αλλά και τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες. Έχει φέρει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στη σύγχρονη βάση που απαιτεί ο 

Καλλικράτης και τα πρότυπα της …, επομένως είναι ένας Οργανισμός που θα οδηγήσει 

στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η επιτροπή πρέπει να 

δουλέψει ώστε την Δευτέρα να φέρει στην … Επιτροπή το τελικό σχέδιο έτσι ώστε την 

Τετάρτη να το ψηφίσουμε. 

Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα πρόγραμμα που βγήκε μετά από πολύ 

δουλειά, όμως επιδέχεται αλλαγών, διορθώσεων, ήδη στον  κ. Πάσχο και στη Δ.Α. έχουν 

περιέλθει και οι προτάσεις επιπρόσθετες οι οποίες αφορούν το καλό του Δήμου, 

επομένως η επιτροπή θα τις έχει στη διάθεση της και ο κ. Πάσχος ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να βοηθήσει αυτή την επιτροπή για να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  
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Για τέτοια θέματα υπάρχει σύμπνοια γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο 

αφορά όλον τον Δήμο, αφορά τον Δήμο και για τα επόμενα χρόνια, άρα από εμάς 

εξαρτάται να ψηφίσουμε έναν οργανισμό ο οποίος να πετύχει τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα.  

Η Δ.Α. και πάνω σ’ αυτό το πόνημα έχει να προτείνει κάποιες τροποποιήσεις που 

αφορούν …, την καταθέτω στο Προεδρείο την πρόταση για τροποποιήσεις πάνω στο 

παρόν πόνημα. Νομίζω ότι η επιτροπή έχει δουλειά μπροστά της.  

κ. Μηλίδης:  Πράγματι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Πάντα όμως ένας 

Οργανισμός, επειδή είναι το βασικό εργαλείο κάθε Δήμου, κάθε Οργανισμού, το οποίο 

πρέπει να στήσει για να κάνει μια αναπτυξιακή, μια πολιτική ανακούφισης και βελτίωσης 

της καθημερινότητας του πολίτη, πιστεύω ότι πάντα επιδέχεται κάποιες προτάσεις γιατί 

νομίζω ότι πρέπει κάθε Δήμος, και δεν θα συμφωνήσω με την παρατήρηση ότι μπορούμε 

να τον αλλάξουμε, αυτό δεν γίνεται συνέχεια, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, να 

προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε όλες τις … ώστε να είναι αυτός ο μοχλός που θα 

κινείται προς την ανάπτυξη ο Δήμος.  

Θα ήθελα να πω ότι 1ον το διπλογραφικό σύστημα ήταν άμεση προτεραιότητα, οι 

πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν το δουλεύουμε πλήρως, έχουν περάσει κ. Γαλάνη 6 

μήνες, υπάρχει χρόνος, σας λέω ότι πρέπει να λειτουργήσει για το καλό όλων, για 

οικονομία.  

Το 2ο που ήθελα να πω, υπάρχει μια αντίφαση και θα πρέπει να την δούμε. Λέει η 

σχετική έκθεση, στο Γ4, σε σχέση με τον Ο.Ε.Υ., την έλλειψη δημοτικών χώρων για την 

στέγαση των υπηρεσιών και υπαλλήλων. Η αδυναμία αυτή δεν βοηθάει την ομαλή … 

των υπηρεσιών. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη χώρου, και 

θα είναι αυτή η πρόταση μου, αν αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι. Πχ. εδώ είναι ο Δήμαρχος 

του Σκουτάρεως, υπάρχει ένα ωραιότατο και μεγάλο Δημαρχείο στο Σκούταρι, πρέπει να 

αξιοποιηθεί, πρέπει επιτέλους να πάρουμε αποφάσεις και να πούμε ¨κύριοι αυτή η 

υπηρεσία πάει εκεί¨, είναι 1 στρέμμα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε αδυναμία χώρων 

όταν έχουμε αυτό το κτίριο, όταν δεν αξιοποιούμε το κτίριο του Λευκώνα. Θα πρέπει να 

πάρουμε αποφάσεις και να σταματήσουμε να …, θα πρέπει να μπει το μαχαίρι στο 

κόκαλο, για να μη νοικιάζουμε και να έχουμε έξοδα. Αυτό είναι για μένα βασικό, είναι ο 

πόνος μου, να πληρώνουμε από εδώ και από εκεί τη στιγμή που υπάρχουν χώροι.  

Για την Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επειδή έχουμε κάνει 

πολλούς εμβολιασμούς, είναι πολύ μεγάλο μανίκι, … με την ανέχεια που υπάρχει αυτή η 

υπηρεσία θα κατακλειστεί από αιτήματα και από … και νομίζω ότι πρέπει να γίνει 

ξεχωριστή Διεύθυνση. Είναι τεράστιο το έργο.  

κ. Χρυσανθίδης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, καταρχήν η εισήγηση αυτή θέλω 

να πω ότι έγινε πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά. Επειδή ασχολούμαι με αυτό το θέμα 

πολλά χρόνια, είναι μια εισήγηση που πιστεύω ότι θα είναι λειτουργική για τον Δήμο 

μας. Είπατε για τη σύγκλιση της επιτροπής αυτής για κάποιες διορθώσεις που πιθανόν να 

γίνουν. Αυτό που θα ήθελα και επειδή … για να μη δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις, είτε 

από το Σωματείο Εργαζομένων είτε από κάποιες Διευθύνσεις, θα θέλαμε να έχουμε και 

γραπτώς τις προτάσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν για να είμαστε εντάξει.  
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Όσον αφορά για τις τροποποιήσεις, επειδή έχει δείξει με τα νέα δεδομένα … 

νομίζω ότι στην Επιτροπή μπορούμε να πούμε ακόμη περισσότερα.  

κ. Αναστασιάδης:  Επειδή εγώ πίστευα και πιστεύω ότι ο Καλλικράτης είναι η 

καταστροφή της …, ποτέ δεν πίστευα στον Καλλικράτη, πιστεύω ότι είναι 

αντισυνταγματικός. Είναι η καταστροφή της Ελληνικής Κυβέρνησης.  

κ. Χουρουζίδης:  κ. Πρόεδρε, εν μέρει με έχει καλύψει ο κ. Μηλίδης, είναι 

αλήθεια ότι πρέπει να αναφερθούμε σ’ αυτό το θέμα γιατί έχει νόημα. … ο Ο.Ε.Υ. από 

την ομάδα εργασίας, όπως η κ. …, ο κ. Θεμιστοκλέους και ο κ. Πάσχος, αναφερόμενος 

στις αδυναμίες και στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος, αναφέρθηκαν και 

είπαν στην έλλειψη χώρου. Επειδή είμαστε σίγουροι ότι αγνοούν ότι υπάρχουν τρία 

κτίρια καλαίσθητα, τρία κτίρια πολύ μεγάλα, τρία κτίρια λειτουργικά, τρία κτίρια 

καινούργια τα οποία θα μπορούσαν να στεγάσουν υπηρεσίες και υπαλλήλους του Δήμου 

μας. Η εκτίμηση μας είναι επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να υπάρχει μια 

αποκεντρωμένη διοίκηση, θα λειτουργούσαμε αποκεντρωμένα, μια υπηρεσία θα 

μπορούσε να είναι στον Δήμο Καπετάν Μητρούση, μία στον Λευκώνα, μία στον 

Προβατά, μία στο Σκούταρι, και θα υπήρχε μια σύσφιξη των σχέσεων, δηλαδή των 

πληθυσμών των πρώην Καποδιστριακών Δήμων που στην πλειοψηφία τους είναι 

αγροτικός πληθυσμός με τον αστικό πληθυσμό του Δήμου Σερρών. Προς αυτή την 

κατεύθυνση δεν κάνατε τίποτα σαν Δ.Α. Σήμερα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αν είχε 

γίνει αυτό, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τις αρχές της κοινωνίας αυτής, με το Δ.Σ. 

