
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η / 13 – 07 – 2011 



 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η 

 

 

Της  13ης  Ιουλίου 2011 

 

 

Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Δινάκης Κωνστανίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας) 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αγοραστός Αγοραστός  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αποστολίδου Ραχήλ 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

Βαλτσάνης Δημήτριος  

Γαλάνης Στέργιος 

  

Γκότσης Ηλίας 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος  

Δήμου Ιωάννης 

Δούκας Γεώργιος 

Δρίγκα Χρυσούλα 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

Ίντος Δημήτριος 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Κοτρώνης Παναγιώτης 

Μερετούδης Δημήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Νιζάμης Δημήτριος 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

Σούζας Ζαχαρίας 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

Φωτιάδης Στέφανος 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Γάτσιος Αθανάσιος   
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Συμπλήρωση εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών». 

                      
ΘΕΜΑ   2ο: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών». 

   
ΘΕΜΑ   3ο: Αντικατάσταση μελών επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων στους 

παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Φεστιβάλ Αμφίπολης. 

                         
ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση πρόσληψης οδηγού με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την 

κάλυψη αναγκών της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Σερρών. 

       
ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση χορήγησης επιδόματος στους απασχοληθέντες με την 

εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2009. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση χορήγησης επιδόματος στους απασχοληθέντες με την 

εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2010. 

         

ΘΕΜΑ   8ο: Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 28, 29, 30, 31 και 32/2011 αποφάσεων 

του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών».  

 

ΘΕΜΑ   9ο: Επιλογή και διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 

έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος βοσκής για το έτος 2011 και 

εφεξής. 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις 

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

 

ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2011. 

 

ΘΕΜΑ   13ο: Έγκριση – τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για 

την έκδοση και εξόφληση των ενταλμάτων πληρωμής των υπαλλήλων 

μερικής απασχόλησης της Δ.Ε. Σκουτάρεως με ημερομηνία λήξης των 

συμβάσεων 02-11-2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης 

ποσού 68.337,36 €. 

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, ως προς τα μισθώματα 

σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών ποσού 100.000,00 €. 
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ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση διαδικασίας καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων 

τρίτων προς Δήμους. 

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και συμβατικής αμοιβής της 

μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική 

Μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα 

Σερρών», και ψήφιση σχετικής πίστωσης, η οποία απαιτείται για την 

απρόσκοπτη συνέχιση της μελέτης.  

 

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση 7ου πινακίου αμοιβής της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική 

Αποτύπωση και Πολεοδομική Μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. 

Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών», ποσού 8.897,24 € με Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ   18ο:  α) Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Κατασκευή 

βρεφονηπιακού Σταθμού Σκουτάρεως, προϋπολογισμού 1.090.000,00 

ευρώ προερχόμενες α) από πιστώσεις προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» 

ποσού 807.526,80 ευρώ και β) από πιστώσεις δημοτικών πόρων ποσού 

282.473,20 ευρώ.  

 β) Εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 

2011. 

 γ) Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2011 με την 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 64.660,58 ευρώ και  

 δ) Έγκριση του δεύτερου Α.Π.Ε. με τελικό κόστος εργασιών 

562.712,98 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) 

του έργου: «Κατασκευή χωνευτηρίου στο Α’ Νεκροταφείο», 

προϋπολογισμού δαπάνης 12.200,00 ευρώ και συνολικής δαπάνης 

10.277,22 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση καταβολής οφειλής εξόφλησης του 4ου λογαριασμού του 

έργου: «Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων Δήμου Σερρών» ποσού 1.776,66 €. 

 

ΘΕΜΑ   21ο: Έγκριση μελέτης του Υποέργου (1): «Ολοκληρωμένες Αστικές 

Αναπλάσεις Οδικών Αξόνων Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 

5.550.000,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής 

της πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Άνω Καμινίκια – Ιμαρέτ 

(Πανόραμα) του Δήμου Σερρών και αποπληρωμή της μελέτης με την 

εξόφληση του 7β λογαριασμού αμοιβής του μελετητή ποσού 32.086,71 

€. 

 

ΘΕΜΑ   23ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου 

Σερρών» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013, 

προϋπολογισμού 1.605.000,00 € 
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ΘΕΜΑ   24ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών 

του Δήμου μας», προϋπολογισμού 17.500,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση 

της απαιτούμενης πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ   25ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Αλλαγή διαρρύθμισης αποδυτηρίων 

Γηπέδου Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 17.500,00 € με Φ.Π.Α. 

Ορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση της απαιτούμενης 

πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: «Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση – 

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας» του πρώην Δήμου Λευκώνα για το 

έτος 2011, προϋπολογισμού 38.000,00 € από Δημοτικούς Πόρους, και 

εξόφληση δεύτερης και τελικής πιστοποίησης του έργου ποσού 

7.367,90 €. 

 

ΘΕΜΑ   27ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Κλάδεμα και κοπή 

επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών», 

προϋπολογισμού 30.688,50 € με Φ.Π.Α., ψήφιση αναγκαίας πίστωσης 

και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της. 

 

ΘΕΜΑ   28ο: Έγκριση υλοποίησης παροχής υπηρεσιών: «Διεύρυνση δυνατοτήτων 

βελτίωσης της μικροκλιματικής συμπεριφοράς περιοχής του αστικού 

ιστού της πόλης των Σερρών» για την υποστήριξη υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης του Δήμου Σερρών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - «Βιοκλιματικές 

Αστικές Αναπλάσεις», εγγραφή της στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 

2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 20.000,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσης 2011. 

 

ΘΕΜΑ   29ο: Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας γεωερευνητικών εργασιών – 

γεωτεχνική έρευνα σχετικά με το έργο: «Ανόρυξη νέας υδρευτικής 

γεώτρησης στο Τ.Δ. Καλών Δένδρων Σερρών» για το έτος 2011 και 

έγκριση σχετικής δαπάνης ποσού 1.845,00 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ   30ο: Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας γεωερευνητικών εργασιών – 

γεωτεχνική έρευνα σχετικά με το έργο: «Αποκατάσταση πηγών 

Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση 

εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές έως το 

βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα» για το έτος 2011 και έγκριση 

σχετικής δαπάνης ποσού 2.352,25 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ   31ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – έγκριση κυκλοφοριακών κανονιστικών 

αποφάσεων στην πόλη των Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ   32ο: Έγκριση συμμετοχής στα προγράμματα του Διεθνούς Συμβουλίου για 

Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες – Τοπικές Κυβερνήσεις για την 

Αειφορία – Δ.Σ.Π.Π. (I.C.L.E.I. – International Council for Local 

Environmental Initiatives)  
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ΘΕΜΑ   33ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: 

«Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης 

της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο 

Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 147.000,00 € στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Μακεδονία – Θράκη», εγγραφή της στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 

2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 147.000,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσης 2011. 

 

ΘΕΜΑ   34ο: Καθορισμός αριθμού αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος 

εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων στο Δήμο Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ   35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Κατασκευή πίστας Motocross διεθνών προδιαγραφών και 

κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης και υποστήριξης 

αγωνιζόμενων και θεατών στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών», 

προϋπολογισμού 780.000,00 ευρώ, δαπάνη εργασιών 861.800,00 ευρώ 

που εκτελέστηκε  το έτος 2008. 

 

ΘΕΜΑ   36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Ενδοδημοτική Οδοποιία των Δ.Δ. Άνω Καμήλας, Μονοκκλησιάς, 

Βαμβακιάς, Αναγέννησης», πρώην Δήμου Κ. Μητρούση, 

προϋπολογισμού 184.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., δαπάνη εργασιών 

124.085,16 ευρώ με Φ.Π.Α. που εκτελέστηκε το 2009. 

 

ΘΕΜΑ   37ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

 

ΘΕΜΑ   38ο: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

 

ΘΕΜΑ   39ο: Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του Δήμου Σερρών 

από την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ελπίδα 

Καρούμπαλη, ποσού 36,90 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ   40ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. 

Στ. Γαλάνη, συνολικού ποσού 106,64 ευρώ. 

 

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος: Ξεκινάμε με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που είχαν 

υποβληθεί από τους κ. Γκότση και κ. Αγοραστό από το προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Διαβάζει την ερώτηση του κ. Γκότση: «Κύριε Πρόεδρε, το κτίριο της 

Αστυνομίας είναι στη λίστα των κτιρίων προς πώληση για να συγκεντρώσει η 

Κυβέρνηση τα 50 δις ευρώ. Πρέπει να ξέρετε ότι το οικόπεδο του κτιρίου 

παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Δήμο το 1987 για την κατασκευή του κτιρίου της 

Αστυνομίας. 

Πρέπει να διεκδικήσουμε από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου ένα 

ακίνητο, διότι ο λόγος που παραχωρήθηκε το παραπάνω οικόπεδο δεν εξυπηρετεί 

πλέον τον σκοπό για τον οποίο έγινε η δωρεά». 
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Παρακαλώ τον κ. Καλαïτζίδη Βασίλειο να δώσει την απάντηση. 

κ. Καλαϊτζίδης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3095/23-08-1983 τίτλο κυριότητας το 

οικόπεδο ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Κτηματική Εταιρεία του 

Δημοσίου, η οποία με την αριθμ. 19242 απόφασή της το παραχώρησε στα πλαίσια 

της δικαιοδοσίας της στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Μετά από αίτημα του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στις 14 Οκτωβρίου 1987 προς τον Δήμο με θέμα 

χαρακτηρισμός οικόπεδο Σερρών, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με την απόφαση 

819/1987 τροποποιεί το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης στο Ο.Π. 202 Α και 

χαρακτηρίζει το οικόπεδο του εν λόγω πολυγώνου, έκτασης 1610μ2  σαν χώρο 

κατάλληλο για την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου. 

Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 777/1999 απόφασή του προχωρά 

σε αποχαρακτηρισμό ενός τμήματος του οικοπέδου εμβαδού 665μ2 για την ανέγερση 

οικοδομής η οποία θα αναλάβει την … στο έργο.  Η … σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προκήρυξε τον σχετικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση 

όλου του ακινήτου με αντιπαροχή. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα δεν αποδεικνύεται ότι το 

συγκεκριμένο οικόπεδο είναι κυριότητας του Δήμου Σερρών. 

κ. Πρόεδρος:  Το κτίριο αυτό όπως είπε ο κ. Συνάδελφος δεν ανήκει στον 

δήμο Σερρών, οπότε νομίζω η απάντηση δόθηκε.  

Πάμε στην 2η ερώτηση που είχε υποβληθεί από τον συνάδελφο κ. Αγοραστό 

Αγοραστό με θέμα τη «Νομιμότητα έργου ΟΤΕ για τις οπτικές ίνες». Να διαβάσω 

όλη την ερώτηση.  

«Σήμερα το πρωί ξεκίνησε το έργο του ΟΤΕ για την τοποθέτηση καμπινών 

πάνω στα πεζοδρόμια προκειμένου να τελειώσει δίκτυο οπτικών ινών. Ο δήμος 

Σερρών έδωσε μια γενική άδεια στον ΟΤΕ για περισσότερες από 140 καμπίνες σε όλη 

την πόλη. Είναι όμως δικαιοδοσία του ΟΤΕ για το πώς και πότε θα τοποθετηθούν οι 

καμπίνες. Ενώ από όλους τους Σερραίους επιχειρηματίες, εργολάβους ζητούνται από 

τις υπηρεσίες κατόψεις, … για το πώς και πότε θα κατασκευαστεί κάτι προκειμένου 

να πάρουν άδεια, στην περίπτωση όμως του ΟΤΕ κάτι τέτοιο δεν συνέβη. 

Συζητώντας σήμερα το θέμα με  υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου κατάλαβα ότι 

έργα που έχουν να κάνουν με τομές του δρόμου δεν χρειάζεται να περάσουν από το 

Δ.Σ., αντιθέτως με αυτά που θα γίνουν υπέργειες κατασκευές. Στην περίπτωση του 

ΟΤΕ όλες οι κατασκευές θα είναι υπέργειες, παρ’ όλα αυτά θέμα μέχρι σήμερα δεν 

ετέθη στο Δ.Σ. Αυτές οι κατασκευές θα έχουν και μια κολόνα ύψους 5 μέτρων η 

οποία θα χρησιμεύει για παροχή της ΔΕΗ και κατασκευή. 

Με αφορμή όλα τα παραπάνω ερωτώ, είναι νόμιμη η άδεια που έχει ο ΟΤΕ 

αφού δεν έχει περάσει πρώτα από Δ.Σ.; Ο δήμος Σερρών ποια συμφέροντα 

εξυπηρετεί των δημοτών και των ντόπιων επιχειρηματιών μιας Α.Ε., στη 

συγκεκριμένη το Χρηματιστήριο, και διοικούμενης πλέον από τους Γερμανούς; Γιατί 

να μην προβλέπεται να υπάρχει ακριβές σημείο για την τοποθέτηση των καμπινών 

στην άδεια;  

Για όλα αυτά σας παρακαλώ να δώσετε στο Σώμα όλα τα έγγραφα που έχουν 

να κάνουν με το συγκεκριμένο έργο καθώς και το ιστορικό αυτού. Να ενημερωθεί ο 

Εμπορικός σύλλογος γιατί τα προβλήματα με τους Σερραίους επιχειρηματίες θα είναι 

πολλά και έντονα. Ακόμα και τώρα, την ύστατη στιγμή, να επέλθει συνεννόηση με 

τον ΟΤΕ».  
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κ. Γαλάνης:  κ. Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, από την αρχή της 

χρονιάς και σε αναφορά που έγινε στο Δ.Σ., μας απασχολούσε αυτό το θέμα των 

δικαιωμάτων διέλευσης από τις διάφορες εταιρείες που έχουν έρθει στην πόλη μας. 

Γίνεται μια προσπάθεια από το Τμήμα Προσόδων να οργανώσει όλο αυτό το ζήτημα 

μέσα από μια Κανονιστική απόφαση η οποία ουσιαστικά θα τροποποιεί άλλες 

Κανονιστικές αποφάσεις και μ’ αυτή την αφορμή κ. Πρόεδρε ασχοληθήκαμε και με 

άλλα δικαιώματα διέλευσης, με το τέλος διέλευσης δηλαδή που αφορούσε τον ΟΤΕ. 

Ξεκίνησε μια αλληλογραφία, σε πρώτη φάση πετύχαμε να λάβουμε μια απάντηση 

από τον ΟΤΕ σε σχέση με το θέμα των τελών διέλευσης του δήμου Σερρών. Να μας 

πει δηλαδή ο ΟΤΕ εγγράφως, ότι ¨ναι πράγματι σας αναγνωρίζουμε αυτό το δικαίωμα 

και για φέτος σας δίνουμε αυτό το ποσό, της τάξης των 40.000 Ευρώ¨.  

Ωστόσο εμείς δεν μείναμε με τα χέρια σταυρωμένα, ελέγξαμε ακόμα πιο πολύ 

και σε συνεργασία με την … την αρχή του Κράτους που ελέγχει δηλαδή, και θα 

απαντήσουμε σ’ αυτό το έγγραφο του ΟΤΕ ότι το ποσό που μας οφείλει για τέλος 

διέλευσης είναι μεγαλύτερο. Ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που αφορά αυτά τα 

δύο συγκεκριμένα.  

Όσον αφορά το συγκεκριμένο, σας παραδώσαμε έγγραφη απάντηση, έδωσα 

εντολή στην υπάλληλο των Τμήματος Προσόδων να κάνει μία έρευνα για το πώς 

ακριβώς ήταν η ερώτηση του κ. Συναδέλφου και ουσιαστικά μου παραθέτει όλα τα 

έγγραφα και τα επισυνάπτει σε μια απάντηση και κοντολογίς θα πω ότι υπάρχει 

Α.Δ.Σ. με αρ. 131/22-2-2010, η οποία λέει εν ολίγης ότι εγκρίνει το Δ.Σ. τις εργασίες 

μετακίνησης και κατάληψης πεζοδρομίων της πόλης όπου χρειαστεί και όπως 

αναφέρεται στη συνημμένη μελέτη του ΟΤΕ και β) τις εργασίες εκσκαφής και 

αδειοδότησης σύμφωνα με τα ισχύοντα, όπως αναλυτικά αναφέρει η συνημμένη 

μελέτη του ΟΤΕ. Και ως εισηγητής, που είναι η Τεχνική Διεύθυνση, και από τα 

συγκεκριμένα έγγραφα, εδώ είναι μια άδεια … όσον αφορά όμως τις καμπίνες, και 

ευχαριστώ τον συνάδελφο για την ευκαιρία που μας έδωσε, το Τμήμα Προσόδων με 

έγγραφο 27/7/2001 … έστειλε προς τον ΟΤΕ ένα έγγραφο με το οποίο ζητά που 

ακριβώς θα τοποθετηθούν για να βάλουν και το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου 

χώρου. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια έγγραφη απάντηση και επισυναπτόμενα όλα 

τα έγγραφα για το συγκεκριμένο θέμα, είναι στη διάθεση όλου του Δ.Σ. 

Για το θέμα του καφάο όμως, επειδή πρόκειται για κατάληψη κοινοχρήστου 

χώρου, στέλνουμε έγγραφο και διεκδικώντας ουσιαστικά αυτά που μας αναλογούν ως 

τέλος κοινοχρήστων. Ωστόσο όπως αντιλαμβάνεστε, ναι μεν υπάρχει μια καλή σχέση 

και συνεργασία με τον ΟΤΕ σαν μια εταιρεία που φέρνει έργα στην πόλη μας αλλά 

εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν και όλα τα νόμιμα.  

κ. Αγοραστός: Δηλαδή παραδέχεστε ότι μπορεί να είναι παράνομο το έργο. 

Μπορεί να το φέρατε στο προηγούμενο Δ.Σ. αλλά δεν είχε επισυνάψει ο ΟΤΕ τα 

ακριβή σημεία στα οποία θα έμπαιναν οι καμπίνες. Στην ουσία το έργο είναι στον 

αέρα και εσείς μιλάτε για τέλη. Εγώ δεν μίλησα για τέλη.  

Πόσο είναι νόμιμο να γίνονται υπέργειες κατασκευές χωρίς ακριβές σημείο 

από τον οποιοδήποτε. Όχι μόνο από τον ΟΤΕ, από τον οποιοδήποτε.       

κ. Πρόεδρος:  Είστε σαφέστατος. Θα δώσει μια απάντηση ο κ. Στεργίου πάνω 

στο θέμα αυτό και νομίζω ότι κλείνει.  

κ. Στεργίου: Το έργο δεν είναι παράνομο, ο ΟΤΕ τοποθετεί τις καμπίνες για 

να αναπτύξει μεγαλύτερες ταχύτητες με τις οπτικές ίνες, θα τοποθετηθούν τα παλιά 

καφάο, απλά μέσα στην μελέτη η οποία ήρθε και στο Δ.Σ., περιγράφεται … το παλιό 

καφάο, για να λειτουργήσουν οι οπτικές ίνες επειδή χρειάζονται και ρεύμα της ΔΕΗ. 
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κ. Αγοραστός:  Δηλαδή θα ξηλώσουν τα παλιά καφάο. Πάντως τα παλιά 

καφάο ήταν κολλημένα στις οικοδομές ενώ αυτές οι καμπίνες είναι έξω στους 

δρόμους. 

κ. Αναστασιάδης: Λίγο να συμπληρώσω κάτι.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αναστασιάδη είναι απαντήσεις σε ερωτήσεις. Δεν θέλω να 

παραβιάζουμε τον Κανονισμό. Θα περιμένετε μισό λεπτάκι, μετά θα σας δώσω το 

λόγο.  

Πάμε σε μια 3η ερώτηση η οποία έχει υποβληθεί από τον κ. Γκότση σχετικά 

με ένα τιμολόγιο του Δήμου Καπετάν Μητρούση. Παρακαλώ κ. Γαλάνη την 

απάντηση.  

