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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

  

ΘΕΜΑ   1ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη δανείου για χρηματοδότηση χρεών 

του δήμου Σερρών». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   2ο: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ για την πραγματοποίηση εκδήλω-

σης απονομής τίτλου επίτιμου δημότη της πόλης των Σερρών στον κ. Στα-

μάτη Κριμιζή».  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: «Έγκριση δαπάνης δημιουργίας τριών τηλεοπτικών μηνυμάτων κοινωνικού 

χαρακτήρα και εργασιών σχεδιασμού τριών δίπτυχων εντύπων καθώς και 

της εκτύπωσής τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας, συνο-

λικής δαπάνης 4.800,00 ευρώ». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών και ορισμός εκπροσώπου σε εκ-

θέσεις τουρισμού στο εξωτερικό». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 

 

ΘΕΜΑ   5ο: «Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο ετήσιο διεθνές 

τουριστικό γεγονός [Τουριστικός Πολιτισμός 2012] που θα πραγματοποιη-

θεί στην πόλη Βελίκο – Τίρνοβο Βουλγαρίας από τις 19 έως τις 21-4-2012». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 

 

ΘΕΜΑ   6ο: «Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 11ο διεθνές fes-

tival Nilufer που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Nilufer – Προύσα, Τουρ-

κία, από τις 13 έως 20-5-2012». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: «Ενημέρωση επί των 1,2 και 3/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών». 

 Εισηγήτρια: Η αντιπρόεδρος κ. Αποστολίδου Ραχήλ. 

 

ΘΕΜΑ   8ο: «Ψήφιση πίστωσης 125.000, 00 ευρώ για την προγραμματική σύμβαση με-

ταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Σερρών και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».  

 Εισηγήτρια: Η αντιπρόεδρος κ. Αποστολίδου Ραχήλ. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: «Έγκριση πρόσληψης δύο (2) κοινωνικών λειτουργών με δίμηνη σύμβαση 

εργασίας». 

 Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου - Αρβανίτη Στ. 
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ΘΕΜΑ   10ο: «Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών στην πρόσκληση της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των φύλλων, κωδ. πρόσκλησης 07.08.09.69.02.03. 

09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ), με τίτλο: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της 

βίας - δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμά-

των βίας σε τοπικό επίπεδο» και υποβολής σχετικής πρότασης». 

 Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου - Αρβανίτη Στ. 

 

ΘΕΜΑ   11ο: «Έγκριση υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το 

έτος 2012». 

 Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ   12ο: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΣ – Δήμου 

Σερρών για είσπραξη λογαριασμών νερού πρώην δήμων Σκουτάρεως, Λευ-

κώνα, Καπετάν Μητρούση και πρώην κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βρο-

ντούς».  

 Εισηγητής: O πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΘΕΜΑ   13ο: «Συζήτηση – ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προβλημάτων 

της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα όρια του Δήμου Σερρών». 

 Εισηγητής: O δημ. σύμβουλος κ. Χασαπίδης Κ.. 

 

ΘΕΜΑ   14ο: «Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επί δίμηνου για τις ανάγκες 

του γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας και Εργασιών του δήμου Σερρών». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   15ο: «Έγκριση της χρονικής παράτασης της συμβάσεως καυσίμων για την κίνη-

ση των οχημάτων και την θέρμανση των κτιρίων του δήμου για επιπλέον 

τρεις (3) μήνες». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   16ο: «Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 10-03-2012, δώδεκα 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου Polaris Ranger RZR, τα οποία αποτελούν 

μέρος της με αρ. πρωτ. 74678/06-12-2011 σύμβασης για την προμήθεια ε-

ξοπλισμού για τη λειτουργία της σχολής ασφαλούς οδήγησης και του πάρ-

κου κυκλοφοριακής αγωγής του δήμου Σερρών». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 

 

ΘΕΜΑ   17ο: «Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης κατάθεσης ειδικού 

προστίμου για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 αυθαιρέ-

των κατασκευών ιδιοκτησίας του δήμου Σερρών, λόγω λήξης οικονομικού 

έτους 2011, συνολικού ύψους 1.000,00 ευρώ». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ   18ο: «Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για 

αλλαγή κωδικών πάγιας προκαταβολής». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   19ο: «Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για 

καταβολή δαπανών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων πρώην ΤΥΔΚ». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   20ο: «Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για 

εξόφληση αμοιβών υπαλλήλων – αιρετών που δεν καταβλήθηκαν το έτος 

2011». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   21ο: «Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: [Προμήθεια 

εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης δήμου Σερρών] ποσού 

360.786,06 ευρώ από το Ε.Π. Μακεδονία Θράκη 2007-2013 και έγκριση 

τροποποίησης της με αριθμό 119/2011 μελέτης προμήθειας». 

 Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ   22ο: «Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικής έκτασης του αγροκτή-

ματος Σερρών για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   23ο: «Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης 3ου δημοτικού καταστήματος Δημοτικής 

Κοινότητας Μητρουσίου». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   24ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις α-

νάγκες του κυνοκομείου». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ. 

