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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η  
 

της 08ης Φεβρουαρίου 2012 

 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος   

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης   

 Μερετούδης Δημήτριος   

 Μηλίδης Θεόδωρος   

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος   

Αποστολίδου Ραχήλ Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

Αραμπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος       

Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάμης Δημήτριος   

Βαλτσάνης Δημήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή   

Γαλάνης Στέργιος Σαραντίδου Ερμοφύλη   

Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας   

Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

  

Δήμου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος     

Δούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος   

Δρίγκα Χρυσούλα   Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης   

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής   

Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος   

Ίντος Δημήτριος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1) Αγοραστός Αγοραστός, 2) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Απόδοση τιμής στον απερχόμενο Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου κ. Παντελή Κουροπαλάτη. 

 Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Συζήτηση για την πρόταση του ομίλου Σερρών για UNESCO σχετικά 

με πρόταση καθιέρωσης ετήσιας υποτροφίας Θεόδωρου Αγγελόπου-

λου.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το θέμα των αδέσποτων ζώων του 

Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Συγκρότηση επιτροπών έτους 2012, κατά το άρθρο 46 και 28 παρ. 1 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής 

εργασιών και υπηρεσιών που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   6ο: Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε 

βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και 

νυχτερινές ώρες. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.. 

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί οκτάμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 33.027,11 € για την αποπληρωμή 

τιμολογίων που αφορούν προμήθεια καυσίμων μηνός Δεκεμβρίου 

2011. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   10ο: Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης της υπη-

ρεσίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2011 – 2012 με [ΤΑ-

ΧΙ]» προϋπολογισμού 216.960,00 €. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σ. 
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ΘΕΜΑ   11ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια γάλα-

κτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για επιπλέον τρεις 

μήνες. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ με 

θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΑΕΚΑΣ οικονομικού έτους 

2012».  

 Εισηγητής: O πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

ΘΕΜΑ   13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. του Δή-

μου Σερρών με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» με θέμα: «Α-

νάκληση της αριθμ. 11/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης 

προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προ-

σχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου 

Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012 και λήψη νέας απόφασης του 

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολι-

τικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012».  

 Εισηγητής: O πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το Δασικό Φυτώριο Σερ-

ρών. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ. 

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αιθουσών του Κοινοτικού 

Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

«Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στα Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελέ-

νης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έρ-

γου: «Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού μεγάρου», προϋπολογι-

σμού 72.425,81 €, δαπάνη εργασιών 72.425,80 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα βελ-

τίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών», προϋπολογισμού 

115.000,00 €, δαπάνη εργασιών 116.916,91 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών 1ου Εξαμήνου 2011. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σ. 
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ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση άδειας τοποθέτησης 2ης ενδεικτικής φωτεινής πινακίδας 

φαρμακείου. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   21ο: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου στον κ. 

Ζλάτκο Χρήστο του Δημητρίου στην Δ. Κ. Σερρών του Δήμου Σερ-

ρών. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. 

Θα παρακαλούσα λίγη ησυχία. Ξεκινάμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ την 

προσοχή σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μιλήστε στον διπλανό σας, εκεί πέρα, 

ότι πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, ξεκινάμε με μία ανακοίνωση από την αντιδήμαρχο 

Παιδείας κυρία Μπιτζίδου, με θέμα: «Θέρμανση Σχολικών Μονάδων Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών μείωση κόστους πετρελαίου θέρμανσης». Παρακαλώ την κυρία 

αντιδήμαρχο, έχετε τον λόγο.  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριοι 

συνάδελφοι θεωρώ υποχρέωση να σας ενημερώσω για την κίνηση στην οποία έχουμε 

προβεί. Ο Δήμος Σερρών, με πρωτοβουλία της αντιδημαρχίας Παιδείας σε συνεργα-

σία και με τους άλλους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών θέλει να επιση-

μάνει την πρωτοβουλία αυτή η οποία έχει σαν στόχο να αναδείξει το πρόβλημα του 

κόστους θέρμανσης των σχολικών μονάδων. Ως γνωστόν, αυτό δημιουργείται από 

την υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία είναι περίπου διπλάσια από το 

2010, με αποτέλεσμα οι τακτικές επιχορηγήσεις στις σχολικές επιτροπές να είναι α-

νεπαρκείς.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιαιτερότητα της κατάστασης οφείλεται στα παρακάτω: 

Στο γεγονός ότι ο νομός Σερρών χαρακτηρίζεται παραμεθόριος και προβληματική 

περιοχή. 

Στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν καθ΄ όλη την διάρκεια της χει-

μερινής περιόδου, εξ αίτιας της διαμόρφωσης του εδάφους, και στις πολλές σχολικέ ς 

μονάδες που λειτουργούν στις ορεινές περιοχές. 

Στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα που λειτουργούν στο Δήμο Σερρών, εξυπηρετώ-

ντας μαθητές όλων των δήμων του νομού. Ενδεικτικά αναφέρουμε το ειδικό σχολείο, 

το νηπιαγωγείο και το δημοτικό ΕΕΕΕΚ, το μουσικό γυμνάσιο, τα διάφορα τεχνικά 

λύκεια, και άλλα, οι ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες των οποίων, κυρίως του κόστους 

θέρμανσης είναι δραματικά αυξημένες. 

Επίσης στην ύπαρξη της πισίνας για θεραπευτικούς σκοπούς του ειδικού σχολείου 

της οποίας οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας είναι αδύνατον να καλύψουν εξ 

ιδίων οι ενιαίες σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης, για αυτόν τον λόγο καθίσταται αδύνατη και η λειτουργίας της.  

Για τους προαναφερόμενους λόγους οι συνυπογράφοντες την παρούσα επιστολή ζη-

τούμε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας τα ακόλουθα: 

Κατόπιν εμπεριστατωμένης εισήγησης από μέλος της Π.Ε.Δ. να συμπεριληφθεί η 

πρόταση στην υπό εξέλιξη περιφερειακή συνδιάσκεψη ή σε τακτική συνέλευσή της 

προκειμένου να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, εκπρόσωπος του δήμου μας είναι, ως 

γνωστόν ο κύριος Στεργίου.  
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Να θεσπισθούν ειδικές ρυθμίσεις από τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικο-

νομικών, που θα αφορούν στην μείωση του κόστους πετρελαίου θέρμανσης των σχο-

λικών συγκροτημάτων του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

Την επιπλέον επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για λειτουργικές ανάγκες των σχολι-

κών μονάδων. 

Την μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και τελών που προέρχονται από την ε-

πιβάρυνση της τιμής αυξάνοντας το κόστος πετρελαίου θέρμανσης. 

Οι προτάσεις μας είναι αυτού του χαρακτήρα και πρέπει να τονισθεί ότι το οικονομι-

κό πρόβλημα, και εδώ θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, είναι υπαρκτό, αλλά επι-

δεινώνεται διαρκώς εξ αιτίας της ανοδικής πορείας της τιμής του πετρελαίου. Για 

πληροφόρηση, σας λέω ότι τα λεφτά με τα οποία έχουν επιχορηγηθεί οι σχολικές επι-

τροπές μέχρι στιγμής επαρκούν οριακά, και πολλοί άλλοι δήμοι έχουν προβλήματα 

στο να επιχορηγούν τα σχολεία οι δήμοι, γιατί δεν επαρκούν τα χρήματα των σχολι-

κών επιτροπών.  

Θα ήθελα να τονίσω πως οι συνυπογράφοντες είναι η ομιλούσα, εγώ, η Μπιτζίδου – 

Σαρακενίδου Σοφία, ο κύριος Τότσιος Πασχάλης αντιδήμαρχος οικονομίας – Διοίκη-

σης & Παιδείας Δήμου Ηράκλειας, ο κύριος Καρκαλέτσης Κύριλλος, αντιδήμαρχος 

οικονομικών Δήμου Αμφίπολης, ο κύριος Νάσκου Δημήτριος, πρόεδρος ΕΣΕΔΕ, 

ΕΣΕΠΕ Δήμου Εμμανουήλ Παπά, ο κύριος Κουκούτσης Γεώργιος, πρόεδρος ΕΣΕΔΕ 

Δήμου Βισαλτίας, ο κύριος Κατιρτζόγλου Άνθιμος, πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ Δήμου Σι-

ντικής και ο κύριος Πραζιούτης Ιωάννης, πρόεδρος ΕΣΕΔΕ Δήμου Ζίχνης. Ευχαρι-

στώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κυρία αντιδήμαρχε, γιατί δεν κάνετε ότι κάνει και η 

Φλώρινα, διότι και εκεί το πρόβλημα είναι πιο σημαντικό. Έβαλε την περιφέρεια, ε-

κεί να διεκδικήσουμε και εμείς, στην περιφέρεια. Λογικό είναι. Αυτά έκανε η Φλώρι-

να, να ξέρετε.  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα προς όλες τις κατευ-

θύνσεις. 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μια απάντηση από την αντιδήμαρχο 

Παιδείας την κυρία Μπιτζίδου σε επερώτηση του συνδυασμού «Εποχή Δημιουργίας 

του κυρίου Θεόδωρου Μηλίδη». Η επερώτηση είναι η ακόλουθη: «Σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της παραγράφου 10 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλί-

ου. Κύριε δήμαρχε, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου 54508/29.12.2011 έγγρα-

φο του Υπουργείου Εσωτερικών οι δήμοι της χώρας επιχορηγήθηκαν με το συνολικό 

ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ με πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό για 

την κάλυψη της δαπάνης των φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων. Η κατανομή πιστώσεων 

στους δήμου έγινε με βάση τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του κάθε δήμου και 

ανάλογα με τους σχετικούς πίνακες που εστάλησαν από τους δήμους στο Υπουργείο 

Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Από την κατανομή αυτή της πίστω-

σης των δύο εκατομμυρίων ο δήμος μας έλαβε το ποσό των 742,80 ευρώ που είναι 

ένα από τα μικρότερα, αν όχι το μικρότερο Πανελλαδικά, παρά το γεγονός ότι αποτε-

λούμε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους, τόσο σε αριθμό σχολικών μονάδων, όσο 

και σε μαθητικό δυναμικό. Την ίδια ώρα, άλλοι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών έλαβαν πολλαπλάσια χρηματικά ποσά καίτοι έχουν υποπολλαπλάσιο μαθητι-

κό δυναμικό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο δήμος Νέας Ζίχνης έλαβε το ποσό των 

28.003,89 ευρώ, ο δήμος Σιντικής 3.695,42 ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά ερωτάστε 

κύριε δήμαρχε, για ποιο λόγο ο δήμος Σερρών χρηματοδοτήθηκε με αυτό το ευτελές 

ποσό, υποβλήθηκε αντίστοιχο αίτημα και για ποιο ποσό; Ποιο είναι το συνολικό ποσό 

που δαπανήθηκε από τον δήμο μας για φωτοτυπίες σχολικών βιβλίων; Προτίθεστε να 
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διερευνήσετε το θέμα και να αποδώσετε τουλάχιστον τις πολιτικές ευθύνες για την 

έσχατη θέση πανελλαδικά χρηματοδότησης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων»;  

Παρακαλώ την αντιδήμαρχο Παιδείας κυρία Μπιτζίδου να δώσει απάντηση στην ε-

περώτηση αυτή.  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Στις 13.09.2011 με α-

ριθμό πρωτοκόλλου 55394 ήρθε στον τομέα Παιδείας έγγραφο του Υπουργείο Εσω-

τερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 39885/09.09.2011 με θέμα: «Εφοδιασμός μαθητών 

δημοσίων σχολείων με εκπαιδευτικό υλικό». Για την άμεση συνεργασία με τους πε-

ριφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και τις σχολικές επιτροπές.  

Έγγραφο το οποίο ορίζει, ότι ο τρόπος για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης θα κα-

λυφθεί απολογιστικά μετά την έγκριση και υπογραφή των σχετικών παραστατικών 

από τους οικείους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης οι οποίοι μέσω των γρα-

φείων τους θα αποστείλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις. Άρα έπρεπε να σταλούν 

καταστάσεις στους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου την ευθύ-

νη για την συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων έχει η διεύθυνση πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οποία δεν έκανε καμία παράλληλη ενημέρωση προς 

την υπηρεσίας μας, ούτε προς την ενιαία σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από το έγγραφο το οποίο παραλάβαμε εμείς και προέ-

τρεπε τους δήμους να ενημερωθούμε για τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία θα έ-

στελνε η εκπαίδευση στους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. Η διεύθυνση 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από ενημέρωση που είχαμε, δεν έστειλε τον απα-

ραίτητο πίνακα με δαπάνες, γιατί δεν συγκεντρώθηκαν από τα σχολεία, ενδεχομένως, 

ή δεν ζητήθηκαν, ή εάν ζητήθηκαν, δεν το γνωρίζουμε αυτό, γιατί οι ανάγκες των 

σχολείων σε φωτοτυπίες καλύφθηκαν από το ΤΕΙ Σερρών. Μόνο η διεύθυνση δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης έστειλε πίνακα με δαπάνη για τον δήμο Σερρών, ύψους 

30.218,97 ευρώ, τα οποία βασίστηκαν σε παραστατικά σχετικής δαπάνης και όχι σε 

αναλογία βάση σχολικών μονάδων του μαθητικού δυναμικού. Έχω το έγγραφο το 

οποίο εστάλη από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διασταύρωσα με το Υπουργείο 

Παιδείας ότι αυτό το έγγραφο παρελήφθη από κει, αλλά η απάντηση ήταν ότι η κατα-

νομή του ποσού δεν ήταν γνωστό πως έγινε, και έγινε στην τύχη. Από κει και πέρα 

άλλες πληροφορίες δεν μπόρεσα να συγκεντρώσω, αλλά ο δήμος Σερρών έπραξε, ως 

όφειλε. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω μισό λεπτό τον λόγο. Κυρία 

αντιδήμαρχε, 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, ερώτηση υποβάλατε. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Δεν απαντήθηκε όμως, κύριε Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Δεν απαντήθηκε; 

Μηλίδης Θεόδωρος: Δεν απαντήθηκε στο σκέλος, ότι εάν αναζητήθηκαν ευθύνες 

και εν πάσει περιπτώσει, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μία 

σε όλον τον νομό Σερρών. Δεν είναι διαφορετική στη Ζίχνη και στη Σιντική ή αλλού. 

Μία είναι, έτσι.  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Είχα,… 

κ. Πρόεδρος: Απαντήστε και το κλείνουμε κυρία αντιδήμαρχος. 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Είχα ενημέρωση και επικοινωνία με τους διευθυ-

ντές, σας λέω ότι η κατανομή έγινε στην τύχη, όμως βλέποντας ότι τα κονδύλια που 

αναλογούν στις σχολικές επιτροπές των υπολοίπων δήμων σε σχέση με τα κονδύλια 

που αναλογούν στην σχολική επιτροπή του δήμου Σερρών ίσως ήταν ένα, ας πούμε 

κριτήριο, για να χρηματοδοτηθούν ενδεχομένως οι άλλοι δήμοι. Όμως αυτό είναι μια 

καθαρή υπόθεση, δεν μπόρεσα να βρω την πραγματική απάντηση γιατί σας λέω, όπως 
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αποδείχτηκε, μετά από επικοινωνία που είχα με το Υπουργείο Παιδείας ότι η κατανο-

μή μπορεί να έγινε τελείως τυχαία.  

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο πριν την ημερήσια 

διάταξη; 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις, πριν από έναν μήνα πε-

ρίπου είχα αναφέρει ότι στον ΧΥΤΑ Σερρών είχε πιάσει μια φωτιά και ο κύριος αντι-

δήμαρχος, ο κύριος Χράπας, με διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση και 

μάλιστα αναρωτήθηκε που το άκουσα, μετά από δέκα μέρες έπιασε μια μεγάλη φωτιά 

η οποία δεν μπορούσε να κρυφτεί, παρουσιάστηκε και από τα μέσα, συνεπώς πρέπει 

να απαντάτε λίγο πιο προσεκτικά, ένα δεύτερο και νομίζω πιο σημαντικό που αφορά 

την αξιοπιστία του κυρίου δημάρχου, επειδή στην προηγούμενη συνεδρίαση την κα-

τεπείγουσα, τον εγκαλέσαμε ότι κινδυνολογούσε για την περίπτωση το αν θα χαρα-

κτηριστεί ιστορικός χώρος και είπε ότι ποτέ δεν είπα σε χτίσιμο των γύρω περιοχών 

και την πολεοδόμηση, ότι δεν μπορούν να χτίσουν, μόνο για παρεμβάσεις και είπε ότι 

φέρτε και τον ίδιο, έχω απομαγνητοφωνήσει, εάν θέλετε σας το διαβάζω. Νομίζω ότι 

είναι πολύ σοβαρό γιατί δεν είπε την αλήθεια για να μην το πω διαφορετικά. Είπε 

φέρτε τον ίδιο. Έχω και το video, έχω και γραπτά τι είπε. Δεν μπορεί όταν στριμώ-

χνεται ο κύριος δήμαρχος, να καταφεύγει στην εύκολη λύση και να μην λέει την αλή-

θεια. Αν θέλετε σας το διαβάζω. Μπορώ να το διαβάσω; 

κ. Πρόεδρος: Διαβάστε το, κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: «Ξέρετε τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός ενός στρατοπέδου ως 

ιστορικού τόπου; Η γύρω περιοχή αποκλείεται πολεοδομικά. Δεν μπορούν να κάνουν 

τίποτε. Χρειάζονται τέτοιους σκληρούς όρους και προϋποθέσεις, όσον αφορά το κτί-

σιμο, γιατί είπε, δεν είπα για κτίσιμο, είπα για παρεμβάσεις, που θα ξεσηκωθούν οι 

πάντες γύρω από τις γειτονιές. Γύρω από αυτά τα στρατόπεδα». Τον ρωτά κάτι ο δη-

μοσιογράφος και ξανά απαντάει. «Δεν μπορούν να κτίσουν, οι άνθρωποι, καταλαβαί-

νετε δηλαδή τι ξεσηκωμό θα έχουμε;», αναφέρει δυο φορές τι λέξη κτίσιμο, πουθενά 

δεν μιλάει δεν μιλάει για παρεμβάσεις, δεν είναι αλήθεια αυτά που είπε, έχω και το 

video, άλλη φορά να μην επικαλείται γιατί τα έχω όλα γραμμένα.  

κ. Πρόεδρος: Μία απάντηση από εσάς, κύριε δήμαρχε, και κλείνει το θέμα αυτό εδώ.  

κ. Πρόεδρος: Το κείμενο αυτό που διάβαζε ο κύριος Κοτρώνης το διαψεύδω. Λοι-

πόν, είπα ότι εκεί θα χρειάζονται προϋποθέσεις, αυστηρές προϋποθέσεις και μάλιστα 

το ανέλυσα και στο δημοτικό συμβούλιο, στο προηγούμενο. Είπα, φέρτε και τα πρα-

κτικά του δημοτικού συμβουλίου, εξήγησα και είπα ότι, δεν είπα ότι δεν θα χτίζουν, 

είπα ότι θα χρειάζονται ειδικές προϋποθέσεις όταν θα είναι να χτίσουν. Νομίζω είναι 

τόσο ξεκάθαρο, αν θέλετε εσείς με το ζόρι να βγάλετε κάποιες εντυπώσεις, δικαίωμά 

σας είναι, αλλά δεν πείθετε κανέναν.  

κ. Πρόεδρος: Τελείωσε το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και μπαίνουμε… 

Δινάκης Κωνσταντίνος: Προ ημερησίας, μισό λεπτό.  

κ. Πρόεδρος: Ναι, παρακαλώ. Ναι κύριε αντιπρόεδρε.  

Δινάκης Κωνσταντίνος: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελ-

φοι. Πρόσφατα στο Πύργο του νομού Ηλείας συνέβησαν ακραία καιρικά φαινόμενα 

με αποτέλεσμα να γίνουν πάρα πολλές ζημιές. Θέλω να ρωτήσω τον δήμαρχο, τους 

υπεύθυνους αντιδημάρχους, εμείς, ως δήμος, είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια α-

κραία καιρικά φαινόμενα; Το θέτω το ερώτημα ορμώμενος από το ότι γεγονός ότι σε 

μια γειτονιά έχω δει φρεάτια βουλωμένα. Θα παρακαλούσα να μου δώσετε μια απά-

ντηση ενός λεπτού. Ευχαριστώ.  
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κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τον αντιδήμαρχο έργων, τον κύριο Μυστακίδη, ο οποίος 

έχει και την ευθύνη επί του θέματος αυτού, έχει τον λόγο. 

Μυστακίδης Παύλος: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

ο δήμος Σερρών έχει μια από τις πλέον οργανωμένες υπηρεσίες πολιτικής προστασί-

ας. Για αυτό υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν αποδείξεις που εκτιμήθηκε αυτή η 

δράση μας, διότι πριν από 15-20 ημέρες κατέβηκα στην Αθήνα, σε ένα συνέδριο με 

επτά Ευρωπαϊκές χώρες, για την πολιτική προστασία και ο μόνος δήμος ο οποίος εξε-

λέγη, εξ αιτίας των δράσεων που παρουσίασε ήταν ο δήμος Σερρών. Λοιπόν, αυτό 

ήταν για την ιστορία. Πρακτικά τώρα έχω να σας πω ότι όντως είναι πολύ καλά ορ-

γανωμένη η πολιτική προστασία έχοντας στη διάθεσή της όλα τα μηχανήματα της 

τεχνικής υπηρεσίας, δηλαδή 2 graders, 4 σκαπτικά μηχανήματα, φορτηγά, έναν φορ-

τωτή, και διάφορα άλλα μηχανήματα και κάθε φορά που προκύπτει κάποιο φαινόμε-

νο, ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει, επίκειται κάποια κακοκαιρία, ή χιονόπτωση, ή 

πλημμύρα, ή οτιδήποτε άλλο, ή φωτιά τίθεται σε επιφυλακή όλος αυτός ο μηχανισμός 

με τα μηχανήματα και τους αντίστοιχους χειριστές τους και όλους τους υπάλλήλους 

οι οποίοι ενδεχομένως να χρειαστούν, όπως παραδείγματος χάριν οδηγούς βυτιοφό-

ρων για τις φωτιές και διάφορα άλλα. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι,… 

Δινάκης Κωνσταντίνος: Και εγώ ευχαριστώ για την απάντηση, κύριε αντιδήμαρχε. 

κ. Πρόεδρος: Ναι, κύριε Αναστασιάδη. Ερώτηση θέλετε να κάνετε; Το μικρόφωνό 

σας.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Θυμάστε καλά, προσωπικά εσείς, όταν ήμουν αντιδήμαρ-

χος, με πόση προσοχή και επιμέλεια είχα καθαρίσει τα ποτάμια, όλα αυτά που διέρ-

χονται από την πόλη. Θυμάστε προσωπικά. Η πόλη είναι εξασφαλισμένη, αλλά θα 

πρέπει οπωσδήποτε να γίνει συντήρηση. Την καθαρίσαμε με πολύ προσοχή, γιατί έ-

πρεπε να βοηθήσουμε την πόλη και πράγματι το κάναμε και ποτέ δεν πάθαμε τίποτε. 

Αλλά επαναλαμβάνω στον κύριο αντιδήμαρχο να δείξετε την δέουσα προσοχή και να 

τα καθαρίζετε συνεχώς για να μην υπάρχει πρόβλημα.  

Μυστακίδης Παύλος: Να απαντήσω, κύριε πρόεδρε;  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, κύριε αντιδήμαρχε.  

Μυστακίδης Παύλος: Κύριε Αναστασιάδη, ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία 

να σας ενημερώσω ότι, έχουμε κάνει έγγραφο, τα ποτάμια πλέον ανήκουν στην αρ-

μοδιότητα της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, λοιπόν, έχουμε στείλει έγγραφο και 

στο δασαρχείο και στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών και τους παρακαλούμε να κα-

θαρίσουν όλα αυτά τα ποτάμια, διότι δεν είναι αρμοδιότητά μας και περιμένουμε και 

τους πιέζουμε να μας δώσουν την απάντηση και ευχής έργο, θα ήθελα να μας απα-

ντήσουν δεν μπορούμε, κάντε τα εσείς.  

 

ΘΕΜΑ   1ο: Απόδοση τιμής στον απερχόμενο Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου κ. Παντελή Κουροπαλάτη. 

 Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος 

 

 

κ. Πρόεδρος: Ωραία, και μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα: «Απόδοση τιμής στον απελθόντα διευθυντή της 

διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Σερρών, τον κύριο Παντελή Κουροπαλά-

τη» και τον καλώ εδώ να αποδώσει τιμή προς αυτόν ο δήμαρχος εκ μέρους όλου του 

δημοτικού συμβουλίου.  

(γίνετε η τελετή απόδοσης τιμών στον κ. Παντελή Κουροπαλάτη).  
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κ. Δήμαρχος: Πριν αποδώσω την τιμητική πλακέτα στον κύριο Κουροπαλάτη θα ή-

θελα να πω ότι ο κύριος Κουροπαλάτης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους 

τους υπαλλήλους. Και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους υπαλλήλους 

διότι ήταν ένας υπάλληλος άριστα καταρτισμένος επιστημονικά, έντιμος, ευσυνείδη-

τος, εργατικός. Με έκανε εντύπωση το εξής γεγονός, για την εργατικότητά του. Και 

την τελευταία μέρα, πριν πάρει σύνταξη, ήταν ακριβώς στην ώρα του. Επτά η ώρα 

ήταν στο γραφείο του. Σπάνια βρίσκει κανείς τέτοιους όχι ότι δεν βρίσκει, αλλά σπά-

νια βρίσκει κανείς τέτοιους ευσυνείδητους υπαλλήλους. Πρέπει να πω ότι συνετέλεσε 

τα μέγιστα με την εργατικότητά του και με τις γνώσεις του στην υλοποίηση διαφόρων 

μεγάλων έργων στο δήμο Σερρών. Και τελευταία θα αναφέρω το έργο των αστικών 

αναπλάσεων, που έχει μια πολύ μεγάλη προσφορά στο έργο αυτό. Θα έλεγα ότι φέρει 

την σφραγίδα του κυρίου Κουροπαλάτη το έργο αυτό με το όλο ενδιαφέρον που έχει 

δείξει.  

Κύριε Κουροπαλάτη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες που προσφέρατε 

στο δήμο Σερρών και στους δημότες και σας απονείμω αυτήν την τιμητική πλακέτα, 

την εύθυμο μνεία και λίγα λουλούδια εκ μέρους όλου του δημοτικού συμβουλίου. 

(ακούγονται έντονα χειροκροτήματα από την αίθουσα)  

Γκότσης Ηλίας: Κύριε πρόεδρε, κύριε πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ.  

Γκότσης Ηλίας: Προτού μιλήσει ο κύριος Κουροπαλάτης θα ήθελα να πούμε δυο 

λόγια εμείς.  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, βεβαίως, ναι, ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

αγαπητέ Παντελή, επιτρέψτε μου να σας αποκαλώ Παντελή, στα τόσα χρόνια της φι-

λίας μας. Πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σε αυτήν την σεμνή τελετή 

τιμούμε τον Παντελή τον Κουροπαλάτη. Ο κύριος Κουροπαλάτης, υπήρξε, είναι ένας 

άριστος επιστήμονας, καταρτισμένος στο αντικείμενό του, άρτιος οικογενειάρχης αλ-

λά προπαντός για τον δήμο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ένας υποδειγματικός υπάλλη-

λος. Δεν είναι τυχαίο που με όλες τις δημοτικές αρχές συνεργάστηκε άψογα. Αυτό 

και μόνο τα λέει όλα. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του είναι η προσήλωση στο κα-

θήκον, η εμπειρία που έχει και η εργασιομανία του. Και το ευτύχημα για τον δήμο 

και για τους συνδημότες μας είναι ότι κατάφερε με επιμονή και υπομονή, αυτά τα ι-

διαίτερα χαρακτηριστικά να μεταλαμπαδεύσει στους συνεργάτες του. Αυτό είναι πα-

ρακαταθήκη για τον δήμο μας. Και για αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ευ-

γνωμονούμε ιδιαίτερα. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι, τα μεγαλύτερα έργα που έχουν 

πραγματοποιηθεί στον δήμο μας φέρουν την σφραγίδα «Παντελής Κουροπαλάτης». 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι μεγάλο πλήγμα για τον δήμο μας, όμως επαναλαμ-

βάνω ότι η παρακαταθήκη που αφήνει είναι πολύ σημαντική. Μαζί λοιπόν με τις ευ-

χαριστίες μας και με τις ευχές μας για υγεία, ευτυχία, τόσο προσωπική, όσο και οικο-

γενειακή, σου μεταφέρω Παντελή και μια παράκληση όλων πιστεύω, όχι μόνον των 

μελών του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και των συνδημοτών μας να είσαι πάντοτε 

κοντά μας στους δύσκολους αυτούς χαλεπούς καιρούς που περνάμε και να μας δίνεις 

την εμπειρία σου στον δήμο μας. Σε ευχαριστούμε και πάλι για μια ακόμη φορά να 

είσαι καλά.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Γκότση. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, ήμουν αντιδή-

μαρχος και έτυχε να συνεργαστώ με τον κύριο Κουροπαλάτη. Εκείνο το οποίο θέλω 

να σας πω είναι ότι σαν επιστήμονας έχει τεράστιες γνώσεις και οριζόντιες και κάθε-

τες. Όλοι οι δήμαρχοι, οι οποίοι τον αξιοποίησαν και όταν λέω τον αξιοποίησαν τον 

ρώτησαν, συνεργάστηκαν είχαν τεράστια οφέλη. Parking μεγάλων οχημάτων, σφρα-
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γίδα, αυτοκινητοδρόμιο, σφραγίδα, ΔΕΠΚΑ, το κτίριο, σφραγίδα, και να μην αναφέ-

ρω και άλλα, ξενώνες πάνω στην Χρυσοπηγή, σφραγίδα του κυρίου Κουροπαλάτη. 

Αυτό που ανέφερε ο κύριος δήμαρχος, σφραγίδα. Θεωρώ ότι ο δήμος φτώχυνε μετά 

την αποχώρηση και συνταξιοδότηση του κυρίου Κουροπαλάτη. Δεν θέλω να κουρά-

σω, σαν ήθος, σαν άτομο τα είπε ο δήμαρχος, εγώ φεύγοντας ο ένας διευθυντής ο κύ-

ριος Υψηλάντης, φεύγοντας ο κύριος Κουροπαλάτης θεωρώ ότι ο δήμος φτώχυνε από 

δυναμικό επιστημονικό και από ήθος. Εύχομαι όμως, στον κύριο Κουροπαλάτη, να 

είναι υγιείς και να μας δίνει τα φώτα του όταν τον χρειαζόμαστε, εγώ τουλάχιστον, 

ακόμη τα ζητώ. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ θα αναφερθώ στον μεγάλο ποιητή τον Πίνδαρο, «α-

ντρών δικαίων χρόνος άριστος» (κάπως έτσι δεν ακούγεται καλά)  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Κουροπαλάτη.  

Κουροπαλάτης Παντελής: Κύριε δήμαρχε, κύριε πρόεδρε, κύριοι σύμβουλοι και σε 

όλους. Η σημερινή συνεδρίαση υπήρξε μια έκπληξη για μένα, όχι με την μορφή της 

πλειοδοσίας, αλλά με την μορφή μιας ιδιότυπης δέσμευσης. Μιλώντας και ζητώ συ-

γνώμη για το πρώτο πρόσωπο, προσπάθησα στην ζωή μου να ξεφύγω από το όλο που 

λέγετε δημόσιος υπάλληλος και να είμαι δημόσιος λειτουργός. Οφείλω λοιπόν να ευ-

χαριστήσω εσάς, την δημοτική αρχή, όλους του συμβούλους, να ευχαριστήσω όλες 

ανεξαιρέτως τις δημοτικές ηγεσίες, και όταν αναφέρομαι σε δημοτικές ηγεσίες μιλώ 

για άπαντα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Όλες υπερέβαλλαν εαυτόν στα μέτρα 

των συνθηκών για να προσφέρουν ότι μπορούσαν καλύτερο για αυτήν την πόλη. Ο-

φείλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, και πιστέψτε μου ο δήμος 

έχει ένα φανταστικό ανθρώπινο δυναμικό, δεν μιλάω για πρόσωπα, μιλάω για άτομα 

τα οποία εισφέρουν και την ικμάδα τους για να υπηρετήσουν αυτόν τον κόσμο. Επί-

σης οφείλω να ευχαριστήσω τον Σερραϊκό λαό, ο οποίος αντιμετώπισε όλα τα μέτρα, 

όλες τις δυσχέρειες απέναντι σε μας. Προσωπικά μπορώ να πω ότι δεν έκανα τίποτε 

περισσότερο από αυτό που ορίζεται με την λέξη χρέος. Και σήμερα,. Κλείνοντας, θέ-

λοντας να ευχαριστήσω φυσικά, όλους μου τους συνεργάτες γιατί υπάρχουμε μέσα 

από την έννοια του συνυπάρχω. Δεν υπάρχει ένα άτομο το οποίο να παράξει έργο 

γιατί θα απευθύνεται στον εαυτό του και μόνο. Οφείλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω τους 

συνεργάτες μου, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, όπως και το λοιπό δυναμικό του δήμου, 

όπως επίσης και την οικογένειά μου, η οποία με ανέχτηκε τόσα χρόνια, σε ατελείωτες 

ώρες δουλειάς στο σπίτι. Πέρα από αυτό όμως, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί η 

σημερινή σας εκδήλωση είναι μια ιδιότυπη δέσμευση για μένα, γιατί αυτήν την στιγ-

μή εγώ αισθάνομαι το χρέος και πάλι να συνεχίζω να εργάζομαι για τους Σερραίους. 

Είναι μια συνειδητή και συνειδησιακή επιλογή μου, συγνώμη για το πρώτο πρόσωπο, 

αλλά νομίζω ότι αυτή η τιμή ανήκει στους Σερραίους. Σας ευχαριστώ και πάλι και 

εύχομαι να πετύχετε το καλύτερο για τον δήμο Σερρών με οποιασδήποτε συνθήκες, 

γιατί νομίζω ότι οι συνθήκες δεν επηρεάζουν, τα πρόσωπα και οι άνθρωποι μπορεί να 

κάνουν θαύματα. Σας ευχαριστώ πολύ.  

(ακούγονται έντονα χειροκροτήματα από την αίθουσα)  

 

 - Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   2ο: Συζήτηση για την πρόταση του ομίλου Σερρών για UNESCO σχετικά 

με πρόταση καθιέρωσης ετήσιας υποτροφίας Θεόδωρου Αγγελόπου-

λου.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σ. 
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κ. Πρόεδρος: Μπαίνουμε στο δεύτερο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύ-

ριοι συνάδελφοι, που αφορά, θα γίνει μια συζήτηση για την: «Πρόταση του ομίλου 

Σερρών για UNESCO, σχετικά με την πρόταση καθιέρωσης ετήσιας υποτροφίας Θε-

όδωρου Αγγελόπουλου».  

Θα παρακαλούσα την αντιδήμαρχο Παιδείας, κυρία Μπιτζίδου, να μας πει δυο λόγια 

επί του θέματος αυτού και να γίνει βέβαια συζήτηση από το Σώμα. 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Όπως γνωρίζουμε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έφυ-

γε άδοξα από τη ζωή. Γνωρίζουμε επίσης ότι σε παλαιότερη συνεδρίαση του δήμου 

Σερρών ο μεγάλος αυτός καλλιτεχνικός δημιουργός ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης 

του δήμου μας. Η πρόταση αυτή προς συζήτηση από την UNESCO Σερρών μας δίνει 

το έναυσμα για να προκαλέσουμε εδώ την αναφορά στην μνήμη του και στο όνομά 

του και να προτείνουμε και εμείς μαζί αυτά τα οποία αναφέρονται και από τον όμιλο 

UNESCO εκτός από το ότι πρέπει να γίνει συζήτηση και αναφορά να διαθέσει ο δή-

μος μας μια επίσημη υποτροφία στο όνομα του, σε Σερραίο μεταπτυχιακό φοιτητή 

που θα σπουδάζει κινηματογράφο, η προσφορά αυτή στον μεταπτυχιακό φοιτητή θέ-

λει να τονίσει ότι ο καλλιτεχνικός δημιουργός είχε ένα υψηλότατο επίπεδο το οποίο 

θα πρέπει και εμείς να το κρατήσουμε και να παρακινήσουμε τους Σερραίους σπου-

δαστές μας προς αυτήν την κατεύθυνση και προτείνεται το ποσό των πέντε χιλιάδων, 

που πιθανά να είναι ικανοποιητικό σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, σε αυτούς τους 

δύσκολους καιρούς που περνούμε. Παρακαλούμε το Σώμα, με την θετική εισήγηση 

από την δημοτική αρχή να μπει το θέμα σε συζήτηση.  

κ. Πρόεδρος: Από τους συναδέλφους, ποιος θέλει να πάρει τον λόγο; Ο κύριος Μη-

λίδης, ο κύριος Κοτρώνης και ο κύριος Αναστασιάδης.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε δήμαρχε, 

πράγματι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος υπήρξε μια μορφή του ελληνικού κινηματογρά-

φου με παγκόσμια ακτινοβολία. Έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως. Εκείνο που έχει ι-

διαιτερότητα για τον δήμο μας για την ευρύτερη περιοχή μας είναι ότι με το κινημα-

τογραφικό του έργο που αναφερόταν στην Κερκίνη έκανε γνωστή την πόλη μας, τον 

νομό μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα. Ακόμη αν δείτε και τα φύλλα 

της Κυριακής αναφέρονται στην Κερκίνη, αυτό είναι σημαντικό. Γιατί για κάποιους 

αυτά τα μέρη πιθανόν να ήταν και ξεχασμένα, ή να λέγανε είναι κάπου εκεί στον 

Βορρά, αλλά δεν ξέρουμε που ακριβώς είναι. Αυτή πιστεύω είναι η σημαντική προ-

φορά του Αγγελόπουλου, του Θόδωρου Αγγελόπουλου στο Δήμο των Σερρών και 

στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, γενικότερα, εκτός βέβαια από την παγκόσμια 

προσφορά του στον κινηματογράφο που ανέδειξε και την Ελλάδα. Βεβαίως εμείς νο-

μίζουμε ότι το θέμα ήρθε κάπως έτσι βιαστικά, με την έννοια ότι έχει πολύ λίγες μέ-

ρες που έγινε το ατυχές αυτό συμβάν, δυστυχώς, παρόλα αυτά νομίζω ότι θα είμαστε 

θετικοί στο να ψηφίσουμε. Για το ποσό, νομίζω κύρια αντιδήμαρχε, ότι θέλει συζή-

τηση, ενδεχομένως να είναι κάπου εκεί, μπορούμε να το καθορίσουμε. Λόγω της με-

γάλης οικονομικής κρίσης, αυτό μόνο. Συμφωνούμε και ο σημαντικότερος λόγος εί-

ναι, εκτός από το μεγάλο του έργο γενικότερα, ότι πρόβαλε την περιοχή μας, τον τό-

πο μας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς με την λίμνη Κερκίνη. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος είναι; Ο κύριος Κοτρώνης. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ο θάνατος του Θόδωρου Αγγελόπουλο ασφαλώς και δεν 

θα σβήσει από την μνήμη μας, για την συμβολή του στον πολιτισμό, όχι μόνο της Ελ-

λάδος, αλλά παγκόσμια. Ταξιδεύει απλώς στην άλλη θάλασσα. Στην άλλη θάλασσα 

που έμεινε ανολοκλήρωτη λόγω του απρόσμενου θανάτου του. Και παγκόσμια ο ανα-

γνωρισμένος σκηνοθέτης πορεύτηκε μέσα από την νεοελληνική ιστορία, στην αρχαία 

τραγωδία, στην νεοελληνική ποίηση με επίκεντρο τον Σεφέρη, την πορεία της αρι-

στεράς με τις επιτυχίες της και τις τραγωδίες της, μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο ομίχλη, 
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βροχή και χιόνι. Το πολιτικό όραμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου εκφράστηκε μέσα 

από αρκετές ταινίες όπως είναι οι μέρες του 36, ο θίασος, οι κυνηγοί, ο Μέγας Αλέ-

ξανδρος και το ταξίδι στα Κύθηρα. Η καλλιτεχνική πορεία του Θόδωρου Αγγελόπου-

λου χαρακτηρίζεται από διεθνή αναγνώριση και κορυφαίες διακρίσεις,. Οι ταινίες του 

έχουν συμμετάσχει στα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ αποσπώντας τα μεγαλύτερα 

βραβεία, όπως είναι ο χρυσός φοίνικας των Κανών, χρυσός και αργυρός λέοντας του 

φεστιβάλ της Βενετίας, και βραβεία Φοίνιξ, καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας. Δύο από 

τις ταινίες του και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ο θίασος και το βλέμμα του Οδυσσέα 

έχουν συμπεριληφθεί στις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, παγκοσμίως. 

Όμως το επίσημο Ελληνικό κράτος το 1975 αποκήρυξε το έργο του θίασος, να τα θυ-

μόμαστε και αυτά, διότι, έχει τιμηθεί στο φεστιβάλ Κανών για την συμμετοχή του, 

διότι λέει δεν εξέφραζε όλους τους Έλληνες. Παρόμοια αντιμετώπιση είχε και από 

την εκκλησία το 1990 στην Φλώρινα και προσφάτως, με την ευκαιρία του θανάτου 

του, και από τον Σερραίο βουλευτή τον κύριο Πολατίδη, δυστυχώς. 

Ο τραγικός θάνατος του Θόδωρου Αγγελόπουλου, του μέγιστου σκηνοθέτη μας γέμι-

σε θλίψη. Εμείς, ως Σερραίοι έχουμε έναν λόγο παραπάνω να πενθούμε και υποχρέ-

ωση να τον τιμήσουμε διότι γύρισε στον νομό μας δύο έργα, το λιβάδι του δακρύζει 

και το μετέωρο βήμα του πελαργού.  

Κατά την τελευταία επίσκεψη του σκηνοθέτη στις Σέρρες, νομίζω ότι πέρασε και από 

την Νομαρχία, και πρότεινε στον Νομάρχη, τον κύριο Φωτιάδη, ας μας πει, εάν ξέρει 

κάτι, να ξανά στήσει το σκηνικό του χωριού στην λίμνη Κερκίνη για να γίνει πόλος 

έλξης, δεν ξέρω γιατί δεν υλοποιήθηκε.  

Για την κινηματογραφική αίθουσα Κρόνιο είχε δηλώσει, ευτυχώς υπάρχει η αίθουσα 

του Κρονίου στις Σέρρες και προβάλλεται αυτή η ταινία, ήταν μια από τις τελευταίες 

του ταινίες. Είναι υπέρμαχος της διατήρησης των κινηματογραφικών αιθουσών, θα 

μπορούσα να πω, πως αν κλείσει ένας κινηματογράφος για μένα μεταφορικά είναι μια 

φυλακή. Είμαστε περήφανοι, ως «Διάβαση Πεζών» που ακόμη και σήμερα υφίσταται 

ο κινηματογράφος Κρόνιο, ίσως να είναι όμως συμβολικό το ότι ήδη άνοιξε δίπλα 

μας μια φυλακή, της Νιγρίτας.  