των αστικών συγκοινωνιών για επέκταση αν θέλετε, περισσότερη κίνηση προς αυτά τα 

Δ.Δ. και επέκταση των αστικών συγκοινωνιών προς όλα τα Δ.Δ. Αυτό θα βοηθούσε στη 

σύσφιξη των σχέσεων και στην ανταλλαγή σκέψεων των πρώην Καποδιστριακών Δήμων 

και του Δήμου Σερρών.  

κ. Χασαπίδης:  Δύο επισημάνσεις ήθελα να κάνω. Σε ότι έχει σχέση με τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχω την εντύπωση ότι εκεί έχει δύο θέσεις 

Κοινωνικών Λειτουργών, μία Π.Ε. και μία Τ.Ε., έχει μία θέση για … και δίπλα έχει μια 

θέση γιατρού και δύο κτηνιάτρων. Νομίζω ότι είναι πολύ άδικο αν θέλουμε να στήσουμε 

κοινωνικές δομές στον Δήμο, η παρουσία δύο γιατρών και των κοινωνικών λειτουργών 

είναι απαραίτητη. Επίσης μου φαίνεται υπερβολικός ο αριθμός των 150 της Υ.Ε. Οι 

γνώσεις πολλαπλασιάζονται, δεν μπορεί ο Δήμος να λειτουργεί με υπαλλήλους Υ.Ε. 

Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και μάλιστα για κάποιες ειδικότητες που λέει για 

¨θυρωρούς¨, γιατί να μην είναι Δ.Ε.; Ακόμα και το εργατικό προσωπικό θα έπρεπε να 

ήταν από κάποιες …, γιατί να είναι Υ.Ε.; Εξάλλου η Υ.Ε. σε λίγο καιρό θα τους 

ψάχνουμε. Γιατί να μην επεκτείνουμε αυτές τις θέσεις και στης Μέσης Εκπαίδευσης; 

Γιατί Υ.Ε.; Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Σε ένα δυναμικό 650 εργαζομένων στον 

Δήμο, οι 150 θα είναι της Υ.Ε.;  

κ. Νιζάμης:   Στο άρθρο 1 οι Διευθύνσεις 1.5, 1.7 να γίνουν μία Διεύθυνση.  

Στο άρθρο 2, η παρ. 2.7 ¨Αυτοτελής Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας¨, να γίνει 

τμήμα στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Να μην υπάρχει αυτοτελής διεύθυνση 

δηλαδή.  

Στο άρθρο 4, που λέει ¨Τμήμα Πρωτοκόλλησης, Διεκπεραίωσης αρχείων¨ να γίνει 

γραφείο στο 4.3, στο Τμήμα Προσωπικού δηλαδή.  
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Στο άρθρο 4, να προστεθεί η Δημοτική Αστυνομία.  

¨Γραφείο Διπλογραφικού¨, να καταργηθεί. Είναι στο άρθρο 5. Δεν υφίσταται 

λόγος ύπαρξης γι’ αυτό.  

Στο 5.3 ¨Τμήμα … Ταμειακής Υπηρεσίας, Γραφείο Εσόδων¨, υπάρχει παρακάτω 

¨Τμήμα Είσπραξης Βεβαιωμένων Εσόδων¨, υπάρχει ¨Τμήμα Βεβαίωσης Εσόδων¨, αυτά 

πρέπει να γίνουν ένα γραφείο ¨Εσόδων και Διοικητικής Εκτέλεσης¨. Γιατί η διοικητιή 

εκτέλεση έχει να κάνει με τον τρόπο είσπραξης.  

Το 5.6, το ¨Τμήμα Διαχείρισης …¨, να γίνει Γραφείο. Δεν είναι απαραίτητο να 

γίνει Τμήμα.  

Στο άρθρο 9, ¨Τμήμα … και Εμπορικών Δραστηριοτήτων¨, να γίνει Γραφείο.  

Στο άρθρο 10.2, ¨Τμήμα Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας¨, να γίνει 

Γραφείο.  

Στο άρθρο 11, ¨Γραφείο Διοικητικής Γραμματειακής Υποστήριξης¨, να γίνει  

Τμήμα και να συμπληρωθεί ¨… Γραφείο Διοικητικής Γραμματειακής Υποστήριξης και 

Ελέγχου¨.  

Το ¨Τμήμα Αποκομιδής¨, ¨Τμήμα Καθαριότητας¨ και  ¨Τμήμα Συντήρησης 

Οχημάτων¨, να γίνουν Γραφεία.  

κ. Πρόεδρος: Να ορίσουμε τα μέλη της Επιτροπής.  

κ. Πάσχος: Θα παρακαλούσα οι προτάσεις αυτές να έχουν μια αιτιολόγηση για 

να υποβοηθηθούν τα μέλη γιατί αλλιώς θα αναρωτηθεί η Επιτροπή γιατί να ενοχλήσει ή 

να κάνει το Γραφείο, Τμήμα ή το Τμήμα, Γραφείο. Μια αιτιολόγηση μικρή, σύντομη με 

το σκεπτικό της κάθε πρότασης.  

κ. Πρόεδρος:   Από την παράταξη του κ. Μηλίδη; 

κ. Μηλίδης:  Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

κ. Πρόεδρος:   Από την παράταξη του κ. Φωτιάδη; 

κ. Φωτιάδης: Ο κ. Χρυσανθίδης.  

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Κοτρώνης και η κ. Σαραντίδου. Και ο κ. Γαλάνης από την 

συμπολίτευση. Αύριο το μεσημέρι στη 1, θα συνεδριάσει η Επιτροπή. 

κ. Γαλάνης: Θα παρακαλούσα και τον κ. Πάσχο και τον κ. Θεμιστοκλέους να 

είναι και αυτοί. 

κ. Πρόεδρος:   Βεβαίως και θα είναι παρόντες.  

     

- Εγκρίνεται. 

                 
ΘΕΜΑ   2ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού Π.Ε. 

Σερρών.    

 

κ. Πρόεδρος: Ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή αυτή προτείνεται ο κ. 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης και αναπληρωματικό μέλος ο κ. Καλαϊτζίδης Βασίλειος.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ   3ο: Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού Π.Ε. 

Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ως τακτικό μέλος η κ. Αποστολίδου Ραχήλ και ως 

αναπληρωματικό μέλος η κ. Αρναούτογλου Φωτεινή.  

 

- Εγκρίνεται. 

  
ΘΕΜΑ   4ο: Ορισμός Επιτροπών: 

 Α. Αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των προμηθειών 

σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ, αποτελούμενη από τρεις (3) 

υπαλλήλους του Δήμου, (τακτικών και αναπληρωματικών), που αφορούν 

τους παρακάτω διαγωνισμούς: 

 1. Προμήθεια ελαστικών.  

 2. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αυτοκινήτων και μηχανημάτων.  

 3. Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος μετάδοσης κίνησης.  

 4. Προμήθεια ανταλλακτικών.  

 5. Προμήθεια ανταλλακτικών υδραυλικών συστημάτων, και  

 6. Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.  

 Β. Παραλαβής για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων 

του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980, 

αποτελούμενη από (1) Δημοτικό Σύμβουλο και δύο (2) υπαλλήλους του 

Δήμου, (τακτικών και αναπληρωματικών). 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Τακτικά μέλη είναι και οι τρεις υπάλληλοι του Δήμου. Ο κ. 

Λεμονής Ιορδάνης, ο κ. Τσιρλής Νικόλαος και ο κ. Σιώσης Βασίλειος. Αναπληρωματικά 

μέλη αντίστοιχα των προηγουμένων είναι ο κ. Σουλιώτης Μιχαήλ, ο κ. … Ανδρέας και η 

… Κυριακή.  

Όσον αφορά για το Β, είναι ως τακτικά μέλη ένας Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. 