 

ΘΕΜΑ   25ο: «Καθορισμός αμοιβής ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση 

Δήμου Σερρών». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   26ο: «Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων για απαλλοτριώσεις του προγράμματος 

ΘΗΣΕΑΣ». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   27ο: «Έγκριση απόδοσης κερκίδων γηπέδου το οποίο βρίσκεται στο αθλητικό 

κέντρο Ομόνοιας στο νομικό πρόσωπο του δήμου Σερρών». 

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

 

ΘΕΜΑ   28ο: «Έγκριση ανταλλαγής ή μη οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρου πρασί-

νου, με δημοτικό οικόπεδο». 

 Εισηγητής: O πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ. 
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ΘΕΜΑ   29ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για 

τους μήνες Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο του 2012». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   30ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερρών από 

τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Σερρών στον κ. Τσίκο Βασί-

λειο». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   31ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερρών από 

τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Σερρών στον κ. Βαϊτση Δημή-

τριο». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

ΘΕΜΑ   32ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερρών από 

τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών στον κ. Ιωάννη Β. Γιαννή». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   33ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερρών από 

την δικαστική επιμελήτρια Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Χαμλαλέ». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   34ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης υπ΄ αριθμ. 1131/10 απόφασης του 

Εφετείου Θεσσαλονίκης από την δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου 

Χανίων κ. Μουντογιαννάκη Μαρία». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   35ο: «Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου 

Σερρών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την Δημοτική 

αγορά». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 
  

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα παρακαλούσα 

πολύ, (κτύποι κουδουνιού), κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ησυχία, ξεκινάμε την συνεδρία-

ση του δημοτικού συμβουλίου και θέλω την προσοχή σας. Να κλείσουν οι πόρτες, σας πα-

ρακαλώ πολύ. Να κλείσουν οι πόρτες και θα παρακαλούσα ησυχία και από το ακροατήριο. 

Λοιπόν. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε πρόεδρε, μισό λεπτό παρακαλώ. Ήθελα να ανακοινώσω 

στον πρόεδρο και ιδιαίτερα στον αντιδήμαρχο οικονομικών ότι εγώ από την 1ην Ιανουαρί-

ου του 2012 και μέχρι να τελειώσει η δημαρχιακή θητεία δεν δέχομαι καμία αντιμισθία και 

παρακαλώ να μην δεχτεί κανείς και να πηγαίνουν στον κωδικό στο Κράτος. Είναι μια μι-

κρή προσφορά που μπορώ να κάνω και την κάνω με όλη μου την ψυχή, δεν θέλω να στε-

ναχωρήσω κανέναν από τους συναδέλφους, αλλά έτσι νοιώθω και έτσι το κάνω. Κύριε α-

ντιδήμαρχε, ακούσατε; Δεν θα μπει στο δικό μου όνομα καμία αντιμισθία.  
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κ. Πρόεδρος: Ωραία, αν δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, θα εξετασθεί το θέμα νομικά 

και από κει και πέρα.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Επειδή τα χρήματα μπαίνουν στον λογαριασμό στην τράπεζα, 

δεν θέλω να βάλουν στον δικό μου λογαριασμό στην τράπεζα, αυτό λέω, θα πάνε στο 

Κράτος.  

κ. Πρόεδρος: Ήταν σαφής ο κύριος Αναστασιάδης. Λοιπόν, μία ανακοίνωση (διακόπτεται 

από τον κύριο Αναστασιάδη) Και λέει, είπαμε στο Κράτος, ήταν σαφής ο κύριος Αναστα-

σιάδης, τελειώσαμε νομίζω με το θέμα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής, σε όλους τους 

εκλεκτούς συναδέλφους τους καπνίζοντες, πολλές φορές, κύριοι συνάδελφοι και κατ΄ ιδίαν 

αλλά και από το βήμα αυτό έχω συστήσει σε όλους τους καπνίζοντες, όταν και εφόσον ε-

πιθυμούν να καπνίσουν θα εξέρχονται τελείως του Διοικητηρίου. Θα παρακαλούσα πολύ 

να εφαρμοστεί. Δέχομαι συνεχώς παρατηρήσεις και από υπηρετούντες στο Διοικητήριο 

της περιφέρειας και από άλλους αιρετούς της περιφέρειας, σας παρακαλώ πολύ να είναι η 

τελευταία φορά που κάνω αυτήν την έκκληση. Εάν θέλετε, ειλικρινά το λέω, επειδή κατα-

λαβαίνω, ας πούμε, το πρόβλημα, μπορείτε, με αίτησή σας, να μου πείτε 10 λεπτά διά-

λειμμα για αυτόν τον λόγο. Είναι κατανοητό και σεβαστό.  

Θα ξεκινήσω με μία ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του Οργανισμού Εργατικής Ε-

στίας.  