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος συνέβαλε όσο ελάχιστοι στην προβολή του νομού μας, 

αλλά και της λίμνης Κερκίνης. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε τίποτε 

από ένα ολόκληρο χωριό που έστησε μέσα στην λίμνη για την ταινία του το λιβάδι 

του δακρύζει, ενώ θα μπορούσαμε να το διατηρήσουμε ως μικρό μουσείο και παρά 

τις υποσχέσεις των τότε αρμοδίων της Νομαρχίας και του Υπουργείο Πολιτισμού, 

αλλά που τέτοια, κύριε Δήμαρχε, εδώ εμείς έχουμε την άποψη ότι μόνον μέρη που 

έγιναν μεγάλες μάχες, ποιες έμειναν άραγε,  

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Σιγά τώρα, μια κουβέντα είπα, σιγά τώρα.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, επί του θέματος. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Σιγά τώρα, μια κουβέντα είπα. Μια κουβέντα είπα. Προη-

γουμένως αφήσατε τον κύριο Μηλίδη να δευτερολογήσει στην επερώτηση, εγώ έκα-

να 30 επερωτήσεις και ποτέ δεν με αφήσατε.  

κ. Πρόεδρος: Σας το ζητώ, να είστε επί του θέματος.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Μια κουβέντα είπα, συνεχίζω. Τέλος, αν και νομίζω ότι θα 

έπρεπε εν ζωή να τιμήσουμε τον μεγάλο σκηνοθέτη, εντούτοις συμφωνούμε με την 

πρόταση και προτείνουμε επίσης, επί πλέον να δώσουμε και το όνομά του σε μια οδό 

της πόλης μας. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης, κύριε Φωτιάδη να μην πάμε στο θέμα της 

Κερκίνης, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι το θέμα μας δεν είναι αν κάνατε ή δεν κά-
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νατε, αν αναπλάσατε ή δεν αναπλάσατε, αφήστε το, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Α-

ναστασιάδη, έχετε τον λόγο.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: (Δεν ακούγεται τίποτε) 

κ. Πρόεδρος: Λίγο προσοχή, μην ακουμπάτε εκεί που είναι οι διακόπτες, σας παρα-

καλώ πολύ και κλείνουν τα φώτα της αίθουσας.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ήθελα να πω το εξής. Κύριε Κοτρώνη το θέμα το ξεκίνη-

σα εγώ. Την ιστορία του χωριού για να διατηρηθεί και στην συνέχεια ανέλαβε η Νο-

μαρχία.  

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, επί του θέματος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε 

Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ θα πω δυο κουβέντες και την πρώτη φορά μειοψή-

φησα για αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει, και τώρα μειοψηφώ, διότι ο άνθρωπος αυτός, 

συγκεκριμένα για το μετέωρο βήμα του πελαργού, ξεχνάει τα πάντα για την πατρίδα 

του και επαινεί τούρκους, σκοπιανούς, και τα λοιπά, για αυτόν τον λόγο δεν ψηφίζω 

για αυτόν τον άνθρωπο. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, η απόφαση την οποία, ναι συζήτηση ήταν, τελειώνει εδώ το 

θέμα, νομίζω ότι εκτός από τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος, ναι και ο κύριος Κα-

τιρτζόγλου όχι,  

Γκότσης Ηλίας: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, αυτό το όχι προς τι; Συζήτηση 

κάνουμε, δεν παίρνουμε καμιά απόφαση, το όχι προς τι; 

κ. Πρόεδρος: Προσέξτε, είναι μια καταρχήν απόφαση, κύριε Γκότση, κύριε Γκότση, 

μια καταρχήν απόφαση, εάν πράγματι θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον θεσμό 

και να τιμούμε, όπως ακριβώς το γράφει η ημερήσια διάταξη, έτσι. 

Γκότσης Ηλίας: Συζήτηση είναι, κύριε Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Συζήτηση για την πρόταση του ομίλου UNESCO, έτσι, έχει μια πρό-

ταση ο όμιλος UNESCO, και την ξανά διαβάζω. Σας παρακαλώ μην διακόπτεται.  

Γκότσης Ηλίας: Δεν θα ξανά έρθει να πάρουμε απόφαση; 

κ. Πρόεδρος: Απόφαση για το χρηματικό ποσό μπορούμε; Να πάρουμε, να μην την 

πάρουμε σήμερα, έτσι, όμως, για τον θεσμό αυτόν, για να έχει ο δήμος μας μνήμη, 

έναν επίτιμο δημότη του, να δημιουργήσει μια ετήσια υποτροφία, ή αν κάπως αλλιώς 

την ονομάσουμε, εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Ψηφίζουμε αυτήν την πρότα-

ση. Εντάξει; Είναι συζήτηση για την πρόταση της UNESCO. Συμφωνούμε με την 

πρόταση της UNESCO;  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Η εισήγηση κάτω τελειώνοντας λέει και έκδοση σχετικής 

απόφασης.  

κ. Πρόεδρος: Μπράβο αυτή είναι η απόφαση. Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο 

εάν θα δημιουργήσουμε αυτόν τον θεσμό βράβευσης ενός μεταπτυχιακού φοιτητή 

που ασχολείται με τον κινηματογράφο ή όχι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Δεν είναι απλά, κύριε πρόεδρε, εσείς τα δυσκολεύετε. 

κ. Πρόεδρος: Γιατί;  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Γιατί, καλά λένε οι συνάδελφοι, κακώς το βάζετε έτσι. 

Πρέπει να πάρουμε απόφαση.  

κ. Πρόεδρος: Είναι συζήτηση, μου φαίνετε ότι ενώ μιλάμε την ίδια γλώσσα, δεν κα-

ταλαβαινόμαστε. Είναι απόφαση. Σας το λέω είναι συζήτηση επί της πρότασης και 

λήψη απόφασης, εντάξει; Εάν διαβάζατε την εισήγηση το γράφει. «Κύριε Δήμαρχε, 

σας παρακαλώ όπως προβείτε σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την πρότα-

ση του ομίλου Σερρών για UNESCO και έκδοση σχετικής απόφασης». Τόσο ξεκάθα-

ρο είναι το θέμα. Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Εντάξει; Παρακαλώ.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 
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Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

(Λέει ο κ. Κοτρώνης: Θα μπει ξεχωριστά σε ψηφοφορία για να δώσουμε το όνομα σε 

μια οδό; Και απαντά ο κ. πρόεδρος, άλλη φορά, κύριε Κοτρώνη, θα το φέρουμε σε 

ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο επί της συγκεκριμένης απόφασης την οποία παίρνου-

με) 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 
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Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 -  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, διευκρινιστικά, επειδή έχει, και είστε μέλος της επι-

τροπής αυτής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών, κάντε μια πρόταση, και βεβαίως 

νομίζω ότι και εσείς ο ίδιος να την επεξεργαστείτε μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη 

και άλλα μέλη που υπάρχουν σε αυτήν την επιτροπή, δεν χρειάζεται από τώρα να πά-

ρουμε αυτήν την απόφαση. Εντάξει;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Μια λεπτομέρεια, επί του θέματος. 

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, έχει λήξει, κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Για ποιο λόγο δεν γίνεται η επιτροπή, έχει ένα χρόνο και 

δεν συνεδρίασε ποτέ.  

 

ΘΕΜΑ   3ο: Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το θέμα των αδέσποτων ζώων του 

Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ. 

 

κ. Πρόεδρος: Θα ρωτήσετε τον διευθυντή του δήμου, αύριο το πρωί στον διευθυντή 

του δήμου να τον ρωτήσετε γιατί ακόμη δεν θεσπίσθηκε και δεν λειτούργησε η επι-

τροπή. Λοιπόν, και μπαίνουμε στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση 

– συζήτηση σχετικά με το θέμα των αδέσποτων ζώων του Δήμου Σερρών. Πριν δώ-

σω τον λόγο στον αντιδήμαρχο, τον κ. Βαλτσάνη, από τον Φιλοζωϊκό Όμιλο Σερρών, 

όπως όλοι έχετε μπροστά σας, ένα έγγραφο, θέλετε, ποιος είναι ο εκπρόσωπος του 

φιλοζωϊκού, η κυρία… 

κ. πρόεδρος Φ.Ο.Σ.: Πρώτα η εισήγηση και μετά. 

κ. Δήμαρχος: Η εισήγηση γίνεται επί ενός εγγράφου. 

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, η εισήγηση γίνεται επί ενός εγγράφου. Για αυτό πρώτα 

θέλω να συζητήσουμε το θέμα, με την κυρία Κοντού. Κυρία Κοντού θέλετε εσείς να 

το διαβάσετε το έγγραφο αυτό, εγώ να σας το διαβάσω; Όπως εσείς θέλετε, είτε εσείς, 

είτε εγώ να διαβάσουμε το έγγραφο και επί αυτού θα κάνει την τοποθέτησή του ο ει-

σηγητής του θέματος, ο κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος Βαλτσάνης. 

κ. πρόεδρος Φ.Ο.Σ.: Κύριε Παπαβασιλείου, κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέμα όπως 

αναφέρεται και στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που πήρα πριν και διάβασα, 

είναι ενημέρωση θα ήθελα να ενημερωθούμε πρώτα, να κάνει την εισήγησή του ο 

κύριος αντιδήμαρχος και κατόπιν να διαβαστεί, έτσι θα έπρεπε να γίνει. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, τον λόγο έχει ο εισηγητής του θέματος, ο κύριος Βαλτσάνης. 

Παρακαλώ κύριε Βαλτσάνη.  

Βαλτσάνης Δημήτριος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί 

σύμβουλοι. Η βούληση της δημοτικής αρχής για την αντιμετώπιση του θέματος των 

αδέσποτων σκύλων στην περιοχή του δήμου, αλλά και του συνόλου του νομού, ήταν 

και είναι δεδομένη με την διατήρηση της λειτουργίας του καταφυγίου των αδέσποτων 
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σκύλων που είναι σε καλό επίπεδο. Η προσπάθειά μας σε αυτούς τους δύσκολους 

καιρούς οικονομικά είναι προφανής με την προώθηση εργασιών για την ολοκλήρωση 

του νέου καταφυγίου και την λειτουργία του ιατρείου ζώων, όπου στειρώθηκε μεγά-

λος αριθμός αδέσποτων με την βοήθεια κτηνιάτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

των εθελοντών από τον Φ.Ο.Σ. Η συνεργασία με τον Φ.Ο.Σ. είναι διαρκής με τα μέλη 

του να επισκέπτονται τακτικά τις εγκαταστάσεις του καταφυγίου αδέσποτων και να 

προσφέρουν την βοήθειά τους. Το πρόβλημα της μη εφαρμογής των στειρώσεων σε 

συνεχή βάση, βαίνει προς επίλυση με την ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων του 

καταφυγίου αλλά και του ιατρείου. Ο δήμος μας θα πραγματοποιεί στειρώσεις σε συ-

νεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους, μέλη του Πανελλήνιου κτηνιατρικού συλλόγου, 

των οποίων οι δαπάνες χρηματοδοτούνται από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

κατά 70%. Την εποπτεία της λειτουργίας του κυνοκομείου ανέλαβε, σύμφωνα με την 

γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών ο κύριος Λάντζος Βλάσης. Κτηνίατρος και πρόεδρος του Τοπικού 

Συμβουλίου των Σερρών, της Δημοτικής Κοινότητας των Σερρών. Η μόνιμη κτηνία-

τρος του δήμου προσφέρει υπηρεσίες στο γραφείο της αγροτικής ανάπτυξης του δή-

μου και παράλληλα και στο κυνοκομείο. Οι περισυλλογές συνεχίζονται να πραγματο-

ποιούνται από το συνεργείο του δήμου και η επανατοποθέτηση στο περιβάλλον των 

σκύλων που στειρώθηκαν και φιλοξενούνται στο κυνοκομείο θα γίνει με τις νόμιμες 

διαδικασίες. Για την ανάπτυξη του αισθήματος της φιλοζωίας και της προστασίας των 

αδέσποτων στους πολίτες, το δημοτικό συμβούλιο στις 23.12.2011 εγκρίθηκε δαπάνη 

δημιουργίας τριών τηλεοπτικών μηνυμάτων κοινού χαρακτήρα και εργασιών σχεδια-

σμού τριών δίπτυχων εντύπων. Κύριο μέλημα και φροντίδα μας είναι η προστασία 

της δημόσιας υγείας και η διασφάλιση της καλής υγείας των αδέσποτων σκύλων. Συ-

νεργαζόμαστε με όλους τους φορείς για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Ευχα-

ριστώ  πολύ. Αυτά είχα να πω.  

κ. Πρόεδρος: Κάποιος συνάδελφος από το Σώμα; Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ερωτή-

σεις υπάρχουν; Θέλετε να δώσω τον λόγο στον Φιλοζωϊκό; Παρακαλώ κυρία Κοντού. 

Αυτό το έγγραφο το οποίο μοιράσατε, αν θέλετε να το αναγνώσετε ή να το πείτε με 

δικά σας λόγια. Παρακαλώ. 

κ. πρόεδρος Φ.Ο.Σ.: Δεν πειράζει, κύριε πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε μια πολύ μικρή 

παρένθεση. Θα δανειστώ μια λέξη από την αρχική φράση του κυρίου Κοτρώνη περί 

αξιοπιστίας, διότι εγώ σήμερα στις τέσσερις το απόγευμα ενημερώθηκα ότι τελικά θα 

συζητηθεί το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Μέχρι και το μεσημέρι στις δύο, γνώρι-

ζα και από εσάς και από τον κύριο Ξυλογιάννη, ότι δεν θα πρέπει να ενημερωθεί ο 

κόσμος του Φιλοζωϊκού, αλλά και γενικότερα οι πολίτες να μην έρθουν διότι δεν θα 

συζητηθεί επειδή έλειπε ο κύριος δήμαρχος και επιθυμούσαν να είναι και ο ίδιος πα-

ρών. Καταθέτω απλά, παρουσία των δημοτικών συμβούλων ότι στις τέσσερις η ώρα 

εγώ ενημερώθηκα, όπως και πάρα – πάρα πολύ Σερραίοι πολίτες δεν μπορούν να εί-

ναι εδώ δια της φυσικής τους παρουσίας, οι οποίοι θα ήθελαν και νομίζω ότι έπρεπε 

να μην τους στερήσουμε αυτό το δικαίωμα. (διακόπτεται από τον κ. Δήμαρχο, χωρίς 

να ακούγεται) 

Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω και μετά να τοποθετηθείτε, κύριε δήμαρχε;  

Γιατί πραγματικά ούτε έχω προετοιμαστεί, όπως θα ήθελα και έχουν περάσει άλλω-

στε και αρκετοί μήνες από την καταγγελία του Φιλοζωϊκού Ομίλου, οπότε έχουν 

προκύψει και καινούργια στοιχεία, έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες, οπότε νομίζω 

δεν θα διαβαστεί η αρχική καταγγελία, δεν νομίζω ότι έχει πλέον νόημα. Αυτά που 

άκουσα σήμερα από την εισήγηση του κυρίου Βαλτσάνη, θα προσπαθήσω έτσι πρό-

χειρα να τα απαντήσω, σύμφωνα με αυτά που εγώ γνωρίζω από τα μέλη και τους πο-

λίτες. Θα ήθελα να μου διαβεβαιώσετε αυτό που ξέρω και εγώ ότι αυτήν την στιγμή 
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που μιλάμε το κυνοκομείο τελεί υπό την εποπτεία πέντε υπεύθυνων. Και θα τους α-

ναφέρω επιγραμματικά. Είναι ο κύριος Βαρούδης, είναι ο κύριος Βαλτσάνης, είναι ο 

κύριος Λάντζος που μου αναφέρατε σήμερα, υπεύθυνος περισυλλογής και νομίζω ότι 

ανακοινώθηκε το όνομά του και στην εφημερίδα, προσφάτως, είναι ο κύριος Κοτα-

λακίδης υπεύθυνος, είναι και ο κύριος Μπέγος υπεύθυνος. Δηλαδή ούτε λίγο, ούτε 

πολύ έχουμε μια σωρεία υπευθύνων στο κυνοκομείο Σερρών και θα περίμενε λοιπόν 

κανείς αυτό το πράγμα να λειτουργεί άψογα, και να είμαστε και υπόδειγμα όχι μονά-

χα για την Ελληνική επικράτεια, αλλά θα έλεγα και για την Ευρωπαϊκή. Έχουμε δη-

λαδή πέντε υπεύθυνους στο κυνοκομείο, αλά στην ουσία δεν έχουμε κτηνίατρο. Και 

όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς κτηνίατρο, κτηνιατρικές 

πράξεις και δη στειρώσεις που είναι το άλφα και το ωμέγα για το πρόβλημα της αντι-

μετώπισης των αδέσποτων δεν μπορούμε να γίνουν. Αυτό είναι το βασικότερο πρό-

βλημα. Θα ήθελα επίσης να καταθέσω το εξής, αν δεν κάνω λάθος, είπατε, κύριε 

Βαλτσάνη ότι θα προχωρήσετε στην πραγματοποίηση των στειρώσεων από ιδιώτες 

κτηνιάτρους. Θα ήθελα λιγάκι να μας ενημερώσετε πως και με ποιον τρόπο θα γίνει 

αυτό, έστω και με την χρηματοδότηση κατά 70%, όπως λέτε από το Υπουργείο Α-

γροτικής Ανάπτυξης σε μια εποχή που όλα οικονομικά καταρρέουν, όταν ο δήμος μας 

έχει ήδη ανοικτές πληγές και δαπάνες και όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ποιο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τώρα θα χορηγήσει και θα επιχορηγήσει τέτοιες 

ενέργειες και όταν εμείς γνωρίζουμε ότι σε αντίστοιχους δήμους, οι οποίοι προέβη-

σαν σε τέτοιες συμβάσεις έχουν οδηγηθεί σε χρεοκοπία, για αυτό τον λόγο άλλωστε 

τόσα χρόνια ποτέ δεν έχουν γίνει συμβάσεις με ιδιώτες κτηνιάτρους, είτε γιατί οι ίδιοι 

κτηνίατροι δεν συνεργάζονται με τον δήμο, επειδή μένουν να χρωστάμε λεφτά, είτε 

γιατί είναι υπέρογκο το ποσό τελικά που προκύπτει και αδυνατεί ο δήμος να πληρώ-

σει αυτές τις δαπάνες, άλλωστε πρέπει να προπληρώσουμε εμείς ως δήμος και μετά 

με τα παραστατικά αυτά να τα καταθέσουμε στο Υπουργείο και από κει, αν και όποτε 

να μας δοθούν τα χρήματα. Επομένως δεν νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον 

του δήμου. Εμείς εδώ έχουμε ένα κυνοκομείο το οποίο εξελίσσετε, κάνουμε κτιριακές 

εγκαταστάσεις, και πολύ - πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί. Έχουμε μια δημοτική κλι-

νική, όπως ορίζετε από τον νόμο, και μάλιστα ο νόμος ο καινούργιος, αυτός που ψη-

φίστηκε προ πέντε ημερών, και είναι ήδη σε ισχύ, ο 4039 είναι σαφέστατος. Δηλαδή 

μιλά για χώρους με δημοτική κλινική παραμονής ζώων, ώστε να γίνονται όλες οι α-

παραίτητες διαδικασίες που ορίζονται για να λυθεί το πρόβλημα. Εμείς λοιπόν κά-

νουμε ένα υπέρ σύγχρονο κυνοκομείο, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με λεφτά που 

προπληρώθηκαν για αυτό το πράγμα, όμως στερούμε από το κυνοκομείο τον γιατρό. 

Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Δεν μας τιμά να λέμε τώρα πράγματα τα οποία δεν 

υφίστανται. Αν μου λέτε λοιπόν, σήμερα κύριε Βαλτσάνη ότι ο γιατρός απασχολείται 

και στο κυνοκομείο και στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, μάλλον υποτιμάτε την 

νοημοσύνη μας, διότι δεν βρίσκεται εκεί, ο καθημερινός εθελοντής, αυτός που πάει 

κάθε μέρα εκεί, είναι εδώ, μπορεί να μας πει ότι δεν υπάρχει καθόλου εκεί γιατρός. 

Δεν μπορούν να γίνουν περισυλλογές, έτσι, δεν μπορούν να γίνουν πράγματα χωρίς 

παρουσία κτηνιάτρου. Το γνωρίζετε πολύ καλά, όσο δε για τους υπεύθυνους, τον κύ-

ριο Κοταλακίδη, τον κύριο Λάντζο, αυτοί είναι όλοι στα χαρτιά, επί της ουσίας δεν 

υπάρχει κανείς στο κυνοκομείο. Ποιος θα καθοδηγήσει το συνεργείο περισυλλογής, 

τον μοναδικό έστω υπάλληλο που έχουμε; Το κυνοκομείο βρίσκεται κλειστό τις πε-

ρισσότερες ώρες και μέρες. Αυτό από τηλέφωνα δημοτών που παίρνουν μετά σε μας. 

Θα ήθελα επίσης, εφόσον ενημερώνουμε τώρα, και το Σώμα του δημοτικού συμβου-

λίου, αλλά και τον Σερραϊκό λαό να δώσουμε και ένα τηλέφωνο που πραγματικά να 

ισχύει, διότι παίρνω και δεν απαντά κανείς, ή παίρνω σε κάποια άλλα τηλέφωνα και 

βγαίνει τηλεφωνητής και τελικά όλοι καταλήγουν να παίρνουν τον Φιλοζωϊκό. Εμείς 



 18 

όμως αδυνατούμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος και αυτήν την ευθύνη, είμαστε ένας 

σύλλογος που λειτουργούμε υποστηρικτικά. Θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι εδώ 

και τρία χρόνια που έχω αναλάβει την ηγεσία του Φ.Ο.Σ. η πρώτη μου – πρώτη μου 

ενέργεια με τον αντιδήμαρχο τότε, τον κύριο Δάγκο, επί δημαρχίας κυρίου Βλάχου 

και τον κύριο Πενολίδη, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια συνάντηση που επιδίωξα διότι 

ακριβώς υπήρξε επίθεση από αγέλη ζώων σε μία κυρία με δύο μωρά, το ένα το είχε 

αγκαλιά και το ένα περπατούσε. Μπόρεσε να προφυλάξει το ένα και το άλλο με κόπο 

το έστειλε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας για να μην δαγκωθεί. Αυτή ήταν τότε η 

πρώτη μου ενέργεια και είπα γιατί λοιπόν δεν περισυλλέγουμε τα ζώα και γιατί δεν 

κάνουμε κάποιο πρόγραμμα στείρωσης, αντιμετώπισης αυτών των ζώων. Έκτοτε, 

από τότε και μετά, έχοντας σχεδόν κλείσει τρία χρόνια, εμείς, ως σύλλογος έχουμε 

πραγματοποιήσει τον Ιούνιο του 2010 400 και πλέον στειρώσεις με την βοήθεια της 

τότε Νομαρχίας του κυρίου Φωτιάδη. Τον Ιούνιο του 2011, με εθελοντές πάλι κτη-

νιάτρους, από το εξωτερικό, από την ίδια οργάνωση, 500 και πλέον στειρώσεις. Τον 

Δεκέμβριο τώρα του 2011 πάνω από 70 στειρώσεις από την ίδια εθελοντική οργάνω-

ση. Και δεν βάζω μέσα σε αυτά τα ποσά που ξεπερνούν ήδη τα 1.000 ζώα, τα ζώα 

αυτά που καθημερινά εμείς πιάνουμε, περισυλλέγουμε και στειρώνουμε εμείς με δικά 

μας προσωπικά έξοδα σε ιδιώτες κτηνιάτρους των Σερρών. Αυτό είναι μόνο ένα κομ-

μάτι από την δράση που κάνουμε. Επίσης, εμείς μόνο, και το γνωρίζετε πολύ καλά 

αυτό, περισυλλέγουμε πραγματικά, επιθετικά ζώα από την πόλη, και τον δήμο, διότι 

χρησιμοποιούμε υπνωτικά χάπια, χρησιμοποιούμε παγίδες και κλουβιά, χρησιμοποι-

ούμε ατέλειωτες ώρες με εθελοντές να τα πιάσουμε αυτά, τα οποία οδηγούμε σε μέρη 

και χώρους είτε του κυνοκομείου, είτε του καταφυγίου που διατηρούμε. Αυτή τη 

στιγμή έχουμε πάρει έξω από την πόλη πάνω από 70 ζώα, τα οποία διατηρούμε. Έ-

χουμε δώσει σε υιοθεσία πάνω από 220 ζώα και όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα μα 

αριθμούς microchip, δηλαδή με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες των ζώων αυτών, όπως 

ορίζεται από τον νόμο. Αυτά είναι πράγματα που κάναμε εμείς που είμαστε μόνο ένας 

εθελοντικός σύλλογος, χωρίς κονδύλια, χωρίς χρήματα, χωρίς υπαλλήλους, χωρίς 

κρατικές δομές. Και εσείς έρχεστε σήμερα να μας πείτε, ότι ένα χρόνο τώρα τι κάνα-

τε; Δρομολογείτε να κάνετε πράγματα επειδή το κυνοκομείο λειτουργεί και θα γίνει 

κτιριακά. Δηλαδή τα πενήντα επί πλέον κλουβιά θα μας λύσουν το πρόβλημα; Επί της 

ουσίας, πως περισυλλέγετε επιθετικά ζώα; Εκτός αν προσπαθείτε να μας πείσετε ότι 

πηδάνε πάνω στην καρότσα του αυτοκινήτου του δήμου μόνα τους, μόλις σας βλέ-

πουν και οδηγούνται από μόνα τους! Πολύ καλά γνωρίζετε, όπως γνωρίζουμε και ε-

μείς, ότι επιθετικά ζώα δεν περισυλλέγονται κατ΄ ουσία. Πάει ο υπάλληλος δεν τα 

βρίσκει, γυρίζει πίσω. Ένας μόνος του είναι στο κυνοκομείο δεν επαρκεί ούτε τα βα-

σικά του καθήκοντα. 

κ. Πρόεδρος: Κυρία Κοντού. 

κ. πρόεδρος Φ.Ο.Σ.: Κλείνοντας θα ήθελα, για να μην τρώω το χρόνο του συμβου-

λίου, ασφαλώς, θα ήθελα να πω, πως αποτελώ μέλος της τριμελούς επιτροπής του 

άρθρου 7, η οποία βάση νόμου έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την εφαρμογή 

του προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσποτων. Πολύ σύντομα αυτή η επιτροπή 

πρέπει να γίνει 5μελής, σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο, όμως μέχρι τώρα είναι τρι-

μελής και εκεί είμαι και εγώ. Από την αποχώρηση όμως, και πρέπει να το τονίσω αυ-

τό, του κυρίου Στεργίου και έκτοτε, δεν έχω ουδέποτε ενημερωθεί ούτε για περισυλ-

λογές, ούτε για επανεντάξεις, αν γίνονται, για καμία λειτουργία και ενέργεια αυτής 

της επιτροπής. Ο νόμος είναι σαφής και με ορίζει υπεύθυνη για την εποπτεία και την 

εφαρμογή του προγράμματος. Όμως πρέπει να πούμε ότι τέλος, μιλώντας για συνερ-

γασία, όπως μας είπατε ότι έχετε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Φ.Ο.Σ. κύριε 

Βαλτσάνη, συνεργασία σημαίνει ειλικρίνεια, σημαίνει κοινούς στόχους, σημαίνει 
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κοινή δράση. Αυτό το θέλουμε. Αν λοιπόν εσείς μπορέσετε να οργανωθείτε πραγμα-

τικά και να δούμε ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλή-

ματος εμείς θα είμαστε μαζί σας. Και θα προσπαθήσουμε και πάλι να βοηθήσουμε 

και να σταθούμε αρωγοί. Μέχρι τότε όμως πρέπει εσείς να οργανωθείτε και να ανα-

λάβετε την ευθύνη που έχετε από τον νόμο, ως οι καθ΄ ύλη αρμόδιοι φορείς. Ευχαρι-

στώ.  

κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα, με την άδεια του Σώματος πάντα, πριν κάνετε ερω-

τήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουμε και τον πρόεδρο του συλλόγου 

περιπατητών, να δώσουμε τον λόγο και σε αυτούς; Και μετά να γίνει μια συζήτηση 

από το Σώμα. Θα παρακαλούσα τον κύριο Παντζάογλου, τον πρόεδρο του συλλόγου 

περιπατητών, καθίστε κύριε Παντζάογλου, και το μικρόφωνο σε σας.  

κ. πρόεδρος συλλόγου περιπατητών: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και 

κύριοι βρίσκομαι εδώ σαν πρόεδρος του συλλόγου περιπατητών, ενός συλλόγου που 

αριθμεί γύρω στα 500 μέλη. Πιστεύω ότι αντιπροσωπεύω και υπέρ διπλάσια μέλη 

που περπατούν στην κοιλάδα. Πολλοί από εσάς είστε περιπατητές και γνωρίζετε το 

πρόβλημα που υπάρχει στην κοιλάδα. Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τα 

σκυλιά, τα αγαπάμε όσο αυτά είναι ήσυχα, αλλά τελευταία δημιουργήθηκαν πάρα 

πολλά προβλήματα. Άνθρωποι γλίτωσαν, ως εκ θαύματος, θα λέγαμε από το κυνήγι 

των σκύλων. Προσωπικά βρέθηκα μάρτυρας σε μία συνάδελφο δασκάλα, η οποία κυ-

νηγήθηκε από τρία σκυλιά, την δάγκασαν, την σχίσανε τις φόρμες, τα πάντα. Ο Φιλο-

ζωϊκός σύλλογος, από ότι κατάλαβα ενδιαφέρεται μόνο για το κυνοκομείο και για το 

πώς θα περιποιηθούμε τα ζώα. Ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που κυκλοφο-

ρούν εκεί στην κοιλάδα οι οποίοι κινδυνεύουν. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό που 

υποστηρίζει ο Φιλοζωϊκός σύλλογος ότι τα σκυλιά πρέπει να βρίσκονται στο φυσικό 

τους περιβάλλον δεν ευσταθή τόσο, όσο γιατί αν σκεφτούμε ότι και ο άνθρωπος ζει 

στο φυσικό του περιβάλλον, αλλά όταν παραβαίνει κάποιους κανόνες αναγκαστικά 

του αλλάζουμε περιβάλλον. Λοιπόν, θα ήθελα, θα ήθελα να πάρτε μια απόφαση και 

να προστατέψτε τους συμπολίτες σας που περπατούν στην κοιλάδα. Βέβαια το πρό-

βλημα δεν είναι μόνο στην κοιλάδα, αν κοιτάξουμε μέσα στην πόλη υπάρχει σωρεία 

αδέσποτων σκύλων και το να τα στειρώνουμε μόνο δεν λύνουμε το πρόβλημα. Είπε η 

κυρία πρόεδρος του φιλοζωϊκού να της υποδεικνύουμε τα επιθετικά σκυλιά, μα όταν 

επιτίθεται ένα επιτίθενται και τα άλλα μαζί μετά. Τι να της πούμε, πάρτε αυτό το ά-

σπρο, ή αυτό το μαύρο που επιτέθηκε στον, με ονοματεπώνυμο πρέπει να έχουμε, 

λοιπόν; Θα θρηνήσουμε θύματα, σας προειδοποιώ και σας καθιστώ υπεύθυνους για 

αυτό! Και την πρόεδρο του Φιλοζωϊκού συλλόγου και τα μέλη του, αλλά και εσάς 

εδώ γιατί κάθε τόσο μας τηλεφωνούν όχι μόνο τα μέλη του συλλόγου μας, αλλά και 

άλλοι περιπατητές οι οποίοι ζητούν προστασία. Εμείς δεν είμαστε κανέναν θεσμικό 

όργανο να πάρουμε κάποια απόφαση. Εσείς θα την πάρετε την απόφαση. Σκεφθείτε 

το και αποφασίστε. Το να κάνουμε μόνο, να πάρουμε τα ζώα να τα πηγαίνουμε να τα 

στειρώνουμε και να τα αφήνουμε πάλι έξω δεν λύνουμε το πρόβλημα. Τα αγαπάμε τα 

σκυλιά, έχω και εγώ μια σκυλίτσα 15 χρόνια, αλλά την έχω εγώ στο σπίτι, δεν την 

έχω αδέσποτη. Για να μην φανεί ότι δεν αγαπούμε τα ζώα. Δεν έχουμε να σας πούμε 

πολλά, δεν καλέσαμε να έρθουν τα μέλη μας εδώ, αλίμονο, εάν κάναμε διαδήλωση θα 

φέρναμε και πλακάτ από κάτω. Δεν χρειάζεται, χρειάζεται, πολιτισμένοι άνθρωποι 

είμαστε, και χρειάζεται να λύσουμε ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην πόλη 

μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ευχαρίστως.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει, όχι μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ερωτή-

σεις δεν θα κάνετε, ούτε μισό δευτερόλεπτο. Θα σας παρακαλέσω πολύ να σεβαστεί-

τε την διαδικασία, έτσι, αφήστε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Κάποιος κύριος 

σηκώνει το χέρι του από κει ψηλά. (ακούγεται μια φωνή, μπορώ να μιλήσω; απαντά ο 
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πρόεδρος, βεβαίως είστε;  Κάποια άλλη ακούγεται να λέει, εγώ γιατί δεν μπόρεσα να 

ρωτήσω αυτό που ήθελα. Απαντά ο πρόεδρος, κυρία θα κάνετε τοποθέτηση, θα σας 

δώσω τον λόγο, δύο λεπτά, μετά να τοποθετηθείτε επί του θέματος, κάντε υπομονή 

όμως). 

Κάποιος δημότης: Γεροδημόντων 5 είναι μια παιδική χαρά, ντρέπεσαι για να πατή-

σεις, όχι τα παιδάκια τα μικρά που θα πάνε αύριο μεθαύριο για να παίξουν, τώρα ή-

ταν οι βροχές, μετά τις βροχές που θα πάνε για να παίξουν δεν θα μπορέσουν τα καη-

μένα που να πατήσουν. Πριν από 10 μέρες πήγε το εγγόνι για να παίξει μπάλα, παρά-

δειγμα, και φορτώθηκε από σκυλιές και όταν πήγε στην μαμά του το βράδυ, ας πού-

με, το ,μπατσάρισε η μάνα του και ένα που το μπατσάρισε και η μάνα εκείνη, σας 

ρωτάω, πως καθάρισε εκείνα τα παπούτσια του; Κατάλαβες, τα παπούτσια που φορά-

ει. Είναι δηλαδή ακαταστασία μεγάλη, για αυτό ας περιοριστούν αυτοί που έχουν τα 

σκυλιά τους να μην κάνουν αυτά που κάνουν, ντροπή τους, ας πούμε, τι να πω άλλο, 

ντροπή τους, ας σέβονται και τον κόσμο. Άλλο ο σκύλος, άλλο ο άνθρωπος.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

Κάποια δημότισσα: Εγώ έχω κάνει μια καταγγελία εδώ και 7 μήνες, την μητέρα μου 

την δάγκασαν 5 φορές, είναι 82 χρονών, την άλλη έπεσε και έσπασε τον γοφό της, 

την διπλανή μας. Στην αυλή μας παπούτσια, κόκαλα και τι δεν έχει κάθε μέρα. Πήρα 

10 φορές στο κυνοκομείο, να έρθουν κάτι να κάνουν, δεν ήρθε κανείς, είναι 5 μεγάλα 

σκυλιά και είναι ένα καφέ που είναι σκέτη πέτσα και κόκαλο. Έτσι τα προσέχουν τα 

σκυλιά; Έτσι τα αγαπάνε;  

κ. Πρόεδρος: Άλλος κανείς από το ακροατήριο; Παρακαλώ.  

Άλλη δημότισσα: Για σας, πρώτη φορά μιλάω, και έχω λίγο τρακ, θέλω να πω ότι 

εγώ ασχολούμαι 20 χρόνια με τα αδέσποτα, έχω καταστραφεί οικονομικά και οργανι-

κά και ψυχολογικά. Θέλω να πω σε αυτούς τους κυρίους που έχουν πάρα πολύ δίκαι-

ο, και στον κύριο περιπατητή και στην κυρία, τα ίδια ακριβώς προβλήματα, εγώ τα 

φοβάμαι τα σκυλιά. Θεωρώ ότι για τον έναν ή άλλο λόγο όλοι μας είμαστε για τον 

ίδιο σκοπό εδώ, δηλαδή το πρόβλημα είναι τεράστιο, παρακολουθώ τα δελτία τύπου 

του αντιδημάρχου καθαριότητας και το μόνο που βλέπω είναι ότι καθαρίζουμε εκείνο 

τον δρόμο, καθαρίζουμε εκείνο τον δρόμο, καθαρίζουμε εκείνο τον δρόμο, ενώ υπάρ-

χει ευθύνη στον ίδιο αντιδήμαρχο και για τα αδέσποτα, ποτέ δεν έχω δει δελτίο τύπου 

για τα αδέσποτα, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας δεν έχει και τα αδέσποτα; Όχι, κάνω 

λάθος εγώ, Τέλος πάντων τόσα χρόνια που τα παρακολουθούσα είναι καθαρίζουμε 

εκείνο τον δρόμο, για τα αδέσποτα, κάνουμε αυτό, κάνουμε μαζικές δεν ξέρω, περι-

συλλογές ή οτιδήποτε δεν έχω δει ποτέ! Θέλω να πω ότι για έναν και μοναδικό σκοπό 

είμαστε όλοι εδώ, το πρόβλημα είναι τεράστιο, άλλος τα μισεί, άλλος τα σιχαίνεται, 

άλλος τα φοβάται, άλλος τα αγαπάει, άλλος τα σέβεται. Και τα λιοντάρια τα φοβάμαι 

αλλά δεν θέλω να τα καθαρίσουν, να τα εξοντώσουν με φρικτό τρόπο. Πρέπει να τα 

προστατέψουμε γιατί όλα χρειάζονται. Ο μόνος τρόπος είναι η μείωση αδέσποτων 

είναι η στείρωση, κάντε κάτι βάλτε έναν γιατρό. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος κανείς από το ακροατήριο; Η κύρια που μου ζήτησε τον λόγο 

προηγουμένως; Θέλετε να τοποθετηθείτε;  

Άλλη δημότισσα: Ναι θα ήθελα να ρωτήσω τι προτείνετε;  

κ. Πρόεδρος: Όχι ερώτηση, όχι ερώτηση. Συζήτηση δεν θα κάνετε, εάν θέλετε να 

κάνετε τοποθέτηση επί του θέματος. Ωραία, λοιπόν, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ποιοι 

θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, ξεκινάμε με κύκλο ερωτήσεων. Παρακαλώ κύριε Μη-

λίδη, δεν έδωσα τον λόγο σε σας κύριε Μηλίδη, δεν ξεκινήσαμε καν. Όχι, όχι, όχι, 

ερώτηση ποιος θέλει να κάνει από το Σώμα, από τους δημοτικούς συμβούλους. Ο κύ-

ριος Φωτιάδης, παρακαλώ κύριε Φωτιάδη.  
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Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε αντιδήμαρχε, από την εισήγησή σας, σας άκουσα με 

προσοχή, δεν κατάλαβα, κύριε δήμαρχε, και βεβαίως κύριε εισηγητά, τι έχετε κατά 

νου, το πρόβλημα υπάρχει, και είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. Πως θα το λύσετε στο σύνο-

λό του;  

κ. Πρόεδρος: Κύριε αντιδήμαρχε, θέλετε να απαντήσετε, υπάρχει μόνο μία ερώτηση 

του κυρίου Φωτιάδη, αν θέλετε. 

Βαλτσάνης Δημήτριος: Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή την στιγμή και έχουμε πολ-

λές καταγγελίες από τους δημότες, όσον αφορά τα αδέσποτα, εμείς προς το παρών, 

αυτήν την στιγμή, μπορούμε να εφαρμόσουμε μόνο τον νόμο, και ο νόμος είναι σα-

φής. Απλώς τώρα επειδή μίλησε ο πρόεδρος των περιπατητών, εντόπισα ένα σημείο, 

αναφέρετε για την κοιλάδα και από εκεί έχουμε  πολλά προβλήματα στους ανθρώ-

πους που πάνε για αθλητισμό στην κοιλάδα. Εκεί και αύριο ακόμη θα μαζευτούν οι 

σκύλοι γιατί εδώ από ότι διάβασα από την νομοθεσία έχει δίπλα αθλητικά κέντρα, και 

δίπλα στα αθλητικά κέντρα απαγορεύεται να περιφέρονται αδέσποτα. Εκεί εγώ το 

δηλώνω, ότι από το κολυμβητήριο θα φύγουν όλα τα αδέσποτα τα σκυλιά. Εκεί δη-

λαδή που μπορώ να τα πάρω, να δώσω εντολές και να πάω προς αυτήν την κατεύ-

θυνση, θα μαζευτούν. Σε σημεία που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε τον νόμο, δεν 

μπορώ να κάνω κάτι γιατί θα βρεθώ απέναντι με την δικαιοσύνη. Και δεν θέλω να 

έρθω σε εκείνο το σημείο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Αυτό που μπορούμε να εφαρ-

μόσουμε το εφαρμόζουμε. (γίνεται μια αδιευκρίνιστη παρέμβαση από το ακροατήριο) 

κ. Πρόεδρος: Μάλιστα, λοιπόν, μπαίνουμε σε κύκλο τοποθετήσεων, ναι δεύτερη ε-

ρώτηση, κύριε Φωτιάδη, παρακαλώ. Σας παρακαλώ από το ακροατήριο, κάντε ησυ-

χία. Κάντε ησυχία.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε αντιδήμαρχε, για την δημοτική αρχή το πρόβλημα, από 

όλη αυτή την παρουσίαση εδώ, από όλο το υλικό που μας δώσατε, θεωρείτε ότι είναι 

η απομάκρυνση των σκύλων από την κοιλάδα ή ενδεχομένως από κάποιο άλλο ση-

μείο; Έτσι αντιμετωπίζετε το όλο θέμα; Θα ήθελα την απάντηση του κυρίου δημάρ-

χου. 