κ. Γαλάνης: Και πάλι κ. Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι, εγγράφως σας 

παραδίδω την απάντηση σε σχέση με την απώλεια του συγκεκριμένου τιμολογίου. Σε 

συζήτηση που είχαμε με τον κ. Επίτροπο έχει εγκριθεί με ποιον τρόπο θα πληρωθεί 

το συγκεκριμένο ποσό έτσι ώστε τουλάχιστον από την πλευρά της υποχρέωσης του 

δήμου προς τον συγκεκριμένο εργολάβο να είμαστε εντάξει, μας ενημέρωσε ο κ. 

Επίτροπος ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να πληρωθεί.  

Όσον αφορά την διεξαγωγή της έρευνας σχετικά με κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις χάθηκε αυτό το έγγραφο, τιμολόγιο, θα διεξαχθεί η νόμιμη διαδικασία. 

Όσον αφορά αυτό που ρωτήθηκε την προηγούμενη φορά για την χρηματοδότηση, αν 

πάρουμε χρήματα, η κ. Προϊσταμένη, η κ. Γουναρίδου, σήμερα μου έδωσε έγγραφο 

με ημερομηνία 13/7 σύμφωνα με το οποία ενημερώνει το Σώμα ότι με έγκριση – 

χρηματοδότηση συγκεκριμένων κωδικών … υπάρχει πίστωση 65.000 Ευρώ σε … 

δίνω την έγγραφη ανάλυση αλλά και το τι διαδικασία ακολουθήσαμε αλλά και τη 

συνέχεια όσον αφορά την εξέταση της απώλειας του τιμολογίου. Ενημερώνω το 

Σώμα ότι θα πληρωθεί ο εργολάβος.  

κ. Αναστασιάδης: Το έργο αυτό δεν έχει τελειώσει, οι γεωργοί δεν έχουν 

νερό, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, πως θα 

πληρωθεί; 

κ. Γαλάνης:  Για το έργο αυτό στάλθηκε έγγραφο το 2010 στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο και επέστρεψε λόγω έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών. Εκδόθηκε 

ένταλμα. Από εκεί και πέρα η επιβλέπουσα αρχή, … εγγράφως αναφέρονται αυτά, 

και επίσης δεν έχει συναφθεί πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Υπάρχουν 

διαδικασίες σε εξέλιξη. Υπάρχουν αυτά εγγράφως.  

κ. Πρόεδρος:  Η απάντηση δόθηκε. Είναι σε εξέλιξη το θέμα.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν είναι σε εξέλιξη …  

… 

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει μια ερώτηση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Δ.Σ. από 

τον κ. Κοτρώνη, με θέμα «Κίνδυνος Εκποίησης της Δημοτικής περιουσίας μετά από 

την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και εφαρμοστικού νόμου». 

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Με δυο λόγια την ερώτηση σας κ. Κοτρώνη και η απάντηση 

στο επόμενο Δ.Σ.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν τον ακούμε.  

κ. Κοτρώνης:   Παίρνοντας αφορμή από την ερώτηση του κ. Γκότση για το 

κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης, δυστυχώς, είδα ότι στον εφαρμοστικό νόμο με 

βάση το άρθρο 1 και 10, η περιουσία του δήμου εκποιείται. Δηλαδή όταν λέει αυτό το 

ταμείο που έβαλε …πρόεδρο και … διευθύνοντα σύμβουλο να εκποιήσει στην ουσία 

… κ. Αναστασιάδης: … 
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κ. Πρόεδρος:  Σεβαστείτε τον συνάδελφο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη 

διακόπτετε.  

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Κοτρώνης: Μπορεί λοιπόν με βάση το άρθρο 1 και 10 του εφαρμοστικού 

νόμου η περιουσία, η κρατική, και εγώ νόμιζα ότι «κρατική»  είναι του Κράτους, 

όπως στον καθένα πάει στο μυαλό του, δυστυχώς όμως το άρθρο 1 και 10 του 

εφαρμοστικού νόμου δεν εννοεί αυτό. Το άρθρο 1 τονίζεται και στο άρθρο 10 

εξειδικεύεται ότι «κρατική περιουσία» θεωρείται και των ΟΤΑ. Και ρωτάω 

συγκεκριμένα εκεί, ¨Γιατί δεν κάνατε τίποτα; Δεν το αντιληφθήκατε;¨, κανένας δεν 

πήρε μυρωδιά και όλοι οι άλλοι δήμοι, και εκποιείται εκτός από την κρατική 

περιουσία και των ΟΤΑ. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να μας πάρουν το 

Δημαρχείο, τον παιδικό σταθμό ή οτιδήποτε και να το πουλήσουν στους Γερμανούς, 

στους Ιταλούς και πάει λέγοντας. Αυτό είναι επί της ουσίας. Διαβάστε το. Θέλω 

απαντήσεις την επόμενη φορά.  

κ. Αγοραστός:  Το άρθρο 1 δεν μιλάει για εκποίηση. …  

κ. Πρόεδρος:  Πάμε στα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης.  

1ο θέμα, ¨Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξης της πράξης επέκτασης ΧΥΤΑ δήμου 

Σερρών, προϋπολογισμού 5.005.000 Ευρώ¨. Παρακαλώ κ. Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος:  Αν δείτε το ΥΠΕΡΑ μετά την απένταξη του έργου της 

επέκτασης του ΧΥΤΑ του δήμου Σερρών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

μπορούμε να καταθέσουμε την μελέτη με τεχνικό δελτίο στο πρόγραμμα του ΥΠΕΡΑ 

και να χρηματοδοτηθεί ο δήμος Σερρών για το έργο αυτό από το πρόγραμμα αυτό. 

Όπως επίσης μπορεί να χρηματοδοτηθεί και για τα έργα αποκατάστασης πρώην 

ΧΑΔΑ. Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, είμαι στη διάθεση σας να απαντήσω.  

κ. Μηλίδης:  Θα ήθελα να ρωτήσω αν οριστικών απεντάσσεται το έργο για 

επέκταση ΧΥΤΑ; Θέλω μια επίσημη απάντηση. Αυτό εδώ μιλάει βέβαια για 14 εκ.. 

Η ερώτηση μου είναι η εξής, επειδή ασφυκτιούμε από τα σκουπίδια, για τι 

χρονοδιάγραμμα μιλάμε; Το άλλο ήταν έτοιμο και έπρεπε να δοθεί για δημοπράτηση, 

μπορούσε πολύ σύντομα να λειτουργήσει και να μην υπήρχε αυτό το τραγικό 

πρόβλημα των σκουπιδιών.  

κ. Πρόεδρος:  Η απάντηση δόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από 

τον κ. Σώκο με το έγγραφο που λέει καθαρά ότι απεντάσσεται το έργο από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης. Τώρα όμως, άνοιξε το ΥΠΕΡΑ 

και μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο από το πρόγραμμα αυτό. Ο προϋπολογισμός 

του έργου πάντα ήταν αυτός, που αναφέρεται τώρα, η έγκριση χρηματοδότησης τότε 

από το ΦΕΚ ήταν 3.100.000. Είναι τα πάντα έτοιμα, υπάρχουν μελέτες, από τη 

στιγμή που θα το εντάξουμε το έργο στο πρόγραμμα αυτό, αμέσως ξεκινάει η 

δημοπράτηση. Δεν θα υπάρξει καθυστέρηση.  

κ. Γκότσης: κ. Δήμαρχε, από τη στιγμή που απεντάχθηκε η επέκταση, αυτή 

την υποβολή την κάνουμε εμείς για να πάρουμε όλα τα απορρίμματα του νομού. Αν 

είναι έτσι νομίζω ότι κάνετε λάθος. Από τη στιγμή που εμείς ήδη με τον ΧΥΤΑ που 

έχουμε, ο δήμος Σερρών βολεύεται, νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε μεγάλο 

πρόβλημα του να δεχόμαστε, και μπορεί εσαεί, τα απορρίμματα όλου του νομού. Και 

αυτό εμείς δεν το θέλουμε.  

κ. Δήμαρχος: κ. Γκότση ισχύει αυτό που ίσχυε και με την προηγούμενη 

ένταξη του έργου. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει τίποτα. Ποιο είναι το σκεπτικό; 
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Γίνεται η επέκταση του ΧΥΤΑ του δήμου Σερρών, παράλληλα 

ολοκληρώνεται η διαδικασία του ΧΥΤΥ και μέχρι να ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ για να 

λειτουργήσει, δέχεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην επέκταση του ΧΥΤΑ, ο 

δήμος Σερρών προσπαθώντας να βοηθήσει, και τα απορρίμματα των άλλων δήμων. 

Αυτό ήταν πάντα το σκεπτικό, μ’ αυτό συμφωνούσαμε, δεν αλλάζει τίποτα.  

κ. Γκότσης: Αλλάζει. Άλλαξαν τα δεδομένα. Διότι ο κύριος … η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, απένταξε το έργο και είπε ότι θα πάνε όλα στο 

Παλαιόκαστρο, άρα εμείς αν θα δεχτούμε να γίνει ΧΥΤΥ από τη στιγμή που δεν θα 

λειτουργήσει όπως είναι; Άλλαξαν τα δεδομένα. Και γιατί επιμένει ο δήμος αφού 

ΧΥΤΥ δεν θα γίνει; Υπήρξε μια σύγκρουση μεταξύ της κ. Τζάκρη και του κ. …, από 

τη στιγμή που δεν θα γίνει ΧΥΤΥ εκεί πάνω και στόχος και σκοπός της κυβέρνησης 

είναι να πάνε, και μιλάμε για μια γραμμή, ο Περιφερειάρχης εκτελεί αποφάσεις της 

Κυβέρνησης, λέει ότι εκεί θα πάνε τα σκουπίδια σε 1-2-3 μήνες, άρα λοιπόν εμείς 

γιατί επιμένουμε να το κάνουμε επέκταση;  

κ. Δήμαρχος: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παρ’ όλο που το εξήγησα και 

άλλες φορές δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλο αλλάζετε θέση.  

κ. Γκότσης: Δεν αλλάζω θέση.  

κ. Δήμαρχος:  ΧΥΤΥ στο Παλαιόκαστρο θα γίνει. Η γραμμή της 

Κυβέρνησης, σύμφωνα με αυτά που έλεγε και η κ. Τζάκρη και ο κ. Κουκουλόπουλος, 

είναι η ίδια. Δεν δέχονται την απόφαση του κ. Σώκου, δεν συμφωνούν. Η γραμμή της 

Κυβέρνησης σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κ. Κουκουλόπουλος ο οποίος από ότι 

μας είπε θα επισκεφτεί σύντομα τις Σέρρες, η γραμμή είναι, να ενταχθεί αυτό το έργο 

για την επέκταση του ΧΥΤΑ, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση του 

έργου του ΧΥΤΥ, ήδη ο τεχνικός σύμβουλος για το έργο αυτό έχει βγει, θα 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες, μας ζήτησαν μια μελέτη κόστους οφέλους, αυτή τη 

μελέτη την κάνει το τεχνικός σύμβουλος, θα την καταθέσουμε στο υπουργείο, την 

Παρασκευή καλώς εχόντων των πραγμάτων καταθέτουμε το Τεχνικό Δελτίο για την 

επέκταση του ΧΥΤΑ.  

Εγώ επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, ξεκαθάρισα ενώπιον του υπουργού 

και ενώπιον όλων των δημάρχων το εξής, ότι εγώ 1ον ως δήμαρχος και ως Δ.Α. 

διασφαλίζουμε πρώτα τα συμφέροντα του δήμου μας και των δημοτών μας και είπα, 

σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούμε εμείς απορρίμματα των άλλων δήμων 

αν δεν γίνει ανάδοχος του έργου της επέκτασης του ΧΥΤΑ και δεν ξεκινήσουν οι 

εργασίες κατασκευής τους, να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει, και αν δεν είμαστε 

σίγουροι ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του ΧΥΤΥ. Σε καμιά 

περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούμε εμείς σκουπίδια. Άλλωστε εμείς, ως Δ.Α., από 

τότε που αναλάβαμε μειώσαμε τον όγκο των σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ του δήμου 

Σερρών, σταματώντας να παίρνουμε τα σκουπίδια του δήμου Νιγρίτας. Τι πιο 

ξεκάθαρη εισήγηση από αυτή;  

Αυτά ειπώθηκαν. Εκτός αν δεν θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα και αν θέλουμε 

να το μεταθέσουμε και στα εγγόνια μας και στρουθοκαμηλίζουμε. Αν θέλουμε να 

λυθεί το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι να μπορούσε να λειτουργήσει 

το ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα θα 

απαλλαχθούμε. Ας μας πει η Κυβέρνηση ότι μπορούμε εκεί να ρίξουμε τα σκουπίδια,  

υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, είναι ξεκάθαρη και λέει ότι δεν 

μπορούμε να ρίξουμε εκεί σκουπίδια σύμμεικτα αν δεν ολοκληρωθούν τα έργα για 

την βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων και το κέντρο διαλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών.  
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Αυτή είναι μια κοινή γραμμή που κρατάμε όλοι οι δήμαρχοι. Τουλάχιστον 

από την έναρξη αυτής της δημαρχιακής θητείας, η συντριπτική πλειοψηφία του 

πολιτικού κόσμου, βουλευτές, οι πάντες σχεδόν, κληθήκατε και εσείς και οι αρχηγοί 

των παρατάξεων σε μία σύσκεψη που κάναμε με όλους τους βουλευτές. Αυτή είναι η 

κοινή γραμμή, αυτή την κοινή γραμμή υπηρετούμε. Εμείς ως δήμος, ένας 

μητροπολιτικός δήμος, ασφαλώς πρώτα διασφαλίζουμε τα συμφέροντα του δήμου 

μας και των δημοτών μας, παράλληλα όμως δεν είναι δυνατόν να μείνουμε αμέτοχοι 

και να μην βοηθήσουμε στην οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των 

απορριμμάτων.  

κ. Αναστασιάδης:      Τα χρήματα που βγάλαμε εμείς, τα 3.100.000, στην 

προηγούμενη Κυβέρνηση, ο κ. … σταμάτησε; Και γιατί δεν μας στέλνει τα τεύχη 

δημοπράτησης; Είναι υποχρεωμένος να μας στείλει να τεύχη δημοπράτησης. Για να 

πάνε τα σκουπίδια στο Παλαιόκαστρο θα πληρώνουν οι Σερραίοι χρυσάφι. Δεν 

βοηθάτε τους δημότες των Σερρών.  

κ. Πρόεδρος:  Μπαίνουμε στον κύκλο των τοποθετήσεων.  

κ. Μηλίδης: Άκουσα τον κ. Δήμαρχο, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι στο 

θέμα … του χρονοδιαγράμματος, δεν πήραμε σαφή απάντηση από τον κ. Δήμαρχο. 

Κατ’ εμέ κακώς απεντάχθηκε στο έργο από τον κ. Σώκο και νομίζω φταίνε κυρίως 

και η Δημοτική Αρχή αλλά και ο κ. Δήμαρχος. Είχαμε επισημάνει από τον 

Φεβρουάριο ότι ο κ. Δήμαρχος έδειξε ενδοτικότητα.   

Βεβαίως και θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα, βεβαίως και είμαστε υπέρ της 

λειτουργίας του ΧΥΤΥ όσο το δυνατόν γρηγορότερα, πιστεύουμε ότι είναι χρονικά 

δύσκολο να λειτουργήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα γιατί είναι πολλά χρόνια 

που το θέμα αυτό ταλανίζει το νομό μας, εγώ τουλάχιστον στα 8 χρόνια νομαρχιακής 

θητείας, είδα ότι αυτό το θέμα ταλανίζει.  

Εδώ όμως φοβούμαι ότι τελικά θα δεχόμαστε τα σκουπίδια και των άλλων 

δήμων που είναι πάρα πολλά, χωρίς να έχουμε την ανάλογη υποδομή. Απεντάχθη μεν 

το έργο που ήταν έτοιμο να λειτουργήσει αύριο, απεντάσσοντας το πρόγραμμα αυτό 

πιστεύω ότι τώρα θα πάμε αρκετά πίσω. Είναι αυτό που λέμε ότι το αναβάλλουμε για 

λίγο, κάνουμε ένα άλλο πρόγραμμα, δεν βγαίνουν τόσο εύκολα τα προγράμματα των 

εκατομμυρίων στη σημερινή συγκυρία.  

Άρα λοιπόν θα ήθελα να είμαστε, βεβαίως ήταν τελείως παράλογο να 

διαφωνεί ο Περιφερειάρχης της Κυβέρνησης με τον υπουργό της Κυβέρνησης, 

σήμερα είναι αύριο δεν είναι, με την ευκαιρία λοιπόν της επίσκεψης στον δήμο 

Σερρών θα ήθελα να τεθεί το θέμα επί τάπητος, παρόντων όλων μας, απαιτώ από τον 

κ. Κουκολόπουλο χρονοδιάγραμμα για τον ΧΥΤΑ Σερρών. Θα μας πνίξουν τα 

σκουπίδια. Τα είπατε αλλά από τα ¨θα¨ και ¨θα¨ έχουμε χορτάσει.  

κ. Φωτιάδης:  κ.κ. Συνάδελφοι θα πρέπει να δούμε το θέμα σε μια επίκαιρη 

διάσταση. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ο σχεδιασμός στην 

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας μιλάει για ένα χώρο ταφής, για ένα ΧΥΤ, ο χώρος λοιπόν, 

το κύτταρο, ο ΧΥΤ έχει ολοκληρωθεί σχεδόν και ο σχεδιασμός μιλάει για έναν τέτοιο 

χώρο σε επίπεδο νομού. Σημαίνει δηλαδή ότι όταν προτάθηκε η επέκταση του ΧΥΤΑ 

Σερρών ήταν εναλλακτικό σενάριο, ήταν με βάση τον σχεδιασμό της Περιφέρειας και 

δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει η Πολιτεία δύο έργα. Διότι ο σχεδιασμός της 

Περιφέρειας ξαναλέω, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, να έχει έναν χώρο υποδοχής 

απορριμμάτων. Έναν χώρο. Σε απόσταση 30 χλμ η Πολιτεία, δεν μπορεί να 

χρηματοδοτήσει δύο τέτοια έργα. Πρέπει να αλλάξει ο Περιφερειακός σχεδιασμός. 
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Συνεπώς, ξαναλέω, η διαχείριση των απορριμμάτων, επειδή γνωρίζουμε σε 

λίγο καιρό θα είναι … της Περιφέρειας, το ξέρετε πολύ καλά, θεωρώ ότι το έργο δεν 

πρέπει να ψηφιστεί και να προταθεί, είναι σε λάθος κατεύθυνση, ο δήμος Σερρών 

διεκδικεί ένα έργο ΧΥΤΑ εντός του αστικού χώρου του, σε απόσταση 500 μ. από τη 

μεγαλύτερη σχολική μονάδα του δήμου, και υπάρχουν κίνδυνοι που δεν θα τους 

επισημάνω. Καθ’ ότι είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο έργο που έχει 

ολοκληρωθεί, σημειωτέων, το έργο ήταν ενταγμένο με 8.400.000 και σήμερα 

απορρόφησε 12.800.000, ο νομός δηλαδή πήρε 4 εκ. επιπλέον. Κανείς δηλαδή δεν 

τιμωρεί τον νομό, πήρε 4 εκ. επιπλέον. Συνεπώς, η Πολιτεία πλήρωσε με βάση τον 

Περιφερειακό σχεδιασμό και οργάνωσε τον χώρο υποδοχής απορριμμάτων.  

Για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής υπολειμμάτων και όχι σύμμεικτου 

σκουπιδιού, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες και θα πρέπει οι ενέργειες να 

γίνουν με αναγωγή τους με βάση την οικονομική συγκυρία.  