«Προς τον κ. Δήμαρχο, κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικό Συμβούλιο. Η 

Κυβέρνηση με την στήριξη των θεμάτων του Ευρωμονόδρομου, τρόικας και πλουτοκρατί-

ας προχωρούν στην ποιο άγρια λεηλασία εργασιακών δικαιωμάτων, θέσεων εργασίας και 

δημόσιας περιουσίας μέσω της ψήφισης του μνημονίου δύο (2). Τα εύκολα θύματα στην 

προσπάθεια διάσωσης του Κράτους, σε παρένθεση, είναι δύο από τους ποιο παλιούς αντα-

ποδοτικούς φορείς κοινοτικής πολιτικής, ο οργανισμός εργατικής εστίας και ο οργανισμός 

εργατικής κατοικίας. Οργανισμοί που δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό προϋπολογισμό, των 

οποίων το κοινωνικό έργο απαξιώνεται ως πολυτέλεια και μικρής προτεραιότητας. Οι ερ-

γαζόμενοι – δικαιούχοι των δύο οργανισμών προπλήρωναν μέσω των ασφαλιστικών ει-

σφορών τους παροχές, όπως κοινωνικό τουρισμό, εκδρομικά προγράμματα, εισιτήρια για 

θέατρο, κουπόνια για την αγορά βιβλίων, φιλοξενία των βρεφονηπίων τους σε πρότυπους 

βρεφονηπιακούς σταθμούς δωρεάν, επιδότηση ενοικίου, δάνεια άτοκα, ή με επιδότηση ε-

πιτοκίου, εργατικές κατοικίες και άλλα τις οποίες θα σταματήσουν να λαμβάνουν.  

Οι εργαζόμενοι υπάλληλοι αυτών των οργανισμών 1.400 άτομα σε οργανισμό εργατικής 

εστίας και οργανισμό εργατικής κατοικίας κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο μόνιμο 

δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι προσλήφθηκαν με αντικειμενικά (βαθμό πτυχίο, ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

και κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι οικογένεια, παιδί με ειδικές ανάγκες) μέσω ΑΣΕΠ.  

Απευθυνόμαστε σε σας και ζητάμε την στήριξή σας για παρέμβαση στους Έλληνες βου-

λευτές να μην συναινέσουν στην ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου για την κατάργηση του 

οργανισμού εργατικής εστίας και κατοικίας, διατήρηση των κοινωνικών παροχών για τους 

δικαιούχους μέσω των ανταποδοτικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων και συνέχι-

σης ύπαρξης κράτους πρόνοιας και μέριμνα για εξασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος 

των εργαζομένων με την διατήρηση των οργανικών τους θέσεων.  

Ενώστε την φωνή σας μαζί μας, όχι στην διάλυση και υπονόμευση του κοινωνικού κρά-

τους. Καλέστε όλους τους πολίτες να δυναμώσουν την αντίστασή τους στα απαράδεκτά 

αυτά μέτρα και την αλληλεγγύη τους στους πλέον δοκιμαζόμενους συμπολίτες τους, γιατί 

έρχεται και η σειρά τους.  
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Εργαζόμενοι του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Και υπογράφουν βέβαια δέκα έξι, δέκα 

επτά, δέκα οκτώ μέλη, υπάλληλοι του Οργανισμού Εργατικής Εστίας».  

Έχουμε και ένα ψήφισμα, πάλι από τους εργαζόμενους Εργατικής Κατοικίας, Εργατικής 

Εστίας και δικαιούχοι.  

«Με δεδομένου ότι οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας τροφοδο-

τούνται αποκλειστικά από τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών, κοινωνικές 

εισφορές και δεν επιβαρύνουν με την λειτουργία τους ούτε με ένα ευρώ τον Κρατικό προ-

ϋπολογισμό λέμε: 

Όχι στο κλείσιμο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής 

Εστίας. 

Όχι στην κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. 

Να μην μείνουν στον αέρα τα δάνεια των δικαιούχων. 

Να μην περάσουν τα δάνεια και τα σπίτια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στις τρά-

πεζες.  

Να μην σταματήσει η επιδότηση ενοικίου και η επιδότηση των δανείων των δικαιούχων.  

Όχι στην κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 

Να μην σταματήσει ο κοινωνικός τουρισμός, η παροχή δελτίων, θεατρικών παραστάσεων 

και βιβλίων. 

Να μην κλείσουν βρεφονηπιακοί σταθμοί.  

Να μην χαθούν τα χρήματα που τόσα χρόνια πλήρωναν οι εργαζόμενοι για τις κοινωνικές 

παροχές οργανισμού εργατικής κατοικίας και οργανισμού εργατικής εστίας. Το αποθεμα-

τικό των δύο οργανισμών ξεπερνά τα 650.000.000,00 ευρώ  

Να μην χαθούν και να μην διεκδικηθεί η επιστροφή σε οργανισμό εργατικής κατοικίας και 

εργατικής εστίας το μέχρι σήμερα παρανόμως παρακρατηθέντων 3,2 δισεκατομμυρίων 

ευρώ από το ΙΚΑ.  

Να μην διαλυθεί το κοινωνικό κράτος. Σύμφωνα με το από 13-2-2012 μνημόνιο οι οργα-

νισμοί εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες που 

δεν αποτελούν προτεραιότητα  

Να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων.  