κ. Πρόεδρος: Θέλετε να απαντήσετε εσείς, κύριε αντιδήμαρχε, ή να δώσουμε τον 

λόγο στον κ. Δήμαρχο;  

Βαλτσάνης Δημήτριος: Το θέμα είναι η εφαρμογή του νόμου, κύριε Φωτιάδη. Δεν 

μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εγώ, εγώ τώρα, έτσι να σας μιλήσω ανοικτά, έχω 

εντοπίσει κάποια σημεία, δηλαδή, όλες οι καταγγελίες που γίνονται είναι συγκεκρι-

μένα για 50 αδέσποτοι σκύλοι, έχει πέντε σκύλοι στο κολυμβητήριο, έχει πέντε σκύ-

λοι στην πλατεία Ελευθερίας, οι καταγγελίες έρχονται από κει προς εμένα, 5 σκύλοι 

στην πλατεία Εμπορίου, πέντε σκύλοι στην Πυροσβεστική, στο σύνολο είναι 50 σκύ-

λοι, που μας φέρνουν όλοι αυτή την φασαρία και όλοι αυτές τις καταγγελίες. Δεν 

μπορούμε διαφορετικά να κάνουμε. Εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή εάν πω ότι αυτά 

μπορώ να τα λύσω, μπορώ να τα λύσω σε μια μέρα, σε μια μέρα μπορούν να μαζευ-

τούν αυτοί οι σκύλοι, αλλά, όπως προανέφερα προηγουμένως, αφού εντοπίστηκαν 

αυτά στο κολυμβητήριο, στην κοιλάδα, επειδή είναι τα αθλητικά κέντρα, αύριο κιό-

λας θα μαζεύουν. Εκεί δεν θα υπάρχει ούτε ένας σκύλος, γιατί, γιατί παράδειγμα, εί-

μαι καλυμμένος σας αρμόδιος αντιδήμαρχος και η δημοτική αρχή και εγώ. 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώσατε, κύριε αντιδήμαρχε;  

Βαλτσάνης Δημήτριος: Ναι. 

κ. Πρόεδρος: Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο, τοποθετήσεις, μετά θα μιλή-

σετε, κύριε Δήμαρχε, ωραία. Τοποθετήσεις, επί του θέματος. Ποιος θέλει να τοποθε-

τηθεί. Ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Κοτρώνης, η κυρία Σαραντί-

δου, ο κύριος Γκότσης, γράφετε γραμματέα; ο κύριος Δινάκης, η κυρία Κοντού, ο 

κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Χουρουζίδης, η κυρία Μπιτζίδου, ο κύριος Στεργίου, 
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ο κύριος Γρηγοριάδης, εάν ξεχάσαμε κάποιον θα μας το θυμίσει στην πορεία. Ο κύ-

ριος Μηλίδης έχει τον λόγο. Κύριε Μηλίδη όσο το δυνατόν σύντομα. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, έτσι ακριβώς θα ξεκινούσα, θα σεβαστώ απο-

λύτως τον χρόνο, γιατί είναι πάρα πολλοί οι ομιλητές, μας παρακολουθούν και συν-

δημότες, νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε στον χρόνο μας ακριβείς.  

Δεν χρειάζεται να πω ότι αναδεικνύεται ένα πρόβλημα. Ότι είναι τεράστιο, το αντιμε-

τωπίζω και εγώ, γιατί και εγώ περπατώ στην κοιλάδα, υπάρχει το πρόβλημα και δεν 

είναι μόνο στην κοιλάδα. Αυτό που επισημάνθηκε δεν είναι μόνο εκεί. Ακόμη και επί 

της Ίωνος Δραγούμη εμένα προσωπικά μου επιτέθηκε σκύλος, λίγο έλειψε να με δα-

γκώσει. Θέλω να πω ότι είναι σε πολλά σημαία, άρα δεν ευσταθεί αυτό που λέει ο 

κύριος αντιδήμαρχος, μπορεί να είναι και αλλού. Τώρα, θέλω να πω ότι ο Φ.Ο.Σ. εί-

ναι μια εθελοντική οργάνωση. Έχει κάποιες δυνατότητες, οι δυνατότητες όμως είναι 

μέχρι ενός σημείου. Είναι περιορισμένες, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλα αυτά τα 

προβλήματα, εξάλλου το δήλωσε και η πρόεδρος προηγουμένως, επομένως εμείς σαν 

δημοτική αρχή αφού το πρόβλημα έγινε τόσο οξύ,… 

κ. Πρόεδρος: Συγνώμη, κύριε Μηλίδη, θα παρακαλούσα το ακροατήριο να μην ομι-

λεί, ακούγεστε μέχρι εδώ. Σας παρακαλώ πολύ σεβαστείτε τους ομιλητές. Συνεχίστε, 

κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Έλεγα λοιπόν, ότι θα πρέπει εμείς, ως οργανωμένος δήμος, να 

κάνουμε κάτι πολύ πιο σοβαρό και πιο οργανωμένο. Δεν μπορεί το πρόβλημα, τις 

διατάσεις που έχει πάρει να λυθεί μόνο με εθελοντικές οργανώσεις. Καταβάλουν μια 

υπέρ προσπάθεια, όμως δεν είναι δυνατόν. Εγώ παλαιότερα είχα μια καταγγελία θα 

την έλεγα από ιδιώτες κτηνιάτρους του δήμου μας, οι οποίοι μου κατήγγειλαν ότι δεν 

υπήρχε συνεργασία με την δημοτική αρχή, τουλάχιστον ως προς το θέμα των στειρώ-

σεων, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν 

επαρκεί μόνο η στείρωση. Επίσης έχω μια καταγγελία ότι και άλλες περιοχές και όχι 

μόνο άλλων δήμων αλλά και ευρύτερης περιοχής, και από άλλους νομούς φέρνουν 

και αφήνουν τα σκυλιά εδώ! Ίσως και σε αυτό θα πρέπει να έχουμε μια επαγρύπνηση, 

δεν έχω αυτή την στιγμή λύση πως μπορεί να γίνει, αλλά εάν αντιληφθεί ο οποιοσδή-

ποτε κάτι τέτοιο θα πρέπει να το καταγγείλει, διότι θα πρέπει και οι άλλοι δήμοι να 

λάβουν ανάλογα μέτρα. Δεν είναι ο δήμος των Σερρών ο χώρος όπου ότι περισσεύει 

το βάζουμε εδώ! Λοιπόν, θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους ιδιώτες κτηνιά-

τρους, τα 50 κλουβιά που ανέφερε προηγουμένως η πρόεδρος δεν επαρκούν, είναι 

λογικό, δεν επαρκούν είναι πάρα πολλά τα σκυλιά. Δεν είναι 50 κύριε Βαλτσάνη, εί-

ναι πολύ περισσότερα. Σας το λέω μετά λόγου γνώσεως, είναι πολύ περισσότερα. 

Άρα λοιπόν εμείς, οφείλουμε προς τους δημότες μας να κάνουμε μια οργανωμένη 

δουλειά και όχι μόνο σε χρονική βάση. Υπάρχει ο νόμος που δίνει, τον είχε αναφέρει 

παλαιότερα ο κύριος Στεργίου και είχα χαρεί, κύριε Στεργίου, για ένα 70% χρηματο-

δότηση. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με αυτήν την οικονομική συγκυρία 

που έχουμε τώρα να έρθουν αυτά τα λεφτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μην αυτα-

πατόμαστε, δεν θα έρθουν τέτοιου είδους χρήματα, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, ή 

αν θα έρθουν θα αργήσουν πολύ. Άρα πρέπει εμείς να αναλάβουμε πρωτοβουλία με 

το μικρότερο κόστος για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχουμε την 

συγκυρία αυτήν την στιγμή να είναι δήμαρχος κτηνίατρος και πρόεδρος του τοπικού 

συμβουλίου, κτηνίατρος, έτυχε να είναι έτσι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, ελπίζω 

απλώς χαμογελάω κύριε Πρόεδρε, δεν χαχανίζω, μειδιώ απλώς, έτσι. Ναι πραγματικά 

είναι μια συγκυρία και νομίζω ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, βέβαια είπε ότι ο κύ-

ριος Λάντζος θα πάει, όμως δεν είναι δυνατό υπευθυνότητα μόνο στα χαρτιά πρέπει 

να γίνει κάτι ποιο ουσιαστικό, και προτείνω και την συνεργασία με ιδιώτες κτηνιά-

τρους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι, με πιστοποιημένα διπλώματα, 
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και στο θέμα των στειρώσεων και σε άλλα θέματα παθολογίας. Εγώ πρέπει να σας πω 

και από την ιδιότητά μου σας γιατρός ότι, έχω δει στο νοσοκομείο γυναίκα, δεν ήταν 

από τον δήμο μας, ήταν από διπλανό δήμο, πάντως το πρόβλημα  είναι το ίδιο, σε 

σοκ!!! Και χρειάστηκε να την βάλουμε 10 μπουκάλια αίμα για να σωθεί! Φαντάζεστε, 

σώθηκε στο παρά πέντε.  

Άρα το πρόβλημα είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ σοβαρό, εμείς θα είμαστε αρωγοί. 

Έχω και μία πρόταση την οποία την οποία μου έδωσε την πληροφορία ο κύριος Μο-

σχολιός από το Μητρούση, ο δημοτικός μας σύμβουλος από το Μητρούση, όπου λέει 

είναι μια περιοχή που είναι του δήμου Σερρών, κτήμα, χωράφι και θα μπορούσαμε 

εκεί να κάνουμε κάτι ώστε να περισυλλέξουμε τα ζώα, σε κάποιες συνθήκες καλύτε-

ρες από το να είναι αδέσποτα και να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Θα είναι περιο-

ρισμένα και νομίζουμε ότι θα ήταν καλύτερα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελείωσα 

και λέω ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, δεν μπορεί να το λύσει εθελοντικά ένας 

σύλλογος φιλοζωϊκός, πρέπει εμείς να αναλάβουμε πρωτοβουλία. Σε οποιαδήποτε 

τέτοια πρωτοβουλία σας λέμε ότι θα είμαστε αρωγοί σας. Σε οποιοδήποτε πρόβλημα. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, ο κύριος Φωτιάδης. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο φορές ρώτησα για να διευ-

κρινίσει η δημοτική αρχή και δεν διευκρινίστηκε τίποτε, για το πώς δηλαδή αντιμε-

τωπίζει στο σύνολό του το πρόβλημα το οποίο έχει τεράστιες διαστάσεις. θα περίμε-

να, κύριε δήμαρχε, εσείς να τοποθετηθείτε, εσείς να μας δώσετε ακριβώς τον σχεδια-

σμό σας και βεβαίως όπως και ο κύριος Μηλίδης προηγουμένως είπε από έναν δή-

μαρχο κτηνίατρο, προσωπικά θα περίμενα έτοιμα σχέδια και επιθετική πολιτική στο 

συγκεκριμένο θέμα. Διαπιστώνω ότι εδώ και έναν χρόνο, το πρόβλημα υπήρχε βε-

βαίως, ένα χρόνο στην ουσία δεν διαφοροποιήθηκε η τραγική κατάσταση της πόλης. 

Άραγε το θέμα είναι να περισυλλέξουμε 5 ζώα από ένα συγκεκριμένο σημείο; Και 

τελειώνει; Δεν θα πρέπει να απαντήσετε, δεν νοιώθετε την ανάγκη να απαντήσετε αν 

θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις του κυνοκομείου; Αν θα πρέπει να ε-

γκριθεί ή και να αδειοδοτηθεί, ότι είναι προς αδειοδήτηση; Δεν θεωρείτε ότι στο σύ-

νολο θα πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο; Εσείς που είστε κτηνίατρος και γνωρίζετε; 

Δεν θα έπρεπε να έχετε την ευαισθησία ; Όλοι οι δήμαρχοι στην Κοζάνη, στην Κρή-

τη, ο κύριος Καμίνης στην Αθήνα, στην Πάτρα, έχουν πολιτικές συγκεκριμένες για 

αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο βεβαίως αφορά την υπευθυνότητα πολλών Ελ-

λήνων, αλλά εδώ περιστασιακά στις Σέρρες τα ξεχνούν. Εγκαταλείπουν τα ζώα και 

υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα. Εγώ περίμενα να έχουμε, και θα είμαστε μαζί σας, 

όπως είπε και ο προλαλήσας. Δώστε μας ένα πλάνο, δώστε κάτι επιτέλους το οποίο το 

δουλέψαμε και έχετε και βεβαίως υποχρέωση να εφαρμόσετε τον νόμο, αλλά έχετε 

και έναν σχεδιασμό. Είπε η κυρία πρόεδρος, αντιδήμαρχος συγνώμη, και βεβαίως η 

σχετική ΚΥΑ είναι ανενεργή, η 1207.106 του έντεκα, με ημερομηνία 23.12, τώρα 

δηλαδή, μας λέει την ενίσχυση, θα προχωρήσετε; Κύριε αντιδήμαρχε, περίμενα να 

δεσμευθείτε σε ένα χρονοδιάγραμμα. Σε τόσο διάστημα θα γίνει αυτό, σε τόσο θα γί-

νει το άλλο. Εσείς, κύριε δήμαρχε, έχετε την πολιτική βούληση, θα μας φέρετε έργα 

προς ψήφιση, πήρατε και άλλη ΣΑΤΑ στον τελευταίο μήνα του έντεκα, υπάρχει πλά-

νο; Περίμενα να μας κάνετε εσείς εισήγηση, οι πολίτες ήρθαν είτε σε οργανωμένες 

ομάδες, είτε μόνοι. Περίμενα να μας κάνετε ένα γενικό πλάνο ενημέρωσης ή μια πρό-

ταση. Περιμένετε από μας που δεν γνωρίζουμε το όλον του προβλήματος, αλλά και 

δεν έχουμε ενημερωθεί ποτέ για τα προβλήματα που έχει το κυνοκομείο και γενικό-

τερα ο δήμος. Δεν είναι τάχα μέγιστο πρόβλημα ότι οι παιδικές χαρές είναι γεμάτες 

και υπάρχουν τόσοι κίνδυνοι; Δεν είναι πρόβλημα ότι οι σχολικές αυλές είναι γεμά-

τες; Δεν είναι τάχα πρόβλημα ότι δεν μπορείς να κινηθείς στο περιφερειακό δρόμο, 



 24 

τον παλιό περιφερειακό δρόμο; Αλλά και ποια σημεία κανείς να εξαιρέσει, κύριε α-

ντιδήμαρχε; Θα δώσετε μια απάντηση, μια απάντηση που να είναι συντεταγμένη, 

σύννομη, αλλά και θα αποπνέει μία σοβαρή προσπάθεια λύσης του προβλήματος; 

Αναφέρετε με παράλληλη απασχόληση εργαζόμενους, αναφέρετε ότι όλα είναι προς 

αντιμετώπιση, δώστε μας πλάνο. Αφορά τον πολιτισμό της πόλεως, αφορά το επίπεδο 

διαβίωσης των Σερραίων, αφορά τελικά, αφορά τελικά στο σύνολο του πολιτισμού 

μας. Έτσι, μέσα όπως μέσα στα έγγραφά σας δεν λέει, και σωστά κάποιος ομιλητής 

ανέφερε, νομίζω η κυρία, ότι το πώς συμπεριφερόμαστε με τα ζώα είναι ένα στοιχείο 

του πολιτισμού μας. Λοιπόν, βεβαίως θα συμφωνήσω με τον κύριο Παντζάογλου, αυ-

τό που πρέπει πρωτίστως να μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα ζωής των Σερραίων και 

βεβαίως εμμέσως τα ζώα. Αυτά όμως, αυτά όμως κύριε δήμαρχε, θα περίμενε κανείς 

να μας τα δώσετε εσείς. Τι να αναφέρω ότι λειτουργείτε κατά περίπτωση! Ότι το όλο 

θέμα δεν το πήρατε, δεν πιάσατε τον ταύρο από τα κέρατα, για να τελειώνουμε με ένα 

θέμα. Και σας ικανοποιεί αυτή η πόλη, να βλέπετε αυτή την κατάσταση, να έχετε αυ-

τή την εικόνα εδώ από τους συνδημότες; Και να περιμένετε να κάνει προτάσεις η α-

ντιπολίτευση για να μας πείτε τι; Δείτε το λοιπόν και να τελειώνουμε να πάμε στο 

επόμενο θέμα. Και εμείς είμαστε μαζί σας.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, είναι ο κύριος Κοτρώνης. Έχετε τον λόγο, κύριε Κοτρώ-

νη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, παρά την όποια βελτίωση σε σχέση με το 

παρελθόν στην διαχείριση του όλου θέματος, θεωρώ ότι ως δήμος είμαστε πολύ μα-

κριά από τις απαιτήσεις. Θέλω να υπενθυμίσω επίσης ότι είναι αποκλειστικά σχεδόν 

θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν είναι οικονομικό δηλαδή κυρίως, όπως θα μπορούσατε 

να ισχυρισθείτε σε άλλες περιπτώσεις. Θα σας διαβάσω επίσης το πρόγραμμά σας 

επίσης για τα αδέσποτα. «Αντιμετωπίζουμε το δύσκολο πρόβλημα των αδέσποτων 

ζώων με την συμβολή αρμόδιων φορέων, ναι εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώ-

πισης αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος 3170/2003, ήταν τότε, 2) 

απολογισμός στο δημοτικό συμβούλιο κάθε εξάμηνο για την πορεία του προγράμμα-

τος, 3) ολοκλήρωση της επέκτασης των εγκαταστάσεων του δημοτικού κυνοκομείου, 

4) ενημερωτικά σποτ στα ΜΜΕ με στόχο την καλλιέργεια του συναισθήματος της 

ζωοφιλίας», τι κάνατε από αυτά; απολύτως τίποτε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Παρα-

κολουθώ με ενδιαφέρον εδώ και χρόνια μια σύγκρουση μεταξύ φιλοζωϊκού και δή-

μου διαχρονικά, και προσπαθώ να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Αυτήν την στιγμή 

μπορούμε ως «Διάβαση Πεζών» και εγώ προσωπικά με βεβαιότητα να πούμε ότι η 

ευθύνη είναι αποκλειστικά και μόνο του δήμου. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν 

δύο δήμαρχοι να επιβάλουν σε μια υπάλληλο το αυτονόητο. Να κάνει το καθήκον 

της, να κάνει την δουλειά της. Εν πάσει περιπτώσει, σε αυτό το συμπέρασμα καταλή-

ξαμε, ως «Διάβαση Πεζών», ίσως να κάνουμε και λάθος. Εγώ θέλω να τονίσω ότι η 

σημερινή μας τοποθέτηση αποδεικνύει ότι δεν είμαστε εξ ορισμού ούτε με κανέναν, 

ούτε με τους υπαλλήλους. Είμαστε με την κοινωνία και με τους πολίτες. Και την 

στιγμή κατά την οποία δεν υπήρξαν πειστικές απαντήσεις ούτε από τον υπάλληλο, 

ούτε από τον σύλλογο δημοτικών υπαλλήλων για το συγκεκριμένο μέλος της και πα-

ρακολουθώντας, όπως ξανά είπα διαχρονικά την εξέλιξη του θέματος, το συμπέρα-

σμά μας είναι προφανές. Όμως εσείς κυρίως, ως δημοτική αρχή, δεν μπορείτε να 

κρύβεστε, πείτε μας τι συμβαίνει και καταλήξτε, επιτέλους. Έκανε, και πόσες στει-

ρώσεις η κυρία κτηνίατρος; Και μην μας μιλάτε ότι έγιναν 600 στειρώσεις, δεν τις 

κάνατε εσείς, ο φιλοζωϊκός τις έκανε. Εσείς πείτε μας πόσες κάνατε. Μία, δέκα, εκα-

τό, διακόσιες; Αληθεύουν οι καταγγελίες του φιλοζωϊκού για μηδενικές στειρώσεις; 

Αληθεύει επίσης ότι υπάρχει ολοκαίνουργιος εξοπλισμός για τέσσερα χρόνια και πα-

ραμένει ξεχασμένος στο αμαξοστάσιο του δήμου, δεν σας ενοχλεί αυτό; Αντί αυτού 
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παρακολουθώ έκπληκτος από τότε που τέθηκε το θέμα αλλεπάλληλες αποφάσεις οι 

οποίες αναιρούν η μία την άλλη. 1) Σέρρες 2.12.2011, Θέμα: μετακίνηση υπαλλήλου, 

ο δήμαρχος Σερρών έχοντας υπόψη και τα λοιπά, μετακινούμε από 02.12.2011 την 

υπάλληλο Βέργου Σουλτάνα του Χρήστου στο τμήμα Αγροτικής και Κτηνοτροφικής 

Παραγωγής, Αλιείας και τα λοιπά, μετά από λίγο, 12.12., σε δέκα μέρες, συμπληρω-

ματική ανάθεση καθηκόντων, ο δήμαρχος Σερρών, αποφασίζει, αναθέτουμε στην υ-

πάλληλο του δήμου Βέργου Σουλτάνα συμπληρωματικά την άσκηση κτηνιατρικών 

υπηρεσιών και μέχρι να συζητήσουμε το θέμα, διότι είναι εξ΄ αναβολής έχουμε και 

τρίτη απόφαση, θέμα: 30.01.2012, ανάθεση καθηκόντων, ο δήμαρχος Σερρών έχο-

ντας υπόψη αποφασίζουμε, αναθέτουμε στην υπάλληλο του δήμου Βέργου Σουλτάνα 

να προσέλθετε στο δημοτικό κυνοκομείο, τουλάχιστον δύο ώρες και να προβαίνει 

στις κτηνιατρικές υποχρεώσεις, και τα λοιπά. Τι γίνετε, κύριε δήμαρχε, θα καταλήξε-

τε κάπου; Κάθε βδομάδα μας βγάζετε απόφαση; Τι θα κάνει τελικά η κυρία Βέργου; 

Κατάλαβα καλά έχουμε έναν και μοναδικό υπάλληλο στο δήμο που είναι κτηνίατρος 

και άλλος θα είναι υπεύθυνος στο κυνοκομείο; Η κυρία Βέργου θα είναι βοηθός; Έχει 

ο δήμος άλλον κτηνίατρο; Σαν λίγο περίεργο, ως παράνομο μου ακούγεται. Έχει αλ-

λεργία πράγματι στα χειρουργικά γάντια η κυρία κτηνίατρος; Πάντως θα γνωρίζετε 

ότι υπάρχουν και αντί αλλεργικά γάντια. Γιατί δεν γίνονται στειρώσεις; Λέτε ότι κά-

νετε στειρώσεις σε συνεργασία με τον φιλοζωϊκό, έλεος, κύριε δήμαρχε! Ο φιλοζωϊ-

κός επαναλαμβάνω έκανε, εσείς τίποτε. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση δεν προ-

βάλατε τουλάχιστον εμπόδια. Τις αναλαμβάνει ο φιλοζωϊκός και από επάνω τους λοι-

δορείτε κιόλας. Εγώ καταλαβαίνω ότι, αν δεν υπήρχε ο φιλοζωϊκός το πρόβλημα των 

αδέσποτων θα ήταν εκατονταπλάσιο. Βάζουμε τους πολίτες που έχουν κάποιον πρό-

βλημα από τις επιθέσεις των σκύλων να αντιδρούν και να μαλώνουν με τους εθελο-

ντές του φιλοζωϊκού για να βγάλετε την ουρά σας εσείς από έξω. Έτσι αντιμετωπίζετε 

το πρόβλημα; Ακόμη και στην εισήγηση σήμερα, αφήνετε υπονοούμενα ότι ο φιλο-

ζωϊκός σας πιέζει να αφήνετε ελεύθερα τα επιθετικά ζώα. Αν συμβαίνει αυτό πείτε το 

ευθέως. Αλλιώς δεν πρέπει να χάσουμε και τους τελευταίους συμμάχους που έχουμε 

σε αυτήν την περίπτωση και δουλεύουν σε εθελοντική βάση. Και πιστεύω, 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Κοτρώνη.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Θα κάνω δευτερολογία, αν τελείωσα, πέρασε ο χρόνος; 

Δυο λεπτά και μετά συνεχίζω, στη δευτερολογία. Κύριε δήμαρχε, η δράση του φιλο-

ζωϊκού είναι εθελοντική και υποστηρικτική, είναι αυτονόητο αυτό. Δεν είναι ούτε 

σάκος του μποξ, ούτε είναι υπάλληλοί σας για να αφήνουν τα τηλέφωνά τους. Το κα-

θήκον και το έργο το οποίο πρέπει ο δήμος να επιτελέσει σε σχέση με τα αδέσποτα 

είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Ευχαριστώ, θα έχω δευτερολογία.  

κ. Πρόεδρος: Ναι, επόμενος ομιλητής, η κυρία Σαραντίδου. Παρακαλώ κυρία Σαρα-

ντίδου.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Σε αυτό το χαρτί που μοιράστηκε από τον φιλοζωϊκό με η-

μερομηνία 15.12.2011, ξεκινάει καταγγέλλοντας εσάς για ουσιαστικής έλλειψη πολι-

τικής βούλησης και από την εισήγηση που κατέβασε και έφερε να μας ενημερώσει ο 

κύριος αντιδήμαρχος πραγματικά φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής 

βούλησης πάνω σε ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα. Το όλο θέμα όπως καταλήγουμε και 

όπως βγήκε και συμπέρασμα και από όλες τις ομιλίες, αλλά και όσα ακούστηκαν και 

από τους δημότες, είναι οι στειρώσεις. Το άλφα και το ωμέγα, γιατί ακούμε για αγέ-

λες, ακούμε πολλά, όπως γνωρίζετε αγέλες κάνουν οι σκύλοι όταν είναι σε εποχή 

ζευγαρώματος. Αν είναι στειρωμένοι οι σκύλοι δεν θα δημιουργούν αυτές τις αγέλες, 

και ξέρετε όταν ζευγαρώνουν τότε αγριεύουν οι σκύλοι, που σημαίνει ότι όπως και να 

το δούμε το θέμα, από όποια άποψη και αν το δούμε, το άλφα και το ωμέγα είναι οι 

στειρώσεις των ζώων. Έτσι θα αρχίσουν εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή να ελατ-
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τώνονται τα αδέσποτα, εκ των πραγμάτων δεν θα χρειαστεί να κάνουμε όχι άλλα 50, 

αλλά άλλα 250 κλουβιά για να μαζέψουν τα αδέσποτα γιατί είναι πολύ περισσότερα 

από 50. Άρα λοιπόν, πρέπει να βάλουμε κάτω έναν σχεδιασμό, ξεκινώντας πρώτα 

από τις στειρώσεις. Στην εισήγησή σας αναφέρετε ότι δεν υπάρχει άδεια για το ια-

τρείο μικρών ζώων, γιατί τόσον καιρό δεν έχει βγει αυτή η άδεια; Δηλαδή είναι απο-

ρίας άξιο, δεν έγινε καμία προσπάθεια έστω από εσάς για να βγει αυτή η άδεια; Γιατί 

δεν διευκρινίζετε στην εισήγηση χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο που δεν το έχουμε; Κάτι 

πρέπει να κάνουμε, κάπου να απευθυνθούμε, κάπου να τρέξουμε; Λέτε ότι πραγματι-

κά μπορεί να πάνε, έχουμε ετοιμάσει ένα προσχέδιο για το πόσες στειρώσεις θα πρέ-

πει να γίνουν μέσα από το κυνοκομείο Σερρών, έτσι ώστε να πάρουμε και αυτήν την 

χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Και αναφέρετε παρακάτω ότι επειδή υπάρχουν 

πάρα πολλοί γεωργοκτηνοτρόφοι χρειάζεται εκεί γιατρός. Συμφωνούμε, κανείς δεν 

είπε να στερηθεί, να στερηθούν οι γεωργοκτηνοτρόφοι την κτηνίατρο. Όμως αναφέ-

ρετε κιόλας ότι υπάρχουν και τρεις θέσεις στο οργανόγραμμα του δήμου κτηνιάτρων. 

Θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις; Ή θα πούμε πάλι δεν παίρνουμε οκτάμηνα, δεν γίνο-

νται προσλήψεις, δεν παίρνουμε οκτάμηνα, δεν παίρνουμε δίμηνα, τις αφήνουμε κε-

νές να αιωρούνται οι θέσεις, υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Αν λοιπόν είχαμε ένα 

πρόγραμμα και ένα σχέδιο για το πώς θα γίνουν οι στειρώσεις, όσο ήταν καιρός ακό-

μη και αυτόν τον χρόνο που πέρασε θα μπορούσαμε έστω και με οκτάμηνα, μέχρι να 

καλυφθούν με μόνιμους κτηνιάτρους να έχουμε δύο επιπλέον κτηνιάτρους που θα 

μπορούσαν να κάνουν μέσα σε οκτώ μήνες ο καθένας, μπορείτε να αναλογιστείτε πό-

σες στειρώσεις; Αυτά όμως για να γίνουν θέλουν πολιτική βούληση και φαίνεται ότι 

από την δημοτική αρχή δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και είναι επόμενο οι δημότες 

να διαμαρτύρονται, γιατί όλα ξεκινάν από κει και την κύρια ευθύνη την έχει ο δήμος 

για αυτό και οι υπεύθυνοι του δήμου. Η δημοτική αρχή. Το αν τα πάρκα είναι βρώμι-

κα δεν φταίνε τα αδέσποτα, δεν θα τα βάλουμε στον τοίχο να τα τουφεκίσουμε, φταίει 

ο δήμος που δεν πήγε να καθαρίσει τα πάρκα του. Που θα έπρεπε, πραγματικά, καθη-

μερινά, ειδικά εκεί που παίζουν παιδιά τα πάρκα να καθαρίζονται σε καθημερινή βά-

ση. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν η δημοτική αρχή δεν πρέπει με πολιτική βούληση να ε-

νισχύσει τις υπηρεσίες της έτσι ώστε να προσφέρουν το καλύτερο στους Σερραίους 

δημότες είτε είναι αυτοί περιπατητές, είτε είναι παιδιά που παίζουν στο πάρκο, αλλά 

και ο πολιτισμός μας θα φανεί πως θα συμπεριφερθούμε στα αδέσποτά μας, περισυλ-

λέγοντάς τα, στειρώνοντάς τα και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα με την πλήρη εφαρμογή 

του νόμου. Πιστεύουμε ότι πραγματικά, αν υπάρχει, δεν φτάνει η καλή διάθεση και η 

ευαισθητοποίηση, χρειάζεται άμεσα να παρθούν μέτρα. Σίγουρα πέρα από τον φιλο-

ζωϊκό κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια ακόμη και άνθρωποι που δεν είναι στον φι-

λοζωϊκό, πιστέψτε με κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για αδέσποτα που δεν το 

γνωρίζει ούτε και ο φιλοζωϊκός, ξέρω ανθρώπους που κυκλοφορούν μονίμως με τρο-

φές για αδέσποτα που τα περιποιούνται, αλλά όλα, το άλφα και το ωμέγα ξεκινά από 

την πολιτική βούληση, από τον σχεδιασμό που πρέπει να έχει η δημοτική αρχή και 

έναν χρόνο τώρα δεν είδα να γίνονται πράγματα πέρα από τα προγραμματισμένα που 

ήταν για την επέκταση του κυνοκομείου που δεν δίνει λύση τελικά στο μεγάλο αυτό 

πρόβλημα που λέγετε αδέσποτα.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κυρία Σαραντίδου.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Νομίζω ότι, αν πραγματικά δούμε κινήσεις, υπάρχει καλή 

θέληση από όλους, να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και θα βοηθήσουμε 

και πάντοτε και με συμπαραστάτη στο πλευρό μας και μέσα από τον δήμο, με συμπα-

ραστάτη και με τους εθελοντές από το φιλοζωϊκό. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γκότσης, τρία λεπτά, κύριε Γκότση.  
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Γκότσης Ηλίας: Κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε θα είμαι σύντομος, κύριοι σύμβου-

λοι. Η επιστολή του Φ.Ο.Σ., της προέδρου καταφέρνετε κατά της δημοτικής αρχής 

και κατά της υπαλλήλου. Θέλω να πω τα εξής. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και ο κίν-

δυνος τεράστιος, αυτό το γνωρίζουμε όλοι, είχα και εγώ μια περιπέτεια την οποία α-

νέφερα στην πρόεδρο. Θέλω να πω όμως το εξής, 1) Δεν υπάρχει, το ανέφερε και η 

κυρία Σαραντίδου, δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας ιατρείου, δεν υπάρχει, άρα λοιπόν, 

εφόσον δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας ιατρείου, γιατί γινόταν οι στειρώσεις εκεί μέ-

σα; Αν γινόταν μια καταγγελία και να σας πω, θα πηγαίναμε στα δικαστήρια; Και 

όπως πήγε, πήγε η δημοτική αρχή και πήγε αντιδήμαρχος στα δικαστήρια, διότι από 

ελέγχους που έκανε, η, τρία δελτία ελέγχου υπάρχουν, από την Παπιώτου Σταυρούλα, 

από διάφορους ελέγχους διαπιστώθηκαν διάφορες παραβάσεις, παραβάσεις εργατικής 

νομοθεσίας, και δεν υπήρξε λέει, και έγινε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του δήμου, 

διότι δεν υπήρξε, όπως λέει, όπως αναφέρει ιατρός ασφαλείας και τεχνικός ασφαλεί-

ας. Δεν υπήρχε. Υπάρχει επιστολή της προϊσταμένης του περιβάλλοντος του δήμου, η 

οποία επιστολή ήρθε σε σας, στον δήμαρχο και στον αντιδήμαρχο, δεν ξέρω σε ποιον, 

μάλλον στον κύριο Στεργίου, που λέει ότι το κτίριο είναι άκρως επικίνδυνο για να 

γίνονται στειρώσεις, εγκυμονεί κινδύνους τόσο στα χειρουργημένα ζώα και κατά ε-

πέκταση στην δημόσια υγεία. Λέτε λοιπόν ότι έγιναν διάφορε στειρώσεις και εγώ ρω-

τώ. Οι διάφορες στειρώσεις που έγιναν κύριε πρόεδρε, θα πρέπει οι στειρώσεις να 

ακολουθήσουν μια διαδικασία, μια νόμιμη διαδικασία,. Οι στειρώσεις για να γίνουν 

θα πρέπει να υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του δήμου, της δημοτικής 

αρχής και αυτών που κάνουν τις στειρώσεις. Και θα πρέπει αυτό το μνημόνιο, δηλαδή 

είτε θα είναι παροχή υπηρεσιών, ή σύμβασης έργου, θα πρέπει να περάσει από το δη-

μοτικό συμβούλιο. Τι πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο για να γίνουν οι στειρώ-

σεις, όλες αυτές που έγιναν από εθελοντές;  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Γκότση.  

Γκότσης Ηλίας: Ναι, ναι τελειώνω. Άρα λοιπόν, τουτέστιν, οι στειρώσεις αυτές που 

γίνονται, που έγιναν, έγιναν όλες παράνομα, διότι ούτε άδεια υπήρχε, υπάρχουν λοι-

πόν οι καταγγελίες και οι μηνυτήριες αναφορές από την εργατική νομοθεσία , υπάρ-

χει από την προϊσταμένη του περιβάλλοντος για την ακαταλληλότητα του κτιρίου και 

εγώ κάνω μια πρόταση, συμφωνώ εδώ που είπε ότι τις αποφάσεις τις παίρνει το δη-

μοτικό συμβούλιο, υπεύθυνο είναι το δημοτικό συμβούλιο και η δημοτική αρχή, δεν 

θα μας πει κανένας ποια οδό θα ακολουθήσουμε. Το 70% πολλοί ξέρετε, το Υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιδοτείτε για διάφορες εργασίες και οτιδήποτε γίνετε πά-

νω σε αυτό το αντικείμενο, άρα λοιπόν, αν βάλουμε τις στειρώσεις είναι 50 σκυλιά 

όλο και όλο, 50 – 60 σκυλιά, να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρεία 

κ. Πρόεδρος: Συντομεύεται σας παρακαλώ. 

Γκότσης Ηλίας: Λοιπόν, να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρεία, ολοκληρώνω., λοιπόν, 

μπορεί και ένας, επειδή υπάρχει έλλειψη να γίνετε, να πηγαίνει ένας κτηνίατρος στο 

κυνοκομείο, μπορεί να γίνει και αυτό, εξωτερικός, με το 70% της επιδότησης σε όλο 

τον δήμο, για όλον τον χρόνο να δουλέψει, μέχρι δέκα χιλιάδες θα κοστίσει. Λοιπόν, 

ένα ποσό δηλαδή το οποίο δεν είναι μεγάλο, τελείωσα, δεν είναι μεγάλο και μπορεί 

να λυθεί το πρόβλημα και να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Δινάκης έχει τον λόγο. Τρία λεπτά κύριε Δινάκη, σας παρα-

καλώ.  

Δινάκης Κωνσταντίνος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, από τα 

λίγα που γνωρίζω, ως φιλόζωος, γιατί έχω και εγώ σκύλο, έχω και γάτες, τις έχω ό-

μως εγώ, στο σπίτι μου. Τις ταΐζω, τις περιφρουρώ, τις φροντίζω, εξ’ όσον γνωρίζω 

λοιπόν, ο σκύλος είναι κατοικίδιο ζώο. Άρα εμείς οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούμε 

γιατί υπάρχουν τόσα αδέσποτα έξω. Πρώτα εμείς, λοιπόν. Με την στείρωση που συ-
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ζητάμε εδώ και ώρες, ναι μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων, αλλά δεν λύνουμε το 

πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό. Και είναι βέβαιο ότι κάποια σκυλίτσα 

θα ξεφύγει την στείρωση και θα αρχίσει πάλι ο πολλαπλασιασμός των ζώων. Πρέπει 

να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Μία πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλή-

ματος. Κατά αρχάς και το κυνοκομείο εδώ είναι πολύ κοντά στην πόλη. Είναι δίπλα 

μας, δηλαδή με το που θα βγει κάποιος σκύλος σε δευτερόλεπτα με την μνήμη που 

έχουν αυτά βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως ή στις περιφερειακές γειτονιές όπου 

είναι γεμάτες. Η πρόταση λοιπόν η δική μου και πιστεύω και της παράταξής μου είναι 

να γίνει μια μάντρα κάτω στην περιοχή της Μπέλιτσας, όπου υπάρχει δημοτική έκτα-

ση, ένα φράξιμο, αυτό που κάνουν με σύρμα, ένας οικίσκος μέσα, ένας αρμόδιος υ-

πάλληλος, ο οποίος θα είναι σε καθημερινή βάση εκεί και τα σκυλιά τα οποία περι-

συλλέγονται να πηγαίνουν εκεί. Αυτά τουλάχιστον που δεν είναι στειρωμένα. Και 

εκεί ας βρουν τον δρόμο τους και αυτά. Δεν διαφωνώ ότι θα γίνετε εκεί ένας χαμός, 

αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων θα λιγοστέψει το πρόβλημα προς τους συμπολίτες 

μας εδώ ου έχουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο πολλοί εξ υμών φιλόζωοι, μεταξύ αυ-

τών και εγώ, το τραβάμε σε καθημερινή βάση. Κύριε δήμαρχε, κατά συνέπεια θέλω 

να στραφείτε σε αυτήν την κατεύθυνση στο να μαζευτούν τουλάχιστον τα σκυλιά και 

να περιοριστούν σε κάποιον χώρο. Να μην υπάρχουν δηλαδή, με λίγα λόγια έξω αδέ-

σποτα σκυλιά, και τέλος πάντων όλοι εμείς οι φιλόζωοι ας πάρουμε από ένα στα σπί-

τια μας και θα δείτε ότι δεν θα υπάρχει κανένα έξω. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Μπιτζίδου, τρία λεπτά κυρία Μπιτζίδου.  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα έχει 

καλυφθεί από πολλές πλευρές, εγώ θα ήθελα να τονίσω μια άλλη πλευρά, τουλάχι-

στον από όσα έχω ακούσει. Είναι γεγονός ότι τα ζώα δεν φταίνε αλλά ευθύνονται οι 

άνθρωποι και οι δημότες και η παιδεία που διαθέτουμε, και θα ήθελα να πω ότι είναι 

γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό ρύπανσης προκαλείται από τα κατοικίδια ζώα, από τους 

ελεύθερους σκύλους, οι οποίοι δεν είναι μόνο οι αδέσποτοι, αλλά και οι συνοδευόμε-

νοι σκύλοι από δημότες. Είναι επίσης γεγονός ότι όλοι μας έχουμε πετύχει έναν, ο 

οποίος συνοδεύει τον σκύλο του να πηγαίνει σε μια κρυφή γωνία χωρίς να τον δει 

κανείς και να επιτρέπει στον σκύλο του να κοπρίζει και να μην έχει ένα απαραίτητο 

γάντι, μια σακούλα για να μαζεύει τα κόπρανα. Και εγώ πιστεύω ότι, και διαψεύστε 

με, αν κάνω λάθος, ότι ένα μεγάλο μέρος της ρύπανσης που προκαλείται από τα κό-

πρανα που βλέπουμε στις γειτονιές (ακούγονται χτύποι κουδουνιού) και στα πάρκα 

οφείλονται και από τους σκύλους που έχουν ιδιοκτησίες, δηλαδή υπάγονται σε κά-

ποιον που το συνοδεύει, κάποιος δημότης. Άρα εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνου-

με, κύριε δήμαρχε και κυρίες και κύριοι, είναι να φροντίσουμε, να κάνουμε μια κριτι-

κή το πώς διαχειριζόμαστε εμείς το θέμα ή πώς φροντίζουμε εμείς τον σκύλο μας και 

το περιβάλλον μας και από κει και πέρα να επιληφθεί η δημοτική αρχή και αυτής εδώ 

της απαράδεκτης κατάστασης, η οποία είναι ανεξέλεγκτη, και επιτέλους να φροντίσει 

να μην γίνετε συνεχώς. Εάν έχω δει ένα – δύο άτομα, τα οποία συνοδεύουν σκύλο, να 

έχουν και σακουλίτσα μαζί αυτό θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι καθόλου υπερβο-

λή. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Χουρουζίδης, τρία λεπτά κύριε Χουρουζίδη και σε σας. 

Χουρουζίδης Νικόλαος: Θα είμαι σύντομος, κύριε πρόεδρε. Πραγματικά είναι ένα 

πολύ σοβαρό θέμα και είναι θα έλεγα και πολύ επίκαιρο. Ήθελα να ρωτήσω πραγμα-

τικά επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια κατάσταση, έτσι, από όλες τις πλευρές, για αυτό το 

τόσο σοβαρό θέμα, σκέφτηκε ποτέ κανείς γιατί οι περισσότερες καταγγελίες γίνονται 

για την πλατεία Ελευθερίας και για τον χώρο της κοιλάδας; Θέλω να σας πω ότι προ-

χθές που είχα συζήτηση με έναν φίλο, μου λέει Νίκο, σκέφτηκες και εσύ ποτέ για 

ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά; Γιατί οι χώροι αυτοί είναι χώροι που πολλές φορές ε-
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μείς οι συνδημότες πηγαίνουμε σε αυτούς τους χώρους, είτε στην πλατεία Ελευθερί-

ας, είτε στην κοιλάδα και τα ταΐζουμε. Αυτούς τους χώρους στους οποίους ταΐζουμε 

εμείς τα σκυλιά τους θεωρούν δικούς τους, για αυτό σε αυτούς τους χώρους γίνονται 

περισσότερο επικίνδυνα και επιθετικά τα σκυλιά, θεωρούν ότι όλοι αυτοί είναι δικοί 

τους. Αφού σου λέει σε αυτόν τον χώρο εγώ κάθομαι και με ταΐζουν θεωρούν ότι 

πραγματικά οι χώροι αυτοί είναι δικοί τους, για αυτό σε αυτούς τους συγκεκριμένους 

χώρους πιστεύω ότι γίνονται περισσότερο επιθετικά τα σκυλιά. Δεν θέλω να κουρά-

σω άλλο το Σώμα, ας το δούμε και από αυτήν την πλευρά, γιατί έχω ακούσει πολλές 

απόψεις και θεωρώ ότι όλες είναι προς την σωστή κατεύθυνση και θέλω να συγχαρώ 

όλους, και τον φιλοζωϊκό, αλλά και τον αντιδήμαρχο που προκάλεσε αυτήν την συζή-

τηση και νομίζω ότι ήταν πολύ θετική η συζήτηση για το μέγα αυτό πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Χασαπίδης, τρία λεπτά κύριε Χασαπίδη. 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος Νικόλαος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, αγαπητοί συ-

νάδελφοι, το πρόβλημα που συζητούμε είναι πολύ σοβαρό και έχει σχέση και με την 

ασφάλεια των πολιτών, αλλά και με την υγεία των πολιτών. Η ευθύνη, άκουσα από τα 

στελέχη της αντιπολίτευσης, ένας δεν έκανε μία έκκληση προς τους πολίτες αυτής της 

πόλης, οι οποίοι έχουν τα ζώα να μην τα εγκαταλείπουν γιατί υπάρχουν κάποιων συ-

γκεκριμένων ανθρώπων. Όλοι μιλήσαμε για την στείρωση, έχω την αίσθηση ότι δεν 

είναι η λύση του προβλήματος η στείρωση. Εγώ κουταβάκια αδέσποτα δεν έχω δει. 