Θεωρώ δηλαδή ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση η πρόταση του δήμου, θα 

πρέπει να διεκδικήσουμε, γιατί όχι μηχανήματα διαλογής και μείωσης του όγκου, να 

δούμε και αυτό το περιβόητο μηχάνημα συμπίεσης να το επισκευάσουμε και θα 

πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό προς κάθε κατεύθυνση, ότι ένα έργο που 

στοίχισε 12.800.000 δεν μπορεί να απαξιωθεί. Για πόσο διάστημα κ.κ. Συνάδελφοι, 

γιατί ο κ. Δήμαρχος μας είπε πριν ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε σκουπίδια εάν δεν 

προκύψει ο ανάδοχος, και αν δηλαδή πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας το έργο, που 

είναι το πιο σύνηθες με βάση την ελληνική πραγματικότητα, άπαξ και δημοπρατηθεί 

και ενταχθεί να το δώσουν μέσα στο 2012 σε έναν χρόνο από τώρα αν θα έχουμε 

στοιχειωδώς την πρώτη … και πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας, εμείς θα τους πούμε 

τους άλλους δημάρχους ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τα σκουπίδια; Για πόσο θα 

λειτουργεί το έργο αυτό ως ΧΥΤΑ; Για 5 χρόνια; Αθροιστικά δηλαδή θα 

απαξιώσουμε το ολοκληρωμένο έργο, αυτό που έκανε 12.800.000 για έξι χρόνια το 

λιγότερο; Αυτές είναι ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται με τη κοινή λογική. 

Δεν μπορεί να λειτουργήσει εντός αστικού ιστού ΧΥΤΑ για τα επόμενα 5-6 

χρόνια όπως είπα, δεν μπορεί να … ο Περιφερειακός Σχεδιασμός γιατί είναι γνωστό 

ότι έχουμε έναν χώρο υποδοχής εντός του νομού, εντός της ενότητας, χρήματα 

δόθηκαν με το παραπάνω σε ένα έργο που τείνει να απαξιωθεί αν δεν το 

υποστηρίξουμε και βεβαίως θα πρέπει να μπει καθαρά πόσο θα στοιχίσει ο τόνος 

στον Σερραίο δημότη αλλά και σε όλο τον νομό.  

Δεν θα ψηφίσουμε λοιπόν την υποβολή αυτής της πρότασης και περιμένουμε 

να διεκδικήσει ο δήμος άλλου είδους εξοπλισμό για να λειτουργήσει επιτέλους 

ΧΥΤΥ και στον υπάρχοντα χώρο αυτό περιμέναμε και αυτό είναι το σωστό. Είναι σε 

λάθος κατεύθυνση η υποβολή της πρότασης και πραγματικά διερωτώμαστε το γιατί.  

κ. Κοτρώνης:  κ. Πρόεδρε είναι τραγικό το ότι εμείς συζητάμε αυτή τη 

στιγμή για ένα ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ τη στιγμή που την προηγούμενη εβδομάδα η 

COMMISSION επέβαλε πρόστιμο στην ελληνική Πολιτεία διότι κατασκευάζει και 

λειτουργεί υπέρμετρα τους ΧΥΤΥ. Είναι ξεπερασμένη αυτή η τεχνολογία στην 

Ευρώπη εδώ και χρόνια. Γιατί; Γιατί σκεπάζουμε σκουπίδια σε ποσοστό 70 και 80% 

ενώ το ανεκτό όριο στην Ευρώπη είναι 10-20%. Τόσο σκεπάζουν με τις άλλες 

μεθόδους που είναι η ανακύκλωση, η μείωση απορριμμάτων κ.λπ. και εμείς συζητάμε 

σαν ένα επίτευγμα το αν θα λειτουργήσει ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ και αν θα γίνει επέκταση 

ΧΥΤΑ. Είμαστε σε έναν κυκεώνα αντικρουόμενων απόψεων, είτε από άγνοια, είτε 

από πολιτικές σκοπιμότητες, είτε από προσωπικές απόψεις, προσπαθούμε να 

καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Θα ήθελα και εγώ να προσχωρήσω στην 

άποψη του κ. Φωτιάδη.  

12 



 

Αλλά η κ. Τζάκρη της ίδιας Κυβέρνησης, με τον κ. Σώκο της ίδιας 

Κυβέρνησης, διαφωνούν. Εγώ με καλή διάθεση καταλήγω ότι αυτό είναι συμβατό με 

την άποψη της κ. Τζάκρη η οποία όταν σε προηγούμενη συνάντηση με τον κ. 

Δήμαρχο κάτω στην Αθήνα της είπαν ότι υπάρχει η … από τον κ. Σώκο, είπε ότι δεν 

υπάρχει πρόβλημα και ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΡΑ, αυτό λοιπόν 

που κάνουμε τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή … . Σώκος, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργός δεν συμφωνούν, πως θα μπορέσουμε εμείς να 

καταλήξουμε και να έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη;  

Εμείς καταλήγουμε ότι αυτή είναι η σωστή άποψη και θα υποστηρίξουμε την 

επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών.  

κ. Αναστασιάδης:  Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε τα σωστά και τα 

πρέποντα, και να προστατεύουμε τους Σερραίους πολίτες για να μην πάθουν ζημιά. 

Επαναλαμβάνω, ή θα πρέπει το Παλαιόκαστρο να έρθει στον δήμο Σερραίων γιατί 

εμείς είμαστε οι φορείς, έχουμε το 85% αυτών των σκουπιδιών και θα είναι ένα πολύ 

μεγάλο κόστος για τους Σερραίους πολίτες ή θα αξιοποιήσουμε τον δικό μας ΧΥΤΑ 

και θα πορευτούμε έτσι, μόνοι μας. Διότι είναι ντροπή, όπως πληρώνουν οι Σερραίοι 

το νερό χρυσάφι, έχουν δεν έχουν οι άνθρωποι λεφτά, έτσι θα πληρώνουν και τα 

σκουπίδια. … Το ενδιαφέρον είναι μόνο για ψήφους. 

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, το είπα και στις ερωτήσεις μου, 

και ο κ. Κοτρώνης είπε τους προβληματισμούς όσον αφορά τις δύο γραμμές της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Κεντρικής Εξουσίας. Παρ’ όλες τις επιφυλάξεις 

μου και βλέποντας το μέλλον του νομού μας, το μέλλον των παιδιών μας και ότι θα 

πρέπει να κάνουμε βήματα που αυτός ο νομός, η πόλη μας θα μπορέσει να αποφύγει 

όλα τα απορρίμματα που είναι κοντά στο σχολείο, κοντά στο Μετόχι κ.λπ., βέβαια 

για 2-3 χρόνια θα πηγαίνουν ακόμα εκεί, θα ψηφίσω παρ’ όλες τις επιφυλάξεις μου 

ναι, γιατί θα πρέπει να δούμε μπροστά, θα πρέπει να δούμε την Ευρωπαϊκή 

αναπτυξιακή προοπτική.  

κ. Πρόεδρος:  Κλείνει την τοποθέτηση επί του θέματος ο Δήμαρχος.  

κ. Δήμαρχος: Το χρονοδιάγραμμα για την επέκταση του ΧΥΤΑ του δήμου 

Σερρών, από τη στιγμή που θα ενταχθεί στο ΥΠΕΡΑ, θα είναι το ίδιο που θα ήταν αν 

δινόταν μια άδεια δημοπράτησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αυτό το ίδιο 

είναι το χρονοδιάγραμμα. Από τη στιγμή που θα το εντάξουμε στο πρόγραμμα, 

αμέσως θα πάρουμε άδεια δημοπράτησης, θα γίνει ο διαγωνισμός, θα βγει ο ανάδοχος 

και θα  γίνει το έργο. Δεν αλλάζει τίποτα στο χρονοδιάγραμμα.  

Όσον αφορά για το …, και άλλη φορά σας το είπα κ. Μηλίδη, υπήρχε μια 

κοινή γραμμή από όλους τους δημάρχους. Πολλές συσκέψεις έγιναν στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όχι μόνο από εμένα, από όλους τους δημάρχους, και από 

βουλευτές, και στον υπουργό στον κ. Ραγκούση είχαμε πάει και στην κ. Τζάκρη, 

πολλές συσκέψεις, διεκδικήσαμε αυτή τη γραμμή. Τώρα για ποιο λόγο ο κ. Σώκος 

έβγαλε αυτό το έγγραφο δεν μπορώ να το ξέρω, με το οποίο διαφωνεί η Κυβέρνηση. 

Τώρα για ποιο λόγο διαφωνούν δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, να απαντήσει η 

Κυβέρνηση και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δεν θα απολογηθώ εγώ για τη διαφωνία 

τους. Κι εγώ διαφωνώ με τη διπλή αυτή γραμμή, αλλά έρχεται η Κυβέρνηση διά του 

υπουργού και λέει ¨όχι¨, τώρα αν θα αλλάξουν μεθαύριο εγώ δεν το ξέρω. Σας λέω 

αυτά που λένε αυτή τη στιγμή και αυτά μπορούν να τα βεβαιώσουν όλοι οι δήμαρχοι. 
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Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβούμαστε διότι επαναλαμβάνω αυτό έγινε 

ξεκάθαρο, δεν πρόκειται να δεχθούμε, βλέπετε μειώθηκε ο όγκος των σκουπιδιών 

από τη στιγμή που αναλάβαμε, σταματήσαμε να παίρνουμε από τη Νιγρίτα, δεν 

πρόκειται να δεχθούμε ούτε ένα σκουπίδι από άλλο δήμο αν δεν αρχίσει να 

κατασκευάζεται η επέκταση του ΧΥΤΑ του δήμου Σερρών. Και αν δεν επιταχυνθούν 

οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου. Αυτά τα ξεκαθάρισα, τους 

είπα ότι εγώ πρώτα θα προστατέψω τα συμφέροντα του δήμου και των δημοτών και 

μετά βεβαίως ως μητροπολιτικός δήμος, θα δώσουμε μια οριστική λύση στο 

πρόβλημα αυτό, χρειάζεται πολιτική ωριμότητα και υπευθυνότητα, πρέπει κάπως να 

λύνονται κάποια προβλήματα, να παραβλέπονται οι όποιες σκοπιμότητες διότι επί 

χρόνια αυτό το πρόβλημα μπορούσε να είχε λυθεί. Επί χρόνια ξέρετε τι έγινε και 

φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο, στο παρά πέντε ή στο μηδέν. Και χαίρομαι που κάποιοι 

συνάδελφοι τοποθετούνται εδώ με υπευθυνότητα και ωριμότητα. Δεν πρέπει το θέμα 

αυτό να το πάμε στα εγγόνια μας.  

7-8 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο ΧΥΤΥ στο Παλαιόκαστρο, 

προσπαθούσαν οι πάντες να πείσουν τον κόσμο να γίνει ΧΥΤΥ, όλοι αυτό δεν 

λέγανε; Υπάρχει καμιά αμφιβολία επ’ αυτού; Τώρα γιατί έγινε ΧΥΤ δεν μπορώ να το 

καταλάβω και ας πάνε να το πούνε στους κατοίκους του Παλαιοκάστρου αν ο ΧΥΤΥ 

έγινε ΧΥΤ. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι ¨δεν 

μπορείτε να ρίξετε σκουπίδια εκεί αν δεν κάνετε αυτές τις μονάδες¨. Εμείς θα 

ήμασταν ευτυχείς αν μπορούσαμε να πάμε να ρίξουμε εκεί, θα κλείναμε τον ΧΥΤΑ 

τον δικό μας και θα πηγαίναμε να ρίχνουμε τα σκουπίδια εκεί. Μας λένε όμως ότι δεν 

γίνεται αυτό. Μας λένε λοιπόν ότι αν θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα στα επόμενα 3-4 

χρόνια, και σας λέω ότι μπορεί να λυθεί το θέμα, χρειάζεται όμως πολιτική 

ωριμότητα, υπευθυνότητα και όχι άλλες σκοπιμότητες.  

Κίνδυνοι αν υπάρχουν από τον ΧΥΤΑ δήμου Σερρών, είναι πολύ απλό, 

καταθέσαμε τον φάκελο μας στην Περιφέρεια για να πάρουμε την άδεια εναπόθεσης 

των αποβλήτων. Δώσαμε τις απαντήσεις μας στους Επιθεωρητές που ήρθαν προχτές 

και έλεγξαν τον ΧΥΤΑ του δήμου Σερρών, και οτιδήποτε άλλο ζητήσουν θα το 

δώσουμε. Αν αυτοί οι δύο φορείς μας πουν ότι εκεί δεν μπορεί να λειτουργήσει 

ΧΥΤΑ, δεν μας δίνουν άδεια εναπόθεσης, ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτό θα το πουν 

αυτοί, δεν θα το πούμε εμείς. Εμείς ποιοι είμαστε δηλαδή που θα πούμε ότι εκεί δεν 

επιτρέπεται ή δεν μπορεί να λειτουργήσει; Επί 60 χρόνια λειτουργούσε χωματερή. 

Κανένας δεν είπε τίποτα. Τώρα 10 χρόνια λειτουργεί ΧΥΤΑ και μετά από 10 χρόνια 

που λειτουργεί ΧΥΤΑ ανακαλύψαμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Έλεος!  

Αν γίνει αξιολόγηση και πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, το ίδιο ισχύει και 

αν πάμε και ρίξουμε σκουπίδια στο Παλαιόκαστρο και κάνουν αυτοί ενστάσεις. Ότι 

θα γίνει εκεί θα γίνει και εδώ και δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι 

στα χέρια μας για να το λύσουμε, και επαναλαμβάνω χρειάζεται πολιτική ωριμότητα. 

Η λύση υπάρχει, είμαστε σε έναν σωστό δρόμο, η συντριπτική πλειοψηφία του 

πολιτικού κόσμου συντάσσεται με αυτή τη γραμμή και πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια 

μπορούμε να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και 

να υπερηφανευόμαστε εμείς όλοι που θα συντελέσουμε σ’ αυτή τη λύση.  

κ. Πρόεδρος:  Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε 

ψηφοφορία.  

κ. Φωτιάδης: Θέλω το λόγο κ. Πρόεδρε για δυο λεπτά. Κ. Αγγελίδη, οι 

υπαινιγμοί σας, επειδή προφανώς απευθύνονται προς εμένα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να 

είναι πιο … καθότι ήσασταν απών από αυτή τη προσπάθεια.  
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Κάποιοι που βάλαν … και προσπαθήσανε αυτοί θα υπερηφανεύονται. Εσείς 

τώρα που επί της ουσίας αναλαμβάνεται για τα 10 χρόνια που λειτουργεί κ.λπ. δεν 

χρειάζεται να το απαντήσω διότι αυτό δεν είναι επιχείρημα. Επί της ουσίας πάλι δεν 

απαντήσατε και … πως θα λυθεί το θέμα; Θα κάνουμε αυτά τα εργοστάσια που θα 

στοιχίσουν πόσα εκατομμύρια; Που θα στοιχίσει στη τσέπη του Σερραίου πόσα, για 

να αφήνει τα απορρίμματα του; Επί της ουσίας λοιπόν δεν λέτε τίποτα. Η διεκδίκηση 

τώρα, έπρεπε να είναι στη σωστή κατεύθυνση, στη λογική του εξοφλισμού για να 

γίνει η διαλογή και η επεξεργασία και η συμπίεση και όχι να κατασκευάζουμε ένα 

ακόμη κύτταρο. Επί της ουσίας λοιπόν το κύτταρο ολοκληρώθηκε. Το αν θα κάνουμε 

τη συμπίεση και τη διαλογή κ.λπ., οπουδήποτε μπορούμε να την κάνουμε. Εμείς θα 

κινούμαστε ακόμη με αυτό που σχεδιάστηκε πριν από 10 χρόνια; Αλλού είστε 

ευέλικτος, αλλού δογματικός. Για ποιο λόγο;  

κ. Δήμαρχος: Το πόσο θα στοιχίσει, ο υπουργός μας ζήτησε μια μελέτη 

κόστους οφέλους την οποία κάνει ο τεχνικός σύμβουλος και θα την παραδώσει. Και 

σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να χρηματοδοτήσει το 

έργο μέχρι και 47%, δηλαδή μπορεί να δώσει αρκετά χρήματα, οπότε θα μειωθεί 

πάρα πολύ το ποσό που θα δίνει ο πολίτης. Αυτά θα σας τα πει και ο ίδιος ο υπουργός 

και θα χαρώ πολύ, όσοι λένε αυτά που λένε εδώ, να τα πουν και μπροστά στον 

υπουργό.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα ολοκληρώθηκε. Μπαίνει σε ψηφοφορία. 

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι μόνο για την πόλη των Σερρών  

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:     Ναι  

κ. Χρυσανθίδης:     Όχι  

κ. Φωτιάδης:     Όχι   

κ. Δρίγκα:      Όχι   
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κ. Ηλιοπούλου:     Όχι  

κ. Κοτρώνης:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Παπαδοπούλου:     Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Όχι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ. 

 

κ. Πρόεδρος:   Πάμε στο 2ο θέμα με τίτλο «Ψήφιση πίστωσης με ένδειξη 

¨Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου Σερρών ποσού 73.800 

Ευρώ¨». Υπάρχει καμία αντίρρηση για το θέμα; Όχι.  

Πάμε στο 3ο θέμα ως κατεπείγον λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, πρόκειται 

για …ΕΣΑΝΣ , η οποία στην τακτική της Συνέλευση στις 30/6/2011 αποφάσισε 

ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τα 392.438, 34 Ευρώ με την 

έκδοση 133.938 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η καθεμία 2,93 Ευρώ.  

Καλούμε το Δ.Σ. να πάρουμε μια καταρχήν απόφαση σήμερα και να 

συμμετέχουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΣΑΝΣ ως Δήμος Σερρών 

που για τον δήμο μας φτάνει στο ποσό των 170.259,37 Ευρώ, το ποσοστό του δήμου 

μας στην ΕΣΑΝΣ είναι το 45,64%. Παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο για μια σύντομη 

ενημέρωση.  

κ. Δήμαρχος:  Αν μπορώ να απαντήσω στις απαντήσεις σας θα απαντήσω 

όπου μπορώ, όπου δεν μπορώ γιατί τώρα μόλις ανέλαβα την Προεδρεία της ΕΣΑΝΣ, 

εδώ είναι και η γραμματέας της ΕΣΑΝΣ και ο γενικός γραμματέας του δήμου που 

μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.  

Στις 30 Ιουνίου, στη γενική συνέλευση της ΕΣΑΝΣ πάρθηκε μια ομόφωνη 

απόφαση σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 

Διότι αν δεν γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η άλλη οδός είναι η λύση της 

εταιρείας. Δεν πρέπει να λυθεί η εταιρεία. Φυσικά διανύουμε ένα μεταβατικό στάδιο, 

περιμένουμε προεδρικό διάταγμα, πολύ πιθανόν να δημιουργηθεί ένας φορέας σε 

επίπεδο Περιφέρειας που θα διαχειρίζεται τα απορρίμματα όλης της Περιφέρειας, 

όμως εμείς μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό πρέπει την εταιρεία αυτή να την 

λειτουργήσουμε. Για να την λειτουργήσουμε πρέπει να γίνει αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά 392.000 Ευρώ. Όλοι οι μέτοχοι, συνολικά, πρέπει να καταβάλλουν 

αυτό το ποσό.  

Εμείς θα πάρουμε μία απόφαση που να δείχνει τη θέληση μας ότι θέλουμε να 

συμμετέχουμε σ’ αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εν συνεχεία θα έρθει 

θέμα στο Δ.Σ. για να ψηφίσουμε την πίστωση που μας αναλογεί.  
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Εμάς μας αναλογεί μια πίστωση 170.000 Ευρώ, στις 170.000 είναι και τα χρέη 

των προηγούμενων ετών του δήμου Σερρών, διότι ο δήμος Σερρών δυστυχώς δεν 

πλήρωσε ούτε το 2009 που έπρεπε να πληρώσει 42.000 Ευρώ, ούτε το 2010 που 

έπρεπε να πληρώσει 29.000 Ευρώ. Τώρα το ποσό είναι 88.000 και πλέον έχουμε και 

αυτά που χρωστούσαν και οι πρώην δήμοι, αυτοί που έχουν ενσωματωθεί σε μας. 

Όλο αυτό το ποσό είναι συνολικά 170.000 Ευρώ. Αυτό θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά, 

τμηματικά, να το δώσουμε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα οικονομικά του δήμου δεν 

μας επιτρέπουν να δώσουμε αυτό το ποσό αμέσως, θα προσπαθήσουμε όμως να 

ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, αξίζει τον κόπο, δεν είναι δυνατόν ο δήμος 

Σερρών να μη συμμετέχει σ’ αυτόν φορέα και να μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο 

θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτά για συντομία. Αν έχετε κάποιες 

ερωτήσεις και μπορώ να σας απαντήσω, πολύ ευχαρίστως, αν δεν μπορώ θα σας 

παραθέσω στη γραμματέα και στον γενικό γραμματέα.  