Οι εργαζόμενοι εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας και οι δικαιούχοι καλούν όλους 

τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που πονάνε τον τόπο τους και τον κόσμο 

τους να σταθούν στο πλευρό μας. Σας καλούμε να στηρίξετε τον αγώνα μας με κάθε δυνα-

τή δράση, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, επιστολές διαμαρτυρίας, ψηφίσματα, παραστάσεις. 

Σας ζητούμε να σταθείτε πλάι μας και να παλέψουμε μαζί για να μην χαθεί κάθε ελπίδα 

ανάπτυξης για να μην διαλυθούν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστί-

ας, να μην εξαφανιστεί η κοινωνική κατοικία, να μην εξαφανιστούν τα πολιτιστικά προ-

γράμματα, τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και αναψυχής, να μην καταρρεύσει κά-

θε έννοια κοινωνικής βοήθειας και κοινωνικής συνοχής στην δοκιμαζόμενη χώρα μας.  

Όχι στο κλείσιμο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμού Εργατικής Εστί-

ας. Οι υπογράφοντες».  

Υπάρχει κάποια αντίρρηση στο ψήφισμα αυτό;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να πω κάτι, κύριε πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα με την σειρά. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Κοτρώνης και μετά η κ. 

Σαραντίδου, ο κ. Φωτιάδης, παρακαλώ τον γραμματέα να σημειώσει τα ονόματα. Παρα-

καλώ κ. Μηλίδη.  
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Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, α-

γαπητοί εργαζόμενοι στην εργατική εστία και του οργανισμού εργατικής κατοικίας είναι 

γνωστό ότι η παροχή υπηρεσιών από κοινωνικού χαρακτήρα από αυτούς τους δυο οργανι-

σμούς είναι πάρα πολύ γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο. 

Τόσο σε επίπεδο πρόνοιας της, φύλαξης των παιδιών και άλλων συναφών δράσεων, αλλά 

και στα δάνεια, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα. Θα ήθελα, επειδή θα είναι ένα ψήφισμα, 

να βγει και να στηριχτεί, το στηρίζουμε εμείς ως δημοτική παράταξη, από το δημοτικό 

συμβούλιο, και πιστεύω ότι θα είναι ομόφωνο, να γίνει αύριο το πρωί ένα, με τα δύο μαζί 

σε ένα, διαβάσαμε δύο ψηφίσματα, να γίνουν μια σύμπτυξη και το ψηφίζουμε. Άρα εκ των 

προτέρων είμαστε θετικοί, γιατί πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί και οι οργανισμοί 

επιτελούν ένα σπουδαίο έργο. Εάν θέλουν να καταργήσουν οργανισμούς σας λέω ότι υ-

πάρχουν οργανισμοί στην Ελλάδα που είναι άνευ αντικειμένου. Δεν έχουν αντικείμενο, 

ενώ ο οργανισμός εργατικής εστίας και εργατικής κατοικίας παρέχει υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου στην χώρα γενικότερα και στον νομό μας. Εξάλλου την μία ημέρα που δεν λει-

τούργησαν φάνηκαν οι αντιδράσεις των συνδημοτών μας. Άρα λοιπόν, ναι στο ψήφισμα, 

μόνο που θα πρέπει, για να έχει μεγαλύτερη ισχύ, να υπάρξει συγκερασμός, να είναι ένα 

ψήφισμα, ένα ενιαίο, για να είναι ποιο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ, αυτά. Το στηρίζουμε. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Φωτιάδης.  

Φωτιάδης Στέφανος: Το ψήφισμα, κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι, για μας είναι αδιανόητο. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Ε-

στίας να είναι τα πρώτα θύματα στη λογική της στοχευόμενης κατάργησης δομών που θε-

ωρητικά είναι αυτές οι οποίες πρέπει να διαλυθούν για να έχουμε την ποθητή εξοικονόμη-

ση. Είναι για μας τεράστιο λάθος. Συντασσόμαστε λοιπόν, να προχωρήσουμε, κύριε πρόε-

δρε, στο ψήφισμα και θα έλεγα να είναι έτσι ομόφωνο, νομίζω και να δώσουμε πραγματι-

κά την άρνηση, την κάθετη άρνησή μας στην εξέλιξη αυτή η οποία με βρίσκει σύμφωνο, 

ότι δεν θα μπορούσε να είναι η αρχή αυτών των δομών στην λεγόμενη οικονομία. Όπως 

είπε και ο κύριος Μηλίδης, και από προσωπική εμπειρία ξέρω πάρα πολλά κομμάτια της 

γενικής διοίκησης του κράτους τα οποία θα έπρεπε πάραυτα να καταργηθούν και όχι αυτές 

οι συγκεκριμένες δομές. Νομίζω ότι θα είμαστε όλοι στην ίδια λογική.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Εμείς επειδή θεωρούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ανατραπούν 

αυτές οι πολιτικές θέλουμε να προσθέσουμε στο ψήφισμα ότι απαιτούμε την παραίτηση 

της κυβέρνησης Παπαδήμου, την προκήρυξη εκλογών και να μιλήσει ο λαός με την ψήφο 

του να ανατρέψει αυτές τις λογικές, αυτές τις πολιτικές και κατά επέκταση τα μνημόνια. 