Αυτά που βλέπω στους δρόμους είναι μεγάλα ζώα. Τα κουταβάκια κάποιοι τα παίρ-

νουν στα σπίτια τους για παιχνίδι στα παιδιά τους. Για να ικανοποιήσουν τις μικροα-

στικές τους ανάγκες και όταν τα βαρεθούν τα αφήνουν ελεύθερα στην πόλη, άρα αυ-

τό που πρέπει να κάνουμε κυρίως είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες και εδώ ο φι-

λοζωϊκός όμιλος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και όχι να έρχεται με ένα κείμενο 

καταγγελτικό, με ένα κείμενο που προσβάλει ακόμη και τον θεσμό του δημάρχου. 

Όταν απευθυνόμαστε κυρίες του φιλοζωϊκού προς τον θεσμό του δημάρχου δεν α-

πευθυνόμαστε στον κύριο Αγγελίδη, απευθυνόμαστε προς τον δήμαρχο Σερραίων!!! 

Έτσι οφείλετε να σέβεστε τους θεσμούς, αν θέλετε κάποιοι να μπορούν να κουβε-

ντιάζουν και μαζί σας. Έχετε επίσης στην επιστολή σας, ενώ επαινείτε τον πρώην α-

ντιδήμαρχο, που ήταν υπεύθυνος για το κυνοκομείο, τον κύριο Στεργίου, για τις δρά-

σεις του, για την προσπάθεια που έκανε να συμμαζέψει την κατάσταση εκεί, διαχωρί-

ζετε την δράση αυτή από την δράση της δημοτικής αρχής. «Η Δημοτική Πρωτοβου-

λία Σερραίων» είναι δημοτική παράταξη που έχει εσωτερική δημοκρατία, αυτά που 

έκανε ο Στεργίου μπορεί να έβαλε τις πινελιές του, αλλά ήταν πολιτική την οποία θε-

μελιώσαμε όλοι, ως δημοτική παράταξη, με πρώτον και καλύτερο τον δήμαρχό μας, 

τον κύριο Αγγελίδη. Δεν είναι προσωπικές οι επιλογές των αντιδημάρχων. Υλοποιούν 

ένα πρόγραμμα το οποίο συγκροτούμε ως δημοτική παράταξη. Μας δώσατε και κά-

ποιες αποφάσεις που πήραν κάποιες άλλες δημοτικές αρχές για την δράση, για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Η δική μου άποψη είναι ότι η ενημέρωση των πολι-

τών, η προπαγάνδηση στα σχολεία, τα μαθήματα που πρέπει να γίνουν και εδώ μπο-

ρεί να βοηθήσει ο φιλοζωϊκός, τα σποτ που είναι στην διαδικασία του διαγωνισμού 

αυτά μπορεί να βοηθήσουν. Η στείρωση επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου, δεν 

λύνει το πρόβλημα, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, ως πολίτες αυτής της πόλης. Το 

πώς θα διαχειριστούμε το προσωπικό, τους εργαζόμενους στο δήμο είναι εσωτερική 

υπόθεση της δημοτικής αρχής, είναι εσωτερική υπόθεση του δημοτικού συμβουλίου, 

δεν θα υποδείξετε εσείς τους εργαζόμενους το πώς θα τους αξιοποιήσουμε. Για αυτό 

λέω το κείμενό σας εμένα και το ύφος του με ενόχλησε και ο τρόπος με τον οποίο 

επικοινωνείτε με την δημοτική αρχή, αν δεν έγινε από σκοπιμότητα είναι λάθος του-

λάχιστον. Αυτά είχα να πω. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης, τρία λεπτά και σε σας, κύριε Αναστασιάδη. 
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Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε πρόεδρε, ούτε ένα λεπτό θα μιλήσω. Εγώ επαινώ 

τον φιλοζωϊκό σύλλογο για την τεράστια προφορά του που κάνει στην Σερραϊκή κοι-

νωνία διότι εθελοντικά προσφέρει, και τους βλέπουμε όλοι μέρα στους δρόμους καί-

τοι είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι αξιέπαινοι στην πόλη μας, βοηθάνε την πόλη 

μας. Τους επαινώ. Επίσης πρέπει να πω ότι ο κύριος αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι 

πολύ ευγενής άνθρωπος και πολύ εργατικός, τον βλέπω κάθε μέρα στους δρόμους να 

περιφέρεται, θα μπορούσε να κάνει μια άριστη συνεργασία, διότι αυτοί οι άνθρωποι ο 

σύλλογος ο φιλοζωϊκός είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και ούτε ο αντιδήμαρχος είναι 

κακός άνθρωπος. Να συνεργαστούνε μαζί για να λύσουν το πρόβλημα, διότι πράγμα-

τι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτά θέλω να πω, κύριε αντιδήμαρχε να σεβαστείτε τον 

σύλλογο αυτόν ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη μας. Τίποτε άλλο.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Στεργίου έχει τον λόγο, τρία λεπτά και σε σας. 

Στεργίου Νικόλαος: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

νομίζω ότι αυτά που ακούστηκαν σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο από τους συνα-

δέλφους οφείλονται στην έλλειψη ενημέρωσης, και πιθανόν εγώ το χρονικό διάστημα 

που ήμουν υπεύθυνος για το κυνοκομείο όφειλα να κάνω μια ανασκόπηση, υπήρχε η 

παραίτησή μου από την θέση και δεν έγινε αυτή η ενημέρωση. Παρακαλώ τα μέλη 

του δημοτικού συμβουλίου, τους συναδέλφους να επισκεφτούν τον χώρο του κυνο-

κομείου και μετά να μιλάνε για αυτό. Θα μπορούσα να μιλάω τρεις ώρες, όμως θα 

περιοριστώ στο χρόνο που μου δίνετε, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλές ανακρίβειες 

εδώ. 1) Ο νόμος 3170 του 2003 που τον ψήφισε η Ελλάδα γιατί πήραμε τους Ολυ-

μπιακούς αγώνες είχε βάλει και ένα ποσό χρημάτων εκεί για τα αδέσποτα ζώα, ου-

σιαστικά ήταν ένας νόμος κολοβός γιατί δεν έβαλε και τα ζητήματα που έπρεπε να 

βάλει ποιος τελικά θα διαχειριστεί και με ποια αστυνομικά μέτρα θα περιορίσει το 

πρόβλημα. Τι κατάσταση βρήκαμε εμείς όταν αναλάβαμε; Λοιπόν, ο δήμος χρωστού-

σε σε όλους τους Σερραίους που προμήθευαν τροφή και κτηνιατρικά φάρμακα ποσό 

μόνο για το 2010, 50.000,00 ευρώ. Ουδείς έδινε τροφή για τα σκυλιά στον δήμο. Με 

τον κύριο Καμβούνη που είχε πάρει την σύμβαση τον παρεκάλεσα να μας δώσει γιατί 

δεν είχαμε να τα ταΐσουμε και θα έτρωγε το ένα το άλλο τα σκυλιά, και έγινε και αυ-

τό. Υπήρξε καταγγελία και αυτό το εξασφαλίσαμε κάναμε και καινούργιο διαγωνισμό 

και πετύχαμε μείωση της τιμής από 1,70 σε 0,90, λοιπόν, 2) Τα κτίρια που υπήρχαν 

εκεί πέρα, υπήρχε μια μελέτη η 52 του 2005, επί Μωϋσιάδη, και η οποία μελέτη προ-

έβλεπε καινούργιες πτέρυγες, για να μην λέμε ιστορίες εδώ πέρα, 78 σκύλων, για να 

μην λέμε ότι μπορούμε να μάσουμε όλα τα σκυλιά της πόλης. Τα σκυλιά της πόλης 

είναι πάνω από 1.500, άρα επομένως δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα κτίριο α-

δειοδοτημένο με 78 θέσεις, το δε προηγούμενο δημοτικό κυνοκομείο είχε 28 θέσεις. 

Και μάλιστα ο νόμος, ο 3170 του 2003 ορίζει και τον τρόπο διαβίωσης, για να μην 

λέμε ανακρίβειες εδώ μέσα, ότι μπορούμε να κάνουμε ένα οικόπεδο να τα μαζέψουμε 

εκεί, υπάρχουν διαδικασίες που ορίζει ο νόμος και πρέπει να εφαρμόζονται. Πρέπει 

να έχει δηλαδή ο σκύλος συγκεκριμένο κλουβί με συγκεκριμένα τετραγωνικά. Δεν 

είναι έτσι τα μαζεύουμε και τα πετάμε. Και εδώ πρέπει να αναζητήσουμε κύρια τις 

ευθύνες που φέρνουν οι πολίτες. Δεν φυτρώνουν τα αδέσποτα, όταν ένας σκύλος 

βγαίνει 4 χρονών έξω σημαίνει κάποιος ότι 4 χρόνια τον είχε και μετά και λόγω της 

οικονομικής κρίσης τον άφησε να βρει τον δρόμο του. Ποιον δρόμο να βρει; Ξέρετε 

πως είναι έξω; Η χώρα μας επέλεξε, εκτός από την Αγγλία που βάζει το σύστημα της 

ευθανασίας, αυτόν τον τρόπο της στείρωσης και εδώ θα πούμε τι έκανε η δημοτική 

αρχή. 1) Μια παρατημένη εργολαβία από τους εργολάβους εκεί από το 2005 τους πα-

ρακαλέσαμε, ενεργοποιήσαμε και τελειώσαμε τους θαλάμους με 50 επιπλέον κλου-

βιά, συνδέσαμε τους θαλάμους στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού και βάλαμε 

τις ποτίστρες, τις ταΐστρες που ήταν στο αμαξοστάσιο από το 2005! 2) Για να μην 
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ξεχνάμε εδώ μέσα τι έγινε, με δική μας πρόταση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας και 

του δήμου περάσαμε από το δημοτικό συμβούλιο για την στείρωση 540 αδέσποτων 

ζώων στο χώρο του κυνοκομείου και είναι ο πρώτος δήμος που νόμιμα και θα ανα-

φερθώ είναι κύριε Γκότση, που είπατε παράνομα, νόμιμα κάναμε στο χώρο του κυνο-

κομείου στειρώσεις με τον εξοπλισμό του δήμου που υπήρχε στις αποθήκες μια με 

πρωτοβουλία δική μας τον φέραμε και κάναμε χειρουργείο και για να μην λέτε ανα-

κρίβειες ότι ήταν παράνομο, πήραμε προσωρινή άδεια από τον κύριο Βαρούδη για να 

εκτελέσουμε αυτές τις στειρώσεις. Επιτέλους θα πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά 

που λέμε. 2) Αναφέρθηκε εδώ πέρα και πραγματικά υπάρχει αυτό, έγινε καταγγελία 

προς την επιθεώρηση εργασίας και πήγε εκεί πέρα η κυρία Παπιώτου και έκανε και 

μία έκθεση και μάλιστα μια μηνυτήρια αναφορά, που απαντώ με ένα πολυσέλιδο 

προς τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Δεν υπήρχε λέει ιατρός εργασίας και τεχνικός 

ασφαλείας, λοιπόν, υπήρχε στον δήμο; Ο δήμος, η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν 

είχε πληρώσει και δεν είχαμε άνθρωπο. Από τον Ιούλιο του 2010 η πρώην δημοτική 

αρχή δεν πλήρωσε και δεν είχαν ούτε οι εργαζόμενοι στο δήμο, ούτε γιατρό, ούτε τε-

χνικό. Τι κάναμε. Από την στιγμή που το διαπιστώσαμε κινήσαμε την διαδικασία, 

ήρθα σε επαφή με την εταιρεία, κινήσαμε τον διαγωνισμό, όπως λέει ο Καλλικράτης, 

κάναμε μειοδοτικό διαγωνισμό και εξασφαλίσαμε για ολόκληρο τον δήμο και γιατρό 

εργασίας και τεχνικό ασφαλείας και περιλάβαμε για πρώτη φορά και τον χώρο του 

κυνοκομείου που δεν υπήρχε μέσα. Αυτά έγιναν, και άλλα πολλά μπορούμε να πούμε 

εδώ μέσα. 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, μπορείτε να τα πείτε και στην δευτερολογία σας, θα 

μιλήσετε.  

Στεργίου Νικόλαος: Για το θέμα των στειρώσεων περάσαμε εδώ απόφαση από το 

δημοτικό συμβούλιο που ο δήμος, θυμάστε, ότι εξασφαλίσαμε ένα ποσό πολύ μικρό 

δύο χιλιάδων ευρώ, για την φιλοξενία των γιατρών που έκαναν τις στειρώσεις. Θα 

μου πείτε αυτό είναι προσφορά, όχι. Εγώ πραγματικά θέλω να πω ότι ο φιλοζωϊκός 

κάνει μια τεράστια προσπάθεια, αλλά και η παρούσα δημοτική αρχή έκανε τα πάντα 

για να μπορέσει να βοηθήσει. Ποιο είναι το πρόβλημα; Πρέπει, πέρα από τις στειρώ-

σεις που πρέπει να κάνουμε και μας επιβάλλει ο νόμος και από τις οποίες δεν μπο-

ρούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ γιατί ο λογαριασμός του 2003 που προέβλεπε ο 

3170 δεν υπάρχει ούτε σεντς, άρα επομένως πρέπει να τα βάλουμε όλα τα λεφτά ε-

μείς, έτσι, πρέπει βασικά πέρα από αυτό να ενημερώσουμε τους πολίτες, και τι είναι 

οι πολίτες να μην παίρνουν ζώα στα σπίτια από την στιγμή που δεν έχουν την δυνα-

τότητα να εξυπηρετήσουν τα ζώα για όλη την διάρκεια της ζωής του. Κα το πρό-

γραμμα δεν είναι μόνο να τα πιάνουμε και να τα φωλιάζουμε, γιατί έγινε και αυτό 

στην πόλη μας, ο πολιτισμένος κόσμος και ο πολιτισμένος άνθρωπος λέει ότι ένα ζώο 

αδέσποτο, αν στειρωθεί δεν έχει ζωή πάνω από δύο ή τρία χρόνια, πρέπει όλοι μας να 

κάνουμε υπομονή, πρέπει τελικά να λειτουργήσουν όλοι οι θεσμοί, ο φιλοζωϊκός, η 

δημοτική αρχή για να μπορέσουμε τελικά να πείσουμε τους πολίτες να μην παίρνουν 

άλλα ζώα. Ο δήμος Σερρών είναι πρωτοπόρος σε πολλά ζητήματα, φανταστείτε ότι 

στον νομό μας λειτουργούν επτά δήμοι, υπάρχει κανένα δημοτικό κυνοκομείο; Υπάρ-

χει καμιά περίθαλψη από τους άλλου δήμους; Τους κάλεσα να τα φέρουν εδώ και δεν 

τα έφεραν, για να τα στειρώσουμε τότε που ήταν εδώ οι κτηνίατροι. Το πρόβλημα 

είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ οξύ, πρέπει όμως να κάνουμε και υπομονή και πάνω 

από όλα πρέπει τελικά 

κ. Πρόεδρος: Τελειώνετε κύριε Στεργίου, έχετε υπερβεί τον χρόνο. 

Στεργίου Νικόλαος: Τελειώνω, να αναζητήσουμε τις δικές μας προσωπικές ευθύνες, 

σίγουρα πολίτες υπάρχουν κάποιοι που τα αγαπούν τα ζώα, υπάρχουν κάποιοι που τα 

μισούν, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να βοηθήσουν, πρέπει τελικά, και εδώ πρέπει 
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να παίξει ρόλο ο φιλοζωϊκός, να γίνει μια καμπάνια, μια ενημέρωση μέσα από τα μέ-

σα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από τα σχολεία, μέσα από τα νηπιαγωγεία, μέσα από 

τα λύκεια, μέσα από τα γυμνάσια να καταλάβουν και να αγαπήσουν τα παιδιά μας τα 

ζώα. Είμαστε υποχρεωμένοι για να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο πολιτισμό να ανε-

χτούμε αυτά τα ζώα, εμείς τα καταντήσαμε εκεί, είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για 

αυτό. 

κ. Πρόεδρος: Συγνώμη από το Σώμα, εάν καταχράστηκε τον χρόνο λίγο ο κύριος 

Στεργίου με την δική μου ανοχή, επειδή ήταν αντιδήμαρχος και υπεύθυνος του κυνο-

κομείου, για αυτό και έκανα υπέρβαση στο χρόνο για τον συγκεκριμένο συνάδελφό 

μας. Και ολοκληρώνεται με τον κύριο Γρηγοριάδη.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Δεν θα αργήσω εγώ. Λοιπόν εγώ δεν θέλω να προσθέσω 

ούτε να αφαιρέσω κάτι από αυτά που είπε η κυρία Κοντού. Καταλαβαίνω ότι το πρό-

βλημα είναι πολύ μεγάλο και καλά κάνουμε και το συζητάμε σήμερα και μας προ-

βληματίζει. Χωρίς να θέλω να υποστηρίξω κανέναν είναι δυστύχημα για τον δήμο ότι 

έχουμε μόνον έναν κτηνίατρο. Αυτό δεν το είπε κανένας, Ένας κτηνίατρος δεν νομί-

ζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα, σε όσα απαιτούνται στον δήμο. Υπάρχει και η 

κτηνοτροφία, υπάρχουν και άλλα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί και με αυ-

τό απαντώ σε αυτούς που λένε γιατί έχει παράλληλα καθήκοντα. Τα παράλληλα κα-

θήκοντα τα ανέλαβε τώρα τελευταία και είναι στην αρμοδιότητά μου για αυτό και 

πήρα τον λόγο. Οφείλω να διαβεβαιώσω ότι κάθε μέρα, από ότι γνωρίζω, τις πρώτες 

ώρες η κτηνίατρος πηγαίνει στο κυνοκομείο, δεν γνωρίζω τι ακριβώς κάνει, αλλά πη-

γαίνει, έχει παρουσία για να μην λέγονται πράγματα, (κάποια κάτι λέει αδιευκρίνιστο) 

εγώ γνωρίζω ότι πηγαίνει, κυρία Κοντού. Από κει και πέρα πρέπει να δούμε το θέμα, 

σίγουρα η δημοτική αρχή επεξεργάζεται και πρέπει να επεξεργαστεί και άλλα μέτρα 

για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν μειώνω το πρόβλημα με αυτά που λέω αλλά αν 

βάλουμε κάποια πράγματα στη σειρά σίγουρα και τον κύριο δήμαρχο απασχολεί, που 

ανέθεσε παράλληλα καθήκοντα δεν το έκανε τυχαία, είπαμε υπάρχει κτηνοτροφία, 

πρέπει να την στηρίξουμε και πρέπει να βρούμε τι πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να 

λυθεί το ένα πρόβλημα και το άλλο. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι. Κατά αρχήν να πω σχε-

τικά με το γεγονός που κατηγορήθηκα από τον φιλοζωϊκό όμιλο για αναξιοπιστία ε-

πειδή έκανα το παν να παρευρίσκομαι στην σημερινή συνεδρίαση. Ακόμη φτάσαμε 

και σε αυτό το σημείο να κατηγορούμαι γιατί έκανα ότι μπορούσα να παραβρεθώ 

στην σημερινή συνεδρίαση. Μόλις τώρα ήρθα από το αεροδρόμιο, κατευθείαν ήρθα 

στο δημοτικό συμβούλιο. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Έπρεπε να τελειώσουν κά-

ποιες δουλειές σε κάποια υπουργεία δεν ήξερα ακριβώς τι ώρα θα φύγω, για αυτό για 

να μην είμαι ασυνεπής απέναντί σας είπα στον πρόεδρο το μεσημέρι ότι μάλλον δεν 

θα προλάβω, πες τους παρακαλώ ότι αυτό το θέμα να μην συζητηθεί εάν δεν είμαι 

εγώ. Κατάφερα όμως να βγάλω εισιτήριο στις τέσσερις παρά πέντε και πέταξα. Τώρα 

ποιος είναι αναξιόπιστος, αυτός που λέει ότι ήμασταν απροετοίμαστοι για το θέμα 

αυτό, ενώ το θέμα αυτό είχε έρθει και την προηγούμενη φορά και ζητούσατε να το 

συζητήσουμε; Δηλαδή στην προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

ήταν προετοιμασμένοι και τώρα δεν ήταν προετοιμασμένοι; Καλά θα είναι, καλά θα 

είναι ο κάθε φορέας να περιορίζεται στον ρόλο που πρέπει να περιοριστεί και να μην 

μπαίνει σε πολιτικά παιχνίδια και σε αντιπολιτευτικές επίσης κατευθύνσεις.  

Το κυνοκομείο ακούστηκε ότι εποπτεύεται από πέντε άτομα, εποπτεύεται από τον 

κύριο Λάντζο, από τον κύριο Βαρούδη, από τον κύριο Κοταλακίδη και τα λοιπά. 

Πρώτα – πρώτα θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Βαρούδης είναι διευθυντής της κτη-

νιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Κοταλακίδης είναι κτηνίατρος του κτηνιατρείου. Κοι-
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τάξτε είναι πολύ εύκολα να λέμε πράγματα και να προκαλούμε σύγχυση στον κόσμο. 

Δεν πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος και ο σκοπός μας όμως. Να προκαλούμε σύγχυση. 

Η διεύθυνση κτηνιατρικής βάση νόμου παίζει τον ρόλο της στο θέμα των αδέσποτων 

ζώων. Έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, ο δήμος επίσης έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Τον 

κύριο Λάντζο, που είναι πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της δημοτικής ενότητας 

Σερρών, επειδή είναι κτηνίατρος εγώ τον παρεκάλεσα και δέχτηκε να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του και στο κυνοκομείο. Τι είναι αυτά δηλαδή που ακούγονται, πόσοι επο-

πτεύουν το κυνοκομείο και τα λοιπά. Δεν ανταποκρίνονται αυτά στην πραγματικότη-

τα. Ο κάθε ένας έχει τον ρόλο του. Ο κάθε φιλοζωϊκός σύλλογος, τον κάθε φιλοζωϊκό 

σύλλογο, τον κάθε φιλοζωϊκό όμιλο τον βλέπουμε και τον αντιμετωπίζουμε ως συ-

νεργάτη. Για μας είναι συνεργάτες, και μπράβο τους για το ενδιαφέρον και για το με-

ράκι που δείχνουν για την δουλειά που κάνουν. Τους συγχαίρουμε για αυτό το πράγ-

μα. Η δημοτική αρχή είχε σχέδιο και ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 

αυτό των αδέσποτων ζώων, θα μου πείτε μα και τι έγινε; Το πρόβλημα αυτό είναι τό-

σο δύσκολο και αυτά που ακούστηκαν ότι δήθεν σε άλλους δήμους και τα λοιπά, κα-

νένας μα κανένας δήμος δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Και προκαλώ κάποιον να μου 

πει τεκμηριωμένα αν κάποιος δήμος έλυσε το πρόβλημα αυτό. Κανένας δεν έχει λύ-

σει το πρόβλημα. Μεγάλες προόδους κάναμε εμείς εδώ στον δήμο Σερρών. Σχέδιο 

υπήρχε, τα είπε ωραιότατα ο πρώην αντιδήμαρχος ο κύριος Στεργίου, από την πρώτη 

στιγμή που αναλάβαμε, ποιο ήταν το σχέδιό μας, να ολοκληρώσουμε τις εγκαταστά-

σεις επέκτασης του κυνοκομείο και την ανακαίνιση του παλιού κυνοκομείου και ήδη 

γίνεται. Να ξοφλήσουμε παλιά χρέη, δεν μας δίνανε, δεν μας δίνανε οι προμηθευτές 

τροφές. Δεν μας δίνανε φάρμακα. Ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε το έντεκα, το 2011 για 

τροφές και για φάρμακα; 63.000,00 ευρώ Δεν είναι τίποτε αυτό; Τίποτε δεν είναι;  

Περισυλλογές βεβαίως βοηθάει ο φιλοζωϊκός όμιλος, βοηθάνε όμως και οι δύο υπάλ-

ληλοι που είναι εκεί. Περισυλλογές αδέσποτων ζώων κάνουν και οι δύο εργατικότα-

τοι υπάλληλοι του κυνοκομείου. Οι οποίοι σε συνεργασία με τον πρώην αντιδήμαρχο 

και τον νυν, φυσικά, έχουν εξωραΐσει τον χώρο εκεί του κυνοκομείου, πάτε να τον 

επισκεφτείτε. Όχι μόνο καταγγελτικό λόγο χωρίς προτάσεις. Να ακούγεται εδώ, εμείς 

δεν είμαστε για να κάνουμε προτάσεις. Η δημοτική αρχή είναι για να κάνει προτά-

σεις. Ποιος το είπε αυτό. Η αντιπολίτευση δεν είναι για να κάνει προτάσεις; Πάτε στο 

κυνοκομείο να δείτε. Πως εξωραΐστηκε ο χώρος, πως ήταν ποιο μπροστά και πως έγι-

νε τώρα.  

Λοιπόν, είπαμε πληρώσαμε χρέη για να μπορέσουμε να αγοράσουμε τροφές, εμβόλια, 

ολοκληρώνονται τα κτίρια, η επέκταση και ανακαινίζεται το παλιό κυνοκομείο, εξω-

ραΐστηκε εκεί ο χώρος του κτηνιατρείου, λάμπει από καθαριότητα, τώρα αν πάτε φυ-

σικά, επειδή γίνονται κάποιες εργασίες μπορεί να δείτε μπάζα και τα λοιπά, όταν θα 

ολοκληρωθούν, όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες θα δείτε πως θα επανέλθει και 

πάλι ο χώρος του κτηνιατρείου. Περισυλλογές γίνανε, στειρώσεις, στειρώσεις, είπε ο 

αντιδήμαρχος, ο πρώην αντιδήμαρχος ο κύριος Στεργίου ότι γίνανε γύρω στις 500 και 

στειρώσεις σε συνεργασία βεβαίως με τον φιλοζωϊκό όμιλο και με εθελοντές χιλιά-

δες. Κοιτάξτε εδώ το περίεργο, είπε προηγουμένως η πρόεδρος του φιλοζωϊκού ομί-

λου και πραγματικά δημιουργεί ερωτηματικά αυτή η στάση, «πρόπερσι με την Νο-

μαρχία, με την βοήθεια της Νομαρχίας κάναμε στειρώσεις, με την βοήθεια της Νο-

μαρχίας, τώρα όμως έκανε μόνο ο φιλοζωϊκός όμιλος στειρώσεις», έτσι, Τώρα μόνο ο 

φιλοζωϊκός όμιλος, δηλαδή αν δεν ήταν ο δήμος θα μπορούσαν να γίνουν οι στειρώ-

σεις αυτές; Αν δεν προσέφερε τον χώρο, αν δεν είχε την προσωρινή άδεια του χει-

ρουργείου, αν δεν έδινα τα δύο χιλιάρικα, αν δεν έδινε χρήματα για τα εμβόλια, για 

την διατροφή θα γινόταν οι στειρώσεις αυτές; Ε, για όνομα του Θεού, για όνομα του 

Θεού, για όνομα του Θεού, πρέπει κάποτε η αλήθεια να λέγετε από όλες τις πλευρές 
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εδώ. Και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει πέσει σε αυτήν την παγίδα ο 

Φ.Ο.Σ., κατά τα άλλα τόσο συμπαθής, εγώ τους συμπαθώ, τους αγαπώ και θα συνεχί-

σουμε φυσικά να συνεργαζόμαστε.  

Ο δήμος, ο δήμος, όχι η δημοτική αρχή, ο δήμος, ολόκληρος ο δήμος Σερρών, δια-

χρονικά μέσα των δημοτικών του αρχών έχει προσφέρει υπηρεσίες σε αυτό που λέγε-

ται πρόβλημα των αδέσποτων ζώων και ήταν πρωτοπόρος. Το πρώτο κυνοκομείο που 

έγινε στην Ελλάδα ήταν το κυνοκομείο του δήμου Σερρών, επί Ανδρέου. Εν συνεχεί-

α, και τώρα γίνονται, από προηγούμενες δημοτικές αρχές, έγιναν μελέτες, εντάχθηκαν 

σε χρηματοδοτήσεις, πέφτουν 250.000,00 ευρώ περίπου για επέκταση του κυνοκο-

μείου, για ανακαίνιση του παλιού κυνοκομείου, δίνονται λεφτά για φάρμακα, για δια-

τροφή, αυτά δεν είναι τίποτε δηλαδή, αυτός ο δήμος δεν έκανε τίποτε και μόνο ο φι-

λοζωϊκός όμιλος κάνει για το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων; Διότι αυτό πάνε να 

περάσουν, δυστυχώς κάποιοι, δυστυχώς και θα παίρνετε απάντηση, όταν έχουμε δί-

καιο, όταν πρόκειται να υποστηρίξουμε την αλήθεια δεν θα αφήσουμε την αλήθεια να 

καταπατηθεί σε καμιά περίπτωση. Θα παίρνουν όλοι σκληρή απάντηση, μέσα σε αυ-

τήν την επίσημη αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.  

Τι θα κάνουμε από δω και πέρα, είχαμε σχέδιο και συνεχίζουμε να έχουμε. Ολοκλη-

ρώνονται οι εγκαταστάσεις, η επέκταση και η ανακαίνιση του παλιού κυνοκομείου, 

θα περάσει από δω από το δημοτικό συμβούλιο, σποτ θα βγουν, διαφημιστικά σποτ 

για ενημέρωση του πολίτη, διότι εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να ενημερώ-

σουμε με πολλούς τρόπους τον πολίτη. Με σποτ, μέσω των σχολείων, μέσα από φυλ-

λάδια και με διάφορους άλλους τρόπους διότι το πρόβλημα οφείλεται σε μας, στον 

πολίτη οφείλεται, όπως είπε και ο κύριος Στεργίου. Και τα περισσότερα προβλήματα 

της καθημερινότητας οφείλονται σε μας τους ίδιους λόγω έλλειψης παιδείας και νοο-

τροπίας. Παίρνουμε έναν σκύλο δεν μπορούμε να τον συντηρήσουμε και τον πετάμε 

έξω και πολλαπλασιάζεται, αυτή δεν είναι η αλήθεια; αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί έξω 

δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα; Διότι το αίσθημα της ζωοφιλίας είναι πολύ αναπτυγ-

μένο. Και οι νόμοι φυσικά εφαρμόζονται και είναι αυστηροί, γιατί άκουσα και προη-

γουμένως και από δημοτικό σύμβουλο, αν κοπρίζουν τα σκυλιά, ο δήμος φταίει! Που 

δεν πάει να τα καθαρίσει, δεν φταίει ο πολίτης που έχει το σκυλί και δεν έχει μαζί του 

ένα σακουλάκι και ένα φαρασάκι για να τα μαζέψει. Έτσι κάνουν έξω και τους θαυ-

μάζουμε και λέμε τι ωραία έχουν καθαρούς χώρους, τι ωραία φυλάσσουν τα ζώα και 

τα λοιπά. Φταίει ο δήμος και για αυτό. Φταίει ο δήμος που κόπρισε ο σκύλος και δεν 

πήγε να μαζέψει τα κόπρανά του. Δεν φταίει ο πολίτης που έχει τον σκύλο δίπλα του 

και αφήνει να βρωμίζει ο περιβάλλον χώρος.  

Για τον κτηνίατρο, για τον κτηνίατρο, τώρα, για την κτηνίατρο, μάλλον. Υπάρχει 

πρόβλημα, υπήρχε πρόβλημα και υπάρχει και τώρα. Από την πρώτη στιγμή, να λέμε 

αλήθειες εδώ. Από την πρώτη στιγμή που προσλήφθηκε υπήρχε πρόβλημα. Η κτηνία-

τρος δεν έκανε ούτε μία στείρωση. Κρυβόταν πίσω από τον νόμο, έτσι, προσχηματι-

κά, βρήκε και μία δικαιολογία, ότι δεν έχει άδεια το χειρουργείο, δεν υπάρχει αδειο-

δοτημένο χειρουργείο και για αυτό δεν κάνω στειρώσεις, έλεγε. Αλλά εγώ θα πω το 

εξής, ακόμη και έτσι να είναι, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να δουλέψει και να προ-

φέρει τις υπηρεσίες του, δεν μπορεί να τις προσφέρει, ακόμη και άδεια να μην έχει. 

Εδώ αυτό το διοικητήριο έχει άδεια που κτίστηκε; Δεν έχει άδεια οικοδομής. Άρα 

όλοι οι υπάλληλοι δεν έπρεπε να δουλεύουν εδώ μέσα. (ακούγονται ειρωνικά χαμό-

γελα), κανένας δεν έπρεπε να δουλεύει, λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα, ναι κρυβόταν πί-

σω από αυτήν την δικαιολογία και δεν προσέφερε τις υπηρεσίες της. Τώρα όμως δεν 

υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Τώρα υπάρχει άδεια και με την ανακαίνιση που γίνεται 

στοπ παλιό κυνοκομείο λύνεται το πρόβλημα άπαξ δια παντός. Δικαιολογία δεν υ-

πάρχει για αυτό και της ανέθεσα παράλληλα καθήκοντα της παρακολούθησης του 
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κυνοκομείου με άλλα καθήκοντα φυσικά που έχουν σχέση με την διεύθυνση αγροτι-

κής ανάπτυξης. Εδώ κάποιοι κάνουν πως δεν γνωρίζουν τίποτε, δεν ξέρουν τι έγινε με 

τον «Καλλικράτη». Ότι με τον «Καλλικράτη» στον δήμο ήρθαν και αυτές οι αρμοδιό-

τητες και έχουμε μια νέα διεύθυνση, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει μέσα 

και κτηνιατρικές αρμοδιότητες, δηλαδή δεν θα δίναμε αυτές τις αρμοδιότητες στην 

κτηνίατρο; Δώσαμε και αυτές, παράλληλα, μάλιστα για να είμαι πολύ αυστηρός μαζί 

της, όρισα και ωράριο που θα βρίσκεται εκεί και την Δευτέρα πήγα ο ίδιος για να 

διαπιστώσω αν ήταν εκεί ή όχι και θα ξανά πάω ο ίδιος, αν χρειαστεί, και από κει και 

πέρα θα τηρηθεί ο κώδικας των δημοτικών υπαλλήλων, να είστε σίγουροι, σιγουρό-

τατοι για αυτό.  

Λοιπόν, ο νόμος, ο νόμος είναι σαφής, υπάρχει νόμος, δεν μπορούμε να βγούμε έξω 

από τον νόμο. Πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Τι λέει ο νόμος. Γιατί κάποιοι λένε 

και γιατί δεν τα σκοτώνετε. Δεν μπορείς να τα σκοτώσεις και καλώς δεν τα σκοτώ-

νουμε. Ο νόμος λέει πρέπει να τα μαζέψουμε, να τα πάμε στο κυνοκομείο, να τα 

στειρώσουμε και να τα επανατοποθετήσουμε στο φυσικό τους περιβάλλον. Από κει, 

κατά προτίμηση, από κει που τα πήραμε και ανάλογα με την πυκνότητα των ζώων της 

περιοχής εκείνης. Επίσης ο νόμος λέει δεν πρέπει τα σκυλιά να τα επανατοποθετούμε 

κοντά σε σχολεία, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και σε νοσοκομεία. Επίσης ο νόμος 

λέει τα επικίνδυνα σκυλιά τα μαζεύουμε και τα κρατάμε στο κυνοκομείο και αν 

χρειαστεί τα θανατώνουμε, μετά από γνωμάτευση του κτηνιάτρου. Και θέλω εδώ να 

είμαι σαφής, σαφέστατος, έχει κανένας από εσάς αντίρρηση πάνω σε αυτό; Θα γίνω 

πολύ σαφής. Πολύ σαφής. Έχει κανένας αντίρρηση, αν δούμε σκυλιά κοντά σε αθλη-

τικά κέντρα, ή κοντά σε σχολεία, ή κοντά σε νοσοκομεία ότι δεν πρέπει να τα πάρου-

με; Θέλω εδώ να ακούσω απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Έχει αντίρρηση κανένας 

από εσάς αν είναι ένα σκυλί επικίνδυνο ότι πρέπει να το πάμε στο κυνοκομείο, ή α-

κόμη και αν χρειάζεται να θανατωθεί, ότι θα θανατωθεί; Εδώ να μιλήσετε αν έχει κά-

ποιος αντίρρηση όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, διότι η επιθετική στάση 

του φιλοζωϊκού ομίλου απέναντί μου ξέρετε από πού προέκυψε; Όταν εγώ βγήκα και 

είπα, μετά από σωρεία καταγγελιών των πολιτών μας, δικαιολογημένων καταγγελιών, 

όταν βγήκα και είπα ότι πρέπει τα σκυλιά αυτά τα επικίνδυνα ή τα βάζουμε στο κυ-

νοκομείο, ή τα πάμε έξω από την πόλη, τα αφήνουμε μακριά! Ή ότι δεν πρέπει να 

είναι κοντά σε νοσοκομεία, σε σχολεία και σε αθλητικά κέντρα. Τότε ξεκίνησαν το 

πανηγύρι! Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως θα εφαρμόσουμε τον νόμο ή δεν θα τον εφαρ-

μόσουμε; Και ποιος είναι αντίθετος με την εφαρμογή του νόμου να μας το πει τώρα, 

εδώ να μας το πει, διότι να είστε βέβαιοι θα θρηνήσουμε θύματα όπως είπε και ο πρό-

εδρος του συλλόγου περιπατητών. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και τότε αυτοί οι 

οποίοι με κατηγορούν τώρα, δεν ξέρω γιατί με κατηγορούν, θα με κατηγορούν και 

γιατί δεν μάζευα τα σκυλιά. Αυτοί που με κατηγορούν τώρα ότι πρέπει να τα αφή-

νουμε εκεί που έπρεπε, από κει που τα παίρνουμε, θα με κατηγορούν γιατί δεν τα πή-

ραμε και τα αφήσαμε ελεύθερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το πρόβλημα είναι δύσκολο, η 

νομοθεσία κάνει το πρόβλημα ακόμη πιο δύσκολο σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει 

αναπτυγμένο το αίσθημα της ζωοφιλίας. Δεν υπάρχει κατάλληλη παιδεία και νοοτρο-

πία απέναντι στα ζώα. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο έτσι. 

Λοιπόν, το κυνοκομείο έχει δύο υπαλλήλους που δουλεύουν πάρα πολύ αγαπητοί συ-

νάδελφοι, αυτό που ακούστηκε, ότι είναι κλειστό το κυνοκομείο όλη την μέρα δεν 

είναι αλήθεια. Το κυνοκομείο ασφαλώς, κάποιες ώρες πρέπει να είναι κλειστό, όταν 

οι άνθρωποι αυτοί πάνε να μαζέψουν τα σκυλιά τι να κάνουν. Μας ζήτησε ο φιλοζωϊ-

κός όμιλος να τους δώσουμε κλειδί και να μπαίνουν μέσα στο κυνοκομείο όταν α-

πουσιάζουν, είπαμε βεβαίως πάρτε το, ας είναι και παράνομο, και δεν με νοιάζει, πά-

ντε μου στα δικαστήρια. Λέω βεβαίως να το πάρετε, έχουμε πολίτες εδώ που θέλουν 
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να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, γιατί να μην τους αξιοποιήσουμε. Έχουν κλειδί 

και μπορούν να μπουν ανά πάσα στιγμή, τώρα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, είπα προη-

γουμένως ότι ο κάθε φορέας πρέπει να περιορίζεται στα καθήκοντά του και στον ρό-

λο του και να μην μπαίνει σε παιγνίδι, παιγνίδι πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι 

δυνατόν ο φιλοζωϊκός όμιλος να λέει, να καταγγέλλει την δημοτική αρχή για έλλειψη 

πολιτικής βούλησης, δεν έκανε τίποτε, όμως ο πρώην αντιδήμαρχος, ο κύριος Στεργί-

ου, ήταν άριστος, έκανε δουλειά! Άρα ο κύριος Στεργίου, μέχρι τον Νοέμβριο ήταν 

αντιδήμαρχος, άρα μέχρι τον Νοέμβριο ήταν όλα καλά. Έγιναν όλα καλά, από κει και 

πέρα δηλαδή, ένα μήνα, μετά τον Νοέμβριο δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Έτσι είναι; 

Και πολύ σωστά είπε ο πρώην αντιδήμαρχος και ο κύριος Χασαπίδης, υπάρχει μια 

κοινή πολιτική της δημοτικής αρχής, αυτή εφαρμόζουν οι αντιδήμαρχοι, δεν κάνουν 

προσωπική πολιτική, και ο κύριος Στεργίου εφάρμοσε την πολιτική της δημοτικής 

αρχής την οποία συνεχίζει να εφαρμόζει τώρα ο κύριος Βαλτσάνης, ο σημερινός α-

ντιδήμαρχος.  

Για να δω αν ξέχασα κάτι να πω, συγνώμη λίγο, τι λέγαμε προεκλογικά, θα θυμίσω τι 

λέγαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κοτρώνη που μας θύμισε τι λέγαμε προ-

εκλογικά. Θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες και τις εγκαταστάσεις του κυνοκομείου, 

αυτό δεν κάνουμε; Θα βγάλουμε διαφημιστικά σποτ, αυτό δεν πέρασε από το δημοτι-

κό συμβούλιο; Θα εφαρμόσουμε τον νόμο, λέγαμε προεκλογικά, αυτό δεν κάνουμε; 

Θα γίνουν στειρώσεις, στειρώσεις δεν κάναμε σε συνεργασία με τον φιλοζωϊκό όμιλο 

και εθελοντές κτηνιάτρους; Αυτά που λέγαμε προεκλογικά, αυτά προσπαθούμε α-

σφαλώς και να εφαρμόσουμε και τα εφαρμόζουμε.  

Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως τι πρόκειται να κάνουμε από δω και πέρα, σας είπα 

για σποτ, δεν είναι μόνο τα σποτ, οι περισυλλογές φυσικά θα συνεχίσουν να πραγμα-

τοποιούνται, οι στειρώσεις σε συνεργασία με τον φιλοζωϊκό όμιλο και εθελοντές κτη-

νιάτρους θα συνεχιστεί. Κανονισμό λειτουργίας κυνοκομείου, μετά από πρόταση του 

φιλοζωϊκού ομίλου, θα φέρουμε στο δημοτικό συμβούλιο και θα τον ψηφίσουμε. Ε-

ξωτερικούς συνεργάτες, κτηνιάτρους, θέλουμε να πάρουμε. Επειδή τα αδέσποτα είναι 

πάρα πολλά, ένας κτηνίατρος δεν μπορεί να προλάβει να ανταποκριθεί σε αυτόν τον 

μεγάλο αριθμό αδέσποτων, για αυτό θα ζητήσουμε και την συνδρομή ενός εξωτερι-

κού συνεργάτη κτηνιάτρου, όπως άλλωστε, έτσι έκαναν και παλαιότερα, πριν προσ-

λάβουμε κτηνίατρο μόνιμο, έτσι δούλευε ο δήμος το κυνοκομείο, έτσι θα προσπαθή-

σουμε και τώρα να το συνεχίσουμε, δεν ξέρω, ο επίτροπος, με τον επίτροπο τι θα γί-

νει, αν μας το εγκρίνει, διότι δεν ξέρω, ξέρετε τι γίνετε. Πάμε πολλές φορές και ο επί-

τροπος λέει έχετε κτηνίατρο, δεν χρειάζεται να πάρετε τίποτε άλλο, ναι όμως τώρα 

έχουμε την διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης, τα καθήκοντα του κτηνιάτρου είναι 

πολλά, ο οργανισμός προβλέπει τρεις κτηνιάτρους, δεν προβλέπει έναν κτηνίατρο, 

λόγω του μεγάλου Καλλικρατικού αυτού δήμου, και θέλω να πιστεύω ότι θα δείξει ο 

επίτροπος κατανόηση και να εγκρίνει την πρόσληψη ενός εξωτερικού συνεργάτη για 

να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα αυτό. Οι αποφάσεις, η με-

τακίνηση της κτηνιάτρου, ασφαλώς, μέσα από την πράξη προσπαθείς να κάνεις το 

καλύτερο. Όταν είδα ότι επιβάλλεται να έχει παράλληλα καθήκοντα και στο κυνοκο-

μείο, ασφαλώς έκανα και καινούργια απόφαση. Αυτό είναι κακό; Είναι κακό δηλαδή, 

δεν το θέλετε αυτό; Λοιπόν, είδα ότι λάθος ήταν που της ανέθεσα αρμοδιότητες μόνο 

στη διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης και την διόρθωσα την απόφαση αυτή, και έκανα 

καινούργια απόφαση και της δίνω παράλληλα καθήκοντα και στο κυνοκομείο. Αυτό 

είναι τόσο μεγάλο παράπτωμα ενός δημάρχου; Ή δεν συμφωνείτε δηλαδή με αυτήν 

την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων; Εμείς δεν βάζουμε κανέναν πολίτη να 

αντιδράσει. Οι πολίτες από μόνοι τους αντιδρούν, τους βλέπετε και εδώ ήρθαν, καθη-

μερινά ελάτε να δείτε, τι καταγγελίες έχουμε από πολίτες. Σε μένα έρχονται, σε μένα 
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έρχονται και λένε, δήμαρχε κάνει κάτι. Μάζεψε τα σκυλιά, μας επιτίθενται συνεχώς. 

Είπε και ο πρόεδρος του συλλόγου περιπατητών, μία δασκάλα, εδώ είναι η καταγγε-

λία της, νοσηλεύτηκε και στο νοσοκομείο, ως εκ θαύματος σώθηκε στην κοιλάδα των 

Αγίων Αναργύρων την ώρα που περπατούσε. Ως εκ θαύματος. Λοιπόν, και ειλικρινά 

σας λέω, τρέμω για αυτήν την κατάσταση. Τρέμω μήπως θρηνήσουμε κάποιο θύμα. 

Για αυτό πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες, να τις αφήσουμε στην άκρη τις πολιτικές 

σκοπιμότητες και να βοηθήσουμε όλοι στην επίλυση αυτού του δύσκολου προβλήμα-

τος, που επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι δεν το έλυσε κανένας, μα κανένας 

δήμος. Αν δείτε και τα διάφορα site, αλλά εδώ έχουμε, θα δείτε, ξέρετε τι λένε; Κά-

νουμε ενημέρωση, είναι στο στάδιο της ενημέρωσης, προσπαθούν να ενημερώσουν. 

Κανένα αποτέλεσμα, πάω πολύ τακτικά στην Αθήνα, πάτε να δείτε τι γίνετε στο σύ-

νταγμα, γεμάτο από σκυλιά είναι το σύνταγμα. Θα μου πείτε είναι κακό; Όχι, εγώ δεν 

λέω ότι είναι κακό. Όμως κάποιοι πολίτες φοβούνται, για άλλους πολίτες είναι κακό, 

ή αν είναι κάποιο επιθετικό σκυλί ασφαλώς και πρέπει να το πάρουμε. Λοιπόν, μπο-

ρεί να έχω ξεχάσει κάποια πράγματα, θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι για το πρόβλη-

μα των αδέσποτων σκύλων η δημοτική αρχή, από την πρώτη στιγμή, έκανε ότι μπο-

ρούσε, ασφαλώς και δεν το έλυσε το πρόβλημα, ούτε πρόκειται να λυθεί σε ένα ή σε 

δύο χρόνια, το πρόβλημα αυτό θέλει χρόνια για να λυθεί, έτσι, χρειάζεται όμως συνε-

χής και έντονη προσπάθεια. Αυτή την προσπάθεια εμείς θα την έχουμε, την ξεκινή-

σαμε και θα την συνεχίσουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχει μεγάλες 

ευθύνες και ο πολίτης, λόγω έλλειψης παιδείας και από το γεγονός ότι δεν αλλάζει 

νοοτροπία, διότι το πρόβλημα αυτό το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι που αφήνουμε ε-

γκαταλειμμένα τα σκυλιά τα οποία παίρνουμε στο σπίτι μας για να τα συντηρήσουμε, 

δεν μπορούμε και εν συνεχεία τα πετάμε στο δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ. 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θέλετε να δευτερολογήσετε;  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, επί τα διαδικαστικά, μπορώ;  

κ. Πρόεδρος: Ορίστε. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Μιλάει ο κύριος δήμαρχος είκοσι λεπτά, χωρίς να τον δια-

κόψετε καθόλου. 

κ. Πρόεδρος: Όσο θέλει θα μιλάει. Σας παρακαλώ, κύριε Κοτρώνη, όσο θέλει μιλάει 

ο δήμαρχος, θα τελειώσουμε, μην ανησυχείτε. Το κύριο θέμα της αποψινής ημερή-

σιας διάταξης είναι αυτό, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ταλανίζει όλη την Σερραϊκή 

κοινωνία εδώ και τόσα χρόνια, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επιμείνουμε και να δώ-

σουμε όσο τον δυνατόν τις καλύτερες λύσεις. Μπαίνουμε λοιπόν, σε δευτερολογία, 

ποιος θέλει να δευτερολογήσει. Ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Κο-

τρώνης, ο κύριος Δινάκης, ο κύριος Γκότσης και ο κύριος Στεργίου. Έχετε τον λόγο, 

κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί 20 λεπτά 

ακούω τον κύριο δήμαρχο να καταγγέλλει τους πάντες, φιλοζωϊκό όμιλο, δημοτικούς 

συμβούλους, πολίτες. Δεν καταλαβαίνω αυτή την καταγγελλτική του διάθεση, και την 

ψυχική του διάθεση, μήπως νοιώθει ότι κάτι δεν έγινε σωστά, δεν έγινε καλά; Νομίζω 

ότι μαλώνει τους πάντες. Τι είναι εδώ δηλαδή, δεν τον κατάλαβα, επί 20 λεπτά τον 

παρακολουθώ με αυτοσυγκέντρωση και συνεχώς επιτίθεται και μαλώνει όλους. Και 

τι έγινε ξαφνικά ο φιλοζωϊκός και δεν ξέρω όποιος άλλος σύλλογος, τρελάθηκε ξαφ-

νικά και όλοι είναι εναντίον του; δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση. Λοιπόν, για 

να φτάσουμε τώρα στο δια ταύτα. Λέγοντας για τους πολίτες ότι δεν υπάρχει παιδεία 

και τους καταγγέλλουμε, και πρώτος ο κύριος δήμαρχος, ήθελα να πω εμείς, η δημο-

τική αρχή, μέχρι τώρα, έκανε καμιά καμπάνια ενημέρωσης; Τώρα είπε ότι ΘΑ ΚΑ-

ΝΕΙ. Μέχρι στιγμής δεν είδα εγώ καμιά καμπάνια ενημέρωσης με σποτ και οποιον-

δήποτε άλλο τρόπο, άρα λοιπόν, μην περιμένουμε, όταν λέμε ότι αυτό θα πάει χρόνια, 
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μην περιμένουμε από τους πολίτες να τα κάνουν όλα αύριο, όταν εμείς είμαστε τε-

λείως ασυνεπής και δόξα τον Θεό, έχουμε ψηφίσει εδώ μέσα κονδύλια για ενημέρω-

ση, μην το παραβλέπουμε αυτό. Συνεχώς ψηφίζουμε, ενημέρωση, ενημέρωση. Εγώ 

και οι πολίτες των Σερρών δεν είδαμε κανένα τέτοιο σποτ, επομένως να είμαστε λίγο 

προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και σε ποιους επιτιθέμεθα. Μας φταίει ο κόσμος τώρα, 

φταίει ο κόσμος για την ανεπάρκεια την δική μας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Επειδή όμως 

με αρέσει, σε ένα λεπτό, κύριε πρόεδρε, και τελειώνω, επειδή με αρέσει να πάμε στο 

δια ταύτα, εγώ έχω να προτείνω δύο συγκεκριμένα πράγματα, αντί να μιλάω γενικώς 

και να καταγγέλλω τους πάντες. Τα συγκεκριμένα λοιπόν πράγματα, λέω, δημιουργία 

σήμερα δια παραταξιακής επιτροπής επί του θέματος, σήμερα, για να ακούγεται και 

άλλη γνώμη, δεύτερο, να γίνει εκστρατεία ενημέρωσης κυρίως για την αποτροπή να 

παρέχονται νέα αδέσποτα ζώα μέσα στην πόλη, στον ευρύτερο δήμο. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό κομμάτι, δεν φτάνει μόνο η παιδεία που λέγαμε, αλλά και η παροχή ζώων, 

γιατί συνεχώς αυξάνουν. Η περισυλλογή των ζώων με μέσα του δήμου και με κατάλ-

ληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Καλή είναι, επίσης 

τέταρτη πρόταση, διαμονή και περίθαλψη σε συγκεκριμένο καταφύγιο. Κάναμε μία 

πρόταση και ο κύριος Δινάκης της παράταξης μας, μπορούμε, εγώ δεν είπα, κανείς 

δεν είπε να πάμε να τα πετάξουμε κάπου τα ζώα, και εγώ προσωπικά είμαι φιλόζωος, 

υπάρχουν τρόποι, μπορούμε να βρούμε τρόποι, χωρίς μεγάλο έξοδο. Και έρχομαι σε 

κάτι που αναφέρθηκε από τον, δεν θυμάμαι, νομίζω από τον κύριο Στεργίου, λέει ότι 

έχουμε θέσεις, με την επέκταση και τα λοιπά για 78 ζώα. Τα ζώα είναι περίπου 1.500, 

εσείς το λέτε. Δεν είδα πρόταση, τι θα γίνει με τα άλλα; Πρόταση δεν άκουσα, για 

αυτό η δικιά μας η πρόταση με κατάλληλη επεξεργασία, την είπαμε, έχουμε δει τον 

χώρο, νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθεί, με τις κατάλληλες όμως προδιαγραφές. Επί-

σης έχει αναχθεί σε μείζον θέμα του κτηνιάτρου. Μπορεί να είναι ένα θέμα, όμως πι-

στεύει κανείς εδώ μέσα με τόσο φόρτο εργασίας να μπορεί ένας κτηνίατρος να αντε-

πεξέρθει; Είναι αδύνατον, μην λοιπόν, τις ευθύνες τις μεταθέτουμε σε ένα πρόσωπο. 

Στο οργανόγραμμα προβλέπονται τρεις θέσεις, εδώ λοιπόν μπορούμε να το διερευνή-

σουμε το θέμα των οκταμήνων που πολύ συχνά το επισημαίνουμε, υπάρχουν σήμερα 

και κτηνίατροι οι οποίοι θα μπορούσαν να μπουν με τον ΑΣΕΠ σε οκτάμηνα του δή-

μου. Άρα λοιπόν, εμμένω στις προτάσεις που είπα και αυτήν την ώρα είναι ώρα για 

έργα. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έγιναν κάποια βήματα, δεν αμφισβητώ, όμως δεν 

αρκούν, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Άρα λοιπόν, προχωράμε σε έργα. Καλή είναι η 

πρόταση, όμως δεν φτάνει μόνο. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, ο κύριος Φωτιάδης.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος δήμαρχος μας μάλωσε όλους, όλοι 

είναι εναντίον του, όλοι με διώκουν, όλοι δεν με αναγνωρίζουν, όλοι είναι κακοί, όλοι 

είναι εδώ σε ένα οργανωμένο σχέδιο ακύρωσης, τελικά τι μας είπε ο κύριος δήμαρ-

χος; Και τι μας είπε ο αρμόδιος έως τώρα, τέως αντιδήμαρχος; Κάνανε αυτό, το πή-

ραν δρομολογημένο, ή δεν κάνανε αυτό, μήπως εγώ δεν το κατάλαβα. Υπήρχαν σε 

χώρο ήδη τα υλικά, τα οποία προμηθεύτηκαν κάποιοι άλλοι, υπήρχε σε εξέλιξη το 

έργο; Ολοκληρώσατε αυτό που ήταν δρομολογημένο! Τι κάνατε, αποπληρώσατε αυ-

τό που έπρεπε να αποπληρωθεί, εάν οι άλλοι δηλαδή, στην αποχώρησή τους, ήταν σε 

εκείνο το κομμάτι ελλειμματικοί αυτό σας δίνει εσάς ποιο άλλοθι; Και θα μας μαλώ-

σετε γιατί σας είπαμε ότι στην Κοζάνη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, εδώ είναι και τα 

έγγραφα για τα πρακτικά να τα δει ο γραμματέας, προχώρησαν σε περισυλλογές, ε-

σείς τι κάνατε; Και γιατί σας ενόχλησε που ο Νομάρχης Φωτιάδης, χωρίς να έχει αρ-

μοδιότητα, χωρίς να έχει αρμοδιότητα, εσείς έχετε αρμοδιότητα, εσείς είστε υπεύθυ-

νος, εσείς θα έπρεπε να πάρετε τις πρωτοβουλίες και γνωρίζετε τον νόμο. Τον νόμο 

πότε τον θυμάστε, κύριε δήμαρχε, σας λέω πράγματα και γρήγορα, πότε τον θυμάστε; 
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Και κατά περίπτωση τον θυμάστε; Και κατά περίπτωση τον θυμάστε; Γιατί δεν τον 

εφαρμόσατε, αντιπολίτευση, στην αντιπολίτευση κάνατε και κάνετε; Δεν κατάλαβα, 

γιατί δεν μας είπατε, αφήσατε όλους τους συμβούλους να μιλήσουν, για να μας μα-

λώσετε, γιατί δεν μας είπατε το μεγάλο πλάνο σας, τι θα κάνετε; Εγώ αναφέρθηκα 

στις σχολικές αυλές, εγώ αναφέρθηκα στο νοσοκομείο και στις κοιλάδες, και στις 

παιδικές χαρές και στους ανοικτούς κάδους που πηδάν να ζώα μέσα. Εσείς, και έξω 

από το διοικητήριο, και είπατε το ατυχές παράδειγμα για την αδειοδότηση. Σας αρέ-

σει αυτό εδώ έξω από το διοικητήριο; Ο δήμος είχε πάντοτε την αρμοδιότητα. Δεν 

την είχε ο νομάρχης. Και εγώ τότε με τον φιλοζωϊκό συνεργάστηκα. Και οριακά στον 

νόμο, να μην πω κάτι άλλο, ενίσχυσα, εσείς τον νόμο θα εφαρμόσετε. Και το ότι ε-

φαρμόζετε τον νόμο το βλέπετε ως μεγάλη παροχή; Εσείς έχετε την ευθύνη για την 

δημόσια υγεία. Εσείς ορθά οργανώσατε το γραφείο και ορθά τοποθετήσατε και την 

αρμόδια εκεί υπάλληλο, πολύ σωστά ο «Καλλικράτης» το λέει. Και γιατί δεν μερι-

μνήσατε, να το πω και αυτό γιατί όλοι κρυβόμαστε, εάν η κυρία δεν μπορεί να κάνει 

επεμβάσεις, γιατί δεν βρίσκετε λύσεις; σας έστειλα το χαρτί τι κάνανε στην Πάτρα, τι 

έκανε ο κύριος Καμίνης, και εν πάσει περιπτώσει, κύριε Στεργίου, εάν ο νόμος είναι 

ατελής, γιατί δεν κάνατε προτάσεις; Γιατί έτσι ξεκίνησε και έτσι προέβλεπε η αυτο-

διοίκηση. Εάν το πρόβλημα στην Ελλάδα το αντιμετώπισαν κάποτε κάποιοι με ελ-

λειμματικό τρόπο, εσείς είστε εντεταλμένος να δώσετε την βελτίωση και μετά την 

εμπειρία που έχετε, οι νόμοι έτσι εξελίσσονται στην Ελλάδα και κυρίως στον χώρο 

της αυτοδιοίκησης. Από κάτω έρχονται τα προβλήματα, γιατί έχουμε ένα ατελές νο-

μικό πλαίσιο. 

Κύριε δήμαρχε, επιτέλους, σταματήστε, και κύριε πρόεδρε, σταματήστε επιτέλους 

γιατί δεν θα έπρεπε νομίζω να το δέχεστε. Να μας μαλώνει γιατί εδώ μέσα, και εδώ 

μέσα, βεβαίως έχετε την υπεροχή, εδώ μέσα, όμως κύριε δήμαρχε, πρέπει να είστε 

ευαίσθητος, το δείχνει η χρηστή διοίκηση, το ότι έχετε υπεροχή και έχετε την δυνατό-

τητα να μιλάτε απεριόριστα και επί προσωπικού, κύριε πρόεδρε, όταν προηγουμένως 

ήθελα να πω τον κύριο Κοτρώνη, ότι δεν μπορούσε να μείνει ο οικισμός του μεγάλου 

σκηνοθέτη μέσα, γιατί η άδεια ήταν για τόσο χρόνο, με μαλώσατε.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, μα σε παρακαλώ, εγώ είπα  

Φωτιάδης Στέφανος: Κλείνω, κύριε πρόεδρε  

κ. Πρόεδρος: Σας είπα μην αλλάζεται θέμα.  

Φωτιάδης Στέφανος: Δεν αλλάζω, επί προσωπικού ήταν, αλλά βιαστήκατε, ο δή-

μαρχος μίλησε για πάρα πολλά πράγματα εκτός, δεν το νοιώσατε, δεν το αντιληφθή-

κατε; Όχι, δεν μαλώνουμε, δεν μαλώνουμε, αλλά θα πρέπει είπαμε να λειτουργείται 

λίγο αντικειμενικά. Λοιπόν, κύριε δήμαρχε, εφαρμόστε τον νόμο, γιατί,  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Φωτιάδη.  

Φωτιάδης Στέφανος: Ολοκληρώνω, κύριε πρόεδρε. Εφαρμόστε αυτά που είστε ε-

ντεταλμένος, δεν είστε αντιπολίτευση, διοικείται, διοικείται, αυτά τα λίγα που είπατε, 

σιγά δηλαδή την μεγάλη δουλειά, αποπληρώσατε, ολοκληρώσατε την δημοπρασία, 

σιγά το τρομερό που κάνατε. Όπως σας εξήγησα με τις στειρώσεις. Φοβερά, φοβερά 

πράγματα, κάποιοι άλλοι μερίμνησαν και διαχειρίζεστε, να δούμε τις δικές σας πρω-

τοβουλίες, σας ανέφερα την νομοθετική εξέλιξη η οποία είναι δυναμική, προχωρήστε 

λοιπόν, δώστε λύση, όπως σωστά είπατε, μην μαλώνετε τους ανθρώπους οι οποίοι 

τρέχουν από ενδιαφέρον και καλά κάνετε και μπράβο σας, είπαμε θα είμαστε μαζί 

σας, αφήστε λοιπόν τις μεγαλοστομίες, κάντε και άλλη πρόταση, όπως είπε ο κύριος 

Στεργίου, προχωρήστε να βγάλετε την πόλη από αυτό το αδιέξοδο. Αυτή είναι μια 

σωστή υπεύθυνη στάση. Είστε διοίκηση, κύριε δήμαρχε, δεν είστε αντιπολίτευση, και 

επιτέλους πέστε μας τις απόψεις σας, θαρρετά, μην περιμένετε να σας πούμε πρώτα 

εμείς και επί αυτών να μας δώσετε απόψεις. Εσείς διοικείται, εσείς έχετε την νομοθε-
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σία, εσείς έχετε τους υπηρεσιακούς, εσείς έχετε όλη την κείμενη διαδικασία μπροστά 

σας, επιτέλους σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Διοικείται, ασκείστε αυτό που 

πρέπει. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, παρά τα όσα είπα και όσα θα πω, εγώ δια-

φοροποιούμε λίγο από τον κύριο Φωτιάδη αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα είναι κα-

λύτερα σε σχέση με το κυνοκομείο και για τα αδέσποτα. Είναι καλύτερα, καλύτερα, 

επειδή οι προηγούμενες δημοτικές αρχές είχαν αρνητικό πρόσημο, όχι βαθμολογία 

κάτω από την βάση, ήταν αρνητικό. Όμως απέχουν πολύ τα πράγματα όχι από το επι-

θυμητό, από το στοιχειώδες. Με αρέσει που είπατε ότι έχετε και άριστη συνεργασία 

με τον φιλοζωϊκό, είστε και αγαπημένοι, σκέψου να είχατε μαλώσει κιόλας. Ακούστε 

ένα παράδειγμα που βλέπω ότι συγχρονισμένα έχετε καταλήξει σε αυτή την γραμμή, 

φαίνεται, ένα παράδειγμα σε τοπικό κανάλι, 19.01.2012, στο βραδινό δελτίο, παρέμ-

βαση Ξυλογιάννη στην κυρία Κοντού, με επιθέσεις ανεπίτρεπτες προσωπικές, να της 

λέει ότι κάνει αντιπολίτευση, θα κατεβείτε σε εκλογές, και θα μας πάρετε το τέτοιο, 

δεν κατάλαβα. Λέει και ο κύριος Δήμαρχος, ότι είναι υπεύθυνη για την μη περισυλ-

λογή των επιθετικών ζώων, αφού με παρεμβάσεις της εμποδίζει κάτι τέτοιο, αυτό αγ-

γίζει τα όρια της συκοφαντίας. Και όταν τον προκάλεσε η κυρία Κοντού να αναφέρει 

παραδείγματα, τίποτε, τσιμουδιά! Εν πάσει περιπτώσει, τέτοιες επιθέσεις δεν φανε-

ρώνουν διάθεση για συνεργασία, αλλά για αντιπαράθεση. Όσον αφορά για τον υπάλ-

ληλο. Πέρασαν τόσα χρόνια, μπράβο προς τιμή σας τώρα, αλλά μετά από ενάμισι 

χρόνο και παρά τις επίμονες ονομαστικές παρεμβάσεις του φιλοζωϊκού, μέχρι να κα-

ταλάβω και εγώ, τώρα πείστηκα γιατί παραλίγο να βγω τρελός, και λέω μήπως κάνω 

και λάθος. Το παραδέχτηκε ο κύριος Δήμαρχος, μετά από ενάμισι χρόνο, ότι υπάρχει 

πρόβλημα με την συγκεκριμένη. Δηλαδή, αν για έναν υπάλληλο θέλουμε δέκα χρόνια 

για να καταλάβουμε τι γίνεται και να επιβάλλουμε το σωστό, σας λέω και πάλι μπρά-

βο, αν είναι αυτό, παρά το ότι κάθε εβδομάδα αλλάζετε την απόφαση, πρέπει να βλέ-

πετε και λίγο ποιο μακριά. Εγώ κατάλαβα, εν πάσει περιπτώσει ότι ενδεχομένως να 

μας επέβαλε η κυρία Βέργου και την θέλησή της, ίσως να ήθελε αυτό. Τώρα επί της 

ουσίας σε πολλά θέματα για τον νόμο δεν απαντήσατε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. 

Συμπερασματικά πρέπει να το δεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα από τον υπέρ πληθυ-

σμό των αδέσποτων ζώων, και το ζητούμενο είναι πως θα λύσουμε το πρόβλημα. Να 

το αναλύσουμε σε βάθος με σεβασμό και στην σωματική ακεραιότητα των πολιτών, 

αλλά και πολλές φορές στην ίδια την ζωή των συμπολιτών μας, ταυτόχρονα όμως θα 

πρέπει να δείξουμε και την ανάλογη ευαισθησία και στα ζώα, διότι, συμφωνώ σε ένα 

μεγάλο μέρος με τον κύριο Στεργίου και πράγματι η συμβολή των πολιτών ήταν με-

γάλοι, ανεξάρτητα, δεν είναι πάντα αποφάσεις συλλογικές, πολλές φορές παίζει ρόλο 

και ο προσωπικός παράγοντας. Λοιπόν, είπε ότι το πρόβλημα, αυτό όμως είναι αυτο-

νόητο, βγαίνουν και λένε οι περιπατητές ότι να εφαρμόσουμε, τι νόμο να εφαρμόσε-

τε, δικό σας; Δικό σας να τα μαζέψουμε και να τα πάμε, που να τα πάμε στην Γυάρο; 

(χαμόγελα από το Σώμα). Εν πάσει περιπτώσει, προτείνουμε, με πρόλαβε ο κύριος 

Μηλίδης, συμφωνώ και θέλω να το βάλουμε σε ψηφοφορία, να συσταθεί διαπαρατα-

ξιακή επιτροπή από όλες τις παρατάξεις με έργο να παρακολουθεί από κοντά αυτά τα 

θέματα και κάθε τέλος του χρόνου να κάνει απολογισμό, και επίσης να γίνει επιτέ-

λους μια καταγραφή των αδέσποτων, γιατί μιλάμε για τα αδέσποτα, μιλάμε για τα 

αδέσποτα, μπορεί κάποιος, άλλος είπε πενήντα, άλλος είπε χίλια πεντακόσια. Πώς να 

πάω εγώ τώρα στον μέσο όρο να καταλάβω. Δεν θα πρέπει να κάνουμε μια καταγρα-

φή μαζί με τον φιλοζωϊκό και να πάψει αυτή η βεντέτα, έτσι, δεν ξέρω πως έχει προ-

κληθεί, είπε ο κύριος δήμαρχος κάτι, όλοι μαζί να συνεννοηθούμε για να κάνουμε 

τουλάχιστον το στοιχειώδες. Ευχαριστώ.  
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κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Δινάκης. 

Δινάκης Κωνσταντίνος Κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελ-

φοι. Η δευτερολογία μου έχει σκοπό να γίνει μια διευκρίνιση σχετικά με το μάντρωμα 

των σκυλιών που είπαμε εμείς, ως παράταξη, στην περιοχή της Μπέλιτσας, όπου υ-

πάρχει ένας μεγάλος χώρος της τάξεως των 100 στρεμμάτων περίπου, για να μαζευ-

τούν τα σκυλιά εκεί προκειμένου να μην βρίσκονται μέσα στους δρόμους της πόλεώς 

μας ή και των χωριών. Εκεί νομίζω, θα είναι μια Γυάρος, όπως είπε ο κύριος Κοτρώ-

νης, αλλά όχι τόσο μακριά, κοντά. Μέχρι που να κάνουμε τα ειδικά ξενοδοχεία, αν 

θέλετε, κύριε Κοτρώνη, και σε όλους απευθύνομαι, ή μέχρι που να προθυμοποιηθούν 

όλοι οι φιλόζωοι να πάρουν από ένα ζώο στα σπίτια τους. Αυτή την διευκρίνιση θέλω 

να κάνω, δεν είμαι υπέρ του να μαζευτούν εκεί, αλλά είναι λύση ανάγκης. Σας ευχα-

ριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γκότσης. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε Πρόεδρε, η δημοτική αρχή είναι υπεύθυνη για το κάθε τι που 

γίνετε σε αυτήν την πόλη, άρα και για τα σκυλιά, δεν μπορούμε να ρίχνουμε το μπα-

λάκι σε μια υπάλληλο. Όλα αυτά που λέει ο δήμαρχος τα έκανε τώρα, άμα την λήψη 

των καθηκόντων του θα έπρεπε να τα κάνει από την αρχή. Δηλαδή και με την υπάλ-

ληλο την συγκεκριμένη, την οποία κατηγορούμε όλοι εδώ, αλλά και με όλα αυτά τα 

οποία γίνονται, δηλαδή με την ακαταλληλότητα του κτιρίου, που πάμε τώρα να το 

κάνουμε κατάλληλο το κτίριο. Και είναι ατυχές το παράδειγμα ότι αυτό δεν έχει ά-

δεια, λοιπόν, σας παρακαλώ, αυτό δεν έχει άδεια, και εγώ σας λέω ότι υπάρχει μια 

βίλα που έχει χλιδή στο βουνό και δεν έχει άδεια. Εκεί όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμε-

νοι φορείς έβγαλαν το κτίριο ακατάλληλο. Ακατάλληλο και αυτό το ξέρετε εδώ και 

ένα χρόνο, ότι είναι ακατάλληλο. Εσείς, όταν αναλάβατε, είναι ακατάλληλο, άρα λοι-

πόν, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι θα μπορούσαν να δουλέψουν και ας ήταν ακατάλ-

ληλο, αν θέλανε μπορούσαν να κρυφτούν πίσω από τον νόμο, διότι ούτε τεχνικός α-

σφαλείας υπήρχε, ούτε γιατρός εργασίας υπήρχε. Με την έρευνα που έγινε μπορούσε 

κάποιος να πάθει ηλεκτροπληξία, οι πρίζες κρέμονταν, δηλαδή ένα κτίριο που εγκυ-

μονούσε κινδύνους για τον κάθε έναν. Και αυτοί οι υπάλληλοι στους οποίους ο δή-

μαρχος έδωσε τα εύσημα στους υπαλλήλους αυτούς, είναι ήρωες που δούλευαν σε 

ένα τέτοιο κτίριο και μπορώ να σας πω ότι, θα μπορούσαν κάλλιστα να πουν ότι εμείς 

δεν δουλεύουμε αν δεν διορθώσετε αυτό το κτίριο. Άρα λοιπόν, θα πρέπει όλα αυτά 

που λέτε με το διαφημιστικό υλικό, με τα μέσα ενημέρωσης, θα έπρεπε κύριε δήμαρ-

χε, θεωρώ ότι αργήσατε, εκτιμώ τις προσπάθειές σας, αλλά το βλέπω ότι το πάτε λίγο 

σε παρατεταμένο χρόνο. Θα μπορούσατε κάλλιστα στο μέσο της χρονιάς σας να έ-

χουν γίνει όλα αυτά. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Στεργίου έχετε τον λόγο, τρία λεπτά παρακαλώ.  

Στεργίου Νικόλαος: Λοιπόν, πρώτα ένα θέμα είναι για την αποκατάσταση των αδέ-

σποτων και αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι, γιατί ότι φταίει εδώ μέσα είναι αυτά τα αδέ-

σποτα. Σας πληροφορώ ότι, πρέπει να γνωρίζετε ιατρικά, ότι ένα ζώο που υφίσταται 

στείρωση δεν είναι καν επιθετικό. Για να επιτεθεί ένα ζώο πρέπει να είναι σε αγέλη, 

και αυτό πρέπει να το διασφαλίσει ο δήμος με τις περισυλλογές που κάνει. Και ξέρετε 

ότι όταν είναι στειρωμένα τα ζώα, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν τα ζώα, να γίνουν 

επιθετικά προς τον άνθρωπο. Ποια ζώα είναι επιθετικά; Είναι τα ζώα για τα οποία 

έχουν στα σπίτια τους κάποιοι, οι οποίοι τα αφήνουν ελεύθερα και δημιουργούν το 

πρόβλημα. Κανένα ζώο, κανένα ζώο. Και το λέω από την πείρα 30 χρόνων που έχω 

γιατί έχω ζώο στο σπίτι μου, δεν επιτίθεται στον άνθρωπο, εάν δεν το πειράξεις, εάν 

δεν το χτυπήσεις και εάν δεν το έχεις εκπαιδεύσει για να είναι φύλακας. Αυτό για την 

αποκατάσταση. Δεύτερον, κάποιοι θέλουν να μειώσουν την προσπάθεια την οποία 

έκανε η δημοτική αρχή, λες και υπήρχε κάποιο μαγικό ραβδάκι και έπρεπε να τα κά-
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νουμε όλα. Γνωρίζετε πως λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Γνωρίζετε. Από πού να 

βρισκόταν τα διακόσια πενήντα χιλιάρικα και από ποιον προϋπολογισμό, την στιγμή 

που η ΣΑΤΑ του 2005 πήγε αλλού; Την είχαν πάρει από τις προηγούμενες δημοτικές 

αρχές και το κτίριο έμεινε ημιτελές; Γνωρίζετε εσείς, σας είπα κιόλας, έπρεπε να εξα-

σφαλίσουμε γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας στο κυνοκομείο που δεν υπήρχε 

για τους ανθρώπους, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα, να δίνω στις προη-

γούμενες δημοτικές αρχές το κόστος. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάναμε εμείς. Η προ-

σπάθεια που κάναμε ήταν μεγάλη, και εδώ θέλω να πω ότι η συνεργασία με τον φιλο-

ζωϊκό ήταν άριστη. Και πρέπει να έχουμε δηλαδή, τους χρωστώ μεγάλη την βοήθεια 

που κάνανε, γιατί οι γιατροί που έρχονται από το εξωτερικό κάνουν στειρώσεις σε 

πολύ λίγο χρόνο και πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε. Έχουν εξειδικευτεί σε ένα 

συγκεκριμένο ρόλο. Κανείς, δεν μπορώ να μειώσω το επιστημονικό δυναμικό της 

χώρας, αυτοί είναι κάτι άλλο, είναι εξπέρ. Γυρίζουν όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο 

και κάνουν στειρώσεις. Μία στείρωση, για να καταλάβετε το κόστος, έχει από 150,00 

ευρώ μέχρι 80,00 ευρώ. Το κόστος είναι τεράστιο, μπορεί ο δήμος να επωμισθεί αυτό 

το κόστος; Άρα επομένως από δω πέρα πρέπει να βγει μία πρόταση. Κύριε δήμαρχε 

να κάνω την πρόταση. Πρώτη πρόταση. Πρέπει οπωσδήποτε εδώ πέρα να στραφεί η 

δημοτική αστυνομία, με λίγα άτομα, δυστυχώς με δέκα άτομα, προσπαθούμε να κά-

νουμε τα πάντα, να μπει σε μια διαδικασία, να σημανθούν όλα τα ζώα, όχι τα ζώα τα 

αδέσποτα, γιατί αυτά τα περισσότερα έχουν σημανθεί, αλλά τα δεσποζόμενα. Και ε-

κεί ο νόμος λέει ότι όποιος πολίτης έχει στον χώρο του δεσποζόμενο ζώο χωρίς σή-

μανση θα πρέπει να τιμωρείται. Έτσι πρέπει να γίνει. Άρα επομένως, σε συνεργασία 

με τον φιλοζωϊκό και με τους κτηνιάτρους πρέπει να σημανθούν όλα τα ζώα της πό-

λης για να ξέρουμε τελικά ποιος πολίτης μετά άφησε το ζώο του γιατί το βαρέθηκε 

και να αποδοθούν ευθύνες, όπως ορίζει ο νόμος. Πρώτη πρόταση, και δεύτερον, θα 

πρέπει να δούμε ότι τα ζώα έχουν μια ανάγκη για αναπαραγωγή, ε αυτό δεν είναι 

μειονέκτημα, η φύση τα έκανε έτσι, αυτό θέλει το ζώο να αναπαραχθεί, άρα επομέ-

νως σωστά ο νομοθέτης παρενέβη σε αυτό το ζήτημα και λέει, πως μειώνεται ο πλη-

θυσμός; Με στείρωση, αλλιώς πάμε στο εγγλέζικό σύστημα και ποιο είναι να σας το 

πω, μαζεύουμε το ζώο, δεν το παίρνει κανείς το εκτελούμε. Και εδώ πρέπει να απο-

φασίσουμε τι θα κάνουμε. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευτυχώς η πολιτισμένη Ευ-

ρώπη ακολούθησε το δεύτερο, πήγε στην στείρωση και είναι απλό, το ίδιο έκανε και 

η Κίνα για τους ανθρώπους, επειδή είχε μεγάλο πληθυσμό, άφησε να κάνουν μόνο 

ένα παιδί, ε το ίδιο θα κάνουμε και εμείς, στειρώνουμε τα ζώα, μειώνουμε τον πλη-

θυσμό. Θέλουμε δηλαδή σε πέντε μέρες να μειώσουμε τον πληθυσμό των ζώων; Τα 

ζώα μπορεί να είναι 1.500, και 2.000, περιμένετε είναι ζήτημα χρόνου, σε ένα – δύο 

χρόνια, σας είπα η ζωή έξω είναι δύσκολη, τα αδέσποτα δεν μπορούν να ζήσουν πά-

νω από δύο χρόνια ή τρία το πολύ. Θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα, αν σε συ-

νεργασία με τον φιλοζωϊκό, με αυτούς τους ευρωπαίους κτηνιάτρους οι οποίοι είναι 

άριστοι στη δουλειά τους προχωρήσαμε και στειρώσαμε τα πάντα. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Στεργίου, σας παρακαλώ. 

Στεργίου Νικόλαος: Τελειώνω, είναι πραγματικά ένα πρόβλημα που ταλανίζει την 

πόλη και πρέπει τελικά να δώσουμε και απαντήσεις. Και δεύτερον, ο νόμος, είναι πά-

ρα πολύ δίκαιο, αλλά, ο νόμος λέει ότι ο κάθε σκύλος όταν τον έχεις έχει και ορισμέ-

να τετραγωνικά, δεν είναι απλά τα ζητήματα, όπως τα βλέπουμε όλοι μας. Πρέπει να 

έχεις εξασφαλίσει και τον σκύλο ορισμένα τετραγωνικά, δεν τα μαζεύουμε δηλαδή σε 

κλουβάκια ή όπως είπε στην Μακρόνησο τα ζώα. Κανονικά πρέπει να πάμε εμείς 

στην Μακρόνησο για την συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα. Έλεος, δηλαδή. Έλε-

ος, ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο στον πλανήτη.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Στεργίου, σας παρακαλώ. 
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Στεργίου Νικόλαος: Καταστρέφουμε τον πλανήτη και τελικά τα ζώα τα οποία αυτά 

μας φυλάνε, τα παίρνουμε για φύλακες, μας βοηθάνε τα παιδιά μας για την εκπαίδευ-

ση στο τέλος τα πετάμε στον δρόμο. Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε. Κυρία Κοντού. Ολοκληρώστε κύ-

ριε Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Κύριοι σύμβουλοι, τώρα τις απαντήσεις που δίνει ο δήμαρχος, που εί-

ναι υποχρεωμένος να τις δώσει όταν δέχεται είτε επιθέσεις, είτε κριτική, είτε διαφο-

ρετικές απόψεις, αν τις βαφτίζουμε μάλωμα αυτό σίγουρα υποκρύπτει σκοπιμότητα 

και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μαλώνω κανέναν, δεν έχω δικαί-

ωμα όμως μετά από τόσες καταγγελίες και εγώ θα μπορούσα να πω και δικά σας μα-

λώματα, και μάλιστα κάποιοι με κάποιο ύφος καρδιναλίων δεν ξέρω πόσων επιτίθε-

νται σε μένα, έτσι, εγώ δηλαδή τι θα κάνω; Θα πρέπει να κάθομαι και να ακούω μό-

νον, να μην απαντώ; Απαντήσεις δίνω, δεν μαλώνω κανέναν και κατά την άποψή μου 

λέω αλήθεια. Αλήθεια δεν είναι ότι μας λείπει η παιδεία σε θέματα καθημερινότητας; 

Εκτός αν θέλετε δηλαδή να χαϊδεύουμε αυτιά. Εκτός αν θέλετε να μετατραπούμε όλοι 

εδώ σε λαϊκιστές. Όχι δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό. Είναι γεγονός ότι πολλά προ-

βλήματα της καθημερινότητας οφείλονται στην έλλειψη παιδείας που έχει ο πολίτης 

και σε θέματα καθαριότητας, και σε θέματα αδέσποτων ζώων και σε θέματα κυκλο-

φοριακού. Αν θέλετε εσείς να ακολουθήσετε μια τακτική λαϊκίστικη και να χαϊδεύετε 

τους πάντες, ε εμείς δεν θα την ακολουθήσουμε αυτήν και έχουμε κάθε δικαίωμα να 

εκφράσουμε διαφορετική άποψη, και να είστε βέβαιοι ότι δεν μαλώνουμε κανέναν.  

Ακούστηκε, ότι δεν έκανε η δημοτική αρχή, τον χρόνο που μας πέρασε καμπάνια ε-

νημέρωσης. Μα ώρες – ώρες ακούγονται κάποια πράγματα λες και δεν ζείτε σε αυτήν 

την χώρα. Ειλικρινά δηλαδή, λες και δεν ζείτε σε μία χώρα η οποία βυθίζεται, η οποία 

είναι σε πτώχευση, έχει πτωχεύσει, σε μία χώρα που εφαρμόστηκε ο «Καλλικράτης» 

αυτήν την χρονιά και θέλετε μέσα σε μία χρονιά να υλοποιηθούν τα πάντα! Φέραμε 

στο δημοτικό συμβούλιο, στο τέλος, νομίζω, της προηγούμενης χρονιάς πήραμε από-

φαση για να προβληθούν σποτ. Θα γίνουν αυτά. Πήραμε απόφαση, πήρε τον δρόμο 

της υλοποίησης. Ξέρετε τη γραφειοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα. Από την στιγμή που 

θα πάρεις μια απόφαση, ακόμη και μέχρι να πάρεις την απόφαση, να έρθει στο δημο-

τικό συμβούλιο, μέχρι να υλοποιηθεί δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες που δεν 

γίνεται να πατάς το κουμπί, να παίρνεις την απόφαση και την άλλη μέρα να υλοποιεί-

ται. Σημασία έχει όμως ότι ξεκινάμε αυτήν την καμπάνια ενημέρωσης, θα την ξεκι-

νήσουμε με την απόφαση που πήραμε για την προβολή διαφόρων σποτ, αλλά και 

φυλλαδίων και με άλλους τρόπους, και σε σχολεία θα προσπαθήσουμε να πάμε, να 

πάμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο.  