κ. Μηλίδης:  κ. Δήμαρχε είδα ότι τώρα αναλάβατε ως Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ, 

ήθελα να ρωτήσω, πολλά χρόνια λειτουργεί αυτή η εταιρεία και επειδή τα σκουπίδια 

είναι το καυτό πρόβλημα, έχετε ενημερωθεί για το τι έγινε μέχρι τώρα. 

Ανταποκρίνεται σε αυτά που πρέπει να κάνει σύμφωνα με το καταστατικό και τι 

προγραμματισμό κάνει για τα επόμενα χρόνια;  

κ. Δήμαρχος:  Αυτή τη στιγμή έχει βγει ο ανάδοχος, ο τεχνικός σύμβουλος 

για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, για να γίνουν όλα τα εργοστάσια. 

Έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση, έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

διαγωνισμός, για το ποιοι θέλουν να συμμετέχουν στην κατασκευή αυτών των 

εργοστασίων. Έγινε μια προεπιλογή των εταιρειών και τώρα ο τεχνικός σύμβουλος 

θα πάει στη 2η φάση για να καταθέσουν τις μελέτες τους όλες αυτές οι εταιρείες και 

να δούμε ποια εταιρεία θα το πάρει. Παράλληλα, ο τεχνικός σύμβουλος, πρώτα φορά 

τον γνώρισα κι εγώ και του ζήτησα να μας ετοιμάσει τη μελέτη κόστους που μας 

ζήτησε ο κ. Κουκουλόπουλος και η κ. Τζάκρη, και βάση αυτής της μελέτης θα δει το 

υπουργείο και αναλόγως θα χρηματοδοτήσει το έργο μέχρι και 47%. Σ’ αυτή τη φάση 

βρίσκεται η εταιρεία αυτή, σχετικά με το θέμα της ολοκλήρωσης του ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου.  

κ. Μηλίδης: Μόνο αυτός είναι ο ρόλος της ΕΣΑΝΣ; 

κ. Δήμαρχος: Ο ρόλος της είναι η διαχείριση των απορριμμάτων όλου του 

νομού. Θα μπορούσε η ΕΣΑΝΣ να διαχειριστεί και τον ΧΥΤΑ του δήμου Σερρών, 

όμως υπάρχει απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου που έλεγε ότι δεν μπορούν να το 

διαχειριστούν αυτοί.  

Υπάρχει λοιπόν ο τεχνικός σύμβουλος που θα προχωρήσει στη 2η φάση για να 

επιλέξει τον ανάδοχο του έργου αν όλα πάνε καλά και θα δούμε η Κυβέρνηση τι θα 

χρηματοδοτήσει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μπορούν να πάνε όλα καλά. Μπορεί να 

γίνει το έργο αυτό και πρέπει να το πιστέψουμε όλοι. Πρέπει να υπάρχει η πολιτική 

ωριμότητα γιατί τα χρόνια περνάνε, ας ανατρέξουμε πίσω να δούμε πόσα χρόνια 

χάσαμε από παλινδρομήσεις και σκοπιμότητες. Επιτέλους κάποτε να σταθούμε στο 

ύψος των περιστάσεων. 

κ. Κοτρώνης: Εγώ δεν πείστηκα ότι έχει λόγο ύπαρξης της ΕΣΑΝΣ. Δηλαδή 

πληρώνει τόσα χρόνια ο κόσμος, καταβάλλουμε κάποια ποσά, αφού ήταν τόσο 

απαραίτητος ο ρόλος της ΕΣΑΝΣ, γιατί δεν πληρώνουν και οι υπόλοιποι δήμοι; Γιατί 

ο νέος δήμος Σερρών να πληρώνει όλα αυτά τα ποσά; Για ποιο λόγο; Αυτός είναι ο 

λόγος; Για την πληρωμή του τεχνικού συμβούλου; 
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 Αν δεν υπάρχει ΕΣΑΝΣ δεν μπορεί να γίνει επιλογή; Η ύπαρξη της ΕΣΑΝΣ 

είναι απαραίτητη μόνο για την επιλογή Τεχνικού Συμβούλου; Και πάλι είμαστε με 

την ψήφο μας ένοχοι γιατί επικυρώνουμε ένα παρελθόν της ΕΣΑΝΣ τόσα χρόνια 

απραξίας και δεν ξέρω τι ποσά δόθηκαν γι’ αυτή την ιστορία.  

κ. Δήμαρχος: Λέτε γιατί δεν πλήρωναν οι άλλοι δήμοι, δεν είναι ότι δεν 

πλήρωνε μόνο ο δήμος Σερρών. Δεν μπορώ να απολογηθώ γιατί δεν πλήρωναν οι 

άλλοι δήμοι. Μήπως μόνο την ΕΣΑΝΣ δεν πλήρωναν; Χρωστάν παντού. Δεν ρίχνω 

ευθύνες σε κανέναν δήμαρχο. Σε μπορεί να γίνει ο ΧΥΤΥ χωρίς την ΕΣΑΝΣ. Τώρα 

αν μπορούσε να έχει μεγαλύτερη δραστηριότητα ή όχι δεν είναι νομίζω επί του 

παρόντος, αλλά είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η λειτουργία της ΕΣΑΝΣ. 

κ. Γκότσης:  Θεωρώ ότι η ΕΣΑΝΣ, ήταν όλα αυτά τα χρόνια ουχί παρόν. 

Προσφορά μηδέν και ζητούσε χρήματα. Τώρα δεν καταλαβαίνω εγώ γιατί ζητούσε 

44.000 και 29.000 για ποιο έργο; Και επαναλαμβάνω τη λέξη ¨ουχί παρόν¨.  

κ. Φωτιάδης:  κ.κ. Συνάδελφοι, μετά από εφαρμογή του νόμου έγινε η 

ΕΣΑΝΣ και υπήρξε και λειτουργούσε. Αν δηλαδή οι εργολάβοι ή οι κάτοικοι, νιώθαν 

ότι πρέπει να το  υπερασπιστούν και … στο Συμβούλιο Επικρατείας, δεν έφταιγε η 

ΕΣΑΝΣ. Ο νόμος λοιπόν λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένας φορέας διαχείρισης και λέει 

πως θα συγκροτηθεί. Ήταν υποχρέωση των ΟΤΑ. Σήμερα είμαστε σε μετάβαση και 

βεβαίως η διαχείριση των απορριμμάτων πάει στην Περιφέρεια. Θα γίνει 

Περιφερειακός Σχεδιασμός. Μπαίνει ένα θέμα, πρέπει να βιαστούμε τώρα και να 

προχωρήσουμε, να βγάλουμε τον τεχνικό σύμβουλο και να δώσουμε το έργο, όπου 

έργο είναι τα δύο εργοστάσια τα οποία θα φέρουν τέτοια επιβάρυνση που πραγματικά 

τρομάζει κανείς να το σκεφτεί; Μήπως πρέπει να αφήσουμε αυτή τη διαχείριση να 

την κάνει η Περιφέρεια όπως και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός;  

Κ.κ. Συνάδελφοι … ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και προφανώς δεν είναι 

γνωστό. Τα σκουπίδια, λέει ο Καλλικράτης, ότι η διαχείριση τους είναι αρμοδιότητα 

της Περιφέρειας. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη θέση. Λέμε ¨Όχι¨, δεν πρέπει να 

δώσουμε το έργο, αυτά τα δύο εργοστάσια κοστίζουν πολλά χρήματα. Το ότι ο 

φορέας είναι απαραίτητος, έχει δίκιο ο Δήμαρχος, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ο 

φορέας, γιατί γίνεται σύγχυση ο ΧΥΤΑ των Σερρών είναι της πόλης των Σερρών, του 

δήμου Σερρών, ο φορέας της ΕΣΑΝΣ έχει τη διαχείριση των απορριμμάτων όλου του 

νομού.  

κ. Δήμαρχος: Εμείς τώρα δεν ψηφίζουμε την ανάθεση του έργου σε κάποιον 

ανάδοχο. Εμείς παίρνουμε μια απόφαση για να πούμε ότι συνεχίζεται η λειτουργία 

της ΕΣΑΝΣ. Από εκεί και πέρα είναι άλλο θέμα. Εμείς ψηφίζουμε την συνέχιση της 

λειτουργίας της ΕΣΑΝΣ και για να συνεχίσει η λειτουργία της ΕΣΑΝΣ πρέπει να 

πάρουμε μια απόφαση για το αν θα συμμετέχουμε στην αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου. Το έργο το αν θα δοθεί, που θα δοθεί και πόσο θα συμμετέχει το κράτος 

σ’ αυτή τη χρηματοδότηση, είναι ένα άλλο θέμα. Θα προκύψει σύντομα.     

κ. Αναστασιάδης:   Εγώ επιμένω στην αυτοδιαχείριση. Η ΕΣΑΝΣ δεν έκανε 

ποτέ κανένα έργο. Απλώς μαζεύει λεφτά και ποτέ δεν έκανε κάτι. Ποτέ δεν θα 

ψηφίσω κάτι τέτοιο. Όταν εμείς σαν δήμος Σερρών έχουμε 30 μηχανικούς και 

παρακαλάμε να γίνει αυτοδιαχείριση, για ποιο λόγο να γίνει η ΕΣΑΝΣ; Τι θα κάνει η 

ΕΣΑΝΣ; Τόσα χρόνια δεν έκανε ούτε ένα έργο, μόνο λεφτά ξέρει να παίρνει. Ποτέ 

δεν θα ψηφίσω.       

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα ολοκληρώθηκε. Μπαίνει σε ψηφοφορία. 
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κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Όχι  

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:     Όχι   

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Φωτιάδης:     Ναι    

κ. Δρίγκα:      Ναι    

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι   

κ. Κοτρώνης:     Όχι   

κ. Αγοραστός:     Όχι   

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Παπαδοπούλου:     Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι   

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ. 

 

κ. Πρόεδρος:  Και πάμε στο 4ο και τελευταίο θέμα κ.κ. Συνάδελφοι.  Έρχεται 

ως κατεπείγον. «Υδροδότηση περιοχής [ΠΑΛΙΑΓΚΑ] Αγροκτήματος Λευκώνα, 

αφορά τα Ξενοδοχεία [ALEXANDER] & [ACROPOL]. Παρακαλώ μία σύντομη 

ενημέρωση από τον κ. Μυστακίδη. 
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κ. Κοτρώνης:  Αυτό δεν το έχουμε, κύριε Πρόεδρε, πότε μπήκε αυτό; 

κ. Πρόεδρος: Ναι, αυτό προέκυψε, τώρα. Είναι super επείγον και θα 

ακούσετε. Παρακαλώ τα κινητά σας κλείστε τα. 

κ. Μυστακίδης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Κατ’ αρχή να εξηγήσω γιατί μπήκε ως κατεπείγον το θέμα αυτό, υπήρχε 

αυτό δεν το αρνούμαστε, αλλά πραγματικά συνειδητοποίησα το Σαββατοκύριακο που 

μας πέρασε το κατεπείγον του θέματος. Δηλαδή τα ξενοδοχεία αυτά τα δύο 

ξενοδοχεία το «ALEXANDER» & το «ACROPOL» υδροδοτούνται από το δίκτυο 

του Λευκώνα, και συγκεκριμένα από τις πηγές Μοραμόρ και Μπατανίων, με ένα 

αγωγό ο οποίος υφίσταται πάρα πολλές βλάβες τελευταία και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην υδροδότηση των ξενοδοχείων.  

Πέρα από τα προβλήματα που έχουν οι πηγές τις οποίες υποκαθιστούμε με 

ένα έργο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί κάθε φορά που 

δημιουργείται ένα; πρόβλημα, τα ξενοδοχεία παύουν να έχουν νερό. Εμείς σπεύδουμε 

άμεσα να αποκαθιστήσουμε τη βλάβη και μόλις το κάνουμε εμφανίζεται καινούργιο, 

γιατί εισέρχονται στους αγωγούς ξένες φερτές ύλες. Και επειδή τα Σαββατοκύριακά 

είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία θεώρησα ότι είναι κατεπείγον και γι’ αυτό το έφερα, γιατί 

κινδυνεύουμε να ρεζιλευτούμε Πανελληνίως. Όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, 

πραγματικά γίνεται μια τρομερή δυσφήμιση του Δήμου Σερρών την οποία 

προσπαθήσαμε να καλύψουμε, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, γι’ αυτό 

βρήκαμε μια λύση να υδροδοτηθούν τα ξενοδοχεία εφεδρικά από το δίκτυο του 

Χριστός που είναι πολύ εύκολο και εναλλακτικά με υδρόμετρο να δουλεύει κάθε 

φορά που θα υπάρχει πρόβλημα και παρακαλώ το Σώμα ομόφωνα να ψηφίσει διότι οι 

επιχειρήσεις αυτές είναι από τις λίγες που υπάρχουν στην περιοχή και δεν θέλουμε να 

υπολειτουργούν. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Αραμπατζής: Είναι γεγονός ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε 

ένα πρόβλημα σοβαρό με την υδροδότηση όχι μόνο των ξενοδοχείων, όλου του 

οικισμού του Λευκώνα, λόγω της βλάβης που επικαλέστηκε και ο Αντιδήμαρχος, 

αλλά ταυτόχρονα είχαμε τα γήπεδα, αυτά τα λεγόμενα του Πανσερραϊκού, τα οποία, 

ενώ έλειπε το νερό από τους οικισμούς, αυτά σπαταλούσαν νερό από το δίκτυο 

ύδρευσης για να ποτίζονται εκείνα τα γήπεδα. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση για 

την οποία στο επόμενο συμβούλιο θα καταθέσω ερώτηση για το τι ισχύει με αυτά  

γήπεδα. Μακριά από τον οικισμό, έξω από τα όρια του οικισμού, κατασπαταλούν 

νερό ύδρευσης και ενδεχομένως να μην υπάρχει και υδρόμετρο.  

Ο Λευκώνας είναι ένας οικισμός που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα οικιστικά, 

το πρόβλημα της ύδρευσης έχει σχέση και με την ποσότητα του νερού, ξέρει και ο κ. 

Φωτιάδης. Οι δύο γεωτρήσεις που είχαμε ήταν εφεδρικές και τώρα δυστυχώς, αυτό 

τον καιρό, λειτουργούν και τα δύο δίκτυα που έρχονται από το βουνό, αλλά 

ταυτόχρονα και οι γεωτρήσεις. Πρέπει να γίνει, κατά την δική μου άποψη, πρέπει να 

δημιουργήσουμε και χώρους αποθηκευτικούς πλέον, μιλάμε δηλαδή για νέο 

υδραγωγείο στο Λευκώνα με μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά αυτό το πρόβλημα με 

τα γήπεδα του Πανσερραϊκού νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει γιατί δεν μπορεί 

να λείπει το νερό από τον οικισμό και εμείς να ποτίζουμε τα γήπεδα.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφε, εντάξει η τοποθέτησή σας που κάνατε και 

αντιμετωπίζετε ένα σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή αλλά το θέμα μας είναι 

διαφορετικό. Κλείνει το θέμα και μπαίνει σε ψηφοφορία. Έχετε ερωτήσεις; 

τοποθετήσεις;  
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κ. Μηλίδης: Ούτε μισό λεπτό κύριε πρόεδρε. Θα πω ότι δεν πρέπει να 

μείνουν χωρίς νερό οι ξενοδοχειακές μονάδες των Σερρών. Δεν είναι δυνατόν να 

ζητάμε τουρισμό και τα ξενοδοχεία μας να είναι χωρίς νερό. Όμως κύριε 

αντιδήμαρχε, αργήσατε πάρα πολύ. Το φέρνεται κατεπειγόντως το θέμα εγώ το 

γνωρίζω από τον Απρίλιο και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Τι είναι αυτό που 

δεν …ξέρετε, δεν ξέρετε ότι το καλοκαίρι θα δημιουργηθεί πρόβλημα; και το 

φέρνεται κατεπειγόντως επειδή το Σαββατοκύριακο δεν θα είχαν νερό οι άνθρωποι, 

δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.  

κ. Γκότσης: Θα ενισχύσω και εγώ αυτό που λέει, επειδή πάω στα ξενοδοχεία 

και σε γάμους και αυτά δεν υπήρχε νερό να πλύνουμε τα χέρια μας. δηλαδή έπρεπε 

πιο μπροστά και το Σαββατοκύριακό που ήμουνα πάλι στο ξενοδοχείο και πατούσες 

το καζανάκι και νερό δεν έτρεχε. Έλεος, εμένα δεν με πειράζει τόσο πολύ, όσο τον 

ξένο κόσμο. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, παρακαλώ έχετε τον λόγο. 

κ. Φωτιάδης: Τοποθέτηση θα κάνω κύριε πρόεδρε, αλλά θα πρέπει 

προηγουμένως να ρωτήσω τον κύριο αντιδήμαρχο. Ο Λευκώνας είναι 

ολοκληρωμένος οικισμός, έχει και τεράστιο υδραγωγείο, 2.000 κυβικά το οποίο 

δυστυχώς κύριε Μυστακίδη δεν αξιοποιείται και δεν άνοιξαν την βάνα δηλαδή να 

διοχετεύσουν το νερό στο δίκτυο, δεν μιλώ για τα γήπεδα απλώς δεν κατέβαινε νερό 

από το βουνό έμπαινε στο υδραγωγείο λιγότερο νερό, έμεινε η δεξαμενή γεμάτη δεν 

διοχετεύτηκε στο δίκτυο που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τον κ. Γιάννη. Αυτό 

όμως θέλει παρουσία εργαζομένων εκεί. Υπάρχουν έμπειροι εργαζόμενοι που ξέρουν 

τα δίκτυα, αλλά δυστυχώς απομακρύνθηκαν από τον Λευκώνα. Το δεύτερο, γελάει ο 

κ. Γαλάνης, το δεύτερο εμείς, εδώ είναι και ο κ. Γιάννης, κύριε αντιδήμαρχε, είχαμε 

συμφωνήσει με το ξενοδοχείο να έχει δεξαμενή, πρώτον, είχαμε διπλή τροφοδότηση 

και από το λόγο που αναφέρατε, και από τον δίκτυο που πάει για Χριστός, από το 

δίκτυο του Λευκώνα. Έτσι δεν είναι Γιάννη; Από το δίκτυο του οικισμού, από το 

σχολείο δηλαδή από το γυμνάσιο προς παράπλευρα, εκεί Γιάννη, εκείνο το δίκτυο 

γιατί δεν δουλεύει; Εν πάσει περιπτώσει, θέλω να πω ότι το ξενοδοχείο έχει διπλή 

τροφοδότηση και έχει και δεξαμενή εφεδρική. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν από την 

επάρκεια, ήταν κακός ο χειρισμός της διαχείρισης του αποθεματικού που είχαμε 

πάνω ψηλά και ο Λευκώνας δεν θέλει υδραγωγείο, τουλάχιστον για τον συγκεκριμένο 

λόγο. Και γενικά θεωρώ ότι θα ψηφίσουμε ναι και σωστά το σκέφτεστε και στην 

Βιομηχανική Περιοχή, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να δώσουμε μια Φ90 ενδεχομένως για 

εφεδρική κάλυψη. Αλλά το θέμα είναι γιατί να συμβεί αυτό, όταν έχουμε μια 

δεξαμενή που είναι πολύ μεγάλη, η μεγαλύτερη που κατασκευάστηκε, και έμεινε 

γεμάτη. Φέρτε πίσω τους εργαζόμενους που ξέρουν το δίκτυο να μην έχουμε τέτοια 

προβλήματα. 

κ. Πρόεδρος: Μία σύντομη απάντηση, κύριε Μυστακίδη. 