Χράπας Παντελής με αναπληρωματικό τον κ. Μυστακίδη Παύλο. Δύο υπάλληλοι του 

Δήμου, ως τακτικά μέλη ο κ. Λεμονής Ιορδάνης και Τσιρλής Νικόλαος με 

αναπληρωματικά τον κ. Σουλιώτη και τον κ. Παντόφλατζη.  

κ. Αναστασιάδης:  Έχω την αντίρρηση μου ότι δεν είναι καθόλου δυνατόν οι 

προμήθειες του Δήμου να γίνονται από υπαλλήλους του Δήμου και να μην υπάρχει ούτε 

ένας δημοτικός σύμβουλος. Κακώς το λέει ο νόμος. Όλα για τους υπαλλήλους, τι είναι οι 

υπάλληλοι δηλαδή; Ο νόμος είναι κάκιστος.  

   

- Εγκρίνεται  (μειοψηφία Αναστασιάδη). 
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ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση διοργάνωσης του 2ου Περιφερειακού Συνεδρίου στο πλαίσιο του 

έργου: «PIMMS TRANSFER» και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 

ευρώ από τις πιστώσεις του έργου.         

 

- Εγκρίνεται. 

  
ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση της υπ’ αρίθ. 24/2011 απόφασης με θέμα: «Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2011 του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών». 

 

κ. Πρόεδρος:   Όχι για ΔΗΠΕΘΕ. Δεν προσφέρει τίποτα. Είναι κακό για την 

πόλη των Σερρών να υπάρχει ΔΗΠΕΘΕ. Πολύ κακό. Σήμερα πληρώνουμε του κόσμου 

τα λεφτά χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί μέσα. Κανείς δεν ξέρει. Τι έχετε δει από το 

ΔΗΠΕΘΕ Σερρών; Τίποτα.  

                

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    
ΘΕΜΑ   7ο: Ενημέρωση επί των αρίθ. 26,26 & 27/2011 αποφάσεων της ΔΗ.ΚΕ. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.      

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

     

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και παράταση υλοποίησης του 

ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Εικονική περιήγηση στην πόλη 

των Σερρών», προϋπολογισμού 22.755,00 €. 

 

κ. Μηλίδης:  Μιλάμε για 22.000 €. Είναι σημαντικό ποσό. Σε ποια φάση είναι το 

έργο; Τι αποτελέσματα είχαμε και ποιος είναι ο στόχος του έργου; 

κ. Γρηγοριάδης:  Η σύναψη της σύμβασης έγινε το 2009 με άδεια του Δ.Σ. του 

τότε Δ.Σ. Είναι μεταξύ του Δήμου και των ΤΕΙ Σερρών, έχει φτάσει μέχρι στιγμής στα 

2/3 της έρευνας αυτής, αποτελέσματα δεν έχουμε ακόμη. Ζητούμε τη συνέχιση, 

πρόκειται για μια εικονική περιήγηση, δηλαδή ο επισκέπτης τουρίστας εικονικά και 

τρισδιάστατα μπορεί να μπει στην πόλη από την είσοδο από Θεσσαλονίκη, ενδεικτικά θα 

σας πω θα περιηγείται στο κτίριο της Νομαρχίας, επί της Μεραρχίας, Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, Εθνικής Αντίστασης, θα μπορεί να βλέπει όλα τα κτίρια της πόλης, 

ιδιαίτερα αυτά που έχουν μια ιστορική και αρχαιολογική σημασία και γενικά θα 

κατατοπίζεται πλήρως σχετικά με την πόλη και θα παρέχει πάρα πολλές πληροφορίες.  

κ. Φωτιάδης:  Ποιος είναι ο εργολάβος; 

κ. Γρηγοριάδης: Το ΤΕΙ Σερρών.  

κ. Φωτιάδης: Δεν μπορούμε να μειώσουμε το ποσό, μέρες που είναι; 

κ. Γρηγοριάδης: Δεν εξαρτάται από εμάς. Οι άνθρωποι κάναν μια συγκεκριμένη 

δουλειά με την …  

κ. Φωτιάδης: Σαν Δήμος μπορείτε να διαπραγματευτείτε για προς τα κάτω. 
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κ. Γρηγοριάδης: Να είστε σίγουρος ότι αν μπορέσουμε θα το κάνουμε.      

κ. Αναστασιάδης:  Γιατί να πάνε όλα στα ΤΕΙ. Είναι παράδοξο. Πολλά λεφτά 

παίρνουν. 

κ. Μηλίδης: Συμφωνώ με τον κ. Φωτιάδη. …     

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου Belgord – Dnestrovkyi της 

Περιφέρειας Οδησσού Ουκρανίας με το Δήμο Σερρών. 

   
κ. Αναστασιάδης:   Αυτό μάλιστα. Όχι με τους Τούρκους.  

κ. Γρηγοριάδης:  25-27 Ιουνίου οι άνθρωποι αυτής της πόλης έχουν μια μεγάλη 

γιορτή και ο Δήμος Σερρών, μια αντιπροσωπεία του Δήμου Σερρών μπορεί να πάει να 

φιλοξενηθεί από τον συγκεκριμένο Δήμο. Εγώ κάνω την πρόταση σε όλους τους 

δημοτικούς συμβούλους, όποιος από εμάς, θέλει να πάει με δικά του μεταφορικά έξοδα, 

γιατί εκεί θα υπάρχει φιλοξενία, παρακαλώ να το δηλώσει και να πάνε να μας 

εκπροσωπήσουν. Εγώ προσωπικά δεν θα πάω. Είναι μια πόλη με έντονο ελληνικό 

στοιχείο εδώ και 2.500 χρόνια.  

κ. Μηλίδης: Συμφωνούμε με την αδελφοποίηση μ’ αυτόν τον Δήμο γιατί η 

Οδησσός είναι ψηφίδα του ελληνισμού. Οφείλω να πω μια κουβέντα, είναι πολύ 

διαφορετικό πράγμα η αδελφοποίηση με την Οδησσό με την προηγούμενη 

αδελφοποίηση χωρίς να υπάρχει κουβέντα, συζήτηση και σύμφωνη γνώμη των 

Σωματείων του Δήμου μας. Άρα λοιπόν, εμείς τότε ψηφίσαμε αρνητικά … 

κ. Πρόεδρος:   Μην πάτε σε άλλο θέμα σας παρακαλώ. Η αδελφοποίηση με 

εκείνον του Δήμου τελείωσε.  

κ. Αναστασιάδης:  Διπλά χαίρομαι κ. Πρόεδρε που αδελφοποιείται η πόλη των 

Σερρών με μια πανάρχαια περιοχή που κατοικήθηκε από Έλληνες. Είμαι διπλά 

χαρούμενος.  

… 

Πραγματικά θα ήθελα να πάω.  

  

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση πληρωμής ωρών υπερωριακής απασχόλησης παρελθόντων 

μηνών σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. Ψήφιση πίστωσης ποσού 

30.000,00 €.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση πληρωμής αποδοχών μηνός Δεκεμβρίου 2010 σε υπαλλήλους 

των πρώην Δήμων: Καπετάν Μητρούση, Σκουτάρεως και Σερρών με το 

πρόγραμμα Stage. 

 

κ. Πρόεδρος:   Εκ παραδρομής δεν μπήκε το ποσό στην Ημερήσια Διάταξη. 

Είναι 6.000 €.  

 

- Εγκρίνεται. 
 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 98ης Επετείου Απελευθέρωσης 

της πόλης μας στις 29 Ιουνίου 2011, ποσού 1.704,28 €.  

 

κ. Μηλίδης: Το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο αλλά ούτε και μικρό με τα σημερινά 

δεδομένα. Να ρωτήσω, εγώ βλέπω ότι εισηγήτρια είναι μια υπάλληλος.  

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Δήμου είναι εισηγητής του θέματος και θα σας δώσει την 

απάντηση. Υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες και πολιτικοί παράγοντες. 