Λοιπόν, η πρόταση που έγινε, δεκτή, μετά χαράς, μάλιστα, μπράβο, θα γίνει δια πα-

ραταξιακή επιτροπή. Μπείτε όσοι δημοτικοί σύμβουλοι θέλέτε από την αντιπολίτευ-

ση. Ελάτε να ελέγχετε, να πηγαίνετε να παρακολουθείτε, να μαζεύετε, αν θέλετε, 

σκυλιά, αν θέλετε, να τα ταΐζετε και όχι μόνον, δεν εννοώ να περιοριστείτε σε αυτόν 

τον ρόλο, για όνομα του Θεού, να κάνετε προτάσεις, να δείτε από κοντά το πρόβλη-

μα, να δείτε πόσο δύσκολο είναι το πρόβλημα και ότι δεν το έλυσε ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗ-

ΜΟΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ. Πάρτε αυτά τα φυλλάδια που μας έδωσε ο φιλοζωϊκός όμιλος, 

όλοι βρίσκονται στο στάδιο της καμπάνιας ενημέρωσης. Επισκεφτείτε άλλους δή-

μους, θα δείτε πολλοί δήμοι δεν έχουν ούτε καν κυνοκομεία. Το είπα και στην πρω-

τολογία μου. Ήμασταν από τους πρώτους δήμους που κατασκευάσαμε κυνοκομείο ο 

δήμος Σερρών.  

Ακούστηκε επίσης, μα και τι κάνατε; Το αυτονόητο. Ότι ολοκληρώσατε τα έργα. Μα 

κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε προεκλογικά. Και βλέπετε πόσο ειλικρινείς ήμα-

σταν. Δεν είπαμε ότι θα κάνουμε καινούργια επέκταση, ναι είπαμε θα συνεχίσουμε, 
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θα ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκίνησε. Αυτό δεν μπορείτε να το εκτιμήσετε; Ότι εί-

παμε προεκλογικά, αυτό κάνουμε και τώρα, είπαμε θα ολοκληρώσουμε τις εγκατα-

στάσεις, είπαμε θα ξεπληρώσουμε τα χρέη, πληρώσαμε 63.000,00 ευρώ, το έντεκα 

για φάρμακα, εμβόλια, διατροφή, είπαμε θα κάνουμε στειρώσεις σε συνεργασία με 

τον φιλοζωϊκό όμιλο, περισυλλογή. Περισυλλογές αδέσποτων ζώων, εξωραϊσμό του 

χώρου του κυνοκομείου. Αυτά είπαμε προεκλογικά, δεν είπαμε φανφάρες. Δεν είπαμε 

πράγματα τα οποία δεν γίνονται, επειδή ξέραμε την κατάσταση πολύ καλά, είπαμε 

πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και αυτά κάνουμε. Και αυτό θα πρέπει να ε-

κτιμηθεί. Ώρα για έργα, τι έργα δηλαδή θέλετε να γίνουν, ειλικρινά, μερικές φορές 

ακούγονται κάτι ρουκέτες, ώρα για έργα. Τι έργα θέλετε να γίνουν στο κυνοκομείο; 

Θα κάνουμε πύργους, τι θέλετε να κάνουμε; Κάνουμε πράγματα που υποσχεθήκαμε. 

Πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την πραγματικότητα. 

Δεν μας ενόχλησε εμάς, που η προηγούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση σε συνεργα-

σία με τον φιλοζωϊκό όμιλο έκανε στειρώσεις. Μπράβο, καλά έκανε, εγώ δεν είπα 

αυτό το πράγμα. Ας μην παραποιούμε αυτά που λέω. Ας μην παραποιούνται αυτά που 

λέω, εγώ είπα ότι ο φιλοζωϊκός όμιλος είπε σε συνεργασία με νομαρχιακή αυτοδιοί-

κηση, τότε, έκανε στειρώσεις, άλλα τώρα τις έκανε μόνο τους, όχι σε συνεργασία με 

τον δήμο! Έτσι, αυτό είπα. Ας μην προκαλούμε συγχύσεις. 

Λοιπόν, φανταστείτε τώρα, λέτε ότι εγώ σας μαλώνω, τι να πω τότε εγώ που σε κάθε 

δημοτικό συμβούλιο και σε κάθε θέμα δέχομαι τέτοιες επιθέσεις που ορισμένες φορές 

ξεπερνούν κάθε όριο. Δεν είναι δυνατόν να κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια. Έτσι. 

Θα παίρνετε τις απαντήσεις που σας ταιριάζουν. Να το ξέρετε αυτό.  

Πρόταση καμία δεν έγινε από την αντιπολίτευση, η διαπαραταξιακή επιτροπή δεν εί-

ναι κάποια πρόταση, (κάποιος τον διακόπτει) δεν διέκοψα εγώ και δεν επιτρέπω κα-

μία διακοπή σε κανέναν. Όπως και δεν διακόπτω και εγώ κανέναν. Λοιπόν, καμία 

πρόταση δεν έγινε. Καμία πρόταση, αλλά το θέμα είναι τόσο καθαρό. Υπάρχει ένας 

νόμος, πέρα από αυτόν τον νόμο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, αυτό που πρέπει να 

δούμε είναι να εφαρμόσουμε τον νόμο, όσο μπορούμε καλύτερα και εδώ πρέπει να 

βοηθήσετε. Ακούστηκε να λέγετε ότι με αρέσει που είπατε, που είπα εγώ δηλαδή, ότι 

έχουμε άριστη συνεργασία με τον φιλοζωϊκό όμιλο, φανταστείτε αν δεν είχατε και 

άριστη συνεργασία τι θα κάνατε. Μα το να δέχεσαι επίθεση από κάποιον και να δέχε-

σαι καταγγελία δεν πρέπει να απαντήσεις; Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άριστη συ-

νεργασία; Για όνομα του Θεού. Και μέσα από την διαφορετική άποψη και μέσα μερι-

κές φορές, από τα μαλώματα, μέσα σε εισαγωγικά τα μαλώματα, μπορούν να βγουν 

συνθέσεις και καλά αποτελέσματα. Δηλαδή εγώ θα δέχομαι επιθέσεις, καταγγελίες 

και θα πρέπει να μην απαντήσω; Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλή συνεργασία; 

Και δεν λέω ότι, μπορεί το κάνουν από την μεγάλη αγάπη που έχουν για τα ζώα, και 

την μεγάλη όρεξη και το μεγάλο μεράκι για αυτό το θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε-

πειδή, και εγώ απαντώ, και εκφράζω την άποψή μου ότι δεν υπάρχει καλή συνεργα-

σία. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει καλή συνεργασία. Οι πόρτες της δημοτικής αρ-

χής είναι ανοικτές για κάθε φορέα και φυσικά για τον φιλοζωϊκό όμιλο και το έχουμε 

αποδείξει στην πράξη περίτρανα. Δέκα χρόνια κάνατε για να καταλάβετε ότι η κτηνί-

ατρος δεν κάνει δουλειά και ότι δεν έχει άδεια το χειρουργείο και τα λοιπά. Δεν κά-

ναμε δέκα χρόνια για να το καταλάβουμε. Το ξέραμε πάρα πολύ καλά το θέμα. Δεν 

έκανε στειρώσεις και κρύβονταν προσχηματικά πίσω από αυτό το γεγονός, ότι δεν 

έχει άδεια το χειρουργείο. Και ούτε μπορούσε από την αρχή της χρονιάς να αποκτή-

σει άδεια το χειρουργείο. Εκείνη η παράγκα που λέγονταν χειρουργείο, αν θυμάστε 

ήρθε θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, για να πάρει άδεια για να νομιμοποιηθεί. Μετά 

από τον νόμο για τα αυθαίρετα. Ο νόμος για τα αυθαίρετα τώρα ψηφίστηκε, πρόσφα-

τα. Επίσης λόγω της ανακαίνισης του παλιού κυνοκομείου αυτόματα πλέον εκείνος ο 
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χώρος θα έχει και χειρουργείο, οπότε θα έχει και άδεια. Αυτά δεν μπορούσαν να γί-

νουν αυτόματα. Ο νόμος για τα αυθαίρετα τώρα τελευταία προέκυψε, η δε ανακαίνι-

ση του παλιού κυνοκομείου ξεκίνησε τώρα. Και ήταν επιτυχία και του πρώην αντιδη-

μάρχου και του νυν φυσικά, που συνεχίζει την ολοκλήρωση. 

Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία βεντέτα με κανέναν φιλοζωϊκό όμιλο και με κανέναν φο-

ρέα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές, μερικές φορές, αντιλήψεις και 

προτάσεις και αυτές τις εκφράζουμε με θάρρος και δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. 

Δεν αργήσαμε καθόλου για το θέμα του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, από την 

πρώτη στιγμή είχαμε το σχέδιο το βάλαμε σε εφαρμογή, και όπως είπε και ο κύριος 

Στεργίου, δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί σε ένα ή σε δύο χρόνια. Σας 

λέω ούτε σε τρία, ούτε σε τέσσερα χρόνια θα λυθεί παντελώς. Αυτό που πρέπει να 

βλέπουμε είναι να υπάρχει κάποια βελτίωση. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι, πέρα 

από την εφαρμογή του νόμου, να καλλιεργήσουμε την κατάλληλη παιδεία στους πο-

λίτες, διότι εκεί θα κτυπήσουμε το αίτιο του προβλήματος για να μην εγκαταλείπουν 

τα ζώα τους και να μην δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Παράλληλα φυσικά, και με 

την εφαρμογή του νόμου και με τις στειρώσεις που σταδιακά και σε μεγάλο χρονικό 

διάστημα θα μειωθεί ο πληθυσμός. Εγώ ζητώ να βοηθήσετε όλοι σε αυτό το μεγάλο 

πρόβλημα για να μην θρηνήσουμε θύματα! Σα ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το θέμα έχει ολοκληρωθεί και σχετικά 

με μία πρόταση που έγινε από και εσάς κύριε Μηλίδη και τον κύριο Κοτρώνη, για 

αυτήν την διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί στενά το θέμα αυτό 

το οποίο ταλανίζει την κοινωνία μας, των αδέσποτων ζώων, θα παρακαλούσα από 

κάθε παράταξη ένα μέλος, για να συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή. Δεν είναι της στιγ-

μής, αν θέλετε και τώρα, αν θέλετε και αύριο στο γραφείο μου ένα τηλεφώνημα. Ας 

το τελειώσουμε τώρα. Ο κύριος Δινάκης, ο κύριος Κοτρώνης, η κυρία Ηλιοπούλου, 

ο κύριος Στεργίου και φυσικά ο αντιδήμαρχος, και η κυρία Σαραντίδου.  

 

ΘΕΜΑ   4ο: Συγκρότηση επιτροπών έτους 2012, κατά το άρθρο 46 και 28 παρ. 1 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

κ. Πρόεδρος:  Ωραία, και πάμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο επόμενο θέμα, στο 

τέταρτο θέμα της ημερήσιας, ευχαριστούμε το φιλοζωϊκό και τους συμπολίτες μας 

που ήταν παρόντες και νομίζω ότι και τους περιπατητές βεβαίως, τους συμπολίτες 

μας, εννοώ και τους περιπατητές, νομίζω ότι το θέμα έβγαλε καρπούς και πιστεύω ότι 

θα προχωρήσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στην επίλυση αυτού του δύσκο-

λου προβλήματος. Λοιπόν: «Συγκρότηση επιτροπών έτους 2012, κατά το άρθρο 46 

και 28 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ». Εισηγητής είναι ο κ. Γαλάνης. Νομίζω ότι σύμφωνα, 

αυτό είναι επιτροπές οι οποίες ορίζονται κάθε χρόνο, φέτος υπάρχει η ιδιαιτερότητα, 

ότι έγινε δια κληρώσεως, όπως σας έχω δώσει τις εισηγήσεις έχουν κληρωθεί υπάλ-

ληλοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τον νόμο αυτό θα βρίσκονται στις επιτροπές. 

Λοιπόν, ομόφωνα νομίζω, έχετε κάποιες ερωτήσεις; Ναι κύριε Χρυσανθίδη.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Πρώτον από ότι γνωρίζω ο νόμος για την συμπλήρωση 

των επιτροπών αυτών που έγινε με κλήρωση ήταν από τις 4.11. 2011, άρα λοιπόν θε-

ωρώ ότι πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα για να μπορούν να γίνουν οι κληρώσεις. 

Για ποιο λόγο αργήσαμε τόσο πολύ και ποιες είναι οι επιτροπές;  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, αυτό έχει να κάνει μετά την κατάταξη του προ-

σωπικού και τις τοποθετήσεις, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, 

αυτή είναι η μόνη πραγματική αιτία για την καθυστέρηση από την ψήφιση του νόμου, 

η κυρία Νεράντζη για αυτό ακριβώς εισηγείται σήμερα και φέρνει αυτό το διαβιβα-
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στικό έγγραφο με τον κύριο Διευθυντή, δεν υπάρχει καμιά άλλη αιτία. Εγκαίρως το 

τμήμα προμηθειών και συγκεκριμένα η προϊσταμένη, η κυρία Νεράντζη, έχει δει το 

θέμα, απλά περίμενε από το τμήμα διοίκησης και το τμήμα προσωπικού να τελειώσει 

τις διαδικασίες κατάταξης και τα βαθμολόγια και την τοποθέτηση, η οποία με νόμο, 

θα πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα, πάλι αλλάζουν και συνεχώς αλλάζουν και η 

νομοθεσία έρχεται συνεχώς και αλλάζει τα προηγούμενα που ψηφίστηκαν και αυτό 

θα το ζούμε από δω και πέρα νομίζω συνεχώς. Αυτό αποδεικνύεται τουλάχιστον μέ-

χρι τώρα.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Χρυσανθίδη ικανοποιημένος  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Δεν απάντησε στο δεύτερο μέρος, ποιες επιτροπές λει-

τουργούσαν μέχρι τώρα.  

Γαλάνης Στέργιος: Δεν υπάρχει κάποια επιτροπή, εξ όσον με ενημέρωσε η κυρία 

Νεράντζη, και μάλιστα μιλήσαμε και πάλι τηλεφωνικά επειδή και εγώ είχα κάποιους 

προβληματισμούς, πριν από την συνεδρίαση, δεν υπάρχει κάτι που να έγινε έξω από 

τον νόμο. Τουλάχιστον αυτά με ενημέρωση η προϊσταμένη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Ναι κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν είναι με την σύμφωνη γνώμη του νόμου. Ο νόμος λέει 

ότι μπαίνουν σε επιτροπές αυτοί που έχουν την γνώση. Με την κλήρωση; Καμιά φο-

ρά δεν έγινε αυτό. Δεν είναι λογικό. Θα πρέπει να είναι ο ειδικός στην επιτροπή που 

το ξέρει το αντικείμενο.  

κ. Πρόεδρος: Όταν ο νομοθέτης, κύριε Αναστασιάδη, προβλέπει κάποια πράγματα, 

να κάνουμε υπέρβαση του νόμου. Εφόσον δια κληρώσεως λέει να γίνουν αυτές οι 

επιτροπές θα πρέπει αυτό να ακολουθήσουμε. Έχετε διαφορετική άποψη και θέλετε 

να την εκφράσετε;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να γίνεται από επιλογή ικανών ανθρώπων.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ικανών υπαλλήλων. 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής 

εργασιών και υπηρεσιών που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο επόμενο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέμα πέμπτο: 

«Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής εργασιών και 

υπηρεσιών που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το έτος 

2012». Εδώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως τακτικό μέλος τοποθετείται ο αντιδή-

μαρχος έργων ο κύριος Μυστακίδης Παύλος και ως αναπληρωματικό μέλος ο αντι-

δήμαρχος ο κύριος Βαλτσάνης Δημήτριος.  

 

 - Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   6ο: Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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κ. Πρόεδρος: Πάμε στο έκτο θέμα: «Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την κατα-

στροφή άχρηστου υλικού». Και επίσης εδώ υπάρχουν, είναι τριμελής αυτή η επιτρο-

πή, όπως ανέφερα, δύο μέλη από την συμπολίτευση και ένα μέλος από την αντιπολί-

τευση. Από την συμπολίτευση ως τακτικά μέλη ορίζονται ο αντιδήμαρχος κύριος 

Μυστακίδης Παύλος και ο κύριος Δημητρίου Ευστράτιος και ως αναπληρωματικά 

ο κύριος Νιζάμης Δημήτριος και ο κύριος Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.  

Θα παρακαλούσα από την αντιπολίτευση ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέ-

λος. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Μπορώ; 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Τακτικό ο κύριος Δινάκης, αναπληρωματικό ο κύριος Μοσχο-

λιός  

κ. Πρόεδρος: Δινάκης Κωνσταντίνος, τακτικός μέλος, Μοσχολιός Ζωγράφος, ανα-

πληρωματικό μέλος. Και σε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπου χρειάζε-

ται κάποιο εξειδικευμένο μέλος, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, το μέλος αυτό του 

δημοτικού υπαλλήλου δηλαδή, θα αντικαθιστά το δεύτερο μέλος της συμπολίτευσης, 

έτσι. Το μέλος της αντιπολίτευσης θα παραμένει ως έχει.  

 

  - Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε 

βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και 

νυχτερινές ώρες. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.. 

 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο έβδομο θέμα της ημερήσιας: «Έγκριση καθιέρωσης εργασί-

ας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυ-

ριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο 

κύριος Χράπας Παντελής. Κάποιες ερωτήσεις επί του θέματος; Κάντε την εισήγηση, 

κύριε αντιδήμαρχε. 

Χράπας Παντελής: Κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Καλούμαστε να εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίες του προσωπικού καθαριότητας 

σε βάρδιες και σε 24ώρη βάση κατά τις Κυριακές και γενικότερα τις εξαιρέσιμες η-

μέρες και ώρες. Όπως γνωρίζετε όλοι η διεύθυνση καθαριότητας είναι μια υπηρεσία η 

οποία δεν έχει 07:00 –15:00 ωράριο. Δουλεύει όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ανε-

ξαιρέτως αν είναι Κυριακή, αργία ή Πρωτοχρονιά και ανεξαιρέτως όλες τις ώρες της 

ημέρας. Για αυτό τον λόγο, όπως αναφέρεται παρακάτω μέσα στην υπηρεσιακή εισή-

γηση, έχουμε ξεχωρίσει σε τρεις υποκατηγορίες γενικότερα την καθαριότητα. Ουσια-

στικά έχουμε την καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, που αφορά τους οδοκαθαρι-

στές, έχουμε την αποκομιδή απορριμμάτων, που αφορά τις πρέσες, απορριμματοφόρα 

γενικότερα και έχουμε τα βυτία και τα πλυντήρια κάδων και το ανοικτό το φορτηγό 

βασικά, τα οποία αφορά μια τρίτη υποκατηγορία. Όπως είδατε στην υπηρεσιακή ει-

σήγηση, ίσως να προβληματιστήκατε, βλέποντας σε κάποια σημεία, όπως στην απο-

κομιδή των απορριμμάτων αναφέρεται, φέρει ειπείν τις Κυριακές χρειάζεται ένας ο-

δηγός, δύο εργάτες, ένας επόπτης και ένας επιστάτης. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Χρειά-

ζονται ένας οδηγός και δύο εργάτες, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί ένας επόπτης ή 

ένας επιστάτης. Απλά εμείς προβλέπουμε τις θέσεις αυτή την στιγμή για να μπορούμε 

να τους αποζημιώσουμε σε περίπτωση που θα κληθούν να εργαστούν. Αυτή την 

στιγμή δηλαδή, με λίγα λόγια εμείς προβλέπουμε τις ειδικότητες του καθενός υπαλ-
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λήλου και τις ημέρες τις συγκεκριμένες και τις αργίες και τα νυκτερινά που έχουμε 

για όλο τον χρόνο. Αν έχετε καμιά ερώτηση, εγώ έχω τελειώσει. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Σαραντίδου και ο κύριος Χρυσανθίδης. Παρακαλώ κύριε 

Χρυσανθίδη.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Βασικά, όπως είπε και στην εισήγησή του ο κύριος αντι-

δήμαρχος, στο κομμάτι της αποκομιδής απορριμμάτων, θεωρώ ότι είναι υπερβολή να 

έχουμε έναν οδηγό, δύο εργάτες και να έχουμε έναν επόπτη και έναν επιστάτη. Θεω-

ρώ ότι πρέπει να γίνει ή επόπτης ή επιστάτης. Νομίζω ότι είναι περιττό, ειδικά την 

σημερινή εποχή που ζούμε είναι νομίζω ένας πλεονασμός, η λειτουργία και των δυο 

αυτών.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Σαραντίδου. Ζήτησε και άλλος να κάνει ερώτηση, ναι κύριε 

Γκότση, μετά.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Επειδή από ότι γνωρίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αυτά 

πληρώνονται από την στιγμή που βγει η απόφαση και μετά. Δηλαδή παίρνουμε εμείς 

την απόφαση τώρα, αρχές Φλεβάρη, που σημαίνει ότι για τον Γενάρη είναι κάποιες 

ώρες που δεν θα μπορέσουν να τις πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Αν κάνω λάθος πείτε 

μου. Μήπως θα έπρεπε την απόφαση αυτή να την πάρουμε στα τέλη της προηγούμε-

νης χρονιάς, έτσι ώστε να μην χάσουν τα λεφτά τους οι εργαζόμενοι;  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γκότσης.  

Γκότσης Ηλίας: Ήθελα να ρωτήσω αν το προβλέπει η νομοθεσία να υπάρχει επό-

πτης ή επιστάτης, αν υπάρχει νομοθεσία.  

Χράπας Παντελής: Όπως είπα και στην εισήγηση αυτήν την στιγμή προβλέπουμε, 

προβλέπουμε κάποιες θέσεις και κάποιες ειδικότητες εργαζομένων που ενδεχομένως 

να χρειαστεί να εργαστούν εξαιρέσιμη ημέρα και ώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δου-

λέψουν και ο επόπτης και ο επιστάτης την Κυριακή ή την εξαιρέσιμη ημέρα. Ενδεχο-

μένως να χρειαστεί να κληθεί κάποιος από αυτούς, αν δεν προβλέψουμε, όμως την 

θέση του επιστάτη δεν μπορούμε μεθαύριο και να τον φωνάξουμε να τον αποζημιώ-

σουμε, για αυτόν τον λόγο προβλέπουμε και θέση και επιστάτη και επόπτη. Αλλά 

οπωσδήποτε αν χρειαστεί θέση θα είναι ή ο ένας ή ο άλλος. Καταλάβατε. Ακριβώς ή 

ο ένας θα είναι ή ο άλλος, δεν μπορεί να είναι και οι δύο. Με τίποτε. Δεν το συζητά-

με, δεν ξέρω αν καλυφθήκατε, κύριε Χρυσανθίδη. Στο ή πάντα, πως θα το κάνουμε 

πέντε να βλέπουν και ένας να δουλεύει, με τίποτε. Και ένα δεύτερο για την κυρία Σα-

ραντίδου. Πολύ εύστοχη η ερώτησή σας, κυρία Σαραντίδου. Είναι η πρώτη φορά, εί-

ναι η πρώτη φορά που αποζημιώνονται εργαζόμενοι για εργασία σε εξαιρέσιμη ημέρα 

και ώρα, στο παρελθόν δεν είχαν αποζημιωθεί άλλη φορά. Έπαιρναν μόνο τις υπερω-

ρίες τους οι άνθρωποι, οι οποίες υπερωρίες, όπως γνωρίζετε, έχουν κοπεί. Αυτή την 

απόφαση την πήραμε, πρώτον για να είναι καλυμμένοι στο ωράριό τους, όταν βγαί-

νουν εκτός ωραρίου, για να μπορούν να δουλεύουν όλο το 24ωρο, σε 24ωρη βάση. 

Από την άλλη, όμως εγκρίνουμε εμείς αυτή την στιγμή και μία αμοιβή η οποία είναι 

περίπου στα 40 λεπτά την ώρα στην χαμηλότερη αμοιβή και φτάνει μέχρι τα 70 σε 

υψηλότερους βαθμούς, είναι ΔΕ και τα λοιπά, ανάλογα με τα κλιμάκια των εργαζο-

μένων, ωρομίσθια πάντα μιλάμε, έτσι, στους υπαλλήλους που ενδεχομένως να εργα-

στούν νύκτα ή και κάποιες ώρες νύκτας, άλλος μία, άλλος δύο, άλλος τρεις ώρες νύ-

κτα, ανάλογα, αλλά να μπορούν να αμειφθούν αυτήν την παραπάνω εργασία που θα 

κάνουν και φανταστείτε ότι τα ποσά είναι μηδαμινά. Είναι πρώτη φορά που εφαρμό-

ζεται η αποζημίωση της εργασίας την εξαιρέσιμη ημέρα και την νυκτερινή εργασία. 

Δεν έχει ξανά αποζημιωθεί, είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Από δω και μετά. Πρώ-

τη φορά γίνεται στα χρονικά δεν έχει ξανά συμβεί, πρώτη φορά τώρα γίνεται.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ολοκληρώσατε;  

Χράπας Παντελής: Ναι ολοκλήρωσα.  



 49 

κ. Πρόεδρος: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 
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Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί οκτάμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.. 

 
κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, πάμε στο όγδοο θέμα: «Έγκριση απασχόλησης εποχικού προ-

σωπικού επί οκτάμηνο για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα». 

Πάλι εισηγητής ο κύριος Χράπας. Ερωτήσεις επί του θέματος και λοιπά. Προχωράμε; 

Την εισήγηση, κύριε Χράπα.  

Χράπας Παντελής: Λόγω των αναγκών της διεύθυνσης καθαριότητας, της μείωσης 

του προσωπικού, αλλά και γενικότερα των αναγκών, των αυξημένων κατά την θερινή 

περίοδο, προτείνουμε στο δημοτικό συμβούλιο την πρόσληψη 21 ατόμων, 5 οδηγών, 

15 εργατών και 1 ηλεκτρολόγου – μηχανικού για το συνεργείο στο αμαξοστάσιο στην 

διεύθυνση καθαριότητας. Αυτοί θα είναι με κριτήρια ΑΣΕΠ, ευελπιστούμε να μας 

εγκρίνει η Υπουργική επιτροπή την συγκεκριμένη πρόσληψη, δεν ξέρουμε ακόμη αν 

θα γίνει, έτσι. Είναι για τις ανάγκες της υπηρεσίας, όπως σας είπα, για τις άδειες του 

προσωπικού, για τις έξτρα παροχές υπηρεσιών των δημοτών μας, ελπίζω να έχετε κά-

ποια ερώτηση. Έχω τελειώσει.  

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, μία διόρθωση. Στην εισήγηση από τις οικονομικές 

υπηρεσίες γράφει: «Η ανωτέρω πίστωση επαρκή για την δαπάνη πρόσληψης προσω-

πικού 20 ατόμων» στην δική σας, επειδή πήγα στο ,λογιστήριο, διορθώθηκε και έγινε 

21, διορθώστε το αν θέλετε και εσείς. Παρακαλώ κύριοι, ποιος θέλει να κάνει ερώτη-

ση, ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Γάτσιος. Ορίστε, κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αυτοί που θα προσληφθούν θα είναι Σερραίοι πολίτες ή 

από όλοι την Ελλάδα; Θα είναι Σερραίοι πολίτες ή θα είναι από όλοι την Ελλάδα; 

Γάτσιος Αθανάσιος: Ήθελα να ρωτήσω μόνο, κύριε αντιδήμαρχε, επειδή απαλλάσ-

σεται πλέον η δημοτική επιχείρηση από την καθαριότητα, οι υπάλληλοι της καθαριό-

τητας από τους περιφερειακούς δήμους, δεν επαρκούν πλέον, δεν επαρκούν οι υπό-

λοιποι υπάλληλοι για να αντιμετωπίσουμε την καθαριότητα; Πρώτον και δεύτερον, 

με αυτούς τους οκταμηνίτες παύουμε πλέον για την καθαριότητα να ζητάμε διμηνί-

τες;  

Χράπας Παντελής: Ε, Ξεκινώντας από τον κύριο Αναστασιάδη, όπως ξέρετε, κύριε 

Αναστασιάδη ο ΑΣΕΠ το μόνο που προτείνουμε, είναι μοριοδότηση της εντοπιότη-

τας, μια μοριοδότηση εντοπιότητας στους δημότες μας. Από κει και μετά, αυτό δεν 

σημαίνει ότι ένας άνεργος που έχει πολλά χρόνια ανεργίας και είναι κάτοικος Θεσσα-

λονίκης δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στο διαγωνισμό και να μην προσληφθεί. 

Είναι θέμα ΑΣΕΠ. Η εντοπιότητα είναι εντοπιότητα κανονικά. Όσον αφορά το δεύτε-

ρο σκέλος, από την στιγμή που θα έχουμε οκτάμηνα, κύριε Γάτσιο, από την στιγμή 

που θα έχουμε οκτάμηνα, τα δίμηνα πλέον θα είναι για έκτακτες και μόνο ανάγκες 
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και αν θα χρειαστούν. Αν θα χρειαστούν να προσληφθούν. Σας είπα και πριν το ήδη 

μειωμένο προσωπικό της διεύθυνσης καθαριότητας το έντεκα που λειτουργήσαμε, 

λειτουργήσαμε πάλι με το μόνιμο προσωπικό για την πόλη των Σερρών και ήταν ήδη 

μειωμένο, τα δίμηνα που παίρναμε ήταν για τις ανάγκες των περιφερειακών δήμων 

και για τις παροχές που θέλαμε να προσφέρουμε στους δημότες μας χρειαζόμασταν 

αυτό το προσωπικό. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει κάτι, να μπει σε ψηφοφορία το θέμα, ομόφωνα ναι; 

Μηλίδης Θεόδωρος: Τοποθέτηση για δύο λεπτά.  

κ. Πρόεδρος: Έχετε τον λόγο, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, 

χαίρομαι πραγματικά που δικαιωνόμαστε για μια ακόμη φορά. Το θέμα των οκταμη-

νιτών, ξέρετε ότι το είχαμε προβάλλει εξαρχής και βλέπαμε ότι υπήρχε αργοπορία. 

Είναι θετικό σήμερα που ψηφίζουμε και παίρνουμε απόφαση για πρόσληψη οκταμη-

νιτών. Δυστυχώς ένας χρόνος έφυγε άδικα, θα είχε προστεθεί πολύ μεγάλη υπηρεσία 

στους δημότες μας αν είχαμε ενεργήσει άμεσα. Διότι τότε λέγαμε, ο κύριος δήμαρχος 

συγκεκριμένα έλεγε, ότι, είναι σε όλα έτοιμος. Δυστυχώς δεν ήταν. Και αυτό ξέρετε 

που σκόνταψε; Σε κάτι έτσι αγκυλώσεις, κάποια εγωιστική συμπεριφορά θα έλεγα, 

αλλά και κάποιας στιγμής αδυναμία να ερμηνεύσουμε σωστά τον νόμο. Ο νόμος δεν 

απαγόρευε, έδινε την δυνατότητα, και οι νόμοι όταν δίνουν την δυνατότητα θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία. Δυστυχώς δεν έγινε. Οι οκταμηνίτες ξέρετε πάρα 

πολύ καλά, η πρόσληψή τους προσφέρει σημαντικά οφέλη. Πρώτα – πρώτα καταπο-

λεμούν την ανεργία στον τόπο μας, που είναι γενικά σε όλη την χώρα αυξημένη, αλλά 

και στον νομό μας παρά – πάρα πολύ αυξημένη. Όσον μπορούσε, έστω με τους λί-

γους αυτούς που θα πάρουμε. Σήμερα για ένα μεροκάματο γίνεται πανικός. Το δεύτε-

ρο, οι διαδικασίες είναι διαφανείς, ΑΣΕΠ, είναι πολύ σημαντικό. Καλύτερη παροχή 

υπηρεσιών και με λιγότερο κόστος. Η υπηρεσία καθαριότητας, κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι, που είναι πραγματικά ήρωες γιατί  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού). Κύριοι συνάδελφοι παρακαλώ ησυχία.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Οι οποίοι πραγματικά είναι ήρωες, και πολλές φορές, όταν ε-

μείς είμαστε μέσα στη ζεστασιά μας, στον καναπέ μας, τους ακούμε να περνούν με-

σάνυκτα και πρωινές ώρες, έχουν ανάγκη από βοήθεια, είναι ελλιπές το προσωπικό 

το γνωρίζουμε, στην υπηρεσία αυτή, και μάλιστα τώρα με τον διευρυμένο, τον Καλ-

λικρατικό μας δήμο, γίνεται ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, οι οκτα-

μηνίτες που θα προσλάβουμε θα επηρεάσουν πάρα πολύ και την καθημερινότητα του 

πολίτη, αλλά και την δημόσια υγεία και ακόμη την ομορφιά και τον ευπρεπισμό της 

πόλης μας. Για αυτό λοιπόν, είμαστε θετικοί και νομίζω ότι έστω και καθυστερημένα, 

σωστά πήρε το μήνυμα η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος προσωπικά, και νομίζω ότι 

σε αυτό έχει συμβάλλει όχι μόνο σύσσωμη η αντιπολίτευση, αλλά και οι εργαζόμενοι, 

οι οποίοι το φώναζαν, το διαλαλούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε λοιπόν, 

σύμφωνοι και νομίζω ότι, θα πρέπει να προσλαμβάνουμε οκταμηνίτες με την οικονο-

μική δυσπραγία που υπάρχει πάντοτε με κοστολόγηση και πάντοτε με το έργο που θα 

προσφέρουν, πόσο σημαντικό είναι, και εδώ στην καθαριότητα είναι πάρα – πάρα 

πολύ σημαντικό. Περικοπές και περιστολή δαπανών μπορούμε να κάνουμε από πολ-

λά άλλα πράγματα. Ψηφίζουμε επομένως την πρόταση.  

κ. Πρόεδρος: Δύο λεπτά, όσον το δυνατόν σύντομος, κύριε δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Μισό λεπτό, να υπενθυμίσω και να πω ότι στην χρονιά που μας πέρασε 

δεν επιδείξαμε αδράνεια για την πρόσληψη οκταμηνιτών και το είπαμε. Είπαμε την 

αλήθεια. Δυστυχώς, θελήσαμε να πάρουμε οκταμηνίτες και δεν μας έδωσε κωδικό το 

λογιστήριο. Μα θα μου πείτε ο υπάλληλος κάνει ότι θέλει; Δυστυχώς ένας υπάλλη-

λος, εάν θέλει, μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα. Οφείλετε, αυτό είναι καθαρό, 
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δεν το αρνείται κανένας, δεν μας έδινε κωδικό για να πάρουμε οκταμηνίτες. Βεβαίως, 

και εγγράφως μάλιστα, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια, λοιπόν, όταν ήρθε 

το θέμα της εργολαβίας καθαριότητας για τους περιφερειακούς δήμους, για τους 

πρώην δήμους που ενσωματώθηκαν στο δήμο Σερρών, είχαμε πει και τότε, από τότε 

είπαμε, ναι θα μπει εργολάβος στους δήμους που ενσωματώθηκαν στο δήμο Σερρών, 

στους πρώην δήμους, αλλά παράλληλα, είχαμε τονίσει επανειλημμένως, ότι θα πά-

ρουμε οκταμηνίτες για την πόλη των Σερρών. Ε, αυτό κάνουμε τώρα. Απλώς αυτά 

για υπενθύμιση.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει, μπαίνει το θέμα σε ψηφοφορία.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, επειδή, μισό λεπτό, μισό λεπτό.  

Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, πρέπει να αναγνωρίσουμε και κάποιο λάθος που κά-

νουμε δεν είναι δυνατόν να τα ρίχνουμε όλα στους άλλους.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, όταν ένα θέμα το επαναλαμβάνουμε, το επαναλαμβά-

νουμε, το επαναλαμβάνουμε, δεν κάνουμε τίποτε. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα την 

οποία πρέπει να αποδεχθεί το Σώμα, δηλαδή η δυσπιστία δεν οδηγεί πουθενά, ειλι-

κρινά σας το λέω. Ρωτήστε και την αρμόδια υπάλληλο. Νομίζω ότι το θέμα (ακούγο-

νται φωνές από το Σώμα) Το θέμα πρέπει να σταματήσει εδώ, να κλείσει εδώ. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Είπαμε ναι, κύριε Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Όχι για το θέμα αυτό, για το θέμα των οκταμηνιτών του έντεκα, έτσι, 

ας το κλείσουμε εδώ. 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Να ψηφίζουμε τώρα, άντε. (επικρατεί οχλαγωγία) 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη θέλω να το σεβαστείτε. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Εγώ να το σεβαστώ, κύριε Πρόεδρε;  

κ. Πρόεδρος: Ας το βάλουμε σε ψηφοφορία, τώρα. 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Αυτό που λέει τώρα ο κύριος Σταυρόπουλος δεν είναι επιλήψι-

μο; Αυτό που λέει, δεν είναι επιλήψιμο που λέει ψηφίζουμε τώρα και τελειώνουμε; 

Έχω τον λόγο να τοποθετηθώ ή δεν τον έχω επιτέλους; Δεν θέλω, ΄κύριε Πρόεδρε, 

ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου αφαιρείται τον λόγο;  

κ. Πρόεδρος: Μα εγώ δεν αφαίρεσα τον λόγο, μισό λεπτάκι, υπάρχει μια καλοπροαί-

ρετη νομίζω, δευτερολογήστε, παρακαλώ, εγώ δεν σας απέκλεισα από την δευτερο-

λογία. Δεν σας διέκοψα, απλούστατα είπα, το θέμα αυτό των οκταμηνιτών του έντε-

κα, νομίζω ότι το κλείσαμε και δεν πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, χάνουμε 

χρόνο και δεν καταφέρνουμε κάτι καλύτερο. Δευτερολογία, βεβαίως και έχετε δικαί-

ωμα. Παρακαλώ. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, δράττομαι της ευκαιρίας, μερικές φορές με α-

δικείται, σας το έχω πει, κύριε πρόεδρε, πρώτον με διακόψατε, για μισό λεπτό σας 

ζήτησα, πρώτον με διακόψατε, προηγουμένως ο κύριος δήμαρχος μιλούσε επί 25 λε-

πτά και άλλα δέκα μετά και δεν κάνατε τίποτε, έχει δικαίωμα, εγώ δεν είπα ότι δεν 

έχει δικαίωμα, αλλά και η αντιπολίτευση έχει κάποια δικαιώματα, έτσι.  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως έχετε και για αυτό δευτερολογείτε.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ξέρετε πότε θα τελειώνουμε, κύριε Πρόεδρε, αν μιλάει επί 

25 λεπτά ο κύριος δήμαρχος; Ο κύριος δήμαρχος έχει δικαίωμα, θα μιλάμε 40 ώρες 

εδώ μέσα.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κύριε Κοτρώνη, τώρα διακόπτεται! Έχετε τον λόγο, κύριε 

Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Λοιπόν, δηλαδή, είπα στην πρωτολογία μου ναι το ψηφίζουμε, 

το υπερψηφίζουμε, δηλαδή δεν πρέπει να γίνεται καμιά κριτική από κει και πέρα; 

Μια απλή κριτική έκανα, και το αποτέλεσμα ήταν να γίνει ένα σούσουρο, εν πάσει 

περιπτώσει, και δράττομαι της ευκαιρίας αυτής ότι και προηγουμένως που ο κύριος 
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δήμαρχος χαμογελούσε για κάποιο λόγο, δεν έκανε το ίδιο και δεν ανακάλεσε την 

ατυχέστατη έκφραση απέναντί μου να πει ότι «χαχάνιζα».  

κ. Πρόεδρος: Μην πάμε στα παλιά, κύριε Μηλίδη, σας παρακαλώ πολύ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Δεν το έκανα στην αρχή, κύριε πρόεδρε, αλλά μου δόθηκε ευ-

καιρία να το κάνω. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πω με πέντε γραμμές αυτό που θέλω να 

πω, θα το πω. Λοιπόν, είμαστε θετικοί στο θέμα αυτό, αλλά να μην, επαναλαμβάνω, 

γίνονται λάθη, όπως το 2011. Νομίζω ότι μπορούμε, νομίζω ότι μπορούμε με ορθο-

λογικό τρόπο, με υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν, όπως η συγκεκριμένη που λέμε, 

και ενδεχομένως και άλλες υπηρεσίες, όπως ετέθη το θέμα με τους κτηνιάτρους, πι-

θανόν να υπάρχει και τέτοια δυνατότητα.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι. (κάνει πα-

ρέμβαση ο κ. Αναστασιάδης) Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Επειδή υπάρχει ανεργία στην πόλη των Σερρών, φοβερή 

ανεργία, επιμένω μόνο στους διμηνίτες, γιατί οι οκταμηνίτες,… 

κ. Πρόεδρος: Σεβαστή η άποψή σας, την άκουσα και προηγουμένως. Το θέμα μπαί-

νει σε ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι, μόνο διμηνίτες. 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 
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Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, να ζητήσω από το Σώμα, αν μου το επιτρέπει φυσικά, 

επειδή είμαι κουρασμένος, έχω έναν τρομερό πονοκέφαλο, πρέπει να φύγω, ή αν θέ-

λετε να συζητήσετε κάποιο θέμα από τα υπόλοιπα που νομίζετε ότι είναι απαραίτητη 

η παρουσία μου, ευχαρίστως να το συζητήσουμε και να μου επιτρέψετε να φύγω.  

κ. Πρόεδρος: Κανένα πρόβλημα, νομίζω ότι τα θέματα, ναι κύριε Μηλίδη, κάτι θέλε-

τε να πείτε.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Φυσικά, αν είναι τόσο κουρασμένος ο δήμαρχος δεν μπορεί 

κανένας να πει να μείνει εδώ. Απλώς είναι αρκετά σημαντικό το θέμα 13. Αλλά αν 

είναι τόσο κουρασμένος ο δήμαρχος. 

 

ΘΕΜΑ   13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. του Δή-

μου Σερρών με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» με θέμα: «Α-

νάκληση της αριθμ. 11/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης 

προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προ-

σχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου 

Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012 και λήψη νέας απόφασης του 

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολι-

τικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012».  

 Εισηγητής: O πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ. 
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κ. Πρόεδρος: Θέλετε να κάνουμε αυτήν την αλλαγή να συζητήσουμε το 13 για να 

μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε τον δήμαρχο; Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος 

πάμε στο θέμα δεκατρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: [Έγκριση της υπ’ αριθμ. 

24/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου Σερρών με την επωνυμία «Οργανι-

σμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» 

με θέμα: «Ανάκληση της αριθμ. 11/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης προ-

ϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012 

και λήψη νέας απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης προϋπολογισμού εσό-

δων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτι-

κής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012].  

Εισηγητής ο πρόεδρος του νομικού προσώπου, ο κύριος Δούκας. Κύριε Δούκα έχετε 

τον λόγο για πέντε λεπτά.  