κ. Μυστακίδης: Για τους εργαζόμενους υπάρχει ένας υδρονομέας και ένας 

ψυκτικός, ου κάνει τη δουλειά του υδραυλικού. Εγώ τους εμπιστεύομαι. Γνωρίζουμε 

όλα τα προβλήματα και τα γνώριζε και ένας παλιός. Όσο για τα υπόλοιπα θέματα, για 

τον αγωγό που λέτε, το καινούργιο έργο, ο καινούργιος αγωγός που έρχεται από τις 

πηγές, καταργούνται όλοι οι άλλοι. Και αυτός που υπάρχει στα ξενοδοχεία θα 

λειτουργήσει με εναλλακτικό αγωγό. Οι αγωγοί από τα σχολεία θα καθαριστούν με 

το νέο έργο.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το θέμα, δεν υπάρχει διαφωνία, ο κ. 

Αναστασιάδης θέλει κάτι να πει, παρακαλώ.  

κ. Αναστασιάδης: Τα ξενοδοχεία πρέπει να έχουν νερό. 
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κ. Πρόεδρος: Συμφωνείτε δηλαδή; 

κ. Αναστασιάδης: Για πιο λόγο συνέχεια σπάει το δίκτυο, παρακαλώ.  

κ. Μυστακίδης: Αυτή την εποχή ανεβαίνει η ζήτηση, λόγω της κίνησης για 

το λόγο αυτό κατασκευάζονται αυτά τα έργα τα καινούργια, ώστε να έχει όλος ο 

οικισμός σωστή ύδρευση. Σπάνε για διαφόρους λόγους, και από τυχαία περιστατικά, 

π.χ. από την διέλευση βαρέων οχημάτων κ.λ.π. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ δεν θα λύσουμε τα τεχνικά θέματα εδώ 

μέσα. Σας παρακαλώ, λοιπόν υπάρχει ομοφωνία για το θέμα, προχωράμε στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. Έλεος δηλαδή!  

κ. Μηλίδης:  Κύριε πρόεδρε, λόγω του κατεπείγοντος, που έχει σχέση με το 

προηγούμενο θέμα, θέλω να κάνω ένα ερώτημα και αν μπορείτε να απαντήσετε. Είναι 

κατεπείγον, έχει σχέση με την υδροδότηση του Μητρουσίου. Υπάρχει σοβαρότατο 

πρόβλημα υδροδότησης του Μητρουσίου. Εδώ είναι και ο δημοτικός σύμβουλος ο κ. 

Μοσχολιός, ο οποίος μπορεί να το διαβεβαιώσει, δέχομαι συνεχώς διαμαρτυρίες των 

κατοίκων. Μπορείτε να μου απαντήσετε τώρα. Μπορείτε να μου απαντήσετε αύριο, 

πάντως το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, είναι ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ εδώ, καταγράφει 

νομίζω το πρόβλημα το κατεπείγον που αναφέρεται και θα έχετε την απάντησή σας.  

κ. Μηλίδης:  Προς τον κ. Μυστακίδη ένα ερώτημα. Κύριε Μυστακίδη έχω 

την πληροφορία ότι μέσα από το αμαξοστάσιο φεύγουν παλιά αντικείμενα, σίδερα 

κ.λ.π., έχω αυτή την πληροφορία. Υπάρχει μια επιτροπή για την σωστή λειτουργία 

αυτών, ο δικός μας εκπρόσωπος ο κ. Δινάκης δεν γνωρίζει τίποτε, αν μπορείτε να 

απαντήσετε αυτή τη στιγμή ή θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση εάν φεύγουν, 

πότε, πόσα έφυγαν, τι είναι αυτά τα αντικείμενα και εάν καταγράφονται κάπου. 

κ. Πρόεδρος: Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, σε επόμενη συνεδρίαση θα έχετε 

την απάντηση.  

κ. Μυστακίδης: Μπορώ και τώρα. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, όχι κύριε Μυστακίδη, στο επόμενο συμβούλιο θα 

απαντήσετε. Προχωρούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ   1ο: Συμπλήρωση εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών». 

 

κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για τους φορείς οι οποίοι συμπληρώνουν τους 

εκπροσώπους του Δ/κού Συμβουλίου, είναι εκπρόσωπος εργαζομένων του Ν.Π. ως 

τακτικός μέλος η κ. Τσομπάνη Παρασκευή, ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. 

Κουτρουβέλης Δημήτριος, εκπρόσωπος Γονέων και Κηδεμόνων ως τακτικός μέλος η 

κ. Πάνου Βασιλική, αναπληρωματικό μέλος η κ. Χαραλαμπίδου Μαρκέλλα. Ως 

εκπρόσωπος Ένωσης Φυσικού Κυνηγετικού Συλλόγου ως τακτικό μέλος ο κ. 

Σαμπαρδάνης Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος ο εκπρόσωπος Ένωσης 

Φυσικών ο κ. Τριανταφύλλου.  

 

- Εγκρίνεται. 

                      
ΘΕΜΑ   2ο: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών». 
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κ. Πρόεδρος: Είχαμε την παραίτηση της κ. Συμεών Ελένης για προσωπικούς 

λόγους, από 30/6/2011, και στη θέση της τοποθετείται ως τακτικό μέλος η κ. 

Καρυπίδου Βασιλική, η οποία είναι το αναπληρωματικό μέλος του Ν.Π. και ως 

αναπληρωματικό μέλος η κ. Αποστολίδου Ιουλία.  

 

- Εγκρίνεται. 

   
ΘΕΜΑ   3ο: Αντικατάσταση μελών επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων στους 

παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών. 

 

κ. Γρηγοριάδης: Από το 2006 υφίσταται αυτή η επιτροπή από τον τότε 

νομάρχη και ισχύει μέχρι σήμερα. Λόγω της μη αλλαγής του νόμου ακόμη και 

σήμερα, είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε τα μέλη στις επιτροπές αυτές, για την 

εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και να μπορούμε να δώσουμε ή να 

ανανεώσουμε άδειες στους παραγωγούς.  

Από την πλευρά μας προτείνεται ο υποφαινόμενος ως υπεύθυνος 

Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρωτής θα είναι ο κατά τόπο 

αντιδήμαρχος Μητρούσι, Σκούταρι, Λευκώνα και το τρίτο μέλος θα είναι γεωπόνος 

από την Διεύθυνση Γεωργίας όπως προβλέπεται.  

 

- Εγκρίνεται. 

   

ΘΕΜΑ   4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Φεστιβάλ Αμφίπολης. 

 

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

αναπληρωματικό μέλος ο κ. Δήμου Ιωάννης.  

 

- Εγκρίνεται. 

                         
ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση πρόσληψης οδηγού με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την 

κάλυψη αναγκών της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Σερρών. 

 

 

κ. Αναστασιάδης: Για ποιο λόγο; Δεν έχουμε εμείς οδηγούς στο 

Αμαξοστάσιο; 100 οδηγούς έχουμε, δεν μπορεί κάποιος για δυο μήνες; Πρέπει να 

πάρουμε  υποχρεωτικά διμηνίτη;  

κ. Αγιαννίδου:  Υπάρχει ένας εποχιακός οδηγός ο οποίος είναι στην 

Κοινωνική Μέριμνα του δήμου Σερρών και ο οποίος έπαθε ένα τροχαίο ατύχημα. Γι’ 

αυτό τον λόγο θέλουμε να πάρουμε οδηγό. Εκτός αυτού και το Βοήθεια στο Σπίτι 

χρειάζεται οδηγό. Δηλαδή είχαμε έναν και μοναδικό, αντιμετωπίσαμε πρόβλημα 

αδείας, μίλησα με τους γιατρούς εγώ και μου είπαν ότι για 8 εβδομάδες ο άνθρωπος 

θα είναι σ’ αυτή τη κατάσταση και γι’ αυτόν τον λόγο ζητάμε οδηγό.  

κ. Αναστασιάδης: Στο Αμαξοστάσιο υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι κάθονται.  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει άρνηση από τον κ. Αναστασιάδη. Το θέμα μπαίνει σε 

ψηφοφορία.  
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κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Όχι  

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:     Ναι    

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Φωτιάδης:     Ναι    

κ. Δρίγκα:      Ναι    

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι   

κ. Κοτρώνης:     Ναι    

κ. Αγοραστός:     Ναι    

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Παπαδοπούλου:     Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι   

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. 

      
ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση χορήγησης επιδόματος στους απασχοληθέντες με την 

εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2009. 
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κ. Αναστασιάδης:  Εγώ διαφωνώ διότι αυτοί που εργαστήκαν δεν 

εργάστηκαν για το καλό της Ελλάδας αλλά για το καλό αλλοδαπών. Ούτε μία 

δεκάρα.  

κ. Πρόεδρος:  Καταγράφεται η διαφωνία του κ. Αναστασιάδη.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση χορήγησης επιδόματος στους απασχοληθέντες με την 

εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2010. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

         

ΘΕΜΑ   8ο: Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 28, 29, 30, 31 και 32/2011 αποφάσεων 

του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών».  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Επιλογή και διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 

έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών». 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος βοσκής για το έτος 2011 και 

εφεξής. 

 

κ. Πρόεδρος:  Διαγράφεται η λέξη ¨εφεξής¨, είναι μόνο για το 2011. Αυτό 

σας το λέω γιατί το 2012 θα ψηφιστεί Κανονισμός βοσκής καινούργιος.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις 

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

 

κ. Πρόεδρος:  Αφορά την έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων 2011 των 

Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός δήμου Σερρών, αφορά την έγκριση απολογισμού 

οικονομικού έτους 2010 και μέχρι 31/5/2011 του … Σκουτάρεως, αφορά την έγκριση 

απολογισμού του οικονομικού έτους 2010 και 2011 μέχρι 31/5 Οργανισμού Παιδικού 

Σταθμού Δήμου Σκουτάρεως, έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 μέχρι 

31/5 του … Βαμβακιάς, έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 μέχρι 31/5 

του Παιδικού Σταθμού Αναγέννησης, έγκριση απολογισμού του 2011 μέχρι 

31/5/2011 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Λευκώνα, το ίδιο για το ΚΑΠΗ Σκουτάρεως, 

έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού του 

δήμου Σκουτάρεως, έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 μέχρι 31/5 του 

Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καπετάν Μητρούσι.  

 

  

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2011. 

 

κ. Δήμου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι ο 

προϋπολογισμός έχει περάσει μόνο από το Δ/κό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ. Μόνο μια 

λεπτομέρεια θα αναφέρω, μέσα στον προϋπολογισμό θα δούμε ότι σύμφωνα με την 

εισήγηση, οι οφειλές προς τρίτους αυτή τη στιγμή ανέρχονται στο ποσό των 468.000 

Ευρώ. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή. Περιμένουμε να … όλα τα Ν.Π. και 

θα είμαστε σε θέση, εφόσον έχουμε όλα τα στοιχεία να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι 

οφειλές και βάσει αυτών που είπε ο κ. Κατιρτζόγλου, γνωρίζουμε ότι οι οφειλές είναι 

αρκετές προς τους προμηθευτές, προσπαθούμε να δώσουμε λύση. Να σας πω 

επιγραμματικά ότι θεωρούμε ότι θα είμαστε περίπου στο 1.200.000 Ευρώ, τα οποία 

θα είναι χρέη της ΚΕΔΗΣ, … των Ν.Π. προς τρίτους. Μπορείτε να απευθυνθείτε και 

στην κ. Διευθύντρια, την κ. Ιωαννίδου.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, σήμερα ψηφίζουμε έναν 

προϋπολογισμό της ΚΕΔΗΣ, ενός μεγάλου οργανισμού, ο οποίος προϋπολογισμός 

είναι πολύ μεγάλος και θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. 1ον, εάν ο πρόεδρος της 

ΚΕΔΗΣ θα αμείβεται και πόσο; 2ον, στη σελίδα 5 το 611 λέει ¨αμοιβές αιρετών και 

τρίτων¨ 210.000. Αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται; Το ίδιο πράγμα δεν είναι; Θέλω μια 

διευκρίνιση σ’ αυτό. Το 2ο, κάπου βλέπω 102.000 Ευρώ ¨ειδικές αποδοχές 

υπαλλήλων ειδικών θέσεων¨. Είμαι υποχρεωμένος να ρωτήσω αν τα λεφτά πιάνουν 

τόπο; Επίσης ένα σημαντικό ποσό που έχω δει είναι 504.000 για ¨έξοδα 

καλλιτεχνικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων¨, τι είναι αυτά;  

κα Ιωαννίδου:  Ο προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση τον … 

επιχειρήσεων και όσες επιχειρήσεις δεν είχαν προϋπολογισμούς, … προγραμμάτων 

δράσης. Ο προϋπολογισμός θα αναμορφωθεί με το κλείσιμο των λογιστικών των 

επιχειρήσεων και τότε θα έχουμε πραγματική εικόνα και που είναι ο κάθε κωδικός 

και σε ποιο ύψος φτάνει. Όσον αφορά το 61 που λέει 213.000, οι δαπάνες των 

αιρετών ανέρχονται στις 18.000 και οι υπόλοιπες είναι αμοιβές ελεύθερων ή μη 

ελεύθερων επαγγελματιών. Σαν κωδικός, οι αμοιβές και των τρίτων των ελεύθερων 

επαγγελματιών … μπαίνει στο 61. Γι’ αυτόν τον λόγο μπαίνει σαν επικεφαλίδα, από 

εκεί και πέρα αναλύεται, λέει ότι ¨αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 

35.000¨ και αναλύεται εκεί, ¨δαπάνες αιρετών 17.000¨, ¨αμοιβές μη ελεύθερων 

επαγγελματιών 82.000¨, ¨αμοιβές … ¨. Δεν αφορά τους αιρετούς τα 213.000 σε καμία 

περίπτωση. Τους αιρετούς αφορά μόνο τα 17.000, τα υπόλοιπα είναι … ότι περνάει 

στον κωδικό 61. Στον κωδικό 60 αναλύει … περνάει το προσωπικό το οποίο 

συνδέεται με την επιχείρηση με έμμισθη σχέση. Δηλαδή τη σχέση μισθοδοσία με 

μισθό. Και εκεί αναλύεται το ειδικό προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό, το 

λοιπό προσωπικό, αναλόγως σε ποια κατηγορία μπαίνει ο κωδικός θα μπορούσε να 

είναι στο 60 και να μη γίνεται ανάλυση, γίνεται ανάλυση ανάλογα με το αν είναι 

ορισμένου χρόνου, αν είναι επιστημονικό προσωπικό κ.λπ.  

κ. Μηλίδης: Ο μισθός του Προέδρου είναι 24.000 το χρόνο, και ερωτώ, 

επειδή μιλάμε για κοινωφελή οργανισμό και κοινωφελές έργο, θα δοθούν αυτά τα 

χρήματα στον Πρόεδρο;  

κα Ιωαννίδου: Το 647 αφορά τις καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και όλες τις 

δραστηριότητες. Σαν κωδικός είναι πολύ μικρότερος από όλα αυτά που είχαμε στις 

προηγούμενες επιχειρήσεις. Κάναμε δηλαδή μια … στο σύνολο των επιχειρήσεων 

των πρώην Δ.Κ. συν της ΚΕΠΑΣ του δήμου Σερρών και βγήκε ο κωδικός αυτός για 

την κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σεβόμενοι τους προϋπολογισμούς 

των προηγούμενων επιχειρήσεων.  
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κ. Χουρουζίδης: Επειδή κάνατε τον προϋπολογισμό και αναφερθήκατε ότι 

από τα προηγούμενα χρόνια πήρατε κάποια …, γιατί δεν κάνατε μια ξεχωριστή στήλη 

για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα; 

κα Ιωαννίδου:  Περιμένουμε να … για να μπορέσουμε να κάνουμε την 

πραγματική εικόνα.  

κ. Δήμου:  Θα έλεγα ότι είναι ένας προϋπολογισμός σφιχτός, όπως είναι και 

οι … Πραγματικά ζητούμε χρήματα και ζητήσαμε και προχτές στη σύσκεψη με τον κ. 

Δήμαρχο, για την επιχείρηση γιατί πραγματικά έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. 

Δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις αλλά είναι και πολλά άλλα θέματα τα οποία τρέχουν, 

όπως είναι το Βοήθεια στο Σπίτι που όχι μόνο να το συνεχίσουμε αλλά να το 

εφαρμόσουμε και ακόμα καλύτερα για να έχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες 

προς τους συνανθρώπους μας. Άρα δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση και το 

Βοήθεια στο Σπίτι είναι μέσα στον προϋπολογισμό που διαβάσατε προηγουμένως. 

Δηλαδή στις αμοιβές των προσώπων είναι και το Βοήθεια στο Σπίτι που είναι και 

πολλά τα άτομα.  

Προσπαθούμε να δούμε συλλογικά το θέμα των εξόδων ως επιχείρηση. 

Πραγματικά έχουμε μειώσει τις δαπάνες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κατά 

80%. Προσπαθούμε να κάνουμε εκδηλώσεις είτε με χορηγίες, είτε με κάποιους 

άλλους τρόπους για να μην επιβαρύνουμε την επιχείρηση και γενικότερα τον δήμο 

Σερρών. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, όπως είχαμε πέρσι 

και πρόπερσι, με λιγότερα χρήματα. Πληροφοριακά να σας πω ότι για τα Ελευθέρια 

ξοδέψαμε πολύ λίγα χρήματα, αν θυμάμαι καλά, της τάξης των 2.000-2.500 Ευρώ 

συνολικά για εκδηλώσεις ενός μήνα, και τα υπόλοιπα χρήματα τα καλύψαμε από 

χορηγίες που ζητούμε συνεχώς. 

Άρα λοιπόν η φιλοσοφία μας, και γενικότερα θεωρώ ότι πρέπει να είναι η 

φιλοσοφία των εποχών αυτή, είναι ότι πρέπει να προάγουμε τον πολιτισμό, πρέπει να 

δούμε το πώς μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά πρέπει να δούμε ότι πρέπει να 

προσφέρουμε σε άλλες βάσεις και σε άλλα δεδομένα σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια, διότι επιγραμματικά να αναφέρω ότι σε μία Δημοτική Ενότητα δίνουμε 

αρκετά χρήματα για τις εκδηλώσεις αυτές, αν θυμάμαι καλά στο Σκούταρι ήταν 

500.000 Ευρώ που ξέρετε ότι αν τα προσθέταμε όλα αυτά θα βγάζαμε ένα νούμερο 

πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε να βρούμε πως μπορούμε να κάνουμε 

τα ίδια πράγματα ή να βρούμε κάποιες άλλες δράσεις αναζητώντας χορηγούς, και 

προσπαθούμε να μειώσουμε το κοστολόγιο και τα έξοδα μας. Αυτή ήταν η φιλοσοφία 

και θεωρώ ότι εφόσον έχουμε τα τελικά αποτελέσματα από τους Καποδιστριακούς 

δήμους θα είμαστε σε θέση και να τα ανακοινώσουμε στο Δ.Σ. αναλυτικά τι 

παραλαμβάνουμε και τι οφείλουμε στους προμηθευτές και τρίτους.  

κ. Μηλίδης: Δεν απαντήσατε για τον μισθό.  

κ. Δήμου: Ο μισθός του Προέδρου του Ν.Π. προβλέπεται σύμφωνα με τον 

Καλλικράτη, υπάρχει ένα ποσοστό, δεν έχω ακριβή στοιχεία για πόσο θα παίρνω, 

αυτό που μπορώ να πω είναι ότι για όλον αυτόν τον καιρό που δουλεύουμε εκεί πέρα 

δεν θα πληρωθούμε, διότι ο νόμος υπαγορεύει ότι από τη στιγμή που ανακοινώνεται ο 

μισθός του Προέδρου από τότε θα πληρωνόμαστε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα είναι 

όσο ο μισθός ενός Αντιδημάρχου μείον τις κρατήσεις. Να θυμίσω ότι από το Διοικ/κό 

Συμβούλιο ομόφωνα πέρασε ο προϋπολογισμός.  