κ. Μηλίδης:  Για την κάλυψη μικροφωνικής … 544,50, για την κάλυψη της 

εκφώνησης …. Είναι έτσι; Είναι χωριστά; 

κ. Πρόεδρος:   Άλλο ο εκφωνητής, άλλο η μικροφωνική.  

κ. Δήμου:   Αυτές οι διαδικασίες γίνονται υπηρεσιακώς, δεν εμπλεκόμαστε εμείς 

να αναζητήσουμε … Παίρνουμε προσφορές και βλέπουμε την χαμηλότερη προσφορά 

και σ’ αυτήν καταλήγουμε.  

κ. Μηλίδης: Είναι δυνατόν να μου απαντάτε ότι έτσι λέει ο υπηρεσιακός 

παράγοντας;  

κ. Πρόεδρος:   Έχετε κάποια διαφορετική τιμή από την περσινή παρέλαση ή την 

προπέρσινη κ. Μηλίδη; 

κ. Μηλίδης: Θεωρώ ότι τα προπέρσινα ήταν διαφορετικά τα οικονομικά 

δεδομένα των Δήμων.  

κ. Πρόεδρος:   Στην κατεύθυνση αυτή που τοποθετείτε το θέμα, πραγματικά θα 

ήθελα αύριο να μου φέρετε ένα στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει ότι φτηνότερα θα 

κοστίσει ο εκφωνητής και η μικροφωνική.  

κ. Γκότσης: Θεωρούμε ότι το ποσό των 700 € για δύο ώρες που θα κάνει 

εκφώνηση όχι μόνο είναι μεγάλο αλλά είναι και … Η γενιά των 700 € δουλεύει έναν 

μήνα και ρωτάω, είναι δυνατόν να δώσουμε για δύο ώρες τόσα χρήματα; Εκτός αν τα 

700 € θέλουμε να τα χαρίσουμε. Ότι δηλαδή βάζουμε 700 € στον εκφωνητή αλλά στην 

πραγματικότητα ένα ποσό πάει αλλού, αυτά γίνονται, όμως θεωρώ ότι τα 700 € είναι 

πολλά για δύο ώρες.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

κ. Κοτρώνης: Νομίζω ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος που απαντάει ο κ. Δήμου. 

Δεν είναι απάντηση υπηρεσιακών παραγόντων. Οι απαντήσεις πρέπει να λύνουν κάθε 

αμφιβολία και κάθε ερωτηματικό. Όχι ότι ¨εμείς δεν έχουμε καμία σχέση¨. Κι εγώ 

πράγματι, εάν είναι έτσι, δεν μπορώ να το ψηφίσω.  
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κ. Κατιρτζόγλου: Με ποια διαδικασία καθορίστηκε το ποσό αυτό; Έγινε κάποια 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος; Συζητάμε για 740 €, που σαν ποσό γενικότερα 

δεν φαίνεται μεγάλο αλλά είναι στην ουσία για μία ώρα.  

κ. Πρόεδρος:   Θα παρακαλούσα και τον αντιδήμαρχο οικονομικών.  

κ. …: Να θυμίσω ότι πέρσι ήταν διπλάσιες οι δαπάνες που έκανε το Δ.Σ. Από 

εκεί και πέρα οποιαδήποτε απορία υπάρχει … 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα για το σκέλος αυτό 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:   Όχι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 
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Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται (24 ψήφους υπέρ για το σκέλος της εκφώνησης). 

   
ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εντύπων καρτών 

ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.300,00 

€. 

 

κ. Αναστασιάδης: Για ποιο λόγο αλλάζετε το σύστημα; 

κ. Στεργίου:    Αν διαβάσετε την εισήγηση μέσα το αναφέρει. Αναφέρει για το 

εμπορικό και το ιστορικό ότι από το 1992 … η σύμβαση, το 1999 … από τον Δήμο των 

Σερρών, και μετά καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν από το 1992 μέχρι 

σήμερα τα μηχανήματα δεν μπορούν πλέον να συντηρηθούν, η … στην οποία 

απευθυνθήκαμε δεν διαθέτει τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζονται, τα 29 μηχανήματα 

που είχαμε μέσα στην πόλη, σε λειτουργία βρίσκονται τα 22 και αυτά έχουν πολύ μεγάλα 

προβλήματα. Μετά από αυτό, κάθε χρόνο, δίνουμε περίπου 8.500 € σε κάποιον 

συντηρητή για να τα συντηρεί. Άρα η πρόταση που κάνουμε είναι 4.300 € για 100.000 

κάρτες. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα είναι ανταποδοτικό, σε πρώτη φάση θα 

λειτουργήσουν και τα 22 μηχανήματα όπως είναι, και οι κάρτες.  
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κ. Αναστασιάδης: Συνέχεια γράφουμε τον κόσμο. Οι Σερραίοι από τα περίχωρα 

δεν μπαίνουν στην πόλη, αυτό να το ξέρετε.  

κ. Γκότσης: Επειδή η αγορά των Σερρών στενάζει και πρέπει να στηρίζουμε την 

αγορά των Σερρών, θα παρακαλούσα αυτά να τα βγάζουμε, να τα εκτυπώσουμε κι εδώ.  

κ. Στεργίου: Σίγουρα θα γίνει κάποιος διαγωνισμός. Θα προτιμηθεί η Σερραϊκή 

αγορά. Εγώ σ’ αυτά είμαι κάθετος.  

   

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας στους: 

α) Τζαμπάζη Ολύμπιο 32,00 €, β) Τζαμπάζη Νικόλαο 32,00 € και γ) 

Καρακίζη Μαρία 43,20 €, ήτοι συνολικά 107,20 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση για απ’ ευθείας εκποίηση προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 19,90 τ.μ. στην κ. Βασιλική Κωνσταντινίδου αντί ποσού 440,00 

€/τ.μ. συνολικής αξίας 8.756,00 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Καταβολή αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας, στην κ. Σταυροπούλου 

Μαγδαληνή συνολικού ποσού 24.705,60 € (154,41 τ.μ. Χ 160,00 €/τ.μ.= 

24.705,60 €) για τη ρυμοτομούμενη έκταση. 

 

- Εγκρίνεται. 
 

ΘΕΜΑ  17ο: Καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό στον κ. Τοπαλίδη 

Γεώργιο ποσού 109,20 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών» οικονομικού έτους 2010. 

 

κα Σαραντίδου: Εδώ βλέπουμε και στο 2010 και στο 2011 μεταφέρθηκαν …. 

Αναφερόμαστε για ποιους παιδικούς σταθμούς;  

κ. Πρόεδρος:   Για τους κρατικούς.  

 

   

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των 

μεταφορικών μέσων του Δήμου Σερρών»  για το έτος 2011, 

προϋπολογισμού 84.870,00 € με Φ.Π.Α. 23%. 

 

κ. Αναστασιάδης:  Δεν μπορεί ένας υπάλληλος να τα κάνει αυτά. Πρέπει να 

υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος για να ελέγχει. Για όλα τα θέματα που μιλάμε.  

κ. Χράπας:  Εγώ θα σας πω για τα θέματα που είναι στην αρμοδιότητα μου. 

Είναι 7 μελέτες οι οποίες γίναν από την υπηρεσία Καθαριότητας, όμως επειδή έχουν 

ομαδοποιηθεί, είναι μελέτες που πρέπει να προβλέψουμε κάποιες βλάβες που 

ενδεχομένως …, από τα παλαιότερα έτη και τιμές από παλαιότερα τιμολόγια. Κάνουμε 

και μια έρευνα αγοράς για να δούμε που κυμαίνονται αυτή τη στιγμή οι σημερινές τιμές. 

Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν κάποια ανταλλακτικά τα οποία ενδεχομένως θα 

χρειαστούνε και δεν υπάρχουν, αυτά πάλι θα γίνουν μέσω μιας διαδικασίας της 

επιτροπής. Αυτά τα ανταλλακτικά δεν θα είναι αποθήκη, θα είναι αποθήκη στον 

προμηθευτή διότι έτσι προβλέπεται, έτσι πρέπει να γίνει και έτσι τα παρουσιάζουμε στο 

Δ.Σ. για ψήφιση. Είναι μελέτες.  

κ. Γαλάνης: Να διευκρινίσω ότι αυτές οι μελέτες ήταν υποτυπώδεις, που 

ζητούσαν να γίνουν γιατί δεν γινόντουσαν μελέτες και σε συνεργασία με τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες και με τους αντιδημάρχους είπαμε επιτέλους να γίνουν 

ομαδοποιημένες μελέτες οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια καλύτερη οικονομική 

κατάσταση και σε μια εύρυθμη λειτουργία στο θέμα της προμήθειας όλων αυτών των 

υλικών. Εδώ ψηφίζουμε την έγκριση της μελέτης με κάποιον προϋπολογισμό. Δεν 

σημαίνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα αυτά τα ποσά. Ψηφίζουμε και προμήθεια αλλά 

βλέπετε ότι ψηφίζουμε και μελέτες. Τόσα χρόνια ο Δήμος λειτουργούσε …, δεν γινόταν 

ποτέ τέτοιου είδους οργανωμένη δουλειά. Η Δ.Α. έκανε μελέτες με τους δημοτικούς 

υπαλλήλους, που τόσο πολύ θέλετε να μη δίνουμε έξω, και έγινε μια δουλειά 

εμπεριστατωμένη από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεργάστηκε η Δ.Α. με τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες. Δεν το σκεφτήκαμε από μόνοι μας να τις φέρουμε τις μελέτες 

αυτές. 

κ. …: Για ποιο λόγο στο 23,24,25 δεν έγινε μια μελέτη, να γίνει διαγωνισμός; 

Πάμε σε τρεις πρόχειρους διαγωνισμούς και σε έναν ανοιχτό.  

κ. Χράπας: Είναι δημοπρασίες βασικά. Θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο. 

κ. Πρόεδρος:   Ανοιχτοί διαγωνισμοί.  

κ. Χράπας:  … τμήματα αυτών θα δημοπρατηθούν από διαφορετικούς 

προμηθευτές. Είναι τόσο δύσκολη διαδικασία και ίσως θα έπρεπε να γίνουν 

περισσότερες μελέτες και να σπάσουμε το έργο περισσότερο και όχι να υπάρχει 

συγκέντρωση. 

κ. Γαλάνης: Ανοιχτοί διαγωνισμοί, απόλυτη διαφάνεια. Η Δ.Α. έφερε αυτό το 

θέμα αφού πρώτα έκανε μια σύσκεψη με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την κ. …, 

και συμβούλεψε τους ανθρώπους πως πρέπει να γίνει αυτός ο διαγωνισμός, έγινε μια 

συζήτηση και με το ελεγκτικό συνέδριο, μ’ αυτούς που θα ελέγξουν τους διαγωνισμούς. 

Είναι ο μόνος τρόπος για να οδηγήσουμε τον Δήμο σε μια λειτουργία τέτοια που πλέον 

θα είναι …, γνωμοδοτημένες μελέτες. Μέχρι τώρα γινόταν αυτή η προμήθεια των 

ανταλλακτικών ευκαιριακά, ανάλογα με το πόσες ήταν οι ανάγκες κάθε φορά. Τώρα 

προσπαθούμε να γίνει μια δουλειά οργανωμένη.  
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κ. Χρυσανθίδης: Όσον αφορά τη διαδικασία δεν την αμφισβητώ. Πραγματικά 

είναι μια διαδικασία νόμιμη. Όμως πιστεύω και είναι άποψη μου ότι το μόνο που είναι 

δικαιολογία γι’ αυτούς τους διαγωνισμούς και μ’ αυτά τα ποσά είναι αν είναι επείγον για 

να γίνει. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος θα είχε μεγαλύτερο συμφέρον αν θα 

πήγαινε σε έναν διαγωνισμό με … θα είχε πολλαπλά οφέλη.  

κ. Γαλάνης: Αυτούς τους προβληματισμούς έθεσα στους υπηρεσιακούς 

παράγοντες και θέλαμε να ελεγχθεί και από το ελεγκτικό συνέδριο αυτή η λογική που 

είπαμε στο Δ.Σ. Αλλιώς θα έπρεπε να πηγαίναμε στην Αθήνα και δεν θα τελείωνε ποτέ 

αυτή η διαδικασία. Έχουμε 23 χωριά, είναι οι συμπολίτες μας και πρέπει να 

λειτουργήσουμε. Έχουν ανάγκες, με δικά μας μηχανήματα, κάνοντας οικονομία. Δεν 

υπήρχε άλλος τρόπος.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Αντιδήμαρχε, έκανα ένα άθροισμα όλων των … 

και είναι αρκετά μεγάλο το ποσό. Συμφωνώ με τους ανοιχτούς. 2ον, εάν δεν γίνει 

αποθήκη, ήταν πρωταρχικός στόχος στο πρόγραμμα μας, εάν δεν γίνει γενική αποθήκη 

του τι μπαίνει και τι βγαίνει, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ εξοικονόμηση. Είναι μεγάλα 

ποσά, η δική μου τοποθέτηση είναι δημιουργία αποθήκης και έναν έλεγχο γενικότερο 

όπου υπάρχουν μηχανήματα να τα συμμαζέψουμε, τι βλάβες έχουν. Ο καιρός περνάει και 

είναι πολύ βασικό να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα, πολλά μηχανήματα 

χρειάζονται ελάχιστα ανταλλακτικά για να λειτουργήσουν.  

Συμφωνούμε με τη διαδικασία, τα χρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν με 

τον καλύτερο τρόπο και να μην δεχόμαστε τα πάντα όπως έρχονται. Και βέβαια η 

δημιουργία αποθήκης, εισερχόμενα, εξερχόμενα, με άνθρωπο υπεύθυνο για τον έλεγχο.  

κ. Γαλάνης: Και τον αποθηκάριο έχουμε βρει σε συνεργασία με τον σύλλογο 

εργαζομένων και τον χώρο έχουμε βρει και τον έχουμε ελέγξει με τον κ. Κατιρτζόγλου. 

Σε επόμενο συμβούλιο θα φέρουμε εξελίξεις γι’ αυτό το θέμα.  

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ ένα πράγμα έχω να πω ότι αυτά τα πράγματα, …, 

αργότερα θα πληρωθούν πάλι όλα γιατί δεν υπάρχει έλεγχος από κανέναν. Δεν υπάρχει 

δημοτικός σύμβουλος που να ελέγχει. Είναι κάκιστο αυτό που συμβαίνει. Ψηφίζουμε 

περίπου 300.000 €. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος και να 

ελέγχει. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Ο κ. Γαλάνης μιλάει για διαφάνεια, που είναι η 

διαφάνεια; 

κ. …:  Επειδή άκουσα κάποια πράγματα, πρέπει να ενημερώσω το Σώμα για την 

κατάσταση στο Αμαξοστάσιο. Θέλω να πληροφορήσω ότι έχω κάνει ενέργειες να 

καθαρίσει το Αμαξοστάσιο. Δηλαδή, να φύγει οτιδήποτε μηχάνημα υπάρχει το οποίο δεν 

δουλεύει, ήδη έχει έρθει ο …, έχει πάρει λίγα μηχανήματα και ήδη έχει καθοριστεί η 

ημερομηνία δημοπράτησης των παλιών μηχανημάτων ως παλιοσίδερα και αφού θα 

φύγουν αυτά τα μηχανήματα, θα φέρουμε και τα μηχανήματα από τους άλλους πρώην 

δήμους. Όλα τα μηχανήματα ήταν χαλασμένα. Αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε και στόχος 

μας είναι να τα διορθώσουμε όλα. Το έχω κάνει ήδη σε ένα βαθμό με το πρόβλημα των 

ανταλλακτικών. Ο στόχος μας είναι να συγκεντρωθούν τα περισσότερα μηχανήματα εκεί 

μέσα διότι είμαι βέβαιος ότι από εκεί μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα και να τα 

συντηρούμε καλύτερα. Επίσης σας πληροφορώ ότι έχω κάνει πλήρη απογραφή, υπάρχει 

ο φάκελος κάθε μηχανήματος, έχει ελεγχτεί και έχει καταχωρηθεί και ηλεκτρονικά από 

μηχανικό του Δήμου μας, και υπάρχει πλέον ένα υπόβαθρο … στο προσεχές μέλλον.  
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κ. Μηλίδης: Άρα συμφωνείτε με την πρόταση που κάναμε.  