Γιατί το μνημόνιο που ψηφίστηκε αναφέρει ονομαστικά, ότι ζητάει ονομαστικά την κα-

τάργηση της Εργατικής Εστίας και της Εργατικής Κατοικίας. Συνεπώς για να έχει ένα νό-

ημα όλο αυτό το ψήφισμα και να μην είναι λόγια, θέλουμε να απαιτήσουμε την παραίτηση 

της Κυβέρνησης και την προκήρυξη εκλογών. Να αναλάβει τις τύχες του ο λαός.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Σαραντίδου.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ευθύνες έχουν κάποιοι 

με ονοματεπώνυμο για αυτό που έγινε στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και Εργατι-

κής Εστίας. Όπως και για πολλά άλλα και για την εξαθλίωση της εργατικής τάξης που έρ-

χεται στην χώρα μας. Ευθύνες έχουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρα-

τίας που τόσα χρόνια κυβέρνησαν και έφεραν την χώρα εδώ που την έφεραν.  
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Ευθύνες έχουν και κάποιοι άνθρωποι εδώ μέσα που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές των 

κομμάτων, άσχετα εάν τώρα όλοι συμφωνούν και ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα. Απευθύ-

νομαι πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους, και όχι μόνο στους εργαζόμενους της Εργατι-

κής Εστίας, άλλα σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλη την εργατική τάξη και σε όλες τις 

λαϊκές οικογένειες. Ας μην ελπίζουν πολλά από τα ψηφίσματα και από τους βουλευτές που 

βάλαν την υπογραφή τους για να κλείσουν αυτά. Η λύση και η απάντηση θα δοθεί με αγώ-

νες μαζικούς, κάτω από ένα ταξικό μαζικό κίνημα, κάτω από τον Πανεργατικό Αγωνιστικό 

Μέτωπο. (ακούγονται χειροκροτήματα). Και το λέω αυτό γιατί εξίσου ευθύνες έχουν και 

οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ, που κάθισαν στο τραπέζι του διαλόγου και βάλανε την υπογραφή 

τους για να μειωθεί το μισθολογικό κόστος των εργοδοτών με αποτέλεσμα να κλείσει αυ-

τός ο σταθμός που έγινε με λεφτά εργαζομένων. Με τα δικά μας τα λεφτά. Δεν πρέπει να 

το επιτρέψουμε, (ακούγονται χειροκροτήματα), δεν πρέπει να μείνουμε σε μόνο απλά ψη-

φίσματα. Αγώνας στον δρόμο μέχρι την ανατροπή τους, μέχρι την λαϊκή εξουσία, μέχρι να 

πάρουμε την εξουσία εμείς οι εργαζόμενοι στα χέρια μας, και τον πλούτο αυτόν τον δικό 

μας να τον καρπωθούμε εμείς και όχι πέντε άνθρωποι που τον έχουν καρπωθεί και έχουν 

τα λεφτά τους στις ξένες τράπεζες. Αυτό να γίνει κατανοητό και ας καταλάβουμε ότι μόνο 

με κροκοδείλια δάκρυα και με ψηφίσματα δεν γίνεται τίποτε. Εμείς θα χύσουμε αίμα 

στους δρόμους για να ανατραπούν αυτά.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, ο κύριος Αναστασιάδης, παρακαλώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Είναι θλιβερό για την Εργατική Εστία, για την εργαζόμενη μη-

τέρα. Πού θα πάει τα παιδιά της; Είναι ντροπή αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα. Θα έπρε-

πε να συλλάβουν τους κλέφτες που έκλεψαν τα Ελληνικά χρήματα, τα έκλεψαν, τα κατά 

έκλεψαν και έφαγαν όλη την περιουσία που έχουμε και όχι να υποστεί αυτό το πράγμα ο 

εργαζόμενος και η εργαζόμενη μητέρα. Ψηφίζουμε, οπωσδήποτε να γίνει ένα τέτοιο ψήφι-

σμα, όπως είπαν ο κύριος Μηλίδης και ο κύριος Φωτιάδης, και να το υπογράψουμε όλοι 

μαζί. Είναι ντροπή για την Ελλάδα αυτό που γίνεται.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γκότσης. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι «εν μια νυκτί» 

έκλεισαν όλοι οι παιδικοί σταθμοί της Ελλάδος. Της Εργατικής Εστίας. Χιλιάδες παιδιά 

έμειναν στον δρόμο, χιλιάδες εργαζόμενες χωρίς δουλειά. Χθες οι άλλοι, σήμερα αυτοί, 

αύριο η σειρά μας. Εγώ θα προσθέσω στο ψήφισμα αυτό, το οποίο θα γίνει ένα. Ο δήμαρ-

χος μαζί με μια επιτροπή από τους εργαζομένους να κατέβουν στην Αθήνα, στον Υπουργό 

Εργασίας, να πάνε και να διαμαρτυρηθούν, γιατί μόνο το ψήφισμα δεν φτάνει. Ένα ψήφι-

σμα, είναι ένα ψήφισμα. Η παρουσία όμως το πρόσωπο, face to face, είναι διαφορετικό. 