κ. Πρόεδρος:   Τοποθετήσεις επί του θέματος.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, όλοι αντιλαμβανόμαστε εδώ μέσα 

πόσο δύσκολες στιγμές περνάει η Ελλάδα και ο δήμος μας. Οικονομικές δυσκολίες.  
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Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ότι δαπάνες 

κάνουμε. Και μιλάω για τις δαπάνες ή τις σπατάλες. Δεν μιλάω για τα αναγκαία, ούτε 

ποτέ αναφέρθηκα στο Βοήθεια στο Σπίτι και λόγω της ιδιότητας μου ξέρω πολύ καλά 

τι σημαίνει Βοήθεια στο Σπίτι. Αυτό δεν είναι σημαντικό.  

Για μένα όμως, το ποσό των 504.000, ανάφερε η κ. Ιωαννίδου ότι κάναν 

σύμπτυξη και είναι λιγότερο από όλα τα άλλα. Όμως τι σημαίνει αυτό; Αν δηλαδή 

γινόταν σπατάλη σε διάφορα πρέπει να τη συνεχίσουμε; Αυτή είναι η φιλοσοφία μας 

σαν Δ.Α.; Βάζω και τον εαυτό μου μέσα σαν αντιπολίτευση. Γινόταν σπατάλες σε 

πολλά πράγματα, πρέπει τώρα να γίνονται όλα προγραμματισμένα, βεβαίως να 

προάγουν τον πολιτισμό όχι όμως να γίνονται ¨πανηγυράκια χωρίς αντίκρισμα¨. Άρα 

πιστεύω και θεωρώ κ. Δήμαρχε, λόγω της … ότι είναι μεγάλο … Μπορούμε να 

κάνουμε εκδηλώσεις οι οποίες να γίνονται και πιο αντιληπτές για το ευρύ κοινό. 

Τώρα, για την αμοιβή του Προέδρου, ποτέ Πρόεδρος σε τέτοιες Κοινωφελείς 

Επιχειρήσεις δεν έπαιρνε μισθό, και εν πάσει περιπτώσει έχουμε αντίστοιχο 

Αντιδήμαρχο. Νομίζω η κ. Αγιαννίδου είναι αντίστοιχη Αντιδήμαρχος. Άρα, τι να 

κάνουμε; Να δίνουμε αμοιβή σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, για έναν ακόμη 

μισθό Αντιδημάρχου; Κοινωφελής Επιχείρηση, άρα Κοινωφελές έργο, άρα 

Κοινωφελής υπηρεσία κάνουμε.  

Για τους ειδικούς συμβούλους, οι ειδικοί σύμβουλοι είναι ένας γενικός όρος 

που μπορεί κανείς να τους χρησιμοποιήσει όπου θέλει. Εγώ θέλω για τους ειδικούς 

συμβούλους και για να … το αίσθημα των Σερραίων ότι εμείς ψηφίζουμε για 

ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν έργο, θέλω αυτούς που παίρνουμε να ξέρω πάρα 

πολύ καλά και με λεπτομέρεια τι ακριβώς γίνεται και τι ανταπόκριση έχει αυτό. Θέλω 

να ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχο αποτέλεσμα.  

Για τον Πολιτισμό, βεβαίως είμαι της άποψης, είμαι ο τελευταίος που θα 

ήμουν αντίθετος για την προαγωγή του Πολιτισμού, το έχει ανάγκη ο δήμος μας, το 

έχει ανάγκη η περιοχή μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσουμε κόσμο. Όλα 

αυτά όμως θα πρέπει να γίνονται με στοχευμένες δράσεις και δεν θα πρέπει να 

παίρνουμε τα δεδομένα που υπήρχαν και να λέμε ¨αυτό υπήρχε το κρατάμε¨, αν δεν 

έχει να προσφέρει τίποτα τότε δεν το κρατάμε. Έτσι μόνο θα γίνει περιστολή των 

δαπανών και αυτά τα χρήματα που θα πηγαίνουν κάπου θα πιάνουν τόπο και έτσι και 

οι Σερραίοι δημότες θα δικαιολογήσουν τις πράξεις μας αλλά και θα βλέπουν το …, 

θα λένε ¨ναι, πήγαν αυτά τα χρήματα σ’ αυτή την εκδήλωση, σ’ αυτό το σκοπό, αλλά 

έπιασαν τόπο. Πήγαν να εξυπηρετήσουν τον παππού στη γειτονιά, τη γιαγιά που δεν 

μπορεί να πάει να πάρει τα φάρμακα της¨. Για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό.  

Γι’ αυτό λοιπόν, επειδή θα πρέπει να λειτουργήσει, και δεν πρέπει να είμαστε 

εμείς υπεύθυνοι αν δεν λειτουργήσει, θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό εκτός από το 

σκέλος αμοιβής του Προέδρου της Κ.Ε. Πιστεύουμε ότι εκεί πρέπει να πάει κανείς 

επειδή το θέλει, γιατί θέλει να προσφέρει. Εξάλλου υπάρχει και αντίστοιχη 

Αντιδημαρχία. 

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε δεν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό για έναν 

λόγο, μας αγνοείται επιδεικτικά και προκλητικά σ’ αυτό το συγκεκριμένο θέμα. 

Είπαμε και την προηγούμενη φορά, ο κ. Χρυσανθίδης, επικαλεστήκατε λόγους 

κατεπείγοντος, επαναλαμβάνεται και τώρα. Δεν υπάρχει μια εισηγητική έκθεση, για 

προϋπολογισμό μιλάμε. Και πολύ περισσότερο του χρόνου θα μπορούμε να κάνουμε 

ευκολότερα μια σύγκριση αν υπάρχει εισήγηση. Πριν από 15 μέρες τα είπαμε. Πάλι; 

Πως θα καταλάβουμε τι γίνεται;  
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κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, ειλικρινά μιλάμε για τον θεσμό, εκεί θέλω να 

επικεντρωθώ, όχι στο πρόσωπο του Προέδρου. Νομίζω ότι στις εποχές που ζούμε, 

έπρεπε κ. Δήμαρχε να είστε πιο φειδωλός. Θέλατε όλους να τους εξυπηρετήσετε με 

μισθό. Ε δεν είναι έτσι. Σε μια Δ.Α. οι σύμβουλοι δεν πρέπει να είναι έτσι. Θέματα 

που δεν πρέπει να τα πληρώνουμε, τα πληρώνουμε. Όταν ήρθε η ΣΑΤΑ μειωμένη 

κατά 1/3 είπα το εξής, ότι μπορεί η Δ.Α. και εμείς να βοηθήσουμε, να γίνει μια 

περιστολή δαπανών, αν φειδωλά δίνουμε χρήματα στους δικούς μας, να κάνουμε 

έργο, να βοηθήσουμε κι εμείς, να υποστηρίξουμε και να πούμε ότι λίγα λεφτά 

έρχονται από τη ΣΑΤΑ, όμως η Δ.Α. προσπάθησε. Αλλά δεν μπορούμε να σας 

στηρίξουμε όταν μοιράζετε αφειδώς. Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι ΔΕΥΑΣ, πρόεδροι 

οργανισμών. Τελικά έχει λεφτά ο δήμος; Λεφτά υπάρχουν;  

κ. Χρυσανθίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, επειδή 

αναφέρθηκε ο συνάδελφος σε μένα, θέλω να αναφέρω το εξής γιατί συμμετέχει ένα 

μέλος της παράταξης μας το οποίο συζήτησε πάρα πολύ καλά τον προϋπολογισμό 

παρ’ ότι … Θέλω να πω ότι ναι και εμείς διαφωνήσαμε όπως ήρθε το θέμα, εξηγήσεις 

δόθηκαν από το μέλος της παράταξης μας και από την επιτροπή δόθηκε εξήγηση και 

έτσι θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του Ν.Π. .  

Έγινε μια αναφορά στην αντιμισθία. Πρέπει να την καθορίσουμε εμείς. 

Υπάρχει νομοθεσία συγκεκριμένη και λέει ¨από – έως¨. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, δική μου εντύπωση, νομίζω ότι δεν θα είχα καμία αντίρρηση το να έχει 

την αντιμισθία του γιατί απασχολείται πολλές ώρες, αρκεί να είναι τέτοια που να μην 

προκαλεί. Το Δ.Σ. θα αποφασίσει το πόσο θα παίρνει ο πρόεδρος.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή είναι κοινωφελή έργο δεν πρέπει να πληρώνεται 

γιατί χάνει την ιδιότητα του από πρόεδρος.  

κ. Δινάκης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, θέλω να αντιπαρέλθω 

στιγμιαία και μόνο σ’ αυτό το θέμα την παράταξη μου γιατί βλέπω ότι ήρθε ένας 

προϋπολογισμός για να ψηφιστεί κάποιων χιλιάδων Ευρώ. Σε οποιονδήποτε κωδικό 

θα δεχόμουν να γίνει οποιαδήποτε περικοπή ή μείωση αλλά δεν μπορεί ένας 

άνθρωπος ο οποίος λέγεται ¨Πρόεδρος¨, ο οποίος θα εργάζεται εκεί 8 ώρες, θα τον 

έχουμε απίκο, να του κόψουμε τώρα τον μισθό, την αποζημίωση του. Αυτό δεν με 

βρίσκει σύμφωνο. Χίλια συγγνώμη από την παράταξη μου, αλλά δεν με βρίσκει 

σύμφωνο. Εγώ θα ήθελα αυτός ο οποίος εργάζεται να αμείβεται, για να έχω και εγώ 

την δύναμη να πάω εκεί και να του πω ¨δεν μου το έκανες αυτό, πες μου αυτό, πες 

μου το άλλο¨, εφόσον είναι φυσικά πλήρους απασχόλησης. Και δεν νομίζω να 

κολλάει ο δήμος μας για τον κάθε ¨Δήμου¨, που μπορεί να είναι Πρόεδρος, στα 1000-

1500 Ευρώ ενώ υπάρχουν άλλες πηγές να μαζέψουμε τα λεφτά. Εγώ ως άτομο θα 

παρακαλούσα το σεβαστό συμβούλιο μας να υπερψηφίσουν την αμοιβή του κ. Δήμου 

αλλά με την προϋπόθεση να τον κάνουμε δήμιο επάνω στους κωδικούς. Να τα 

μαζεύει όλα, φράγκο φράγκο. Έτσι ώστε ταυτόχρονα να βγάζει και τη δική του 

αμοιβή αλλά να πέσουν και οι δαπάνες σε οποιονδήποτε κωδικό. Δεν θέλω να 

λαϊκίσω, νομίζω ότι είναι μια σωστή τοποθέτηση και τίποτα περισσότερο.  

κ. Δήμου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, στον προηγούμενο λόγο 

μου ανέφερα ότι σπατάλες δεν υπάρχουν, φτάσαμε 80% κάτω σε όλες τις εκδηλώσεις 

που γίνονται. Σε έναν σύλλογο από 3.000 που μας ζητούσαν, εμείς καταφέραμε μέσα 

από κάποιες κινήσεις που κάναμε να μπορέσουμε να κάνουμε τα ίδια με πολύ 

λιγότερα χρήματα. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμουν από την αρχή μια ορχήστρα που 

ήθελε ο καθένας και ζητούσε 1.200 και 1.500 Ευρώ χωρίς τιμολόγια.  
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Καταφέραμε λοιπόν μέσα από την Ένωση Μουσικών αυτό το πράγμα να το 

περιορίσουμε και πλέον ξέρουν οι πάντες ότι μέχρι 600 Ευρώ πληρώνουμε για μια 

ορχήστρα 6 ατόμων.  

Ένα παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε το πόσο δουλέψαμε εκεί για 

να μπορέσουμε να περιορίσουμε όλα αυτά τα οποία μέχρι και πέρσι δεν ίσχυαν. 

Υπήρχαν 3 Κ.Ε. και Πρόεδροι που πληρώνονταν κανονικά. 5-6 Ν.Π. … 

κ. Πρόεδρος:  κ. Κατιρτζόγλου σας παρακαλώ ησυχία.  

κ. Δήμου:  Υπήρχαν πολλά Ν.Π. τα οποία πλήρωνε ο παλιός Καποδιστριακός 

δήμος Σερρών πολλά περισσότερα χρήματα από ότι θα παίρνει ο Πρόεδρος, όποιος 

και αν είναι αυτός. Τυχαίνει Πρόεδρος να είμαι εγώ, αύριο μεθαύριο θα είναι κάποιος 

άλλος. Δουλέψαμε και δουλέψαμε πάρα πολύ ώστε να μειώσουμε κωδικό με κωδικό 

όλες τις σπατάλες που υπήρχαν και δουλεύουμε συνεχώς και θα συνεχίσουμε να 

δουλεύουμε με μοναδικό σκοπό να μειώσουμε τις σπατάλες. Δεν μπορούσαμε να 

κάνουμε … και να λέμε ¨ναι¨ σε όλα;   Ερχόταν μία εκδήλωση και έλεγαν ¨θέλουμε 

10.000 Ευρώ¨, ¨πολύ ευχαρίστως, πάρε 15.000¨, αυτό γινόταν πέρσι, πρόπερσι, 

κάναμε πολιτική με τις εκδηλώσεις. Ήρθε η ΚΕΔΗΣ αυτή τη στιγμή και λέει ¨όχι δεν 

θα κάνω τον καλό σε όλους αυτούς, θα περιορίσουμε τα κοστολόγια μας¨, και πάνω 

σε αυτό έχουμε αντιδράσεις. Όχι μόνο από συναδέλφους, αλλά από Προέδρους. 

Φιλοσοφία μας λοιπόν είναι, μείωση σε κάθε κωδικό των δαπανών, αυτών 

που δεν έπρεπε να πληρώνουμε και πέρσι και θα συνεχίσουμε. Είμαι στη διάθεση 

σας, αν θα έρθει κάποιος συνάδελφος να καταγγείλει αν υπάρχει σπατάλη από την 

ΚΕΔΗΣ σε οποιονδήποτε τομέα, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε καταγγελία, 

είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία και σε προτάσεις το πώς μπορούμε λοιπόν εμείς, 

στον πολιτισμό, σε οποιονδήποτε άλλον τομέα, μέσα από προτάσεις να πάμε 

παραπέρα. Και το έχω πει, με όλους τους προέδρους, γιατί έχουν γίνει πολλές 

συσκέψεις, με όλους τους προέδρους των …, με όλους τους προέδρους των τοπικών 

κοινοτήτων, ακούω προτάσεις. Ευχαριστώ.  

κ. Δήμαρχος: Σχετικά με το ποσό των εκδηλώσεων, αυτό το ποσό όπως σας 

είπε και η Δ/ντρια της ΚΕΔΗΣ, βγήκε αθροίζοντας τα συνολικά έξοδα από όλους 

τους προηγούμενους δήμους. Έπρεπε να βγει ένας προϋπολογισμός. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρήματα θα διατεθούν στις εκδηλώσεις. Πρέπει να σας πω 

ότι και στο θέμα αυτό, των εκδηλώσεων, περνάμε εφιαλτικές στιγμές. Δίνονται 

μάχες. Έρχονται πρόεδροι, δικαιολογημένα, σύμβουλοι, κάτοικοι και απαιτούν να 

πάρουν τα ίδια ποσά που παίρναν πιο μπροστά και ειλικρινά χύνουμε αίμα για να 

τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να δίνουμε αυτά τα ποσά. Σας το λέω 

και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και πολλοί από αυτούς έρχονται σε εσάς και τους 

ενθαρρύνετε και τους λέτε ¨κακώς που δεν σας δίνουν¨. Τα χρήματα που έχουμε 

δώσει για εκδηλώσεις μέχρι τώρα, αν τα συγκρίνετε με προηγούμενα ποσά που 

δόθηκαν, είναι όπως σας είπε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ, κατά 80% κάτω, και έτσι 

θα πάμε γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τους είπαμε ότι η φιλοσοφία μας είναι 

να μην χρηματοδοτούμε εκδηλώσεις για σουβλάκια, για ορχήστρες κ.λπ. Ναι να 

χρηματοδοτήσουμε εκδηλώσεις που είναι θεσμοί, όπως πυροβασία, παλαιστικούς 

αγώνες, το καρναβάλι στην Κάτω Καμήλα, στον Προβατά, στην Αναγέννηση, την 

γενοκτονία των Ποντίων, τέτοιους θεσμούς ναι να τους ενισχύσουμε αλλά πρέπει να 

σταματήσουν πλέον τα γλέντια, δεν είναι δυνατόν να γίνεται εκδήλωση και επί 3-4 

μέρες να πληρώνεται η ορχήστρα, μας ζητάν κάποια ποσά 6 και 7.000 Ευρώ. Δεν 

μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ειλικρινά σας μιλώ για μάχες με απρόβλεπτες συνέπειες.  
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Εμείς ξέρουμε τι τραβάμε. Θα σας φωνάξω κάποια στιγμή, τους αρχηγούς, για 

να δείτε τι γίνεται όταν έρχονται και ζητάνε ποσά για διάφορες εκδηλώσεις. Σε 

κάποιους υπάρχει ωριμότητα. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο που δεν είναι 

εύκολο νοοτροπίες δεκαετιών να ξεπεραστούν μέσα σε ελάχιστους μήνες. Εδώ για τις 

φασολάδες την Καθαρά Δευτέρα είπαμε θα δώσουμε σε όλους 200-300 Ευρώ και 

υπήρξε τοπική κοινότητα ή σύλλογος που μας τα πέταξε στα μούτρα.  

Όσον αφορά για την εισηγητική έκθεση, μα υπάρχει αναλυτικός 

προϋπολογισμός. Καταγράφεται ο κάθε κωδικός, το κάθε ποσό, τι περισσότερο να 

κάνουμε; Ένας προϋπολογισμός είναι 15 σελίδες, τι περισσότερο θέλετε; Ειλικρινά 

δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είμαι 20 χρόνια στο Δ.Σ., ποτέ δεν 

διαμαρτυρηθήκαμε για τους προϋπολογισμούς που βγαίνουν έτσι σωστά. Πιο σαφής 

προϋπολογισμός από αυτόν μπορεί να υπάρξει; 

Και όσον αφορά την αμοιβή του Προέδρου, κοιτάξτε η οποιαδήποτε αμοιβή, 

εντάξει προσφέρεται για … εκμετάλλευση. Μήπως επί χρόνια δεν γινόταν 

εκμετάλλευση των μισθών των αντιδημάρχων; Επί 10ετίες. Βουίζει ο τόπος, γιατί 

πληρώνεται ο ένας, γιατί πληρώνεται ο άλλος κ.λπ. Και σας λέω το εξής και ακόμα 

τώρα το λέω, αυτός ο δήμος, ο σημερινός, πριν γίνει ο Καλλικράτης, είχε 19 έμμισθες 

θέσεις, τώρα έχει 7 Αντιδημάρχους και 1 Δήμαρχο. Υπήρχε διπλομισθία. Οι δημόσιοι 

υπάλληλοι παίρναν και τον μισθό τους και τον μισθό του Δημάρχου και του 

Αντιδημάρχου. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Ο μισθός του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων 

έχει πάει προς τα κάτω, έχουν γίνει περικοπές και όμως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι 

που λαϊκίζουν πάνω σ’ αυτό το θέμα. Έλεος δηλαδή! Εκτός αν πιστεύετε ότι δεν 

πρέπει να υπάρχουν Αντιδήμαρχοι. Οι 13 Αντιδήμαρχοι έγιναν 7, οι 3 Δήμαρχοι και 2 

Κοινοτάρχες έγιναν 1 Δήμαρχος. Τι άλλο πρέπει να γίνει, πως θα λειτουργήσει αυτός 

ο δήμος; Και κάποιοι επιμένουνε, λαϊκίζοντας. Ειλικρινά είμαι εκνευρισμένος με 

αυτό που συμβαίνει, είμαι αγανακτισμένος διότι είναι άδικο αυτό και λαϊκίζουν γιατί 

προσφέρονται καιροί, είναι πολύ εύκολοι οι καιροί για να πεις για μισθό. Πως θα 

σταθεί ένας θεσμός; Μα υπάρχει Κράτος που δεν πληρώνει για τίποτα; Που δεν έχει 

αντιδημάρχους; Που δεν πληρώνεται ο δήμαρχος; Λέτε για τον Πρόεδρο της Κ.Ε. 