κ. …:  Βεβαίως συμφωνώ, αλλά θέλω να ενημερώσω ότι έχει γίνει ήδη αυτό που 

είπατε κ. Μηλίδη. 

κ. Γκότσης:  Οι επισκευές αυτές δεν γίνονται μέσα στο συνεργείο του Δήμου; Ή 

υπάρχουν και βλάβες που δεν μπορούν να γίνουν; 

κ. …:  Υπάρχουν και τέτοιες. Το 85%-90% γίνονται μέσα στο Αμαξοστάσιο.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ανταλλακτικών συστήματος μετάδοσης 

κίνησης μεταφορικών μέσων, προϋπολογισμού 64.447,08 € με ΦΠΑ 23%.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

  
ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα και τα 

μηχανήματα του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 52.000,00 € με Φ.Π.Α. 

23%. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τα οχήματα 

και τα μηχανήματα του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 15.000,00 € με 

Φ.Π.Α. 23%. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ανταλλακτικών υδραυλικών 

συστημάτων του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 36.629,40 € με Φ.Π.Α. 

23%. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του 

Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 73.086,60 € με Φ.Π.Α. 23%. 

 

- Αναβάλλεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας ανταλλακτικών μηχανημάτων του 

Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 60.227,38 € με Φ.Π.Α. 23%. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

 

 

36 



 

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση μελέτης και προμήθειας αρδευτικών υλικών του Δήμου Σερρών, 

προϋπολογισμού 44.998,81 € με Φ.Π.Α. 23% και ορισμός τριμελούς 

(δημοτικοί υπάλληλοι – τακτικοί και αναπληρωματικοί) επιτροπής 

αξιολόγησης και παραλαβής της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 46 

παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ. 

 

κ. Πρόεδρος:   Ως τακτικά μέλη ορίζονται οι δημοτικοί υπάλληλοι Χατζητόλιου 

Θωμαή, Δουράκης Σοφοκλής, Χατζητόλιος Πέτρος και αναπληρωματικά αντίστοιχα η κ. 

Δόλκα Βαΐα, η κ. … Μαρία και η κ. Χατζή Μαρία.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων του 

Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού δαπάνης 17.500,00 €.  

 

- Εγκρίνεται. 
 

  
ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού δαπάνης 

17.500,00 €.  

 

 

κ. Μηλίδης:   Να γίνεται πιο προσεκτικά η τοποθέτηση. Σε πολλά σημεία πατάς 

σε ένα πλακάκι και σηκώνεται όρθιο το διπλανό του.  

… 

κ. …: Αυτές οι δουλειές όλες γινόντουσαν με τη ΣΑΤΑ, τώρα όλες αυτές οι 

δουλειές γίνονται με αυτεπιστασία.  

… 

κ. Γάτσιος: Και για το 27ο, το 28ο και το 29ο θέλω να κάνω μια ερώτηση, με 

ποιον τρόπο θα γίνει η εκτέλεση αυτών των έργων και αν γίνονται αναθέσεις σε ποιον 

αναθέτονται. 

κ. …: Όλα θα γίνουν με αυτεπιστασία.  

       

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντηρήσεις – κατασκευές στο Γυμνάσιο 

Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 17.500,00 €.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Ανέγερση Δημαρχείου», 

πρώην Δήμου Σκουτάρεως, εγγραφή του έργου στο τεχνικό Πρόγραμμα 

του Δήμου έτους 2011, αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου με 

την ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 3.858,74 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Επισκευή στέγης 

Δημοτικών Σχολείων Αγίας Ελένης και Κωνσταντινάτου» πρώην Δήμου 

Σκουτάρεως, εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

έτους 2011, αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου με την ψήφιση 

της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 5.207,40 €.  

 

κ. Αναστασιάδης: Ακούστηκε ότι τα σχολεία Αγίας Ελένης και … θα κλείσουν.  

κα Μπιτζίδου: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει γίνει, έχει ολοκληρωθεί και 

τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε το υπόλοιπο. Τα σχολεία Αγ. Ελένης και Πεπονιάς 

ήδη από … είναι σε συγχώνευση και θα μεταφερθούν στο δημοτικό σχολείο 

Σκουτάρεως, όπως επειδή το Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως … προσωρινά σε κάποιους 

χώρους ενδεχομένως να μην υλοποιηθεί αυτή η μετακίνηση.  

      

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Αποκατάσταση πηγών 

Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού 

αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. 

Λευκώνα», προϋπολογισμού 180.000,00 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση συνέχισης και μεταφορά του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων 

οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου 

Λευκώνα», για το έτος 2011, και έγκριση σχετικής δαπάνης ύψους 

60.000,00 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλών Δένδρων (ολοκλήρωση Β’ φάσης)» 

προϋπολογισμού 146.000,00 € από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

 

κ. Κοτρώνης:   Πριν από δύο εβδομάδες περίπου κάναμε μία επίσκεψη στα 

Καλά Δένδρα και στο Μητρούσι, συζητήσαμε εκεί και με θεσμικούς παράγοντες αλλά 

και με τον κόσμο, για τα άλλα θέματα 35ο, 36ο, 37ο που αφορά αποχετευτικό δίκτυο, 

εμείς μάθαμε ότι αποχετευτικό δίκτυο δεν υπάρχει.  

38 



 

Υπάρχουν βόθροι και ότι έγινε από άποψη αποχετευτικού δικτύου έγιναν από 

λάθος εργολαβίες, είναι επιφανειακά τοποθετημένες οι σωλήνες με αποτέλεσμα να … 

Πληρώνει ο ελληνικός λαός μισό εκατομμύριο € αυτή τη στιγμή για ένα έργο το οποίο 

είναι άχρηστο. Ότι έχει τοποθετηθεί είναι άχρηστο.  

κ. Μυστακίδης:  Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνεται όταν 

καταφέρνουμε να φέρουμε τα λύματα ως ένα σημείο στον βιολογικό των Σερρών. Αυτό 

δεν έχει γίνει, επομένως είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Πρέπει να 

ολοκληρωθεί πρώτα το εσωτερικό δίκτυο γιατί λείπουν κάποια κομμάτια και εφόσον 

ολοκληρωθεί με διάφορα μικροέργα θα φτάσουν τα λύματα στον Βιολογικό.  

κ. Κοτρώνης:  Αφού σας λέω ότι οι σωληνώσεις που έχουν τοποθετηθεί έχουν 

σαπίσει. Έτσι μας είπαν, μακάρι να κάνουν λάθος.  

κ. Μυστακίδης:  Δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι με κάποιες πληροφορίες 

ανεύθυνες.  

κ. Κοτρώνης:   Να πω και ποιος είναι, είναι ο πρόεδρος του Τοπικού 

Συμβουλίου.  

κ. Πρόεδρος: Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου εφόσον έχει τέτοιες 

συγκεκριμένες καταγγελίες, να καταγγείλει και εκ του νόμου … 

κ. Κοτρώνης:   Το θεωρεί δεδομένο.  