Να γίνει μια επιτροπή από τους εργαζόμενους μαζί με τον δήμαρχο, και αν μπορεί και τα 

έξοδα να τα κάνει ο δήμος, για τις εργαζόμενες που έμειναν στον δρόμο, αν υπάρχει νομο-

θεσία, να το κάνει και αυτό. Αυτή είναι η πρότασή μου.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Δινάκης. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, λίγη ησυχία. 

Δινάκης Κωνσταντίνος: Κύριε δήμαρχε, κύριε πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνά-

δελφοι. Είναι γεγονός ότι όλους μας βρίσκει διαφωνούντες στο να κλείσουν οι παιδικοί 

σταθμοί αυτοί, της εργατικής εστίας, οργανισμός εργατικής κατοικίας και αυτοί οι δύο ορ-

γανισμοί. Θέλω να παρακαλέσω με κάθε τρόπο, να κάνουμε ένα αυστηρό ψήφισμα, το ο-

ποίο θα είναι κοινά αποδεκτό από όλες τις παρατάξεις, και επιπλέον πρέπει να στοιχειθού-

με και πίσω από την πρόταση του κυρίου Κοτρώνη, να ζητήσουμε την άμεση παραίτησή 

τους, διότι αλλιώς δεν θα πετύχουμε τίποτε γιατί είναι καταγεγραμμένα μέσα. Εάν όμως 

πετύχουμε την παραίτησή τους και πάμε σε εκλογές, τότε πιστεύω ότι μπορεί να σώσουμε 

καμιά κατάσταση. Σας ευχαριστώ.  
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κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν , τα ψηφίσματα 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ μην ακουμπάτε εκεί που είναι οι πρίζες, σβήνετε συνεχώς το 

ρεύμα και προκαλείται πρόβλημα. Παρακαλώ, κύριε δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, τα ψηφίσματα του Οργανι-

σμού Εργατικής Εστίας, και … 

κ. Πρόεδρος: Μην ασχολείστε όλοι με τα φώτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επιτέλους, 

δηλαδή.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, τα ψηφίσματα των εργαζομένων του Οργανισμού Εργατικής Εστί-

ας, και Εργατικής Κατοικίας ασφαλώς γίνονται αποδεκτά. Εγώ αυτό που ήθελα να πω θα 

παρακαλούσα, επειδή αύριο έχω κλείσει συνάντηση με τον διευθυντή του πολιτικού γρα-

φείου του Υπουργού Εργασίας, τον κύριο Δελπινιώτη, με την ελπίδα ότι θα δω και τον 

Υπουργό, μου είπε ότι θα βρίσκεται εκείνη την στιγμή στην Βουλή και θα δούμε πως θα 

μπορέσουμε να δούμε και τον Υπουργό, λοιπόν, θα παρακαλούσα πολύ, φυσικά αυτά τα 

δύο ψηφίσματα που έφεραν οι εργαζόμενοι των δύο οργανισμών εγώ θα τα πάρω για να τα 

δώσω, αλλά θα παρακαλούσα αύριο, όσο γίνεται νωρίτερα, η διαπαραταξιακή αυτή επι-

τροπή που θα συγκροτηθεί για να κάνει ένα τελικό ψήφισμα, να το κάνει όσο γίνεται ποιο 

γρήγορα, και να μου το στείλετε με fax για να το παραδώσω και εκείνο. Υπάρχει δηλαδή 

χρόνος μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα να το πάρω. Τώρα, όσον αφορά για να έρθουν και 

οι εργαζόμενοι, εγώ είπα και στους εργαζομένους αν θέλουν να έρθουν δεν μου απάντη-

σαν θετικά και βεβαίως αν μπορούμε να πληρώσουμε τα έξοδά τους, αν αυτό στέκει νομι-

κά, ασφαλώς θα το κάνουμε. Αλλά δεν μου απάντησαν θετικά αν έρθουν. Ν θέλετε να έρ-

θετε και αύριο έως τις 4 προλαβαίνετε. Μπορείτε να έρθετε και θα δούμε αν μπορούμε να 

καλύψουμε τα έξοδά σας.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, από κάθε παράταξη έναν συνάδελ-

φο, αύριο το πρωί στις 9 να συντάξουμε και να στείλουμε με fax στον δήμαρχο, στην Α-

θήνα το ψήφισμα, το οποίο, όπως προτείνατε και εσείς, πρέπει να είναι κοινό. Κοινή 

γραμμή, κοινό ψήφισμα.  

κ. Δήμαρχος: Στην επιτροπή να υπάρχουν και οι εργαζόμενοι για να μην δημιουργηθεί 

καμιά παρεξήγηση, έτσι.  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, εκπρόσωπος των εργαζομένων σε αυτήν την διαπαραταξιακή επι-

τροπή. Ποιον θέλετε να ορίσετε; Λοιπόν, κανονίστε το, σας δίνουμε τον χρόνο, 9 το πρωί 

αύριο στο γραφείο μου, στο δημαρχείο. Έτσι. Από την παράταξη του κυρίου Μηλίδη, ένα 

άτομο, ο κύριος Κατιρτζόγλου. Από την παράταξη του κυρίου Φωτιάδη, η κυρία Δρίγκα, ο 

κύριος Κοτρώνης και η κυρία Σαραντίδου; Ωραία.  