Πείτε σε πρώην δήμο υπήρξε Κ.Ε. που ο Πρόεδρος δεν πληρωνόταν; Στον Δήμο 

Σερρών υπήρξε Ν.Π. που δεν πληρωνόταν ο πρόεδρος; Ή και σε άλλους δήμους; 

Παντού πληρώνονται.  

κ. Μηλίδης: Σήμερα χρεοκοπούμε κ. Δήμαρχε, άλλο το ένα άλλο το άλλο.  

κ. Δήμαρχος: Εδώ τώρα θα αναφερθώ στη λέξη του δημοτικού σας 

συμβούλου του συνδυασμού που είπε και μπράβο του ότι είναι λαϊκισμός αυτό. Ο 

δημοτικός σας σύμβουλος το είπε δεν το λέω εγώ. Δεν υπήρχε Κ.Ε. πρώην δήμων 

που να μην πληρώνεται ο Πρόεδρος. Δεν υπήρχε Ν.Π. ... δήμου Σερρών και των 

Παιδικών Σταθμών πληρωνόταν;  

κ. Γκότσης: Πληρωνόταν αλλά όχι τόσα χρήματα.  

κ. Δήμαρχος: Πληρωνόταν. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν μπορεί κανείς να 

παραποιήσει αυτά τα στοιχεία όσο και αν έχει την πρόθεση. Και στους πρώην δήμους 

και στις κοινότητες και στους παιδικούς σταθμούς.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αναστασιάδη ενοχλείτε το Σώμα. Επιτέλους σεβαστείτε τον 

ομιλητή. Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε.  

κ. Δήμαρχος: Στους πρώην δήμους, σε όλες τις Κ.Ε. οι πρόεδροι 

πληρωνόταν, σε όλα τα Ν.Π. οι πρόεδροι πληρωνόταν και στους πρώην δήμους και 

στον δήμο Σερρών, και στο Ν.Π. των παιδικών Σταθμών, είναι εύκολο να το 

αποδείξετε, και στον Α.Ο. πληρωνόταν. Γίναμε ένας τεράστιος δήμος, τα 2/3 του 

πληθυσμού του νομού έχει ο δήμος και την διπλή έκταση. 
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Συγχωνεύτηκαν, όλες οι Κ.Ε. σε μία, όλα τα Ν.Π. σε ένα, ξέρετε τι δουλειά 

έχει ένας πρόεδρος ενός Ν.Π. ή μιας Κ.Ε.; Εδώ είναι και ο κ. Τατούδης ρωτήστε τον 

να σας πει τι δουλειά έχει ένας πρόεδρος μια Κ.Ε. ενός πρώην δήμου, πόσο μάλλον 

τώρα. ούτε το 24ωρο δεν τους φτάνει, ούτε στους Αντιδημάρχους, ούτε στον 

Δήμαρχο. Αυτά θα τα διαπιστώσετε εύκολα κάποια στιγμή όταν θα αναλάβετε κι 

εσείς τα ηνία του δήμου και θα με δικαιώσετε. Είναι εύκολη η Αντιπολίτευση, 

προσφέρεται για λαϊκισμό και για πολιτική εκμετάλλευση. Τι μεγαλύτερη οικονομία 

θα μπορούσε να γίνει όταν αυτά τα έξοδα μαζεύτηκαν στο ήμισυ και παραπάνω από 

το ήμισυ. Και προκαλώ τον οποιονδήποτε να πάει και να δει πόσα χρήματα δίναν 

στους αιρετούς σ’ αυτόν τον δήμο πριν τον Καλλικράτη και πόσα δίνουμε τώρα.  

Οι μισθοί των προέδρων των Κ.Ε. και των Ν.Π. διέπονται από νομοθεσία. Η 

νομοθεσία το προβλέπει. Τα Δ/κά συμβούλια παίρνουν μια απόφαση και εν συνεχεία 

το θέμα έρχεται για οριστική έγκριση στο Δ.Σ. Εμείς εδώ είμαστε. Εμείς θα 

αποφασίσουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, ένα λογικό ποσό να θέλουμε. Δεν είναι 

δυνατόν να μην αμείβεται ένας πρόεδρος μιας τόσο μεγάλης Κ.Ε., δεν είναι δυνατόν 

αυτό. Και από εκεί και πέρα ότι σπατάλες μπορούμε να περιορίσουμε, βεβαίως θα 

περιοριστούν. Με τους μισθούς των αιρετών, την σπατάλη την προέβλεψε και ο 

Καλλικράτης.  

Όσο για τη ΣΑΤΑ που είπατε να κάνουμε περιστολή δαπανών, να είμαστε όσο 

το δυνατόν πιο φειδωλοί. Ξέρετε τι εντολή έδωσα στο Λογιστήριο; Δύο 

κατευθύνσεις, και εμένα δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος για τον εξής λόγο, δεν 

θα ήθελα αυτά που τραβάμε εμείς τώρα να τα ζήσει η οποιαδήποτε Δ.Α., εμείς ή 

εσείς, στην επόμενη θητεία. Αυτή την κόλαση δεν θα ήθελα να την ξαναζήσει 

κανένας. Εντολή που έδωσα είναι προς δύο κατευθύνσεις, πληρώνουμε χρέη, μόνο 

χρέη, δεν θέλω να κάνω κανένα έργο. Να ξεχρεώσουμε, να νοικοκυρέψουμε τα 

οικονομικά του δήμου. Έργα μέσα από προγράμματα θα βρούμε και αν μας δώσουν 

από ΣΑΤΑ να κάνουμε κανένα εργάκι καλώς. Να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του 

δήμου. Αλλιώς αυτός ο δήμος δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Και η άλλη 

κατεύθυνση, έξοδα για τις απαραίτητες, για τις αναγκαίες λειτουργίες μας. Ποιες 

είναι αυτές; Καθαριότητα, πράσινο, …, καύσιμα, για να μπορέσουμε να 

λειτουργήσουμε. Ειλικρινά θα νιώσω βασιλιάς αν του χρόνου ο δήμος μπορέσει και 

λειτουργήσει ομαλά και δεν ζήσουμε τις καταστάσεις που ζήσαμε τώρα που ήταν 

δικαιολογημένες λόγω του μεταβατικού σταδίου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το 

πολιτικό κόστος. Ας μείνω ο δήμαρχος που θα λένε ότι τουλάχιστον έβαλε μια τάξη 

και δεν θα περνάν στιγμές κόλασης οι επόμενοι. Χρέη, απαραίτητες λειτουργίες, 

αυτές είναι οι κατευθύνσεις και μέσω προγραμμάτων αν μπορούμε να κάνουμε κάτι 

άλλο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, έτσι πορευόμαστε. Μην ξεχνάτε 8 εκ. πρέπει να 

δώσουμε στην αγορά, 3 εκ. στις τράπεζες. Τι είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ; 1 εκ. χρέη 

η ΚΕΔΗΣ. Παρέλαση γίνεται κάθε μέρα, άλλος ζητάει 100.000, άλλος 10.000, άλλος 

2.000, και δικαιολογημένα και μου λένε ότι θα πάνε στα δικαστήρια κ.λπ. Εγώ δεν 

μπορώ να τους αποτρέψω να μην πάνε στα δικαστήρια, οι άνθρωποι έχουν δίκιο, 

ζητάνε αυτά που τους χρωστάμε. Το θέμα είναι εμείς πως πρέπει να πορευτούμε για 

να μπορέσει αυτός ο δήμος μελλοντικά να ορθοποδήσει.  

κ. Μηλίδης:  Αναφέρεται συνεχώς ο κ. Δήμαρχος για το θέμα του 

παρελθόντος. Μα το έχουμε πει, μην γυρνάμε στο παρελθόν, γυρνάμε σελίδα. Λέτε 

ότι περνάτε μια κόλαση, γυρίζουμε σελίδα προς τα μπροστά. Συνεχώς λέτε τόσο 

ήταν, γι’ αυτό έγινε ο Καλλικράτης, γι’ αυτό έγιναν περικοπές. Επομένως μην 

γυρνάμε πίσω.  
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Σας είπα προηγουμένως ότι οι καιροί δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. 

Όλη η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Είναι το ίδιο πράγμα;  

Θα πρέπει κάποια πράγματα να τα βάλουμε στη τάξη. Ο πρόεδρος της 

ΔΕΠΚΑ δεν πληρωνόταν και …  

Εγώ θέλω περιστολή των δαπανών.  

Κανείς δεν αναφέρθηκε για μισθούς δημάρχων ούτε για τους αντιδήμαρχους. 

Μιλήσαμε για μισθούς; Δεν λαϊκίζουμε ποτέ.  

2ον γι’ αυτή την κόλαση που μιλάτε και εσείς μιλάμε, για να απαλλαγεί όλος ο 

δήμος από αυτή την κόλαση που περνάτε. Όταν λέμε ότι δεν θέλουμε τέτοιου είδους 

δαπάνες αυτό δεν κάνουμε;  

Όσο για τον κ. Δινάκη που είπατε, είπε την άποψη του, αυτό δείχνει ότι η 

παράταξη μας είναι δημοκρατική, ο καθένας λέει την άποψη του και δεν επιβάλλουμε 

τίποτα σε κανέναν. Εμείς σας είπα ότι θα ψηφίσουμε πλην του μισθού του Προέδρου. 

Δεν θέλουμε αυτά να υπάρχουν συνέχεια. Δεν θα μου άρεσε να λέω στο παρελθόν 

γινόταν, όπως το κάνετε εσείς. Δεν είναι της παρούσης να μιλάμε για το παρελθόν, 

πρέπει να γυρίσουμε σελίδα.  

κ. Χρυσανθίδης: κ. Πρόεδρε εγώ δεν θα δευτερολογούσα αλλά μου έδωσε το 

ερέθισμα ο κ. Δήμαρχος, … ήταν πολλά χρόνια στην Αντιπολίτευση, ήταν 

αντιδήμαρχος, είναι δήμαρχος και επικαλέστηκε σχετικά με τον προϋπολογισμό ¨μα 

τι να κάνουμε παραπάνω¨; Μα να κάνετε το εξής απλό, να πάτε να δείτε πως είναι 

συνταγμένος ο προϋπολογισμός του δήμου και 2ον όταν … το απλό, εισηγητική 

έκθεση να αναφερθεί στον κωδικό αυτό για να έχει μια εικόνα ο κάθε δημοτικός 

σύμβουλος για να μπορεί να ψηφίσει. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται πάντα με 

εισηγητική έκθεση. Δώσαμε μια δικαιολογία ότι ενημερωθήκαμε από τη διευθύντρια 

και από το μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π. που είναι στην παράταξη μας την κ. Ηλιοπούλου, 

για το ότι δεν είχε αντιπαραβολή τα προηγούμενα έτη μας εξηγήσανε και πραγματικά 

υπήρχε μια δυσκολία μεγάλη και το αναγνωρίζουμε. Επίσης, θέλουμε μια 

διευκρίνιση, εδώ σήμερα ψηφίζουμε τις αντιμισθίες …, εδώ δεν ψηφίζουμε την 

αντιμισθία του Προέδρου, αυτό από τον νόμο υποχρεωτικά θα έρθει στο Δ.Σ. και εκεί 

μας καθορίζει ποσό ¨Από – έως¨, και θα το δούμε σύμφωνα με τα … στοιχεία που 

υπάρχουν. Όσο για το ότι κάποια Ν.Π. δεν έπαιρναν έξοδα παράστασης οι Πρόεδροι, 

μα ο νόμος δίνει από ένα όριο και πάνω χρηματικό υπολογιστικό ότι μπορούν να 

πάρουν τα έξοδα παράστασης. Και το τελευταίο που ήθελα να πω και να κλείσω ότι 

ναι, έπαιρναν όλοι οι πρόεδροι του Α.Ο. από τα προηγούμενα έτη από τότε που 

εντάχθηκαν στους δήμους. Τα έξοδα παράστασης του προέδρου του οργανισμού ήταν 

650 Ευρώ μηνιαίως.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ ήθελα να πω το εξής πράγμα, έχω φέρει στον κ. 

Γαλάνη ότι ο δήμος χρωστάει 1,5 εκ.  

Λες για κόλαση, ποια κόλαση; Ένα πράγμα εγώ ξέρω ότι η προηγούμενη Δ.Α. 

άφησε στον σημερινό δήμαρχο 10 εκ. στα ταμεία για να δουλέψει, και να αφήσει 

αυτά που λέει. 5,5 εκ. για να κάνει αναπλάσεις, 1,5 εκ. για το Αυτοκινητοδρόμιο, 

3,700.000 για να κάνει … Αυτά είναι χρήματα που έφερε η προηγούμενη Δ.Α. και τα 

αγνοεί τελείως και μας λέει για κόλαση. Την κόλαση αυτός την έχει φέρει με τις δικές 

του … Αυτά είναι γεγονότα και αλήθεια.  

κ. Δινάκης: κ. Δήμαρχε δευτερολογώ ακριβώς για να διορθώσω κάτι. Εγώ 

δεν είπα συγκεκριμένα ότι η παράταξη μου λαϊκίζει. Αυτή τη γνωρίζω ότι δεν 

ψηφίζουμε την αντιμισθία του Προέδρου. Εγώ όμως λέω θα ήθελα, ούτε και εγώ θα 

ήθελα να ήμουν κάπου Πρόεδρος, να δουλεύω 8-9-10 ώρες και να μην αμείβομαι.  
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Και αν θα το έφτιαχνε κάποιος συνάδελφος θα ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα 

και όχι για ένα δύο χρόνια. Δίχως να θέλω να υποστηρίξω κανέναν απολύτως, 

παραθέτοντας απλά την αλήθεια γιατί η αλήθεια είναι μία και μοναδική. 

Όσον αφορά για το ότι είμαστε μια δημοκρατική παράταξη, αρχηγέ μου κ. 

Μηλίδη, το έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές αυτό και το επιβεβαιώνω και εγώ. Δεν 

σημαίνει τίποτα το ότι έχω μια άποψη στο ότι ο Πρόεδρος κάθε Δ.Ε. ή κάποιου 

οργανισμού θα πρέπει να αμείβεται. Διότι αλλιώς δεν θα έχει κίνητρα να εργαστεί. 

Είπαμε ότι αυτός ο Πρόεδρος που αμείβεται πρέπει να βρίσκει τρόπο να μαζεύει τα 

λεφτά από κάπου αλλού.  

Εγώ ως άτομο, και σήμερα που θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό αυτό, θα 

ήθελα να είναι ακόμα πιο σφιχτός και όταν θα φτάσουμε στο ¨από – έως¨, θα δούμε 

πόσο θα είναι.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα ολοκληρώθηκε, μπαίνει σε ψηφοφορία. Και μιλάμε 

για ¨Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ¨.  

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Όχι 

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Αυτό που είπε ο κ. Μηλίδης  

 

κ. Πρόεδρος:   Την πρόταση σας. Ναι στον προϋπολογισμό, Όχι στην 

αντιμισθία του Προέδρου  

κ. Τατούδης:     Όχι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Όχι  

κ. Γκότσης:      Όχι  

κ. Μηλίδης:      Όχι  

κ. Αναστασιάδης:     Όχι  

κ. Ίντος:      Όχι  

κ. Σαραντίδου:     Όχι    

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Φωτιάδης:     Ναι    

κ. Δρίγκα:      Ναι    

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι   

κ. Κοτρώνης:     Όχι    

κ. Αγοραστός:     Όχι    

34 



κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Παπαδοπούλου:     Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι   

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ. 

        

 

ΘΕΜΑ   13ο: Έγκριση – τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για 

την έκδοση και εξόφληση των ενταλμάτων πληρωμής των υπαλλήλων 

μερικής απασχόλησης της Δ.Ε. Σκουτάρεως με ημερομηνία λήξης των 

συμβάσεων 02-11-2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης 

ποσού 68.337,36 €. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, ως προς τα μισθώματα 

σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών ποσού 100.000,00 €. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση διαδικασίας καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων 

τρίτων προς Δήμους. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και συμβατικής αμοιβής της 

μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική 

Μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα 

Σερρών», και ψήφιση σχετικής πίστωσης, η οποία απαιτείται για την 

απρόσκοπτη συνέχιση της μελέτης.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση 7ου πινακίου αμοιβής της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική 

Αποτύπωση και Πολεοδομική Μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. 

Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών», ποσού 8.897,24 € με Φ.Π.Α. 

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ   18ο:  α) Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Κατασκευή 

βρεφονηπιακού Σταθμού Σκουτάρεως, προϋπολογισμού 1.090.000,00 

ευρώ προερχόμενες α) από πιστώσεις προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» 

ποσού 807.526,80 ευρώ και β) από πιστώσεις δημοτικών πόρων ποσού 

282.473,20 ευρώ.  

 β) Εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 

2011. 

 γ) Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2011 με την 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 64.660,58 ευρώ και  

 δ) Έγκριση του δεύτερου Α.Π.Ε. με τελικό κόστος εργασιών 

562.712,98 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) 

του έργου: «Κατασκευή χωνευτηρίου στο Α’ Νεκροταφείο», 

προϋπολογισμού δαπάνης 12.200,00 ευρώ και συνολικής δαπάνης 

10.277,22 ευρώ. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση καταβολής οφειλής εξόφλησης του 4ου λογαριασμού του 

έργου: «Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων Δήμου Σερρών» ποσού 1.776,66 €. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   21ο: Έγκριση μελέτης του Υποέργου (1): «Ολοκληρωμένες Αστικές 

Αναπλάσεις Οδικών Αξόνων Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 

5.550.000,00 €. 

 

 

κ. Αναστασιάδης: Αποδέχομαι τα χρήματα αλλά δεν ψηφίζω γιατί δεν ξέρω 

τι ψηφίζω. …  

 

  Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής 

της πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Άνω Καμινίκια – Ιμαρέτ 

(Πανόραμα) του Δήμου Σερρών και αποπληρωμή της μελέτης με την 

εξόφληση του 7β λογαριασμού αμοιβής του μελετητή ποσού 32.086,71 

€. 

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ   23ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου 

Σερρών» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013, 

προϋπολογισμού 1.605.000,00 € 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Σαραντίδου, Αναστασιάδης). 

 

 

ΘΕΜΑ   24ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών 

του Δήμου μας», προϋπολογισμού 17.500,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση 

της απαιτούμενης πίστωσης. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   25ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Αλλαγή διαρρύθμισης αποδυτηρίων 

Γηπέδου Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 17.500,00 € με Φ.Π.Α. 

Ορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση της απαιτούμενης 

πίστωσης. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: «Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση – 

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας» του πρώην Δήμου Λευκώνα για το 

έτος 2011, προϋπολογισμού 38.000,00 € από Δημοτικούς Πόρους, και 

εξόφληση δεύτερης και τελικής πιστοποίησης του έργου ποσού 

7.367,90 €. 

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   27ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Κλάδεμα και κοπή 

επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών», 

προϋπολογισμού 30.688,50 € με Φ.Π.Α., ψήφιση αναγκαίας πίστωσης 

και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της. 

 

 

κ. Μυστακίδης:  Το θέμα αυτό αφορά τα επικίνδυνα δέντρα τα οποία είναι 

πάνω από 8 μ., η υπηρεσία έχει κάνει καταγραφή όλων αυτών των δέντρων και στην 

πόλη των Σερρών και στα χωριά του δήμου, τα έχει κωδικοποιήσει και έχει καθορίσει 

τη τιμή μονάδος που είναι διαφορετική ανάλογα με το είδος του κάθε δέντρου 

σύμφωνα με τις τιμές αυτές. Τα χρήματα είναι πολύ λίγα, βγαίναν πολύ περισσότερα 

αλλά κάναμε μια περικοπή και θα κάνουμε τα πιο επικίνδυνα και αυτά που μπορεί να 

δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Το θέμα θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή και 

θα γίνει με διαγωνισμό, με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

37 



κ. Αναστασιάδης: Επειδή αυτά είναι … θα ήταν λογικό να κάνετε πιο μικρές 

εργολαβίες, να δώσετε με απευθείας ανάθεση. Λογικό είναι να δώσετε μια μικρή 

ανάσα σε έναν άνθρωπο να κάνει δυο φορές αυτή τη δουλειά, αλλιώς θα πάει πολύ 

μακριά αυτό το πράγμα.  