κ. Πρόεδρος:  Αύριο το πρωί λοιπόν να καταθέσει τα στοιχεία στον κύριο 

Αντιδήμαρχο.  

κ. Αναστασιάδης: Το έργο έχει παραληφθεί; 

κ. Μυστακίδης: Είναι κομμάτια, κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί όλο το έργο. 

Έγινε η παραλαβή των συγκεκριμένων κομματιών.  

κ. Αραμπατζής: Από την πληροφόρηση που έχω, είναι ένα έργο σε εξέλιξη. 

Είναι πλαστικές οι σωλήνες, σαπίζουν οι πλαστικές οι σωλήνες; Δεν έχει ολοκληρωθεί το 

έργο. Αυτά είναι τελείως ανακρίβειες.  

κ. Πρόεδρος: Εφόσον έχει συγκεκριμένες καταγγελίες να κάνει έγγραφη 

καταγγελία στον υπεύθυνο αντιδήμαρχο.  

κ. Δρίγκα: Θα σας παρακαλούσα να καλέσετε τον πρόεδρο και να καταθέσει 

εγγράφως τις καταγγελίες.  

κ. Πρόεδρος:  Έτσι είναι. Όταν υπάρχουν θέματα στο Δ.Σ. που άπτονται των 

περιοχών, γι’ αυτό και καλώ όλους τους προέδρους. Όφειλε να είναι παρών και να δώσει 

απάντηση. Όχι να σηκώνεται και να φεύγει. 

κ. Χουρουζίδης: Σε όλα αυτά τα Τοπικά Διαμερίσματα, υπάρχουν βόθροι. Οι 

αποχετεύσεις αυτές δεν είναι αποχετεύσεις μεταφοράς λυμάτων, όλες είναι αποχετεύσεις 

ομβρίων υδάτων.  

κ. …: Των Καλών Δένδρων είναι μεταφοράς λυμάτων.  

                 

   

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλών Δένδρων (Δ’ φάσης)» 

προϋπολογισμού 48.000,00 € από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλών Δένδρων (συνέχιση Δ’ φάσης)» 

προϋπολογισμού 100.000,00 € από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και ΣΑΤΑ 

του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλών Δένδρων (Ε’ φάσης)» 

προϋπολογισμού 25.000,00 € από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και ΣΑΤΑ 

του Δήμου. 

 

- Εγκρίνεται. 
 

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση – Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας 

(Β’ φάση)» έτους 2009, προϋπολογισμού 11.719,88 € από πιστώσεις του 

Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 

«Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση – Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας» 

έτους 2010, προϋπολογισμού 38.000, € από Δημοτικούς Πόρους.   

 

- Εγκρίνεται. 
 

  
ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση – Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας» 

έτους 2009, προϋπολογισμού 30.000,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου 

Μακεδονίας – Θράκης.  
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κ. Μηλίδης: Να επισημάνω ότι οι αγροτικοί δρόμοι είναι σε άθλια κατάσταση, οι 

αγρότες δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους.  

… 

   

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  41ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Ασφαλτοστρώσεις – Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Σιγής» έτους 2006, προϋπολογισμού 999.900,00 €, δαπάνη 

εργασιών 948.664,25 €. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση σύνδεσης φ/β σταθμού ισχύος 5,40 KW στο 16ο Νηπιαγωγείο 

Σερρών και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 984,00 € με Φ.Π.Α.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  43ο:  Έγκριση επέκτασης – συμπλήρωσης δικτύου Φ.Ο.Π. επί των οδών 

Λαϊλιά και Μαζαράκη στις Σέρρες και ψήφιση σχετικής πίστωσης 

4.664,14 €.   

      

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  44ο: Έγκριση μελετών της πράξης «Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής 

συνείδησης σε Τοπικό Επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – 

Βουλγαρίας» (PROMO SAFE DRIVING). 

 α) Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σχολής Ασφαλούς 

Οδήγησης και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Σερρών, 

προϋπολογισμού 90.405,00 €.  

 β) Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του Δήμου 

Σερρών, προϋπολογισμού 172.200,00 €.   

 

 

κ. Γρηγοριάδης: Σε προηγούμενο συμβούλιο είχαμε κάνει την αποδοχή της 

χρηματοδότησης. Και τώρα ερχόμαστε να εγκρίνουμε τις δύο αυτές μελέτες. Έχετε 

μπροστά σας τον πίνακα. Είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να αγοραστούν όπως 

εκπαιδευτικός προσωμειωτής που κάνει και τα περισσότερα χρήματα, ο προϋπολογισμός 

είναι 50.000 γι’ αυτό το μηχάνημα μόνο. Στη συνέχεια έχουμε …, ποδήλατα, κράνη, 

μπαταρίες, βιντεοπροβολείς, υπολογιστής, οθόνη προβολής, φωτογραφική μηχανή, 

κάμερα, τηλεόραση, DVD Player, ντουλάπα πλαστική και έπιπλο τηλεόρασης. Όλα αυτά 

είναι μέσα στο πρόγραμμα.  
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Η άλλη μελέτη είναι τα 172.000, δεν είναι ένας σύμβουλος, υπάρχει μια σειρά 

υποχρεώσεων όπως είναι DVD, φυλλάδια, ελληνικά, αγγλικά, βουλγάρικα, 

παρακολούθηση site, …, επισκευές, συνέδρια, είναι μια σειρά δηλαδή υποχρεώσεων που 

απαιτούνται από τον ανάδοχο που θα αναλάβει αυτό το έργο. Δεν θα δώσει κάποιες 

συμβουλές.  

Την έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού αυτού και τον καθορισμό της 

εκτέλεσης με ανοιχτό διαγωνισμό και στις δύο περιπτώσεις.  

κ. Γκότσης: Επιβαρύνεται ο Δήμος;  

κα Σαραντίδου: Εδώ εμείς λέμε όχι.  

κ. Αναστασιάδης: Όχι κι εμείς.  

κ. Ίντος: Όχι.  

κ. Γάτσιος :  Από πού προκύπτει ότι πρέπει να είναι 172.000 για τον σύμβουλο; 

Γιατί είναι πραγματικά υπερβολικό το ποσό. 

κ. Γρηγοριάδης: Αυτά τα έκαναν οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι. Δεν τα κάναμε 

εμείς.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι μελέτη την οποία επεξεργάζονται ακόμη. Βγαίνουν αυτά τα 

ποσά από τη μελέτη.  

κ. Γάτσιος:  Το 2ο σκέλος δεν το ψηφίζουμε κι εμείς. 

κ. Γρηγοριάδης: Μα δεν είναι χρήματα του Δήμου. 

κ. Πρόεδρος:  Η ερώτηση του κ. Γκότση ήταν η πιο σημαντική. ¨Επιβαρύνεται ο 

Δήμος Σερρών με 1 €¨; Όχι.  

κ. Σαραντίδου: Αυτά τα χρήματα που στέλνει η Ε.Ε. μην εξαπατάστε ότι τα 

βγάζει από έναν κουμπαρά που δεν ξέρουμε ποιανού είναι και μας τα δίνει. Αυτά είναι 

χρήματα που τα έχουμε δώσει εμείς και μας τα γυρνάνε κατ’ αυτόν τον τρόπο.  

κ. Γρηγοριάδης: Αν δεν τα γυρίσουν σε εμάς θα τα πάρουν άλλοι.  

κ. Χρυσανθίδης:  … 

κ. Γρηγοριάδης: Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη δράση 

είναι 172.000 € και το ποσό της μελέτης είναι 172.050. Επειδή η συγκεκριμένη δράση 

έχει να κάνει με παρακολούθηση, προώθηση, τη δημιουργία ενός site το οποίο θα 

ενημερώνει, θα αναλάβει η εταιρεία και θα εκπαιδεύσει τα παιδιά, έχει αρκετές δράσεις.  