         Λοιπόν, παρακαλώ το ακροατήριο λίγη ησυχία. Κυρίες και κύριοι συνάδελ-

φοι, υπάρχει από την παράταξη του κυρίου Μηλίδη μία επερώτηση, του συνδυασμού «Ε-

ποχή Δημιουργίας», που αναφέρεται σε σας, κύριε Δήμαρχε, διαβάζω την επερώτηση: «Θα 

πρέπει να σας είναι γνωστό ότι στον δήμο και στη ευρύτερη περιοχή μας φέτος το χειμώνα 

πολλά νοικοκυριά μένουν χωρίς θέρμανση, εξ αιτίας της οικονομικής τους ανέχειας και 

της αδυναμίας να καλύψουν τις εξωφρενικά υψηλές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. 

 Στην  πόλη  μας  όμως  υπάρχει  το  ευτύχημα  ότι   έχει εγκατασταθεί το βασικό 

δίκτυο  φυσικού   αερίου και  απομένει  να  ρυθμιστούν  τα  θέματα   για  την  εμπορική 

εκμετάλλευση  του  δικτύου  αυτού.   Με   δεδομένου  τα   προβλήματα   που    προκύ-

πτουν   από   την  οικονομική   ανέχεια  που  έχει  ενσκήψει στην κοινωνία μας και πλήττει  
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συνεχώς και περισσότερους συμπολίτες μας, την υπερβολική φορολόγηση του πετρελαίου  

θέρμανσης και τις  δυσμενής καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην  περιοχή μας κατά 

την χειμερινή περίοδο, η χρήση φυσικού αερίου που αποτελεί πηγή ενέργειας οικονομικό-

τερη του πετρελαίου, τόσο σε οικιακή κατανάλωση, όσο και στα δημόσια κτίρια θα επέφε-

ρε ουσιαστική ανακούφιση στα δοκιμαζόμενα από την οικονομική κρίση Σερραϊκά νοικο-

κυριά. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι το φυσικό αέριο αποτελεί οικολο-

γικότερη πηγή ενέργειας δημιουργούνται εύλογες απορίες και ερωτηματικά, γιατί ακόμη 

δεν είναι εφικτή η χρήση φυσικού αερίου στην πόλη μας. Με τα δεδομένα αυτά ερωτάστε, 

κύριε Δήμαρχε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το θέμα της εμπορικής εκμετάλλευσης 

του φυσικού αερίου στην πόλης μας; Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ήδη, ή αν δεν το έχε-

τε πράξει ήδη, προτίθεστε να το δείτε στο μέλλον με σκοπό την προώθηση της χρήσης φυ-

σικού αερίου στην πόλη μας, ως φτηνής και οικολογικής πηγής ενέργειας;».  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, απαντήστε στην επερώτηση του κ. Μηλίδη. 

κ. Δήμαρχος: Κύριοι σύμβουλοι, όπως γνωρίζετε οι δήμοι δεν εμπλέκονται πουθενά στην 

παροχή φυσικού αερίου, την αρμοδιότητα αυτή και την ευθύνη την έχει η Δημόσια Επιχεί-

ρηση Παροχής Αερίου, η ΔΕΠΑ, η οποία αυτή αποφασίζει σε ποιες περιοχές και πότε θα 

δώσει το φυσικό αέριο. (ακούγονται έντονες αδιευκρίνιστες φωνές διαμαρτυρίας και ύστε-

ρα διακοπή ήχου)  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι οι δήμοι δεν εμπλέκονται πουθενά στο 

θέμα της παροχής φυσικού αερίου, την όλη αρμοδιότητα και την ευθύνη την έχει η Δημό-

σια Επιχείρηση Παροχής Αερίου, η ΔΕΠΑ, η οποία αποφασίζει σε ποιες περιοχές θα δώσει 

το φυσικό αέριο και πότε θα το δώσει. Γίνονται διαγωνισμοί (ξανά ακούγονται έντονες 

αδιευκρίνιστες φωνές). Γίνονται διαγωνισμοί και μετά από διαγωνισμούς συστήνονται οι 

εταιρείες παροχής φυσικού αερίου σε διάφορες περιφέρειες. Λοιπόν, στις 26 Νοεμβρίου 

2011 (ενώ μιλά ο κ. δήμαρχος, ακούγονται συνεχώς αδιευκρίνιστες φωνές διαμαρτυρίας) 

Στις 26 Νοεμβρίου του 2011, ας περιμένουμε λίγο και μετά να υπάρχει ησυχία για να α-

κούτε. (Ξανά διακοπή). 