Δούκας Γεώργιος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε εν μέσου βαθιάς οικονομικής κρίσης για αυτό και 

εμείς στο νομικό πρόσωπο καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό που πιστεύουμε ότι εί-

ναι ρεαλιστικός, πραγματικός και ουσιώδης. Πρωταρχικό σκοπό έχει την κάλυψη α-

νελαστικών δαπανών, δηλαδή μισθοδοσίες, λειτουργικές δαπάνες. Στοχεύει βέβαια 

στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, στην μείωση των λειτουργικών 

δαπανών και στην υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Σαφώς και στην 

μείωση των υποχρεώσεών μας. Στόχος του προϋπολογισμού του 2012 του νομικού 

προσώπου είναι η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ, στο πρόγραμ-

μα «Βοήθεια στο Σπίτι» στην κοινότητα της Ορεινής, πρώην, στην αύξηση των οφει-

λομένων και στην βελτίωση των οφειλομένων από τους παιδικούς σταθμούς. Στην 

βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και στην αύξηση των αθλουμένων σε αυ-

τές. Παράλληλα δε, και στην πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού 

επιπέδου. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω πέντε – έξι αριθμούς που 

είναι όλος ο προϋπολογισμός. Στα έσοδα και τα έσοδα πως φεύγουν και γίνονται έξο-

δα. Υπάρχουν τα 2.165.000,00 ευρώ που έρχονται από τις ΚΑΠ και πηγαίνουν για 

μισθοδοσίες μόνιμων υπαλλήλων, υπάρχουν από τον δήμο 380.000,00 ευρώ που δί-

νονται για τους 15 αορίστου χρόνου των ΙΔΑΧ, που έχουμε, αυτούς που μας έδωσε ο 

δήμος, μετά το κλείσιμο των παιδικών σταθμών. Άρα λοιπόν και αυτά πηγαίνουν σε 

μισθοδοσίες υπαλλήλων. Υπάρχουν τα 250.000,00 ευρώ που είναι από την σύσταση 

του νομικού προσώπου, που έπρεπε εδώ, το νομίζω εδώ, ότι έπρεπε τα 250.000,00 

ευρώ αυτά να είναι πολύ περισσότερα, χρήματα δηλαδή που πηγαίνουν σε ρεύμα και 

πετρέλαια. Υπάρχουν τα 700.000,00 ευρώ που έρχονται από το ΕΣΠΑ που πηγαίνουν 

στους παιδικούς σταθμούς και στην κάλυψη της μισθοδοσίας των έκτακτων και επο-

χιακών υπαλλήλων, υπενθυμίζω εδώ ότι έχουμε πάρει 14 διμηνίτες και 4 βρεφονη-

πιοκόμες οκταμηνίτες, υπάρχουν και 90.000,00 ευρώ που έρχονται κατευθείαν για 

μισθοδοσία των υπαλλήλων του «Βοήθεια στο Σπίτι». Τι έμεινε λοιπόν να δούμε; Τα 

ενενήντα με εκατό χιλιάρικα που παίρνουμε από μισθώματα, ακίνητα, μισθώματα κυ-

λικείων, εισιτήρια, συναυλίες, διαφημίσεις από όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και 

λοιπά. Αυτά είναι τα χρήματα που εμείς κατανέμουμε σε ελαιοχρωματισμούς, σε δα-

πάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις και όλα τα υπόλοιπα. 

Αυτά είναι κατά κύριο λόγο, αυτός είναι ο προϋπολογισμός μας. Το ταμειακό υπό-

λοιπο βέβαια είναι 240.000,00 ευρώ στις 31.12.2011, το αποθεματικό βέβαια είναι 

190.000,00 ευρώ περίπου, δηλαδή της τάξεως του 5% με 7% των τακτικών εσόδων 

συν τα ΠΟΕ. Έρχομαι στα ΠΟΕ, χρωστάμε γύρω στις 500.000,00 ευρώ, αν είδατε τον 

προϋπολογισμό. Οι εξακόσιες τόσες χιλιάδες, έγιναν πεντακόσιες, μέχρι το Πάσχα θα 



 56 

μειωθούν κατά 50%, μέχρι το Πάσχα. Πιστεύω ότι όλος ο προϋπολογισμός σε γενικές 

γραμμές και χοντρά – χοντρά είναι αυτός. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Αντιπρόεδρος: (ανέλαβε την προεδρεία του Σώματος) Και εμείς ευχαριστούμε για 

τον χρόνο σας, κύριε πρόεδρε. Μπαίνουμε στον κύκλο των ερωτήσεων.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Όχι μια διευκρινιστική, δεν πρέπει να μας κάνει, μας εξη-

γήσει αυτό το πράγμα πως προέκυψε; 

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, νομίζω ότι αυτά που έπρεπε να πει ο κύριος πρό-

εδρος, μας τα είπε, στις ερωτήσεις που θα κάνετε, θα απαντήσει. Ευχαριστώ. Ερωτή-

σεις, παρακαλώ. Ο κύριος Μηλίδης, άλλος συνάδελφος, ο κύριος Κοτρώνης, άλλος; 

Κανείς. Έχετε τον λόγο, κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, οι ΚΑΠ που αναφέρεται τα 2.165.000,00 ευρώ 

για κάλυψη γενικών αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 1828/89 πιστεύε-

ται ότι με τα δεδομένα τα σημερινά θα έρθουν στο νομικό πρόσωπο; Πρώτο αυτό. 

Και το δεύτερο, τα έξοδα παρελθόντων ετών από τον δήμο για παιδικούς σταθμούς 

και ειδικότερα η συμμετοχή του δήμου στο ΚΑΦΚΑ που είναι από το 2007 μέχρι το 

2011, στην σελίδα έξι, που είναι 200.000,00 ευρώ, πάλι πιστεύεται ότι θα έρθουν στα 

ταμεία του νομικού προσώπου; Είναι από το 2007 οφειλόμενα αυτά. Ευχαριστώ. 

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Μηλίδη για τον χρόνο σας, ο κύριος Κοτρώ-

νης έχει τον λόγο.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Αυτό θέλω να ρωτήσω, τι σημαίνει δηλαδή εισηγούμαι την 

ανάκληση λόγω μη έγκαιρης επίδοσης των εγγράφων στον κύριο Χρυσανθίδη; Τι ση-

μαίνει αυτό, τι; Δεν πρέπει να απαντήσει; 

κ. Αντιπρόεδρος: Να απαντήσει ο κύριος Πρόεδρος. 

Δούκας Γεώργιος: Φυσικά και θα απαντήσω, κύριε Κοτρώνη. Θα απαντήσω πρώτα 

στον κύριο Μηλίδη. Πιστεύουμε ότι οι ΚΑΠ, αυτές που αναλογούν, τα 2.165 θα έρ-

θουν στο νομικό πρόσωπο. Ήδη έχει ροή χρημάτων. Θα παίρνει δηλαδή γύρω στις 

290 και τα υπόλοιπα των ΙΔΑΧ, αορίστου χρόνου άλλες είκοσι με τριάντα χιλιάδες. 

Άρα λοιπόν θα καλύψουμε ούτως ή άλλως αυτά τα ποσά που μας λέτε. Θα έρθουν, θα 

έρθουν, ναι. Τώρα όσον αφορά αυτά που λέει εδώ, για τα ΠΟΕ, για αυτά που έπρεπε 

να είχαμε πάρει για τους παιδικούς σταθμούς είναι κάπου 116, για τα είκοσι χιλιάρι-

κα, για κάθε έτος για τους παιδικούς σταθμούς πάλι και τα τριάντα επτά για τον α-

θλητικό οργανισμό, είναι της χρονιάς του εννιά – δέκα. Αυτά υπήρχε μια πρόταση να 

εξαλειφθούν, γιατί δεν πρόκειται τα πάρουμε ποτέ, θα πάρουμε μόνο τις τετρακόσιες 

πενήντα δύο, που δεν είναι τετρακόσιες πενήντα δύο είναι τετρακόσιες δύο, λόγω της 

μείωσης της ΚΑΠ που ήρθε στον δήμο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου. Τις 80.000,00 ευρώ 

που είναι τα δύο σαραντάρια που παίρναμε τους ΙΔΑΧ αυτά θα τα πάρουμε, ούτως ή 

άλλως. Τις 80.000,00 ευρώ που ήδη τις έχουμε πάρει είναι η διαφορά της επιχορήγη-

σης του δήμου, ήδη τις πήραμε προχθές, Πέρασε και από την οικονομική επιτροπή, 

δηλαδή, άρα όλα αυτά θα τα πάρουμε. Δεν ξέρω αυτό αν τελικά θα απαλλαγεί ή θα 

πρέπει να το περάσουμε από το δημοτικό συμβούλιο για να μην μπαίνουν και δη-

μιουργούν πρόβλημα στο λογιστήριο, θα δούμε αν το κάνουμε αυτό, αν το απαλείψει 

ο δήμος.  

Και έρχομαι τώρα σε εσάς κύριε Κοτρώνη για την απόφαση που μας λέτε. Στις 11 του 

μηνός είχαμε διοικητικό συμβούλιο για να περάσουμε τον προϋπολογισμό του νομι-

κού προσώπου. Επειδή υπήρχε καθυστέρηση όσον αφορά τον προϋπολογισμό ο 

γραμματέας πήγε να επιδώσει στον κύριο Χρυσανθίδη, ο κύριος Χρυσανθίδης το γύ-

ρισε πίσω, γιατί δεν είχε την βεβαίωση της επίδοσης. Εκεί έπρεπε να υπογράψει, λό-

γω της καθυστέρησης του προϋπολογισμού, όπως ξέρετε τον προϋπολογισμό τον δικό 

μας τον κάνει ο εξωτερικός συνεργάτης ο κύριος Βέρρος. Έτσι λοιπόν, δεν ήρθε ο 

κύριος Χρυσανθίδης στο διοικητικό συμβούλιο στις 11 του μήνα, μπορούσε πολύ ά-
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νετα να κάνει μια ένσταση και να μας απορρίψει. Άρα λοιπόν εμείς, αν το είχε κάνει 

αυτό θα είχαμε πάει Μάρτιο, για να μην πάμε Μάρτιο, για αυτό και ξανά ανακαλέσα-

με αυτήν την απόφαση και την ξανά πήραμε εκ νέου καθ’ όλα νόμιμα, για να μην 

μπορεί να μας κάνει ένσταση. Και να είναι και ο ίδιος παρών, δηλαδή, για να ακού-

σουμε και την δική του την πρόταση.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε πρόεδρε. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Κύριε πρόεδρε, επί προσωπικού. 

κ. Αντιπρόεδρος: Δεν είδα τίποτε επί προσωπικού, κύριε Χρυσανθίδη, υπάρχει χρό-

νος στις τοποθετήσεις, παρακαλώ, να τοποθετηθείτε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι προ-

σωπικό, ευχαριστώ. Τοποθετήσεις.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Ε, μισή ώρα σε αυτό το θέμα. 

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριε Χουρουζίδη, σας παρακαλώ, ο κύριος Χρυσανθίδης, άλλος 

θέλει να τοποθετηθεί; ο κύριος Μηλίδης, άλλος; η κυρία Σαραντίδου, ο κύριος Ανα-

στασιάδης, ο κύριος Γαλάνης. Έχετε τον λόγο, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε δήμαρχε, 

έχετε και πονοκέφαλο, θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο. Ξέρει ο κύριος δή-

μαρχος ότι είμαστε εδώ, ξέρει το πρόβλημα, το γνωρίζει. Δεν νομίζω ότι έχει αυτήν 

την άποψη ο κύριος δήμαρχος για να ενοχληθεί, ότι ιατρικό θέλει τουλάχιστον εδώ 

είμαστε.  

Λοιπόν, νομίζω ότι όταν ψηφίζουμε προϋπολογισμό, θα πρέπει να τους μελετάμε όλοι 

μας σε βάθος, γιατί μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα μέσα γραμμένα σε α-

ριθμούς και τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Με τις δυο ερωτήσεις που έκανα πήρα 

μια απάντηση από τον κύριο πρόεδρο, νομίζω ότι και ο ίδιος προβληματίστηκε αν θα 

έρθουν αυτοί οι ΚΑΠ τα 2.165, αλλά και τι θα γίνει με τα άλλα τα ποσά που βάζετε 

και πρέπει να υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο αυτά, κύριε πρόεδρε. Βλέποντας 

λοιπόν σε βάθος τον προϋπολογισμό αυτόν, παρατηρώ ότι πρόκειται για έναν εικονι-

κό προϋπολογισμό και όχι ρεαλιστικό όπως αναφέρατε στην εισήγησή σας. Κάποτε, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να φτάσουμε επιτέλους σε πραγματικούς, ρεα-

λιστικούς προϋπολογισμούς. Δεν μπορούμε, επειδή ο νομοθέτης λέει ότι πρέπει να 

είναι ισοσκελισμένοι να ισοσκελίζουμε όλα και να λέμε ότι όλα καλώς καμωμένα. Θα 

πρέπει λοιπόν, να είναι, σήμερα που περνάμε αυτή την μεγάλη οικονομική κρίση, να 

είναι κοστολογημένα. Για παράδειγμα, αυτήν την στιγμή είναι αβέβαιο αν θα πάρου-

με των παρελθόντων ετών, αυτά όμως μέσα στα έσοδα μπαίνουν, άρα δεν είναι ρεα-

λιστικός, έχει πλασματικό χαρακτήρα. Και έχουμε και αποκλίσεις πάρα πολύ σημα-

ντικές από τα παρελθόντα έτη. Ένα παράδειγμα θα σας πω, εισιτήρια λέει κολυμβη-

τηρίου 16.000,00 ευρώ, δεν νομίζω ότι πήραμε τέτοια χρήματα, ή από το τένις, για να 

μην αναφέρομαι και σε πολλά άλλα, αλλά τέτοια λεφτά δεν πήραμε, έτσι φαίνεται 

τουλάχιστον από τον προϋπολογισμό. Όμως τα προβλέπουμε, τα βάζουμε στα έσοδα, 

νομίζω ότι, για αυτό αναφέρθηκε περί ρεαλιστικού προϋπολογισμού. Νομίζω ότι κά-

ποτε πρέπει να γίνει πραγματικά ρεαλιστικός, γιατί όταν τόσα χρόνια που δεν ήμα-

σταν και γενικότερα στην χώρα, είδαμε τι παθαίνουμε σήμερα. Ένα άλλο έσοδο που 

με κάνει όμως ιδιαίτερη εντύπωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τα έσοδα από 

τροφεία. Βλέπω τα ποσά αυξημένα. Μήπως υπάρχει στην σκέψη να έχουμε αυξημένα 

και τα ποσά σε αυτούς που φέρνουν τα παιδιά τους στους βρεφικούς σταθμούς, βρε-

φονηπιακούς σταθμούς; Αυτό ούτε να το συζητήσω θα ήθελα. Νομίζω, θα πρέπει να 

δοθεί σαφής απάντηση, από τον πρόεδρο, από τον κύριο δήμαρχο, γιατί στην κατά-

σταση που ζει σήμερα ο συνδημότης μας, ο Έλληνας πολίτης, ο Σερραίος πολίτης 

είναι αδύνατον να ανταποκριθεί σε μια αύξηση, εάν υπάρχει, έτσι φαίνεται στον προ-

ϋπολογισμό. Σήμερα το πρωταρχικό που πρέπει να έχουμε όλες οι αρχές, είτε δημοτι-

κές, είτε ανώτερες αρχές, αλλά η δημοτική αρχή, το βασικό μας, ο βασικός μας άξο-
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νας πρέπει να είναι η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική αλληλεγγύη. Για αυτό ανα-

φέρθηκα στο θέμα των παιδικών σταθμών που νομίζω ότι είναι θέμα κοινωνικής αλ-

ληλεγγύης, θέμα κοινωνικής συνοχής. Θα πρέπει να είμαστε πάρα – πάρα πολύ προ-

σεκτικοί, ώστε με το μεγαλύτερο κόστος να μπορούμε να φιλοξενούμε περισσότερα 

παιδιά. Το αναφέρετε κάπου στην εισήγηση μέσα, αλλά περιμένουμε να γίνει πράξη. 

Τα έσοδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προκύψουν από το νοικοκύρεμα, από κει 

προκύπτουν και από προγράμματα. Υπάρχουν προγράμματα, αναφέρετε το ΕΣΠΑ, 

νομίζω ότι υπάρχουν και εθνικά και ευρωπαϊκά, ακόμη και άλλα προγράμματα. Εκεί 

θα πρέπει να επικεντρώσουμε, μαζί με το νοικοκύρεμα, βέβαια, του δήμου και των 

προσώπων, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων. Αυτά με λίγα λόγια για το 

σκέλος των εσόδων, κύριε πρόεδρε, με κοιτάτε, τελείωσε ο χρόνος μου;  

κ. Αντιπρόεδρος: Όχι, όχι. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Έχω δυο λεπτά;  

κ. Αντιπρόεδρος: Έχετε. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Στο σκέλος των εξόδων και με αυτό κλείνω. Εκεί στο σκέλος 

των εξόδων θα πρέπει να δώσουμε την μεγαλύτερη βαρύτητα και προσοχή. Εκεί γίνε-

ται το μεγάλο λάθος, το έχω πει πολλές φορές, και για αυτό οι προϋπολογισμοί πολ-

λές φορές είναι ανεβασμένοι, από τα πολλά έξοδα. Τα έσοδα δεν ανταποκρίνονται 

στα έξοδα. Θα πω δυο – τρία παραδείγματα και θα παρακαλέσω να τα λάβουμε σο-

βαρά υπόψη, και μάλιστα το νομικό πρόσωπο δια του προέδρου του και ο δήμαρχος. 

Έχουμε, από ότι έμαθα μέσα στο νομικό πρόσωπο οργανωμένη οικονομική υπηρεσία, 

λογιστική. Βλέπω εδώ αμοιβές λογιστών 26.000,00 ευρώ. Θεωρώ ότι το ποσό είναι 

μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν ξέρω όταν έχουμε οργανωμένη υπηρεσία 

πως βρέθηκε αυτό το ποσό. Αν το αναγάγουμε σε μηνιαίο εισόδημα είναι 2.200,00 

ευρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην σημερινή εποχή. Ακόμη και για τους ορ-

κωτούς 12.300,00 ευρώ, θεωρώ ότι είναι πολύ. Σήμερα όλοι πρέπει να κάνουμε υπο-

χωρήσεις. Δεν ξέρω αν εκ του νόμου είναι τόσο υποχρεωτικό. Για αυτό το βάζω με 

ερωτηματικό. Αλλά για τους άλλους λογιστές όχι, δεν νομίζω να υπάρχει νόμος που 

να λέει τόσο. Επίσης δίνει την δυνατότητα ο νόμος να μειώνουμε τα μισθώματα. Δεν 

βλέπω να έγινε κάτι ανάλογο για τα ΚΑΠΗ όπου νοικιάζουμε μισθώματα, όπου έ-

χουμε μισθώματα, στο Μητρούση, στο Σκούταρι, στις Σέρρες, νομίζω ότι τα ενοίκια 

μπορούν, σύμφωνα με τον νόμο, να μειωθούν κατά 20%, όπως κάνουμε όλοι μας, ο 

κάθε πολίτης, γιατί να μην το κάνει τότε ο δήμος.  

κ. Αντιπρόεδρος: Κάντε ησυχία, συνάδελφοι, σας παρακαλώ. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Και από κει και πέρα βλέπω και κάτι άλλα ποσά τα οποία θεω-

ρώ ότι θα έπρεπε να γίνονται, έτσι, πιο μελετημένα. Συντήρηση και επισκευή επίπλων 

είκοσι χιλιάδες, αν πάτε να δείτε στον αναλυτικό προϋπολογισμό, θα δείτε είκοσι χι-

λιάδες, είκοσι χιλιάδες, είκοσι χιλιάδες, είκοσι χιλιάδες, δείχνει αντιγραφή αυτό, κυ-

ρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όλο έτσι είναι καμιά φορά δεν τελειώνει αυτό το θέμα; 

Ή αγορά επίπλων και σκευών, βλέπω, 10.000,00 ευρώ, εγώ είμαι πεπεισμένος ότι επί 

πολλά χρόνια γίνεται έτσι, δέκα χιλιάδες, δέκα χιλιάδες, τι είναι αυτό δηλαδή; Συνε-

χίζει και διαιωνίζεται, ποτέ δεν τελειώνουν αυτά; Νομίζω ότι θα πρέπει να τα βλέ-

πουμε αυτά, γιατί όταν το βάζουμε το νούμερο, μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. 

Όπως για την συντήρηση λοιπού εξοπλισμού και ταρίχυνση των πτηνών στο μουσείο 

19.000,00 ευρώ. Θεωρώ πολύ μεγάλα τα ποσά αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμμα-

ζευτούμε γενικότερα, στην κατάσταση που ήμαστε.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Τελειώνω. Μισό λεπτό, όπως., τελειώνω, για την προμήθεια 

αθλητικού υλικού, άμα δείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον προϋπολογισμό για 

όλα οκτώ χιλιάδες, οκτώ χιλιάδες, οκτώ χιλιάδες, οκτώ χιλιάδες, οκτώ χιλιάδες, οκτώ 
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χιλιάδες, οκτώ χιλιάδες. Μα επιτέλους δεν υπάρχει μια διαφοροποίηση; Όλοι οι α-

θλητικοί οργανισμοί έχουν το ίδιο προσωπικό; Εννοώ να εξυπηρετούν τον ίδιο κό-

σμο; Έχουν τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες δράσεις; Αυτό δείχνει μια προχειρότητα. 

Για αυτό λέω ότι δεν είναι ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός. Θα πρέπει επιτέλους κά-

ποια στιγμή να τα δούμε στις πραγματικές τους διαστάσεις. Για να αγγίζουν, κατά το 

δυνατόν, σχεδόν 100% την πραγματικότητα. Τελευταία, λοιπόν πιστεύω ότι τα νού-

μερα είναι εικονικά για να ισοσκελίσουμε τα πράγματα στα έξι εκατομμύρια, παρόλο 

που πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, επιφυλάσσομαι στην δευτερο-

λογία, μετά από κάποιες εξηγήσεις που θα δοθούν για το,… 

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε, κύριε Μηλίδη για τον χρόνο σας. Ο κύριος Χρυ-

σανθίδης έχει τον λόγο.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνά-

δελφοι, Θέλω πρώτα να αναφερθώ όσον αφορά τον τίτλο του θέματος. Θεωρώ ότι ο 

πρόεδρος που τον επεξεργάστηκε δεν έπρεπε να μπει έτσι. Το δημοτικό συμβούλιο 

αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου και τίποτε 

παραπάνω. Έγκριση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου. Όχι όπως ήρθε το 

θέμα, ανάκληση και λοιπά, και λοιπά και λοιπά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφο-

ρούσε καθαρά το νομικό πρόσωπο. Έπρεπε να έρθει ως θέμα στην ημερήσια διάταξη 

«Έγκριση προϋπολογισμού του νομικού προσώπου 2012». Πάμε τώρα στο θέμα της 

ανάκλησης, γιατί εδώ βλέπω κάτι μεμπτό. Γιατί ο κύριος δήμαρχος προηγούμενα μι-

λούσε και έλεγε ότι εδώ πρέπει να λέμε την αλήθεια, εδώ εφαρμόζουμε την νομιμό-

τητα. Και επειδή τυχαίνει να είναι και ο Γενικός Γραμματέας εδώ που με ακούει αυτή 

την στιγμή, στην τοποθέτηση που κάνω, σαν εκπρόσωπος της παράταξης, έχω να πω 

τα εξής, να πάρει και την απάντηση ο κύριος Κοτρώνης.  

Στις 11.01 μου ήρθε η πρόσκληση τρεις παρά τέταρτο, για να συνεδριάσουμε στις 

επτά η ώρα το βράδυ. Την ίδια μέρα η πρόσκληση με μία επεξήγηση εξόδων, τίποτε 

παραπάνω, ως μέλος του Δ.Σ. Εδώ είναι τα στοιχεία, την παρέλαβα τρεις παρά τέταρ-

το, με αυτό εδώ το έντυπο. Αν λέγεται προϋπολογισμός αυτό. Αμέσως, για να δείξω 

στον κύριο δήμαρχο, το πόσο καλοπροαίρετοι είμαστε, πόσος θέλουμε να βοηθήσου-

με, πήρα τον πρόεδρο τηλέφωνο, και του λέω, κύριε πρόεδρε, δεν υπάρχει προϋπολο-

γισμός, δεν μπορεί να γίνει συνεδρίαση, πρέπει να ενημερωθούμε. Άλλωστε, ο προϋ-

πολογισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα, για αυτό και ο νομοθέτης το βά-

ζει πάντα σαν μοναδική συνεδρίαση. Είναι το ποιο σημαντικό θέμα, ένα μάλλον από 

τα σημαντικά θέματα, που πρέπει να συζητάει το διοικητικό συμβούλιο. Δυστυχώς 

όμως, δεν ακούστηκα, συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου, 

πήρε την απόφαση, και εδώ φαίνεται με πόση προχειρότητα λειτουργούμε, είναι μια 

πραγματικότητα, δεν αμφισβητείται αυτό, και φοβούμενοι μετά μήπως τυχόν γίνει 

κάποια ένσταση, ξανά κάναμε συμβούλιο, ξανά κάναμε συμβούλιο και ψηφίσαμε τον 

προϋπολογισμό.  

Και μπαίνω τώρα στο θέμα του προϋπολογισμού, αυτό για αποκατάσταση της αλή-

θειας, τι ακριβώς συνέβη. Δεν γύρισα καμιά επίδοση πίσω, τίποτε δεν γύρισα πίσω, 

απλώς καλοπροαίρετα είπα τον πρόεδρο να αλλάξει την συνεδρίαση.  

Πάνε στο θέμα του προϋπολογισμού, τον οποίο δεν ψήφισα και εξηγώ για ποιο λόγο 

δεν τον ψήφισα, με έγκριση της παράταξής μου, τον οποίο τον θεωρούμε πάρα πολύ 

πλασματικό. Ο 3463 και το άρθρο 159, ο κύριος αντιδήμαρχος το γνωρίζει πάρα πολύ 

καλά, ορίζει τις ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να υποβάλλεται ένας προϋπολογι-

σμός. Και εδώ μιλάμε για νομιμότητα, εδώ είμαστε εμείς να εφαρμόσουμε την νομι-

μότητα, και πραγματικά ο προϋπολογισμός του δήμου ψηφίστηκε από το δημοτικό 

συμβούλιο σωστά και γρήγορα στις 23.11. Άρα λοιπόν, έπρεπε το αργότερο ένα μήνα 

μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του δήμου να έρθει για ψήφιση και ο προϋπο-
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λογισμός του νομικού προσώπου και το αργότερο μέχρι 31.12.2011. Αυτό όμως δεν 

έγινε, και προσέξτε, δεν είναι τυχαίο που δεν ήρθε, την στιγμή μάλιστα, για πρώτη 

φορά το νομικό πρόσωπο έχει και λογιστή. Πληρώνουμε λεφτά, χρήματα για να μας 

συντάξουν προϋπολογισμό. Το πώς συνάσσεται ένας προϋπολογισμός, πρέπει να το 

αναφέρουμε. Άλλωστε στην φετινή περίοδο, το επεσήμανα και στον προϋπολογισμό 

του δήμου και στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Και εδώ είναι το έντυπο, 

από το οποίο πρέπει να είναι κανένας ικανότητα, να είναι ικανός λογιστής για να 

μπορεί να καταλάβει το τι λέει ο προϋπολογισμός αυτός, και πάλι αν μπορεί να τον 

καταλάβει. Πιστεύω πολύ δύσκολα θα καταλάβει τι λέει ένας προϋπολογισμός. Τι 

θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω το εξής, ότι εδώ όπως βλέπετε έχει τρεις στήλες 

στον προϋπολογισμό, έχει ο προτεινόμενος, τι προτείνουμε δηλαδή για το 2012, ο 

αναμορφούμενος και ο απολογισμός του δέκα. Δεν μας ενδιαφέρει ο απολογισμός του 

δέκα. Εμείς θέλουμε να προτεινόμενα, θέλουμε να δούμε να εισπραχθέντα έσοδα, τι 

εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά, για να μπορέσουμε να προτείνουμε για την νέα 

χρονιά. Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται, παρότι το έχω πει στο νομικό πρόσωπο, πολλές 

φορές, κάνω τις παρατηρήσεις μου, αλλά δυστυχώς δεν εισακούομαι. Και εδώ ο κύ-

ριος δήμαρχος, σήμερα, σε κάποιο άλλο θέμα, λέει ότι δεν κάνουμε προτάσεις. Δεν 

βοηθούμε να γίνουν κάποιες ενέργειες, σύμφωνα με τον νόμο. Πρέπει να καταλάβει 

και ο κύριος δήμαρχος, και ο κύριος πρόεδρος, ότι τον δήμο τον διοικεί αυτήν την 

στιγμή η δικιά σας παράταξη. Εμείς κάνουμε προτάσεις, αλλά δυστυχώς ότι είναι από 

την αντιπολίτευση δεν ακούγεται. Για αυτό λοιπόν, θα παρακαλούσα, θα παρακαλού-

σα, έτσι είναι, η πραγματικότητα αυτή είναι. Εσείς διοικείτε, οφείλετε να ακούσετε, 

να συνδέσετε την δικιά σας φιλοσοφία, τον δικό σας τρόπο λειτουργίας, αλλά και ε-

μείς έχουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι σε ωφέλεια των πολιτών. 

Αν θέλετε, πάρτε κάποιες από αυτές διαμορφώστε τις, βάλτε τις μέσα για να πετύ-

χουμε κάτι καλύτερο στο δήμο μας. Και εδώ, απορώ δηλαδή, γιατί δεν βλέπει το νο-

μικό πρόσωπο τον δήμο πως λειτουργεί. Σε κάποια θέματα του προϋπολογισμού και 

στην οικονομική επιτροπή νομίζω ότι λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Και ξέρει ο κύ-

ριος αντιδήμαρχος, ότι ισχύει για τον προϋπολογισμό του δήμου. 

κ. Αντιπρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Χρυσανθίδη.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Ε, θα μου επιτρέψετε κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ. Τα ίδια 

ισχύουν και για τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Όταν λοιπόν ήρθε ο 

προϋπολογισμός, για να μας πει ο κύριος πρόεδρος, είμαστε μέσα στις ημερομηνίες 

τις σωστές; Για ποιο λόγο δεν δίνονται κατευθύνσεις. Υπάρχει ο Γενικός Γραμματέ-

ας, ο οποίος είναι άριστος γνώστης της νομοθεσίας. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν δίνο-

νται κατευθύνσεις στο νομικό πρόσωπο, στις επιχειρήσεις, ώστε να συμβαδίζουν με 

τις διατάξεις του νόμου; Άλλωστε αυτό είναι υποχρέωση της δημοτικής αρχής και 

πρέπει να το κάνει. Το λέμε συνεχώς, αλλά δυστυχώς γίνονται πράγματα τα οποία δεν 

συμβαδίζουν με τον νόμο.  

Και μπαίνουμε στο θέμα του προϋπολογισμού, κανονικά. Πως θα ψηφίσουμε έναν 

προϋπολογισμό όταν, όπως σας είπα δεν υπάρχουν οι χρήσεις από την προηγούμενη 

χρονιά, να υπάρχει ο συγκριτικός πίνακας, πως θα ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό, 

από την στιγμή που υπάρχει διεύθυνση οικονομικού, υπάρχει λογιστής και δεν είναι 

κανένας στο διοικητικό συμβούλιο να μας ενημερώσει, να δώσει διευκρινίσεις για τα 

θέματα τα οποία θέλουμε. Πως θα ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό, όταν δεν έχετε 

αντιληφθεί ότι η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος είναι σε μια πολύ δύσκολη 

στιγμή και όλοι οι κωδικοί των εξόδων είναι αυξημένοι. Πως είναι δυνατόν να ψηφί-

σουμε έναν προϋπολογισμό όταν δεν έχει γίνει το αυτονόητο. Χρωστάμε εξακόσιες 

χιλιάδες, δεν είναι πεντακόσιες, είναι 578 χιλιάδες, και ο κύριος πρόεδρος είπε προη-
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γούμενα, ότι μέχρι τον Μάιο, Απρίλιο θα μειωθούν κατά εκατό χιλιάδες, ενώ προη-

γούμενα έλεγε ότι τα χρήματα τα οποία θα διαχειριστούμε είναι μόνο εκατό χιλιάδες.  

Τελειώνω, κύριε πρόεδρε,  

κ. Αντιπρόεδρος: Έχετε υπερβεί τον χρόνο σας πάρα πολύ. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Τελειώνω, κύριε πρόεδρε, πως λοιπόν, να ψηφίσουμε έναν 

προϋπολογισμό, από την στιγμή που δεν έχουμε μια αναλυτική κατάσταση των ΠΟΕ 

για να δούμε που οφείλουμε. Διότι όπως ξέρετε, κάποια των προμηθειών, γίνονται 

και αποφάσεις του προέδρου και δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Πώς να ψηφίσουμε 

έναν προϋπολογισμό, όταν υπάρχουν δέκα υπάλληλοι που έχουν φύγει για σύνταξη 

το λιγότερο, και στον κωδικό για το εφάπαξ έχουμε βάλει μόνο 15.000,00 ευρώ, και 

σε ερώτησή μου, μου λένε ότι θα κάνουν αναμόρφωση, μα γιατί να κάνουμε αναμόρ-

φωση. Αφού σχεδιάζουμε τώρα και μπορούμε να το αλλάξουμε, για τους συναδέλ-

φους, υπαλλήλους να τους εξυπηρετήσουμε ν πάρουν το ποσό που δικαιούνται. Πως 

είναι δυνατόν να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό όταν βάζουμε 8.500,00 ευρώ για 

αμοιβές αιρετών, είναι δυνατόν; Εδώ στο δημοτικό συμβούλιο και βλέπετε τι γίνεται 

για την πενιχρή αυτή αμοιβή που παίρνουμε των 70,00 ευρώ. Πως είναι δυνατόν να 

ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό, όταν  

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριε Χρυσανθίδη, σας παρακαλώ.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Τελειώνω, τελειώνω, τελευταίο κύριε πρόεδρε, σας ευχα-

ριστώ πολύ. Όταν…. 

κ. Αντιπρόεδρος: Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Χρυσανθίδη, τελειώσατε, δέκα λε-

πτά μιλάτε, ευχαριστώ παρά πολύ, ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Αναστασιάδης.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Εμένα με ξέχασες; 

κ. Αντιπρόεδρος: Κυρία Σαραντίδου, χίλια συγνώμη, ναι. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Δεν θα σχολιάσω πολύ, εγώ δυο πράγματα θέλω να πω. Το 

έχουμε πει και στον προϋπολογισμό του δήμου, ότι πραγματικά οι προϋπολογισμοί 

είναι ο καθρέπτης και δείχνουν όλο αυτό που πρόκειται να συμβεί, είτε στον δήμο, 

είτε σε νομικό πρόσωπο, ή σε μια επιχείρηση. Βλέπουμε λοιπόν, σε αυτόν τον προϋ-

πολογισμό καθαρά ότι στηρίζετε πάνω στην ανταποδοτικότητα, είτε λέγεται τροφεία 

για τους παιδικούς σταθμούς, είτε λέγεται εισιτήρια και άλλα έσοδα από αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Και ο πρόεδρος προηγουμένως ξεκίνησε λέγοντας ότι ζούμε μια με-

γάλη οικονομική κρίση που κύρια την πληρώνουν οι εργαζόμενοι που θέλουν να 

στέλνουν τα παιδιά τους στους παιδικούς και θέλουν τα παιδιά τους να αθλούνται και 

δεν έχουν καθόλου πλέον να ξοδεύουν έξοδα για αυτά. Που σημαίνει ότι εμείς θα έ-

πρεπε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες  

κ. Αντιπρόεδρος: Συνάδελφοι, λίγο ησυχία σας παρακαλώ. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Όχι όσο το δυνατόν ποιο φτηνές, αλλά δωρεάν και εκεί εί-

ναι που πρέπει και χρειάζεται η πολιτική βούληση, εκεί είναι που πρέπει πριν φτά-

σουμε στο σημείο να συντάξουμε προϋπολογισμό, να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε, 

και μην ακούσω πάλι ότι λεφτά δεν υπάρχουν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν. 

Κάποιος που το έχει πει δεν έλεγε ψέματα. Λεφτά υπάρχουν αρκεί να διατεθούν εδώ. 

Αυτός ο προϋπολογισμός λοιπόν, που βασίζεται στην ανταποδοτικότητα, γιατί πραγ-

ματικά τα χρήματα θα έρθουν λιγοστά από την κεντρική εξουσία, με όλα αυτά, θα 

καταλήξει το νομικό πρόσωπο σε αδιέξοδο. Γιατί; Γιατί κάποια στιγμή εκ των πραγ-

μάτων, οι δημότες δεν θα έχουν να πληρώσουν τα τροφεία τα παιδιά, δεν θα έχουν να 

πληρώσουν για τον αθλητισμό και εκ των πραγμάτων αυτή η επιχείρηση θα οδηγηθεί 

σε πτώχευση. Έτσι λοιπόν, να γιατί από την αρχή λέγαμε μέσα στο δήμο, μέσα σε 

οργανισμούς που είναι πρώτα και κύρια το συμφέρον του λαού, δεν πρέπει να λει-

τουργούν επιχειρήσεις, έτσι όπως λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Γιατί εκ των πραγμά-

των καταλήγουμε σε αδιέξοδο. Δεν μπορούμε λοιπόν, να ψηφίσουμε έναν προϋπολο-
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γισμό που έχει εικονικά νούμερα στις επιχορηγήσεις που θα έρθουν από την κεντρική 

εξουσία, και στηρίζεται κύρια στην ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών που θα προ-

σφέρει στους Σερραίους δημότες.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε, κυρία Σαραντίδου. Πρώτου δώσω τον λόγο στον 

κύριο Αναστασιάδη, να ζητήσω την παράταση. Βλέπω ότι περάσαμε πάλι τον χρόνο 

μας. Σύμφωνοι; Μία ώρα παράταση. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Αναστασιά-

δης. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ έχω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο θησαυρός της Ελ-

λάδος οφείλεται σε όλα τα παιδάκια τα μικρά, εμείς δεν είμαστε τίποτε. Εκεί πρέπει 

να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αν μπορεί να τα κάνει δωρεάν, τουλάχιστον 

να μην αυξήσετε τα τροφεία. Αυτό να το προσέξετε πάρα πολύ. Διότι δεν θα μπορεί η 

Ελληνίδα μητέρα να στείλει το παιδάκι της στον παιδικό σταθμό. Και, βλέπετε τι γί-

νεται, οι Αλβανοί και οι Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα και είναι ποιο πολλοί από 

τους Έλληνες και η Ελληνίδα μητέρα δεν θα μπορεί να κάνει παιδιά. Αυτό με τα τρο-

φεία, αν δεν μπορεί, πάντως να πάει στο ήμισυ, όχι να αυξηθούν. Αυτό ήθελα να πα-

ρατηρήσω και κάτι άλλο. Πρέπει να ξέρετε καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι το τελευταίο 

δίμηνο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο ήρθαν από τις παλιές ΣΑΤΕΣ περίπου γύρω στα δύο 

εκατομμύρια στο δήμο Σερρών, αυτό το ξέρετε, πιστεύω, έχουν έρθει πολλά λεφτά, 

μην λέτε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Προσέξτε όμως τα παιδιά, είναι το μέλλον της Ελ-

λάδος, αυτό τίποτε άλλο.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε, κύριε Αναστασιάδη και για τον χρόνο και για τις 

συμβουλές. Ο κύριος Γαλάνης έχει τον λόγο.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Νομίζω ότι πράγματι, σέβομαι τις απόψεις όλων και βλέπω ότι η κατάσταση είναι 

παρά πολύ δύσκολη, η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας είναι σε πολύ δύσκολο 

σημείο, το ίδιο και το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων για τα επόμενα χρόνια. Αυτό ση-

μαίνει ότι κάθε προϋπολογισμός που δείχνει την πρόθεση μιας δημοτικής αρχής, ενός 

νομικού προσώπου ή μιας κοινωφελούς επιχείρησης συνεχώς μπορεί να αλλάζει, θα 

σας θυμίσω εδώ ότι, όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος, πράγματι εμείς πολύ σωστά 

μέσα στις νόμιμες ημερομηνίες ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό και μας τιμώρησε η 

πολιτεία, μέσα σε εισαγωγικά, διότι τον Δεκέμβριο που ψήφισε τον δικό της προϋπο-

λογισμό, καθυστερημένα και έξω από τις ημερομηνίες, μείωσε τους Κεντρικούς Αυ-

τοτελείς Πόρους κατά 15%, μείωσε την ΣΑΤΑ και ποιος ξέρει με την νέα αυτή χρό-

νια πόσο πάλι θα μειώσει τις κεντρικές χρηματοδοτήσεις. Όσον αφορά για τις σχέσεις 

που υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώ-

που δεν μπορώ να έχω γνώση και δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Όμως, σας έλεγα, κυρί-

ες και κύριοι συνάδελφοι, για να δούμε πραγματικά κα τις θετικές πλευρές που έχουν 

και να είμαστε καλοπροαίρετοι, θα πρέπει, όπως στο νομικό πρόσωπο, έτσι και όσον 

αφορά τον δήμο να λειτουργούμε με ένα πολιτικό σκεπτικό και να μην προχωράμε σε 

ενέργειες οι οποίες καθυστερούν την λειτουργία του δήμου και εννοώ, θα είναι προ-

τιμότερο εδώ να λέμε με παρρησία την γνώμη μας και να μην προβαίνουμε σε νομι-

κές ενέργειες, όπως είναι οι ενστάσεις οι οποίες μπορούν να καθυστερήσουν την λει-

τουργία του δήμου. Έστω και αν έχουμε το έννομο συμφέρον, το νόμιμο δικαίωμα να 

τις κάνουμε. Γιατί όλες αυτές, όπως αντιλαμβάνεστε, ενέργειες, οδηγούν σε καθυστε-

ρήσεις, οδηγούν σε μη έγκαιρη ανταπόδοση του δήμου απέναντι στους προμηθευτές, 

στην μη έγκαιρη λειτουργία. Και σας λέω τα παράδειγμα, ο επίτροπος λέει σωστά 

ψηφίσαμε εμείς τον προϋπολογισμό στις 3 Νοεμβρίου και φέραμε μια αναμόρφωση 

που μας την ζήτησε η Περιφέρεια και ήρθατε εκεί πέρα αντιδράσατε, κάνατε ένσταση 

και όλα τα παραπάνω. Θέλω να πω, ότι ο κύριος Δούκας, φαντάζομαι, η καθυστέρη-

ση του νομικού προσώπου, για την οποία θα απαντήσει ο ίδιος, έχει να κάνει με εν-
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δεικτικές προθεσμίες, μα το ίδιο το κράτος, σας πληροφορώ, όταν μπείτε στα πρακτι-

κά της βουλής, στο parliament.gr, θα δείτε ότι ψήφισε τον ισολογισμό του δέκα, τώρα 

το 2012. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι πρωτοφανή. ΟΙ ημερομη-

νίες όλες είναι ενδεικτικές, τα δεδομένα, ειλικρινά σας το λέω αλλάζουν συνεχώς, 

μόνο στην χρονιά που ζήσαμε το 2011, με τα πολυνομοσχέδια, τα μνημόνια, τις νο-

μοθετικές ρυθμίσεις πρώτες που έγιναν, έχουν αλλάξει, συνεχώς θέματα που αφορούν 

είτε τον προϋπολογισμό του δήμου, είτε τα νομικά πρόσωπα, είναι τις κοινωφελείς 

επιχειρήσεις. Και μια τελευταία κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, για τις κατηγοριοποιήσεις, 

οι ΚΑΠ παλιά ήταν ξεχωριστοί, θα θυμούνται οι παλιοί συνάδελφοι. Έρχονταν οι 

ΚΑΠ και έλεγαν αυτά τα χρήματα για το νομικό πρόσωπο, για το συγκεκριμένο νο-

μικό πρόσωπο, αυτά τα χρήματα για τον δήμο. Τώρα οι ΚΑΠ από το 1.300, πήγαν 

στο 1.100, ένα εκατομμύριο καθαρά και έρχεται μάλιστα ενιαία. Δεν ξεχωρίζει να πει 

τι θα πάει στο νομικό πρόσωπο, στον κύριο Δούκα και τι θα μείνει στο δήμο. Επομέ-

νως τα χρήματα μπαίνουν μειούμενα, όσο περνάει ο καιρός και για αυτόν τον λόγο 

δυσκολεύεται ο κύριος Δούκας να σας δώσει απαντήσεις και για τις παλιές οφειλές. 