κ. Μυστακίδης: Ο ίδιος άνθρωπος που ενδιαφέρεται να πάρει με απευθείας 

ανάθεση, μπορεί να πάρει και με μειοδοτικό διαγωνισμό. Το ποσό αυτό είναι πολύ 

πιεσμένο.  

 

      

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   28ο: Έγκριση υλοποίησης παροχής υπηρεσιών: «Διεύρυνση δυνατοτήτων 

βελτίωσης της μικροκλιματικής συμπεριφοράς περιοχής του αστικού 

ιστού της πόλης των Σερρών» για την υποστήριξη υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης του Δήμου Σερρών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - «Βιοκλιματικές 

Αστικές Αναπλάσεις», εγγραφή της στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 

2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 20.000,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσης 2011. 

 

 

κ. Γρηγοριάδης:  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αγροτικής … 

παρουσίασε αυτό το πρόγραμμα αστικών βιοκλιματικών αναπλάσεων. Δηλαδή, σε 

περιοχές πυκνοδομημένες, που υπάρχει μεγάλη κλιματική επιβάρυνση, στην Αθήνα, 

στη Θεσσαλονίκη αλλά μέσα στο πρόγραμμα είναι και οι Σέρρες και κάποιες 

περιοχές της, θα γίνουν τέτοιες αναπλάσεις έτσι ώστε να πέσει τους θερινούς μήνες η 

θερμοκρασία. Οι πληροφορίες λένε ότι 30 δήμοι ήδη της Αθήνας έχουν κάνει αυτές 

τις μετρήσεις, έχουν κάνει αυτή τη μελέτη έτσι ώστε όταν βγει στον αέρα τότε να 

καταθέσουν και να πάρουν αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα όλου του προγράμματος 

είναι περίπου 60 εκ., αυτό που θα αναλογεί σε εμάς είναι περίπου 2,5-3 εκ. Η 

επιβαρυμένη περιοχή των Σερρών είναι …, πρόκειται για μια μελέτη που δεν θα πάει 

χαμένη, ούτως ή άλλως ασχολούμαστε μ’ αυτά τα πράγματα, είναι μελέτες οι οποίες 

θα πιάσουν τόπο.  

Υπάρχει μια πρόταση από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στο οποίο είναι μια 

Σερραία καθηγήτρια η οποία ενδιαφέρεται με την ομάδα της να βοηθήσει. Εμείς όμως 

μπορούμε να ορίσουμε τον τρόπο. Απλώς σ’ αυτή την περίπτωση προτείνουμε να 

εγκρίνουμε την προετοιμασία της πρότασης, τον τρόπο εκτέλεσης και την εγγραφή 

στο Τεχνικό Πρόγραμμα.  

κ. Μηλίδης: Πραγματικά το πρόβλημα με τις θερμοκρασίες είναι σημαντικό, 

θα παρακαλούσα να μην γίνει μια μελέτη βιαστικά. Το πρόβλημα είναι σοβαρό.  

κ. Γρηγοριάδης: κ. Μηλίδη αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας, την ίδια αγωνία 

έχουμε όλοι μας εδώ μέσα. Κανείς δεν θέλει να πετάξουμε χρήματα. Πρωτίστως μας 

διαβεβαιώνουν οι υπάλληλοι του δήμου και κατά δεύτερο λόγο εμείς το στηρίζουμε. 

κ. Μηλίδης: Να είμαστε από κοντά. Το ψηφίζουμε αλλά να υπάρχει 

αποτέλεσμα.  

κ. Γρηγοριάδης: Μα για το αποτέλεσμα θα ελεγχθούμε κ. Μηλίδη, αν δεν 

υπάρξει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν πρόκειται να πάρουμε χρήματα.  
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κ. Φωτιάδης: Δεν μας είπατε κάποια πράγματα, τον τρόπο εκτέλεσης δεν μας 

τον είπατε.  

κ. Γρηγοριάδης: Ανοιχτός διαγωνισμός.  

κ. Φωτιάδης: Είναι και η ΑΝΕΣΕΡ, στηρίξτε και αυτόν τον φορέα. Εφόσον 

είναι ανοιχτός διαγωνισμός γιατί να μην συμμετέχει και η ΑΝΕΣΕΡ. Εγώ θα 

δεχόμουν να ερχόταν ένας καθηγητής να ασχοληθεί ανοιχτά.  

κ. Γρηγοριάδης: Υπάρχει η πρόταση, υπάρχει στην εισήγηση και εγώ σας τη 

μεταφέρω. Ούτε πρόβλημα έχω ποιος θα αναλάβει, ποιος δεν θα αναλάβει, απλώς 

έχουμε όλοι μας την ίδια αγωνία. Και αν μπορεί η ΑΝΕΣΕΡ να ανταποκριθεί, τότε 

γιατί όχι; 

κ. Αναστασιάδης: Ο δήμος Σερρών, έχει 30 μηχανικούς, μπορούν να κάνουν 

έργα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για ποιο λόγο να πάρουμε άλλον; Κλιματολογική 

αλλαγή γίνεται μόνο με φύτεμα δέντρων, τότε μόνο. Εγώ φύτεψα πάνω από 20.000 

δέντρα όταν ήμουν αντιδήμαρχος και δεν χρέωσα ούτε μια δεκάρα. Μόνο έτσι 

αλλάζει το κλίμα, με φύτεμα δέντρων και με τίποτα άλλο. Στην πόλη των Σερρών 

έχουμε 160 στρ., να κάνουμε αναπλάσεις. 

                      

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   29ο: Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας γεωερευνητικών εργασιών – 

γεωτεχνική έρευνα σχετικά με το έργο: «Ανόρυξη νέας υδρευτικής 

γεώτρησης στο Τ.Δ. Καλών Δένδρων Σερρών» για το έτος 2011 και 

έγκριση σχετικής δαπάνης ποσού 1.845,00 ευρώ. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   30ο: Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας γεωερευνητικών εργασιών – 

γεωτεχνική έρευνα σχετικά με το έργο: «Αποκατάσταση πηγών 

Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση 

εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές έως το 

βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα» για το έτος 2011 και έγκριση 

σχετικής δαπάνης ποσού 2.352,25 ευρώ. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   31ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – έγκριση κυκλοφοριακών κανονιστικών 

αποφάσεων στην πόλη των Σερρών. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   32ο: Έγκριση συμμετοχής στα προγράμματα του Διεθνούς Συμβουλίου για 

Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες – Τοπικές Κυβερνήσεις για την 

Αειφορία – Δ.Σ.Π.Π. (I.C.L.E.I. – International Council for Local 

Environmental Initiatives)  
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- Εγκρίνεται (μειοψηφία Σαραντίδου).  

 

 

ΘΕΜΑ   33ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: 

«Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης 

της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο 

Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 147.000,00 € στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Μακεδονία – Θράκη», εγγραφή της στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 

2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 147.000,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσης 2011. 

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   34ο: Καθορισμός αριθμού αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος 

εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων στο Δήμο Σερρών. 

 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Κατιρτζόγλου). 

 

 

ΘΕΜΑ   35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Κατασκευή πίστας Motocross διεθνών προδιαγραφών και 

κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης και υποστήριξης 

αγωνιζόμενων και θεατών στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών», 

προϋπολογισμού 780.000,00 ευρώ, δαπάνη εργασιών 861.800,00 ευρώ 

που εκτελέστηκε  το έτος 2008. 

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Ενδοδημοτική Οδοποιία των Δ.Δ. Άνω Καμήλας, Μονοκκλησιάς, 

Βαμβακιάς, Αναγέννησης», πρώην Δήμου Κ. Μητρούση, 

προϋπολογισμού 184.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., δαπάνη εργασιών 

124.085,16 ευρώ με Φ.Π.Α. που εκτελέστηκε το 2009. 

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   37ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

 

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ   38ο: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   39ο: Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του Δήμου Σερρών 

από την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ελπίδα 

Καρούμπαλη, ποσού 36,90 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

 

κ. Γαλάνης:  Πρόκειται για τη δαπάνη της δικαστικής επιμελήτριας που 

κοινοποίησε το έγγραφο της αποδοχής του δήμου Σερρών της Κτηματικής Υπηρεσίας 

του Δημοσίου. Δηλαδή, ενημερώσαμε την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ότι 

¨ναι κύριοι αποδεχόμαστε να παραχωρηθεί¨. Μόνο με αυτόν τον τρόπο γινόταν 

νομότυπα.  

 

  

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   40ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

κ. Στ. Γαλάνη, συνολικού ποσού 106,64 ευρώ. 

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

590 / 2011: Συμπλήρωση εκπροσώπων του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής  και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών».  

 

591 / 2011: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής  και Αθλητισμού Δήμου Σερρών».  

 

592 / 2011: Αντικατάσταση μελών επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων  στους 

παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών.  

 

593 / 2011: Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου Σερρών στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Φεστιβάλ Αμφίπολης.  

 

594 / 2011: Έγκριση πρόσληψης  οδηγού με δίμηνη σύμβαση  εργασίας για την 

κάλυψη αναγκών της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Σερρών.  
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595 / 2011: Έγκριση χορήγησης  επιδόματος  στους απασχοληθέντες με την 

εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2009.  

 

596 / 2011: Ομοίως για το έτος 2010.                                         

 

597 / 2011: Ενημέρωση επί  των αριθμ. 28, 29, 30, 31 και 32 / 2011 αποφάσεων 

του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών».  

 

598 / 2011: Επιλογή και διορισμός  δύο (2) ελεγκτών  για τον τακτικό 

διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕ «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών.  

 

599 / 2011: Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος βοσκής για το έτος 2011. 

 

600 / 2011: Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων  οικονομικού έτους 2011 του 

Ν.Π. Α.Ο.Δ. Σερρών.  

 

601 / 2011: Ομοίως του Οργανισμού Παιδικού Σταθμού  Δήμου Σκουτάρεως για 

το οικ. Έτος 2010 και το οικ. έτος 2011. 

 

602 / 2011: Ομοίως του ΚΕΣΗ Δήμου Σκουτάρεως οικ. έτους 2010 και οικ. έτους 

2011 (από 01-01-2011 έως 31-5-2011).  

 

603 / 2011: Ομοίως του Ν.Π. «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας» (ΚΕΦΟ) Δ.Δ. 

Βαμβακιάς.  

 

604 / 2011: Ομοίως του Ν.Π. «Παιδικός Σταθμός» Δ.Δ. Αναγέννησης.  

 

605 / 2011: Ομοίως του Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 

Λευκώνα», έτους 2011. 

 

606 / 2011: Ομοίως του ΚΑΠΗ Σκουτάρεως. 

 

607 / 2011: Ομοίως του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σκουτάρεως έτους 2010. 

 

608 / 2011: Ομοίως του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μητρουσίου.  

 

609 / 2011: Έγκριση προϋπολογισμού  ΚΕΔΗΣ για το έτος 2011. 

 

610 / 2011: Έγκριση-Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011 για την 

έκδοση και εξόφληση των ενταλμάτων πληρωμής των υπαλλήλων 

μερικής απασχόλησης της Δ.Ε. Σκουτάρεως  και ψήφιση απαιτούμενης 

πίστωσης. 

 

611 / 2011: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού  ως προς τα μισθώματα 

σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών, ποσού 100.000,00 €. 

 

612 / 2011: Έγκριση διαδικασίας καταβολής κύριας οφειλής  και προστίμων 

τρίτων προς Δήμου. 

 

42 



 

 

613 / 2011: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και συμβατικής αμοιβής της 

μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική 

Μελέτης Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Παντελεήμονα Σερρών».  

 

614 / 2011: Έγκριση 7ου πινακίου αμοιβής της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική 

Αποτύπωση και Πολεοδομική Μελέτης Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. 

Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών».  

 

 615 / 2011: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Σκουτάρεως, εγγραφή του έργου στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011 και ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης.  

 

616 / 2011: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του 

έργου: «Κατασκευή χωνευτηρίου στο Α΄  Νεκροταφείο».  

 

617 / 2011: Έγκριση καταβολής οφειλής  εξόφλησης του 4ου Λογαριασμού του 

έργου: «Δημιουργία  δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων Δήμου Σερρών».  

 

618 / 2011: Έγκριση μελέτης του Υποέργου (1) «Ολοκληρωμένες Αστικές 

Αναπλάσεις Οδικών Αξόνων Δήμου Σερρών».  

 

619 / 2011: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής 

της πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Άνω Καμενίκια –Ιμαρέτ 

(Πανόραμα) του Δήμου Σερρών».  

 

620 / 2011: Έγκριση μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών  

Αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου 

Σερρών» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.  

 

621 / 2011: Έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών 

του Δήμου μας» και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης.  

 

622 / 2011: Έγκριση μελέτης του έργου: «Αλλαγή διαρρύθμισης  αποδυτηρίων 

Γηπέδου Σκουτάρεως».  

 

623 / 2011: Έγκριση συνέχισης του έργου: «Αποκατάσταση-Ασφαλτόστρωση-

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποϊίας» του πρώην Δήμου Λευκώνα για το 

έτος 2011. 

 

624 / 2011: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών  με τίτλο: «Κλάδεμα και κοπή 

επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών». 
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625 / 2011: Έγκριση υλοποίησης  παροχής υπηρεσιών «Διερεύνηση δυνατοτήτων 

βελτίωσης της μικροκλιματικής συμπεριφοράς  περιοχής του αστικού 

ιστού της πόλης των Σερρών» για την υποστήριξη υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης του Δήμου Σερρών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον  και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Βιοκλιματικές Αστικές 

Αναπλάσεις.  

 

626 / 2011: Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας γεωερευνητικών  εργασιών – 

γεωτεχνική έρευνα, σχετικά  με το έργο: «Ανόρυξη νέας υδρευτικής 

γεώτρησης  στο Τ.Δ.  Καλών Δένδρων Σερρών», για το έτος 2011.  

 

 

627 / 2011: Συνέχιση παροχής υπηρεσίας γεωερευνητικών εργασιών – γεωτεχνική 

έρευνα, σχετικά με το έργο: «Αποκατάσταση πηγών Μπατανιών, 

Μοραμόρ,  στο Τ.Δ. Λευκώνα  και αντικατάσταση  εξωτερικού 

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

Τ.Δ. Λευκώνα για το έτος 2011. 

 

628 / 2011: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – έγκριση κυκλοφοριακών κανονιστικών 

αποφάσεων  στην πόλη των Σερρών.  

 

628α/ 2011: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  (8/2011 Απόφ. Ποιότητας Ζωής) – Έκδοση 

κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών.  

 

629 / 2011: Έγκριση συμμετοχής στα προγράμματα  του Διεθνούς Συμβουλίου  

για Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες – Τοπικές Κυβερνήσεις  για την 

Αειφορία – Δ.Σ.Π.Π.  

 

630 / 2011: Αποδοχή χρηματοδότησης  για την υλοποίηση της πράξης: 

«Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης  πόρων μέσω βελτιστοποίησης 

της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο 

Δήμο Σερρών».  

 

631 / 2011: Καθορισμός αριθμού αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος 

εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων στο Δήμο Σερρών.  

 

632 / 2011: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Κατασκευή πίστας Motocross  Διεθνών προδιαγραφών και 

κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης  και υποστήριξης 

αγωνιζομένων και θεατών στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.  

 

633 / 2011: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Ενδοδημοτική Οδοποϊία των Δ.Δ. Άνω Καμήλως, 

Μονοκκλησιάς, Βαμβακιάς,  Αναγέννησης του πρώην Δήμου κ. 

Μητρούση».                                                  
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634 / 2011: Επιστροφή ποσού  ως αχρεωστήτως εισπραχθέν  στην κα ΛΑΛΑΙΤΑ 

ΟΛΓΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατέβαλε την εξόφληση της 12/12 δόσης  

για εισφορά σε χρήμα οικοπέδου στην περιοχή Σιγής-Κηφισιάς, ύψους 

54,00 €.  

 

635 / 2011: Ομοίως στην κα ΜΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  του  SOTIR που κατέβαλε για 

την έκδοση  παράβολου για πολιτογράφηση αλλοδαπών ύψους 100,00 

€.  

 

636 / 2011: Ομοίως στον κ. ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ του Αναστασίου που 

κατέβαλε  για παράβαση ΚΟΚ, ύψους 100,00 €. 

 

637 / 2011: Ομοίως στον κ. ΜΙΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του SPASE που κατέβαλλε για την 

έκδοση παραβόλου για πολιτογράφηση αλλοδαπών, ύψους 100,00 €.  

 

638 / 2011: Ομοίως στην κα ΣΩΤΗΡΙΟΥ Φωτεινή του Δημητρίου, που κατέβαλλε 

για την φύλαξη οστών, ύψους 14,67 €. 

 

639 / 2011: Διαγραφή ποσού 2.067,00 € από χρηματικό κατάλογο του Δήμου της 

κας Μπανατέλου Ελισσάβετ  που αφορά την 11η και 12/12 δόση για 

εισφορά σε χρήμα οικοπέδου. 

 

640 / 2011: Ομοίως του κ. Μπαναβέλου Παναγιώτη ποσού 2.067,00 €  που αφορά 

εισφορά σε χρήμα οικοπέδου, στην περιοχή Σιγής. 

 

641 / 2011: Ομοίως ποσών του κ. Πεπούδη Αλέξανδρου που αφορούν οφειλές του 

από τέλη Ύδρευσης, ΤΑΠ και Νεκροταφείων, του πρώην Δήμου 

Σκουτάρεως. 

 

642 / 2011: Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων  του Δήμου Σερρών 

από την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Αθηνών κα Ελπίδα  

Καρούμπαλη. 

 

643 / 2011: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. 

Στέργιου Γαλάνη.  

 

644 / 2011: Έγκριση υποβολής πρότασης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της πράξης «Επέκταση  

ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 5.005,00 €.  

 

645 / 2011: Ψήφιση πίστωσης με ένδειξη: «Εκπόνηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Σερρών».  
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646 / 2011: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  

της ΕΣΑΝΣ Α.Ε. (Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 

Σερρών-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία). 

 

 

647 / 2011: Έγκριση υδροδότησης περιοχής «ΠΑΛΙΑΓΚΑ» Αγροκτήματος 

Λευκώνα (Ξενοδοχεία ALEXANDER-ACROPOL). 

 

Πρ. 1/19/11: Σχετικά με ερώτηση του συμβούλου κ. Αγοραστού Αγοραστού  με 

θέμα: «Νομιμότητα έργου ΟΤΕ για οπτικές ίνες».  

 

Πρ. 2/19/11: Σχετικά με ερώτηση του κ. Γκότση Ηλία, Δημοτικού Συμβούλου με 

θέμα: «Απώλεια τιμολογίου πρώην Δήμου Κ. Μητρουσίου».  

 

Πρ. 3/19/11: Σχετικά με ερώτηση του κ. Γκότση Ηλία, Δημοτικού Συμβούλου με 

θέμα: «Το κτίριο της Αστυνομίας Σερρών».  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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              ΤΑ ΜΕΛΗ                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

1) Αγοραστός Αγοραστός 

 

2) Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

3) Αποστολίδου Ραχήλ 

 

4) Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

5) Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

6) Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

7)  Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

8) Γαλάνης Στέργιος 

 

9) Γκότσης Ηλίας 

 

10) Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

11) Δημητρίου Ευστράτιος 

 

12) Δήμου Ιωάννης 

 

13) Δινάκης Κωνστανίνος 

 

14) Δούκας Γεώργιος 

 

15) Δρίγκα Χρυσούλα 

 

16) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

17) Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

18) Ίντος Δημήτριος 

 

19) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

20) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

21) Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

22) Μερετούδης Δημήτριος 

 

23) Μηλίδης Θεόδωρος 
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24) Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

25) Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

26) Μυστακίδης Παύλος 

 

27) Νιζάμης Δημήτριος 

 

28) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

29) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

30) Σούζας Ζαχαρίας 

 

31) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

32) Στεργίου Νικόλαος 

 

33) Τατούδης Παναγιώτης 

 

34) Φωτιάδης Στέφανος 

 

35) Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

36) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

37) Χράπας Παντελής 

 

38) Χρυσανθίδης  Βασίλειος 

                 

 

 