κ. Κοτρώνης:  Ασφαλής οδήγηση σημαίνει ότι σώζουμε ζωές. Δεν είναι 

πολυτέλεια αυτό. Ειδικά για την Ελλάδα που είμαστε πρώτοι σε θανάτους. Ένα 2ο, είτε 

συμφωνεί με τον πυρήνα της Ε.Ε., είτε διαφωνεί, σ’ αυτόν τον κουμπαρά της Ε.Ε. 

κάποιος πρέπει να βάλει το χέρι του, αν δεν το βάλουμε εμείς θα το βάλει κάποιος άλλος. 

κ. Μπιτζίδου:  Εγώ λυπάμαι ειλικρινά γιατί όλες αυτές οι ενέργειες που κάνουν 

οι πολιτισμένες χώρες και προσπαθούν να αποκτήσουν παιδεία τα παιδιά τους, εμείς 

καθόμαστε και συζητάμε το θέμα μισή ώρα για τις 172.000 €. Λυπάμαι ειλικρινά, αυτό 

είναι επένδυση για την επόμενη γενιά και συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο κ. 

Κοτρώνης.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία.   
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Δινάκης Κωνστανίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

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:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι στο 2ο σκέλος  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι στο 2ο σκέλος  

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι στο 2ο σκέλος  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι στο 2ο σκέλος  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι στο 2ο σκέλος  

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

 

43 



 

 

 

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 στο 2ο σκέλος  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται. 

             
ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση διοργάνωσης Εναρκτήριας Τεχνικής Συνάντησης της πράξης: 

«Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε Τοπικό 

Επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας»  (PROMO 

SAFE DRIVING). 

 

κ. Γρηγοριάδης:  Είμαστε υποχρεωμένοι από το πρόγραμμα, έχουμε μια Τεχνική 

Συνάντηση στην έδρα μας και όπως βλέπετε ζητούμε ένα ποσό 255 € για τους καφέδες 

και για κάποια γεύματα που θα παρατεθούν.  

κ. Αναστασιάδης: Πως συνεννοείστε με τους Βουλγάρους; 

κ. Γρηγοριάδης: Υπάρχει διερμηνέας.  

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη, Σαραντίδου). 

 

ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση φιλοξενίας Ευρωπαίων κτηνιάτρων για την στείρωση αδέσποτων 

ζώων του Δήμου Σερρών και ψήφιση πίστωσης 2.000,00 €.  

 

 

κ. Στεργίου:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, γνωρίζετε την … στα οικονομικά του 

Δήμου, γνωρίζετε επίσης … 

κ. Πρόεδρος:  Ο διάλογος μεταξύ σας μπορεί να συνεχιστεί έξω.  

… 

κ. Δούκα μπορείτε να περάσετε έξω και να συνεχίσετε τον διάλογο με τον 

συνάδελφο. 
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κ. Στεργίου:  … υπήρξε μια πρόταση παλιότερα από τον πρόεδρο του …, σε 

όλους τους γιατρούς που συνεργάζονται με τα φιλοζωικά σωματεία … 

κ. Πρόεδρος:  Συγνώμη κ. Στεργίου που σας διακόπτω, είναι η μεγαλύτερη 

ασέβεια να σηκώνεται να μιλάει ο εισηγητής και να σηκώνονται οι συνάδελφοι και να 

βγαίνουν έξω από την αίθουσα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ντροπή, δεν τιμά 

κανέναν αυτό το πράγμα. Και να σημειωθεί η απουσία του κ. Δούκα στο τελευταίο θέμα. 

Ευχαριστώ. Συνεχίστε κ. Στεργίου.  

κ. Στεργίου: Και πέρσι ήρθαν αυτοί οι γιατροί, βοήθησαν στη στείρωση των 

ζώων, αυτοί φέραν όλα τα φάρμακα και εμείς παρέχουμε το φαγητό. Είχαμε κάνει και 

μια συνάντηση με τον κ. Κωνσταντινίδη, ο οποίος παρέχει τη στέγη, και ο Δήμος θα 

επιβαρυνθεί λιγότερο από 2.000 € και γι’ αυτό φέραμε το θέμα να ψηφιστεί το ποσό αυτό 

για να μπορέσουμε τελικά αυτές τις 25 μέρες που θα καθίσουν οι γιατροί να 

στειρώσουμε τα 500 ζώα γιατί η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη στην πόλη, είναι μεγάλο 

το πρόβλημα και όσο προχωράει η οικονομική κρίση όλο και περισσότεροι πολίτες 

αφήνουν τα ζώα τους στην πόλη. Τον τελευταίο 1,5 μήνα έχει παρατηρηθεί πάνω από 60 

σκυλιά μεγάλα να έχουν αφεθεί στην πόλη.  

κ. Γάτσιος:  Δεν υπάρχουν Σερραίοι γιατροί που να κάνουν αυτό το πράγμα; 

κ. Στεργίου: Είναι από την Ε.Ε. αυτοί οι γιατροί και είναι δωρεάν.  

κ. Πρόεδρος:  Λήξη της συνεδρίασης.  

    

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 
 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

527 / 2011 Συζήτηση και προτάσεις επί του σχεδίου για τον νέο Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών. 

 

528 / 2011 Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού Π.Ε. 

Σερρών.  

 

529 / 2011 Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού Π.Ε. 

Σερρών. 

 

530 / 2011  Ορισμός επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των 

προμηθειών, ελαστικών, ηλεκτρολογικού υλικού αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων, ανταλλακτικών συστήματος μετάδοσης κίνησης, 

ανταλλακτικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών υδραυλικών συστημάτων, 

ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 

ΕΚΠΟΤΑ 

  
531 / 2011  Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την συντήρηση και επισκευή των 

μεταφορικών  μέσων του Δήμου Σερρών.  
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 532 / 2011  Έγκριση διοργάνωσης του 2ου Περιφερειακού Συνεδρίου στο πλαίσιο του 

έργου: «PIMMS TRANSFER» και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € 

από τις πιστώσεις του έργου. 

 

533 / 2011 Έγκριση της αρ. 24 / 2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής 

Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ».  

 

534 / 2011 Ενημέρωση επί των αρ. 25, 26 και 27/2011 αποφ. Δ.Σ. της Δημοτικής 

Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ».  

 

535 / 2011 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και παράταση υλοποίησης του 

ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Εικονική περιήγηση στην πόλη 

των Σερρών», προϋπολογισμού 22.755,00 €. 

 

536 / 2011 Αδελφοποίηση του Δήμου  Belgorod – Dnestrovskyi της Περιφέρειας 

Οδησσού Ουκρανίας με το Δήμο Σερρών. 

 

537 / 2011 Έγκριση πληρωμής ωρών υπερωριακής απασχόλησης  παρελθόντων 

μηνών σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών.  

 

538 / 2011 Έγκριση πληρωμής αποδοχών μηνός Δεκεμβρίου 2010 σε υπαλλήλους 

των πρώην Δήμων: Καπετάν Μητρούση, Σκουτάρεως και Σερρών με το 

πρόγραμμα Stage. 

 

539 / 2011 Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 98ης Επετείου Απελευθέ-ρωσης 

της πόλης μας στις 29 Ιουνίου 2011, ποσού 1.704,28 €. 

 

540 / 2011 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εντύπων καρτών 

ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.300,00 

€. 

 

541 / 2011 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας, στους: 

α) Τζαμπάζη Ολύμπιο 32,00 €, β) Τζαμπάζη Νικόλαο 32,00 € και γ) 

Καρακίζη Μαρία 43,20 €, ήτοι συνολικά 107,20 €. 

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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                                                      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 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυστούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

 

47 



 

Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

Μερετούδης Δημήτριος 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

 

Τατούδης Παναγιώτης 

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

Χράπας Παντελής 

 

Χρυσανθίδης  Βασίλειος 

 

 

 

 