Να λέμε, να προσπαθήσουμε, να το πω διαφορετικά, να ανταποκριθούμε στις υπο-

χρεώσεις που είναι στον κύριο Δούκα, για την τρέχουσα χρήση. Όσον αφορά για τις 

παλιές οφειλές νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και το αντιλαμβα-

νόμαστε όλοι. Εγώ κρατάω, ειλικρινά, μικρό καλάθι ανησυχώ ιδιαίτερα γιατί βλέπω 

και τις αντιδράσεις, ο κύριος Στεργίου είναι εδώ, ο εκπρόσωπος της ΠΕΔ, βλέπω τις 

αντιδράσεις και της ΚΕΔΕ για όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται συνεχώς. Κάποια 

στιγμή μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να χρειαστεί τα κλείσουμε και τα δημαρχεία, 

όχι μόνο τα νομικά πρόσωπα. Για να απαντήσω και στην κυρία συνάδελφο, την κυρία 

Σαραντίδου.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε, κύριε Γαλάνη. Τον λόγο έχει ο πρόεδρος να δώσει 

απαντήσεις. Ορίστε, κύριε Δούκα. 

Δούκας Γεώργιος: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. 

Να απαντήσω πρώτα στον κύριο Μηλίδη και να του πω ότι ο προϋπολογισμός αυτός 

είναι πραγματικός και λιτός. Εγώ ανέφερα περίπου στα τέσσερα εκατομμύρια, ενώ 

στον προϋπολογισμό αναφέρονται έξι εκατομμύρια. Ενώ εγώ ανέφερα μόνο τέσσερα. 

Είδατε ότι υπάρχουν δέκα έξι χιλιάδες έσοδα από το κολυμβητήριο, ναι κύριε Μηλί-

δη, δέκα έξι χιλιάδες, γιατί έχουμε πει ότι οι σύλλογοι πρέπει να πληρώνουν. Κάποτε 

αυτός που χρησιμοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει κάτι να δίνει. Όχι τα λε-

φτά που θα πάρουμε εμείς, αλλά για να προσέχει αυτά που χρησιμοποιεί. Να μην ξο-

δεύεται το νερό, όχι για το νερό, αλλά για το ζεστό νερό. Από τα τένις, και από τα 

τένις θα πάρουμε. Όλα είναι προγραμματισμένα. Για πρώτη φορά το νομικό πρόσωπο 

θα έχει τέτοιου είδους έσοδα. Ένα σοβαρό θέμα είναι τα τροφεία. Σωστά το αναφέρα-

τε και μου δίνετε την ευκαιρία να το πω και εσείς, κύριε Αναστασιάδη. Αν βλέπατε 

και προσέχατε πέρυσι τα τροφεία ήταν τετρακόσιες χιλιάδες. Τετρακόσιες χιλιάδες 

και φέτος είναι εκατόν ενενήντα δύο. Γιατί πετύχαμε να περάσουμε μέσα στην ΕΕ-

ΤΑΑ 202 παιδιά. Το 105% αυτό που είχαμε από την αρχή εντάχθηκε. Έτσι λοιπόν, 

αυτά τα 202 παιδιά θα πληρωθούν εξ ολοκλήρου όλα από την ΕΕΤΑΑ, για αυτό είναι 

μόνο εκατό ενενήντα δύο, διακόσια τώρα. Εσείς νομίζετε ότι είναι πολλά, αλλά είναι 

τα μισά περίπου. Θα έρθει θέμα στο δημοτικό συμβούλιο για τα τροφεία, ούτε καν 

σκεφτήκαμε να τα αυξήσουμε, να τα μειώσουμε, κατά πόσο να τα μειώσουμε. Στην 

περιφέρεια που δεν έχει καθόλου τροφεία, σχεδόν, είναι 10, 20 με 30 ευρώ. Εδώ είναι 

40, 80 και 100. Τρεις κατηγορίες στην πόλη. Θα το φέρομε το θέμα στο δημοτικό 

συμβούλιο, να δούμε πως θα τα φτιάξουμε αυτά τα τροφεία ώστε η κρίση που χτύπη-

σε όλους τους εργαζόμενους να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να στέλνουν τα 

παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. Αν γίνετε και μπορούμε να ξαναμπούμε στην 
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ΕΕΤΑΑ, δεν συζητάω για το 13 θα μπούμε σίγουρα, από τα επόμενα χρόνια να μην 

πληρώνουν καθόλου τροφεία. Φυσικά, στόχος αυτός είναι. Υψηλή ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών με λιγότερα έξοδα. Είδατε 26.000, 00 ευρώ ότι έχουμε σε λογιστή, σε ορ-

κωτό λογιστή, μα τον ορκωτό λογιστή δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε, αν τον χρησι-

μοποιήσουμε θα δούμε, τι είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε, εκείνο θα πληρώ-

σουμε, στον ορκωτό. Στον λογιστή, δεν τον πληρώνουμε τον λογιστή είκοσι έξι χι-

λιάδες μόνο για αυτά που κάνει, αλλά και για την απογραφή το δέκα – έντεκα που 

μας έκανε. Τώρα είναι προς το τέλος της απογραφής. Είναι και για τα δύο μαζί. Τώρα 

κάτι είπατε και το ξέχασα λίγο, πάμε παρακάτω, γιατί τα έχω σημειώσει όπως μιλού-

σατε. Αυτά τα ενοίκια που πληρώνουμε. Είδατε ότι στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο 

παιδικό δεν έχει ενοίκιο. Είναι γιατί το τρίτο το πήραμε σε δικό μας κτίριο, και το τέ-

ταρτο και πέμπτο και το συγχωνεύσαμε και το πήγαμε σε δικό μας κτίριο. Έτσι γλι-

τώσαμε τα δύο χιλιάρικα το μήνα που δίναμε για ενοίκια. Όσον αφορά τα ενοίκια που 

δίνουμε για τα ΚΑΠΗ και για έναν παιδικό σταθμό που είναι στον Λευκώνα, δεν τα 

μειώσαμε, είναι στο πρόγραμμα να μειωθούν, τώρα θα τα πληρώσουμε τα ενοίκια. 

Όταν θα τα πληρώσουμε, θα τα πληρώσουμε με μείον 20%, βάσει του νόμου που ήρ-

θε και ισχύει από 01.07.2011. 

Και να πάμε τώρα και στον κύριο Χρυσανθίδη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμ-

βούλιο είχαμε στις 4 του μήνα. Στο τέλος του συμβουλίου ανακοίνωσα σε όλους ότι 

στις 11 την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε διοικητικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα τον 

προϋπολογισμό. Έλα όμως που ο προϋπολογισμός άργησε, είπαμε, να τον συντάξουν 

οι αρμόδιοι, αν πρέπει να ρίξω ευθύνες σε κάποιους θα το κάνω, δεν το έχω κάνει μέ-

χρι στιγμής. Ειδοποιήθηκε ο κύριος Χρυσανθίδης Δευτέρα, οι άνθρωποι που έχουμε 

στο λογιστήριο και περνάει από κει. Για αυτό λέω πήρε τον προϋπολογισμό σας εκτί-

μηση, μια εκτίμηση είναι ο προϋπολογισμός, δεν πέρασε ακόμη. Τώρα είναι, τώρα 

είναι υπό έγκριση. Εκτιμάται ότι θα ξοδέψουμε τόσα, εκτιμάται ότι θα πάρουμε τόσα. 

Εκτιμάται ότι τα έσοδά μας θα είναι αυτά. Εκτίμηση γίνεται. Απλά ήταν μεθοδευμένη 

η δουλειά του Χρυσανθίδη για να ακυρωθεί το διοικητικό συμβούλιο, να μπορεί να 

έχει την άνεση, αφού δεν ήρθε κιόλας, επειδή δεν ήρθε, μπορεί να κάνει ένσταση και 

θα δικαιωθεί και πράγματι θα δικαιωνόταν. Τι έπρεπε να κάνω εγώ να το αφήσω να 

πάμε Μάρτιο; Για αυτό και ανακάλεσα αυτήν την απόφαση και του το είπα τηλεφω-

νικά, ανακάλεσα αυτήν την απόφαση, ξανά έφερα γρήγορα το θέμα και έτσι είχαμε 

και την δική του παρουσία και την δική του άποψη, άσχετα αν δεν το ψήφισε. Είπε 

όμως αυτά που είχε να πει. Εισακούστηκαν, τα ακούσαμε. Αυτό είναι το θέμα, να 

μπορείς να τα λες, όταν πρέπει να τα λες, άσχετα εάν ο άλλος το κάνει ή όχι. Τώρα 

προέβλεψαν για το εφάπαξ δέκα πέντε χιλιάδες. Αν θα έχουμε ανθρώπους που θα 

βγουν σύνταξη και θα έρθουν να πάρουν εφάπαξ γιατί το εφάπαξ είναι για μεγάλα 

ποσά, θα ζητήσουμε έξτρα επιχορήγηση από τον δήμο, για να πληρωθούν τα εφάπαξ. 

Αν έφυγαν 5 – 6 και θέλουν από σαράντα χιλιάρικα, πάμε διακόσια, άρα θα ζητήσου-

με έξτρα επιχορήγηση από το δήμο για αυτόν τον σκοπό, άρα θα υπάρξει αναμόρφω-

ση του προϋπολογισμού. Τα 8,5 χιλιάρικα που λέμε, ενόψει κρίσης και εμείς δίνουμε 

8,5 χιλιάρικα σε έξοδα, εγώ στο προηγούμενο συμβούλιο το είχα πει, για τους αν-

θρώπους που έρχονται από τα χωριά πρέπει κάτι να παίρνουν και αυτοί, τα έξοδά 

τους βρε αδερφέ, την βενζίνη τους, τα εισιτήριά τους. Δηλαδή τους φωνάζουμε εδώ, 

τους χρησιμοποιεί το νομικό πρόσωπο, έχει την άποψή του στο συμβούλιο και δεν 

πρέπει να δώσει και τις βενζίνες, τα καύσιμά τους;  

Κύριε Αναστασιάδη, για σας για τα τροφεία που αναφέρατε, και πολύ σωστά το είπα-

τε, είπα ότι όταν το φέρουμε εδώ θα προτείνουμε να μειωθούν τουλάχιστον κατά το 

ήμισυ. 

κ. Αντιπρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε πρόεδρε. 
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Δούκας Γεώργιος: Ολοκλήρωσα. 

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.  

Δευτερολογία, αυτοί που πρωτολόγησαν. Ο κύριος Μηλίδης και ο κύριος Χρυσανθί-

δης και ο κύριος Γαλάνης, αν χρειαστεί. Ο κύριος Μηλίδης έχει τον λόγο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις από τον πρόεδρο, όμως σε ένα 

– δύο σημεία θα πρέπει να επικεντρωθώ. Πιστεύω ότι υπάρχει δέσμευση για τα τρο-

φεία ότι θα μειωθούν, οι συνθήκες αυτό επιβάλουν. Θα έρθει, είπατε, στο δημοτικό 

συμβούλιο, θα δούμε πως θα διαμορφωθεί, έχω πει στην πρωτολογία μου, ότι για μέ-

να το ποιο σημαντικό είναι η περιστολή των δαπανών οι οποίες δεν χρειάζεται να γί-

νουν και, κύριε πρόεδρε, δεν αναφερθήκατε καθόλου σε εκείνα τα εικοσαχίλιαρα που 

ήταν με την σειρά σαν, εν είδη ταρίφας, λες και είναι ταρίφα. Καθόλου δεν αναφερ-

θήκατε σε αυτό το θέμα, νομίζω έπρεπε και για αυτό να δώσετε μια εξήγηση. Τώρα 

για το θέμα, αυτό δηλαδή που λέω, υπό μορφή ταρίφας, μου κάνει εντύπωση, εγώ δεν 

είμαι λογιστής με πτυχίο, δεν ξέρω εγώ ΠΕ, αλλά οπωσδήποτε μου κάνει εντύπωση 

όταν βλέπω όλα οκτώ, οκτώ, οκτώ, οκτώ χιλιάδες, είκοσι, είκοσι, είκοσι, είκοσι χι-

λιάδες. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια διαφοροποιήσει, ένας επα-

ναπροσδιορισμός. Αυτό είπα και9 δεν άκουσα τίποτε στην δευτερολογία σας. Τώρα 

για το θέμα του λογιστή αναφέρθηκα στο γεγονός, θεώρησα το ποσό μεγάλο, διότι 

πιστεύω ότι υπάρχει και μια οργανωμένη οικονομική υπηρεσία στο νομικό πρόσωπο. 

Για αυτό αναφέρθηκα και επειδή περνάμε τέτοιους χαλεπούς καιρούς αυτός ήταν ο 

λόγος. Έδωσε απάντηση ο πρόεδρος, καθένας την εκλαμβάνει όπως νομίζει την απά-

ντηση, κατά το δοκούν. Επίσης, μια άλλη σημαντική περιστολή, βλέπω εδώ για τις 

επικοινωνίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 27.000,00 ευρώ, ξέρετε τι έγινε, να σας 

πω ένα απλό παράδειγμα, σε μας στο νοσοκομείο, στην δικιά μου την πτέρυγα, ως 

υπεύθυνος κλινικής κάθε δύο – τρεις μήνες υπογράφω υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα 

τηλέφωνα της υπηρεσίας μου είναι μόνον υπηρεσιακά. Μπορεί να γίνει περιστολή, 

είμαι σίγουρος. Σε αυτά αναφέρθηκα, επειδή λοιπόν, δεσμευτήκατε για κάποια πράγ-

ματα, αν και δεν πήρα απάντηση σε μερικά τα οποία να ήθελα να απαντήσετε, εμείς 

ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, με τις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει, και θα παρα-

καλέσω να ληφθούν σοβαρά υπόψη, όπως επίσης και την δέσμευση για το ευαίσθητο 

σημείο των παιδικών τροφείων, γιατί στην εισηγητική σας έκθεση, κύριε πρόεδρε, 

ξέρετε τι λέτε; Αύξηση ωφελουμένων και βελτίωση των υπηρεσιών των παιδικών 

σταθμών. Είναι βασικός άξονας στην εισήγησή σας, και καλύτερη αξιοποίηση των 

πόρων με μείωση των λειτουργικών δαπανώ, αυτό το νόημα είχες και η δευτερολογία 

μου, σας λέω ότι το ψηφίζουμε με τις παρατηρήσεις. 

κ. Αντιπρόεδρος: Τελειώσατε, κύριε Μηλίδη, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Τον 

λόγο έχει ο κύριος Χρυσανθίδης.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνά-

δελφοι, εδώ κοντεύουμε να τρελαθούμε. Πραγματικά με αυτά που ακούμε για μεθο-

δεύσεις από τον κύριο πρόεδρο είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή ακόμη και τα χαρτιά με 

τις υπογραφές τα οποία δείχνουν το τι ακριβώς συνέβη, μας μιλάει ο κύριος πρόεδρος 

για μεθόδευση, μα είναι δυνατόν! Επιτέλους. Εδώ είναι στην διάθεση του προεδρεί-

ου, ότι εγώ την τετάρτη το μεσημέρι έλαβα αυτά τα έγγραφα. Τετάρτη μεσημέρι. Εί-

ναι δυνατόν να συμμετέχω σε μια συνεδρίαση, κύριε πρόεδρε, χωρίς να έχω τον προ-

ϋπολογισμό στα χέρια μου; Χωρίς να έχω αυτά που προβλέπει ο νόμος; Ο κύριος α-

ντιδήμαρχος, προηγουμένως, αναφέρθηκε πολύ ωραία, τρεις φορές το είπε, ότι ο δή-

μαρχος, η δημοτική αρχή ψήφισε τον προϋπολογισμό στις 3 Νοεμβρίου, μέσα στις 

νόμιμες προθεσμίες, ναι ο δήμος έκανε αυτό, οι υπηρεσίες που εποπτεύονται από τον 

δήμο γιατί δεν το κάνανε; Και μεταφέρει αμέσως το τι έκανε η κυβέρνηση, ή το τι 

έκανε το νομικό πρόσωπο; Άρα λοιπόν, ή θα είμαστε νόμιμοι σε όλα, αλλιώς, ξεκά-
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θαρα πράγματα. Όσον αφορά το θέμα των λογιστών που ανέφερε οικονομική υπηρε-

σία. Πραγματικά το νομικό πρόσωπο έχει διευθυντή, έχει προϊστάμενο οικονομικού, 

έχει δύο υπαλλήλους και πληρώνουμε λογιστή 26.000,00 ευρώ και ορκωτούς λογι-

στές για να εφαρμόσουμε αγαπητοί κυρίες και κύριοι το διπλογραφικό σύστημα, το 

οποίο δεν μας το υποχρεώνει ο νόμος. Το υποχρεώνει στις επιχειρήσεις και στους δή-

μους, άρα λοιπόν σε μια τέτοια εποχή λιτότητας θα μπορούσαμε τέτοια να τα αποφύ-

γουμε. Τι αναφέρθηκε ο κύριος πρόεδρος θα εισπράξουμε αυτά και καμιά φορά δεν 

τα εισπράττουμε. Αλλά ποια είναι η πολιτική σας απέναντι στον αθλητισμό; Πρέπει 

να πληρώνουν τα σωματεία σήμερα; Και μιλάω για τα ερασιτεχνικά σωματεία. Και 

πάμε σε εκείνο που είπε ο κύριος Γαλάνης και αναφέρθηκε με αιχμές κατά της αντι-

πολίτευσης ότι κάνουμε ενστάσεις. Και ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Παπαβασιλείου, 

βγήκε στα κανάλια προχθές, βγήκαμε μαζί και είπε ότι δεν μπήκαν καύσιμα στο κλει-

στό γυμναστήριο για τον λόγο ότι κάναμε ένσταση. Τι σχέση έχει η ένσταση με τον 

προϋπολογισμό του δήμου. Εδώ είναι κύριε πρόεδρε η απόφαση,  

κ. Αντιπρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Χρυσανθίδη 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Σας παρακαλώ, κύριε πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος (Παπαβασιλείου Βασίλειος: Επί προσωπικού θα ζητήσω τον λόγο.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Βεβαίως, εδώ είναι το πρακτικό της οικονομικής επιτρο-

πής, της οικονομικής επιτροπής, το οποίο, είκοσι του μηνός ψηφίσαμε και δώσαμε 

χρήματα στο νομικό πρόσωπο. 80.000,00 ευρώ. Άρα λοιπόν, από πού προκύπτει αυ-

τό; Και εξάλλου ο 3463 στο άρθρο 158 προβλέπει δαπάνες, ΄΄ότι δηλαδή μέχρι να 

εγκριθεί ο προϋπολογισμός πως λειτουργεί ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα. Για 

αυτό λοιπόν, εμείς είμαστε δίπλα στην δημοτική αρχή, εμείς είμαστε δίπλα στον δή-

μαρχο, και το έχουμε κάνει όσες φορές το έχει ζητήσει. Είτε στην οικονομική επιτρο-

πή, είτε και ο ίδιος προσωπικά σε θέματα που αφορούσαν τον δήμο ακόμη και με 

τους εκπροσώπους μας στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Για αυτό λοιπόν, ας 

σκύψει στα προβλήματα που απασχολούν τους Σερραίους πολίτες να δώσει λύσεις 

και να μην τα βάλετε όλα στην αντιπολίτευση, ότι η αντιπολίτευση έχει εμπάθεια και 

δεν στηρίζει τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής. Για αυτό και οι περισσότερες απο-

φάσεις είναι ομόφωνες, αν πάτε και δείτε το αρχείο όλο. Άρα λοιπόν και εμείς έχουμε 

κάποιες προτάσεις, κάποιες τροποποιήσεις…. 

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Χρυσανθίδη. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Για αυτό λοιπόν τον προϋπολογισμό του νομικού προσώ-

που δεν θα τον ψηφίσουμε θα ψηφίσουμε μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Χρυσανθίδη, ευχαριστούμε.  

κ. Πρόεδρος: Ζήτησα τον λόγο, για ένα λεπτό, επί προσωπικού.  

κ. Αντιπρόεδρος: Θα έλεγα, κύριε πρόεδρε, επειδή είναι επί προσωπικού, να μην έ-

χουμε καμιά έκρηξη! Να το αφήσουμε.  

κ. Πρόεδρος: Όχι, όχι, καμία έκρηξη, ακούστε με, επειδή ο κύριος Χρυσανθίδης πα-

ραπιεί να γεγονότα. Βγήκα στην τηλεόραση και είπα συγκεκριμένα πράγματα. Δεν 

μίλησα ότι τα πετρέλαια του νομικού προσώπου εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό 

του δήμου, έτσι το εξέλαβε ο κύριος Χρυσανθίδης.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: και εμείς έτσι το πήραμε.  

κ. Πρόεδρος: Με για σας με χαρά σας. Ίσως, κύριοι συνάδελφοι, τα ελληνικά μου να 

μην είναι τόσο επαρκή, έτσι. Άλλα δεν είναι αυτό, αλλά δεν είναι αυτό, συγνώμη, συ-

γνώμη που το λέω, δύο πράγματα διαφορετικά. Δεν έχει καμία σχέση, όπως το ανα-

φέρετε εσείς, κύριε Χρυσανθίδη, το θέμα. Είπα ότι ο προϋπολογισμός του δήμου εί-

ναι ο βασικός μπούσουλας μέσω του οποίου μπορεί να χρηματοδοτηθεί το νομικό 

πρόσωπο. Έτσι, μην μπερδεύουμε τους προϋπολογισμούς. Δεν πέρασε ο προϋπολογι-

σμός για τον άλφα, βήτα, γάμα λόγο, δεν πέρασε ο προϋπολογισμός του δήμου, πείτε 
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μου με τι λεφτά θα ζήσει, με αυτά τα ψίχουλα που παίρνει; Με αυτά τα ψίχουλα που 

παίρνει; Προσέξτε, προσέξτε, κύριε Γάτσιο, αν είναι σοβαρά ή όχι 

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι, νομίζω ότι, παρακαλώ,  

κ. Πρόεδρος: Δεν θα κάνουμε διάλογο. Ζήτησα αυτό το πράγμα για συγκεκριμένη 

διευκρίνιση. Δεν νομίζω ότι είπα αυτό το οποίο λέτε εσείς. Εντάξει, πάμε στα video, 

πάμε στις τηλεοράσεις ξανά, να επαναλάβουμε να ίδια, έτσι; Ξεκαθαρίζω το θέμα 

ενώπιον του Σώματος.  

κ. Αντιπρόεδρος: Εντάξει, ολοκληρώθηκε το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Αρχίζει η 

ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία, τ4ελειώσαμε. (επικρατεί αναβρασμός) Αρχίζει η 

ψηφοφορία, συνάδελφοι.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι τον ψηφίζω, να μειωθούν τα τροφεί-

α. 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι, μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Όχι, μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες. 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι, μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες. 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι, μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες. 
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Δρίγκα Χρυσούλα:    Όχι, μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες. 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι, μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες. 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

κ. Δήμαρχος: Μου επιτρέπετε τώρα να αποχωρήσω.  

 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 33.027,11 € για την αποπληρωμή 

τιμολογίων που αφορούν προμήθεια καυσίμων μηνός Δεκεμβρίου 

2011. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι επιστρέφουμε στο ένατο θέμα της ημερήσιας: «Έ-

γκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 33.027,11 € για την αποπληρωμή τιμολογίων που 

αφορούν προμήθεια καυσίμων μηνός Δεκεμβρίου 2011». 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο δέκατο θέμα: «Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2011 – 2012 με [ΤΑΧΙ]» 

προϋπολογισμού 216.960,00 €». 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   11ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια γάλα-

κτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για επιπλέον τρεις 

μήνες. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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κ. Πρόεδρος: Ενδέκατο θέμα: «Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την 

προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για επιπλέον τρεις 

μήνες». 

Φωτιάδης Στέφανος: Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Ναι, παρακαλώ. 

Φωτιάδης Στέφανος: Πώς προέκυψε το ποσό, ένα αυτό και το δεύτερο είναι, όταν 

τελειώνει το οικονομικό έτος και πάμε στο άλλο δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε 

διαγωνισμό; Και εάν η προμηθεύτρια βιομηχανία είναι Σερραϊκών συμφερόντων, θα 

με ενδιέφερε.  

Γαλάνης Στέργιος: Εξ’ όσον γνωρίζω είναι Σερραϊκών συμφερόντων, για να απα-

ντήσω κατευθείαν στο τελευταίο ερώτημα. Η κυρία Νεράντζη μου ενημέρωσε ότι 

ετοιμάζει τον νέο διαγωνισμό, ο λόγος που δεν αξιοποιήσαμε όλο αυτό το υπόλοιπο 

της σύμβασης είναι ότι από τις αρχές του προηγούμενου έτους, κάποιοι από τους υ-

παλλήλους, με πράξη του επιτρόπου, δεν δικαιούνται να παίρνουν από την τεχνική 

διεύθυνση το γάλα αυτό που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, που παίρνουν οι υπάλ-

ληλοι της καθαριότητας, ναι δεν δίνετε πλέον με πράξη επιτρόπου, και για αυτό μας 

περίσσεψε, κύριοι συνάδελφοι, αυτό το ποσό. Η κυρία Νεράντζη ετοιμάζει αυτή την 

στιγμή διαγωνισμό και θέλησε να πάρουμε αυτήν την παράταση, και μάλιστα βε-

βαιώνει και η ίδια στο εισηγητικό της έγγραφο, ότι ενδέχεται να μην χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσουμε όλο το ποσό αυτό της σύμβασης που είχαμε ήδη κάνει. Ο λόγος 

ακριβώς που παίρνουμε σήμερα αυτήν την απόφαση είναι να κερδίσει χρόνο για να 

ολοκληρώσει την νέα διαδικασία. Έτσι με ενημέρωσε η ίδια.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Να συμπληρώσω λίγο, κύριε αντιδήμαρχε, είμαστε υποχρεωμέ-

νοι, από την σύμβαση να πάρουμε τις 67.000 λίτρα γάλα, ή μπορούμε να διακόψουμε 

στο τρίμηνο; 

Γαλάνης Στέργιος: Όσα χρειαζόμαστε θα τα πάρουμε, δεν είναι ανάγκη να τα πά-

ρουμε όλα τα λίτρα. Σας λέω ότι ακριβώς αυτό γίνεται προετοιμάζεται ο νέος διαγω-

νισμός. Η κυρία Νεράντζη έχει κάνει 60 διαγωνισμούς μέχρι τώρα, σας ενημερώνω 

κύριοι συνάδελφοι, έχει μειώσει πάρα πολύ το κόστος με όλους αυτούς τους 60 δια-

γωνισμούς που έχει κάνει.  

Φωτιάδης Στέφανος: Το γάλα το παίρνουν οι εργαζόμενοι;  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριοι συνάδελφοι, επειδή πραγματικά, οι συνθήκες είναι πάρα 

πολύ δύσκολες και ενδεχομένως να μας προβληματίζουν όλα αυτά, νομίζω, αν μου 

επιτρέπεται θα πάρω την πρωτοβουλία να έρθω σε επαφή και με τον σύλλογο εργα-

ζομένων, αν υπάρχει αυτό, δηλαδή αν έχει επιπέσει και στην δική σας αντίληψη, για 

φιάλες οι οποίες μένουν αδιάθετες, να δούμε πως θα μπορούσαν να διατεθούν και στο 

κοινωνικό παντοπωλείο, κύριε Πρόεδρε, και μάλιστα, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ, 

άλλωστε με έναν νέο νόμο, έναν νόμο σκούπα για την αυτοδιοίκηση, δίνετε η δυνα-

τότητα ίδρυσης και δημοτικών παντοπωλείων, δεν ξέρω να έχετε λάβει γνώση του 

νέου νόμου, επομένως θα μου επιτρέψετε να έρθω σε επαφή και με τον κύριο Κατιρ-

τζόγλου, τον πρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων, αν υπάρχουν αδιάθετες φιάλες να 

δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να τις διαθέσουμε είτε στο παντοπωλείο που ήδη 

υπάρχει, είτε σε ένα δημοτικό παντοπωλείο που θα ιδρυθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

 - Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ με 

θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΑΕΚΑΣ οικονομικού έτους 

2012».  

 Εισηγητής: O πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

κ. Πρόεδρος: Δωδέκατο θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. 

της ΔΑΕΚΑΣ με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΑΕΚΑΣ οικονομικού έτους 

2012». 

Εισηγητής είναι ο πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ, ο κύριος Καλαϊτζίδης. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά τα ε-

κατομμύρια του κυρίου Δούκα, συζητάμε για έναν προϋπολογισμό, του οποίου τα 

έσοδα έχουν προϋπολογιστεί στις 15.000,00 ευρώ και προκύπτουν από τους τόκους 

των υπόλοιπων διαθεσίμων που έχουμε, λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου 

που έγινε, όπως θυμάστε, σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, και οι δαπάνες αφο-

ρούν την λειτουργία της ΔΑΕΚΑΣ ουσιαστικά. Είναι πολύ απλός ο προϋπολογισμός, 

απλά να ενημερώσουμε ότι το 2011 οι μόνες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ήταν 

οι απαραίτητες για την ανώνυμη εταιρεία που έχουν να κάνουν με το λογιστήριο και 

με τις δημοσιεύσεις, καμιά άλλη δαπάνη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόέδρε, πρώτη ερώτηση, τα έσοδα είναι μόνο από τις 

χρηματικές καταθέσεις της εταιρείας και εάν είναι έτσι, η δεύτερη ερώτησή μου είναι, 

σε έναν προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ, έτσι λέει εδώ, νοούνται διαφημίσεις 

2.,500,00 ευρώ; Λογιστική κάλυψη 2.214,00 ευρώ, νομική κάλυψη 2.000,00 ευρώ, 

δηλαδή από τα 15.000,00 ευρώ είναι, θα ήθελα έτσι λιγάκι να απαντήσετε.  

κ. Πρόεδρος: Ναι κύριε Γκότση. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε σας, υπάρχουν υπάλληλοι που 

δουλεύουν στην, έχετε προσωπικό; Όχι, είσαι μόνος. Όχι, όχι εγώ νομίζω ότι μάλλον 

δεν πρέπει να υπάρχει. Μάλλον δεν πρέπει να υπάρχει, σε βλέπουμε με πολύ ύφος 

λυπημένο, προϋπολογισμός δέκα πέντε χιλιάρικα, δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό και 

λοιπά, εσύ ένας πρόεδρος τι μπορείς να κάνεις δηλαδή, (ακούγονται γέλια). 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Όσον αφορά τις δαπάνες που ανέφερε ο κύριος Μηλίδης, 

έχουν να κάνουν οι 2,5 χιλιάδες, κύριε Μηλίδη, με τις δημοσιεύσεις που απαιτείται να 

έχει μια ανώνυμη εταιρεία. Παραδείγματος χάριν, δημοσίευσης της μείωσης του με-

τοχικού κεφαλαίου που έγινε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, την δημοσίευση 

του ισολογισμού και τα λοιπά, δαπάνες καμιά άλλη δεν πρόκειται να γίνει, απλά είναι 

προϋπολογισθέντα αυτά. ¨οσο9ν αφορά την νομική κάλυψη, απλά αναφέρω ότι οι 

μόνες δαπάνες που έγιναν μέσα στο 2011 είναι τριάντα ευρώ, που προέκυψαν από το 

2010, για να παραδώσουν μια δικαστική απόφαση. Κύριε Γκότση, εύλογο το ερώτη-

μά σας, ο λόγος που κρατήσαμε, όσον αφορά την δαπάνη για το λογιστήριο, κύριε 

Μηλίδη, νομίζω ότι το λογιστήριο οι δαπάνες είναι ελάχιστες γιατί έχουμε βιβλία τρί-

της κατηγορίας, δεν είναι απλά έσοδα – έξοδα, και είναι ελάχιστη η αμοιβή του λογι-

στή. Όσον αφορά τον λόγο ύπαρξης της εταιρείας, κρατήσαμε την εταιρεία, ως ανώ-

νυμη εταιρεία πλέον, δεν έχουμε καθόλου προσωπικό, δυστυχώς αν θέλαμε να έχουμε 

μια ενεργεί εταιρεία έπρεπε να στελεχωθεί η εταιρεία, η δημοτική επιχείρηση τα 

προηγούμενα χρόνια, υπήρχε ένας υπάλληλος, ο οποίος μεταφέρθηκε στον δήμο. Υ-

πάρχει ένα Δ.Σ. από αξιόλογους ανθρώπους, έχουμε συνεδριάσει αρκετές φορές, έ-

χουμε πάρει κάποιες αποφάσεις, θεωρώ πως, ίσως η εμπειρία αυτή αποτελέσει ένα 

ευέλικτο και αναπτυξιακό εργαλείο στο μέλλον. Περιμένουμε τις προτάσεις από τα 

ΤΕΙ, ώστε να κινηθούμε πάνω σε αυτές τις προτάσεις και ίσως κάτι καλό προκύψει 

στο μέλλον.  
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 - Εγκρίνεται.  

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το Δασικό Φυτώριο Σερ-

ρών. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ. 

 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο Δέκατο τέταρτο θέμα, το δέκατο τρίτο συζητήθηκε : «Έ-

γκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το Δασικό Φυτώριο Σερρών». 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αιθουσών του Κοινοτικού 

Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

κ. Πρόεδρος: Δέκατο πέμπτο θέμα.  
Ο κύριος Αναστασιάδης κάτι θέλει να ρωτήσει. Και εάν χρειαστεί έχουμε και τον 

πρόεδρο του Μητρουσίου, της Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Είπατε δωρεάν, σε ποιες εταιρείες; Σερραϊκές; Του δήμου 

Σερρών; Αν είναι του δήμου Σερρών, βεβαίως, αλλά αν.  

Γαλάνης Στέργιος: Αν μου επιτρέπετε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, πρόκει-

ται για μία, μας ζητήθηκε από την Περιφέρεια, από τον έλεγχο νομιμότητας, να φέ-

ρουμε επίσης κάποια πρόσθετα στοιχεία, τοπογραφικό διάγραμμα ακριβώς, έχουμε 

ξαναπάρει απόφαση για αυτό το θέμα, υπενθυμίζω στους συνάδελφους, είναι (ακού-

γονται φωνές, άλλο ρωτάω). Να είναι γνωστό, η ΕΣΑΝΣ είναι και η ΔΑΕΚΑΣ του 

κυρίου Καλαϊτζίδη η ανώνυμη εταιρεία Σερρών, πρώην ΚΑΔΕ, είναι δική μας ανώ-

νυμη εταιρεία και είναι η ΕΣΑΝΣ στην οποία έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και 

είναι πρόεδρος ο κύριος δήμαρχος. Κύριε πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει η 

σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου, είναι εδώ ο κύριος Πρόεδρος, αν θέλει 

μπορεί να πάρει τον λόγο. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τι ψηφίζετε εδώ, ναι στην δημοτική επιχείρηση, ΔΑΕ-

ΚΑΣ, όχι στην ΑΝΕΣΕΡ, διότι δεν είναι δημοτική επιχείρηση.  

κ. Πρόεδρος: Όχι στην ΕΣΑΝΣ, όχι στην ΑΝΕΣΕΡ. 

Γαλάνης Στέργιος: Είναι πρόεδρος ο κύριος Δήμαρχος.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αν είναι δημοτική επιχείρηση, ναι. Αν είναι δημοτική επι-

χείρηση, ναι.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ομόφωνα ναι. Ωραία. Κύριε πρόεδρε, δεν νομίζω να θέλατε 

κάτι να πείτε, ωραία. 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

«Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στα Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελέ-

νης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέκατο έκτο θέμα: 

[Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση 

χώρων και δρόμων στα Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινά-

του]. 
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 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έρ-

γου: «Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού μεγάρου», προϋπολογι-

σμού 72.425,81 €, δαπάνη εργασιών 72.425,80 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Δέκατο έβδομο θέμα: [Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστι-

κής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού μεγάρου», προϋ-

πολογισμού 72.425,81 €, δαπάνη εργασιών 72.425,80 €]. 

Γκότσης Ηλίας: να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε είναι της προηγούμενης δημοτικής αρ-

χής; 

κ. Πρόεδρος: Ναι, ναι της προηγούμενης. 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα βελ-

τίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών», προϋπολογισμού 

115.000,00 €, δαπάνη εργασιών 116.916,91 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

κ. Πρόεδρος: Δέκατο όγδοο θέμα: [Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

του έργου: «Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών», προϋπολογισμού 

115.000,00 €, δαπάνη εργασιών 116.916,91 €]. 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών 1ου Εξαμήνου 2011. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σ. 

 

κ. Πρόεδρος: Δέκατο ένατο θέμα: «Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών 1ου 

Εξαμήνου 2011» 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση άδειας τοποθέτησης 2ης ενδεικτικής φωτεινής πινακίδας 

φαρμακείου. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

κ. Πρόεδρος: Εικοστό θέμα: «Έγκριση άδειας τοποθέτησης 2ης ενδεικτικής φωτει-

νής πινακίδας φαρμακείου». 

 

 - Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ   21ο: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου στον κ. 

Ζλάτκο Χρήστο του Δημητρίου στην Δ. Κ. Σερρών του Δήμου Σερ-

ρών. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Εικοστό πρώτο θέμα: «Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας Υπηρε-

σιών Διαδικτύου στον κ. Ζλάτκο Χρήστο του Δημητρίου στην Δ. Κ. Σερρών του Δή-

μου Σερρών». 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυ-

ξε την λήξη της συνεδρίασης. 

 

 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες α-

ποφάσεις:  

 

 

Πρ. 1/3/ 2012  Σχετικά με επερώτηση του κ. Μηλίδη Θεόδωρου που αφορά πιστώ-

σεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την κάλυψη της δαπάνης 

των φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων.  

 

20 / 2012 Απόδοση τιμής στον απερχόμενο Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Παντελή Κουροπαλάτη. 

 

21 / 2012 Σχετικά με καθιέρωση ετήσιας υποτροφίας «Θεόδωρου Αγγελόπου-

λου».  

 

22 / 2012 Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το θέμα των αδέσποτων ζώων του 

Δήμου Σερρών. 

 

23 / 2012 Συγκρότηση επιτροπών έτους 2012, σύμφωνα με το άρθρο 46 και 28 

παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

24 / 2012 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής 

εργασιών και υπηρεσιών που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012. 

 

25 / 2012 Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού, 

για το έτος 2012. 

 

26 / 2012 Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού Καθαριότητας σε 

βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και 

νυχτερινές ώρες. 

 

27 / 2012 Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί οκτάμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.  
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28 / 2012 Έγκριση αποπληρωμής τιμολογίων που αφορούν προμήθεια καυσίμων 

μηνός Δεκεμβρίου 2011. 

 

29 / 2012 Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης της υπη-

ρεσίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2011 – 2012 με [ΤΑ-

ΧΙ]» προϋπολογισμού 216.960,00 €. 

 

30 / 2012 Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια γάλα-

κτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για επιπλέον τρεις 

μήνες. 

 

31 / 2012 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ με 

θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΑΕΚΑΣ οικονομικού έτους 

2012».  

 

32 / 2012 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. του Δή-

μου Σερρών με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» με θέμα: «Α-

νάκληση της αριθμ. 11/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης 

προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προ-

σχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου 

Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012 και λήψη νέας απόφασης του 

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολι-

τικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012».  

 

33 / 2012 Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το Δασικό Φυτώριο Σερ-

ρών, με τίτλο: «Προμήθεια δένδρων και θάμνων για τον Καλλικρατικό 

Δήμο Σερρών».  

 

34 / 2012 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αιθουσών του Κοινοτικού 

Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου. 

 

35 / 2012 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

«Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στα Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελέ-

νης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου». 

 

36 / 2012 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έρ-

γου: «Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού μεγάρου», προϋπολογι-

σμού 72.425,81 €, δαπάνη εργασιών 72.425,80 €. 

 

37 / 2012 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα βελ-

τίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών», προϋπολογισμού 

115.000,00 €, δαπάνη εργασιών 116.916,91 €. 
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38 / 2012 Έγκριση απολογισμών της «66ης Σχολικής Επιτροπής του Πειραματι-

κού Δημοτικού Σχολείου Σερρών», έτους 2011 α’ εξαμήνου. 

 

39 / 2012: Έγκριση άδειας τοποθέτησης 2ης ενδεικτικής φωτεινής πινακίδας 

φαρμακείου, επί της οδού Δημ. Μαρούλη 12.  

 

40 / 2012 Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου στον κ. 

Ζλάτκο Χρήστο του Δημητρίου στην Δ. Κ. Σερρών του Δήμου Σερ-

ρών. 

 

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                  ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

1)  Αναστασιάδης Αντώνιος 

2) Αποστολίδου Ραχήλ 

3) Αραμπατζής Θεόδωρος 

4) Αρναούτογλου Φωτεινή 

5) Βαλτσάνης Δημήτριος 

6) Γαλάνης Στέργιος 

7) Γάτσιος Αθανάσιος 
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8) Γκότσης Ηλίας 

9) Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

10) Δημητρίου Ευστράτιος 

11) Δήμου Ιωάννης 

12) Δινάκης Κων/νος 

13) Δούκας Γεώργιος 

14) Δρίγκα Χρυσούλα 

15) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

16) Θεοχάρης Μιχαήλ 

17) Ίντος Δημήτριος 

18) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

19) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

20) Κοτρώνης Παναγιώτης 

21) Μερετούδης Δημήτριος 

22) Μηλίδης Θεόδωρος 

23) Μοσχολιός Ζωγράφος 

24) Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 
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25) Μυστακίδης Παύλος 

26) Νιζάμης Δημήτριος 

27) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

28) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

29) Σούζας Ζαχαρίας 

30) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

31) Στεργίου Νικόλαος 

32) Τατούδης Παναγιώτης 

33) Φωτιάδης Στέφανος 

34) Χασαπίδης Κων/νος 

35) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

36) Χράπας Παντελής 