Ωραία, στις 26 Νοεμβρίου του 2011 η ΔΕΠΑ, η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου στο 

επιμελητήριο έκανε μια ημερίδα για να ενημερώσει τους Σερραίους σχετικά με το θέμα 

αυτό. Όσοι παρακολούθησαν αυτήν την ημερίδα ξέρουν τι ειπώθηκε. Αυτήν την στιγμή 

τρέχει ο διαγωνισμός, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του διαγωνισμού για να δοθεί φυσικό 

αέριο και στις Σέρρες. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου, ο ανάδοχος 

θα ανακηρυχθεί τον Ιούλιο του 2012 και τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο θα γίνουν οι πρώτες 

αιτήσεις των καταναλωτών. Το 13 θα ξεκινήσει το έργο και σιγά – σιγά θα αρχίσει η πα-

ροχή φυσικού αερίου και στον δήμο Σερρών, στην πόλη των Σερρών και μπορεί να καλύ-

ψει το 80, με 90% όλης της πόλης. (Ξανά ακούγονται αδιευκρίνιστες φωνές διαμαρτυρί-

ας). Δηλαδή τέλους του 13 καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχει ολοκληρωθεί το έργο.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει και μια δεύτερη επερώτηση από την παράταξη του κ. Φωτιάδη 

σχετικά με την ροή χρηματοδότησης και την αποπεράτωση του έργου της ανατολικής κερ-

κίδας του πετάλου του Δημοτικού γηπέδου Σερρών. «Κύριε πρόεδρε, παρακαλούμε να μας 

ενημερώσετε σχετικά με την ροή χρηματοδότησης και την αποπεράτωση του έργου: [Ερ-

γασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου δημοτικού γηπέδου Σερρών προϋπο-

λογισμού 613.821,82 €]. Με την απόφαση 426/26-4-2010 του δημοτικού συμβουλίου Σερ-

ρών εγκρίθηκε η κατασκευή του παραπάνω έργου.  

 

 

11 

 



   

 

 

Στις 9-8-2010 υπογράφτηκε το με αριθμό 32009 συμφωνητικό αξίας 613.821,82 € μεταξύ 

του δήμου Σερρών και του αναδόχου κ. Γκότση ΕΔΕ. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέλαβε την χρημα-

τοδότηση του έργου με το ποσό των 306.940,91 € και υπογράφτηκε στις 6-6-2011 ιδιωτικό 

συμφωνητικό οικονομικής ενίσχυσης μεταξύ του δήμου Σερρών και  

της ΟΠΑΠ Α.Ε. Στο παραπάνω συμφωνητικό συμφωνήθηκε ότι σε κάθε λογαριασμό που 

θα αποστέλλεται θα πληρώνει 50% η ΟΠΑΠ Α.Ε. και το άλλο 50% θα πληρώνει ο δήμος. 

Με το με αριθμό 42351/2011 έγγραφό του ο δήμος απέστειλε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τον πρώτο 

και δεύτερο λογαριασμό 117.338,31 € όπου η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέβαλε το 50% και από ότι 

γνωρίζουμε ο δήμος οφείλει ακόμη το άλλο 50% στον ανάδοχο. Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος 

απέστειλε έγγραφο προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον υπ΄ αριθμό 58645/23-9-2011 με το οποίο 

ζητούσε από την παραπάνω εταιρεία ότι στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο δήμος Σερ-

ρών δεν μπορεί να καταβάλει το χρηματικό ποσό που του αναλογεί και για αυτό παρακα-

λούσε να αλλάξει η ροή χρηματοδότησης καταβάλλοντας το σύνολο του ποσού που πι-

στοποιείται με τους λογαριασμούς που αποστέλλονται, από την ΟΠΑΠ Α.Ε. εξαντλώντας 

το ποσό του 50% που της αναλογεί. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η επανέναρ-

ξη των εργασιών οι οποίες έχουν διακοπή και ο δήμος δεσμεύεται να συνεχίσει την χρημα-

τοδότηση του έργου καταβάλλοντας την δική του συμμετοχή. Επειδή, κύριε πρόεδρε, το 

αίτημα του δημάρχου, από επίσημες πληροφορίες που έχουμε, δεν μπορεί να γίνει δεκτό, 

επειδή, κύριε πρόεδρε, η επανέναρξη των εργασιών μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει και 

από τις επίσημες πληροφορίες που έχουμε κινδυνεύει να χαθεί η παραπάνω χρηματοδότη-

ση των 306.940,91 € από την ΟΠΑΠ Α.Ε. παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τι προτίθεστε 

να κάνετε για την χρηματοδότηση και αποπεράτωση αυτού του έργου, καθόσον όλες οι 

υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. που αφορούσαν έργα και ήταν στην ίδια κα-

τηγορία με την δική μας ολοκληρώθηκαν, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μη ολοκλήρωση 

του παραπάνω έργου έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του 

δημοτικού γηπέδου Σερρών. Οι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι, Στέφανος Φωτιάδης, 

Χρυσανθίδης Βασίλης, Γάτσιος Αθανάσιος, Χουρουζίδης Νικόλαος, Δρίγκα Χρυσούλα 

και Ηλιοπούλου Σταλακτή».  

Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, απαντήστε.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι το 2009 με απόφαση του δη-

μοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: [Εργασίες στατικής επάρκειας κερκί-

δας νοτίου πετάλου δημοτικού γηπέδου Σερρών προϋπολογισμού 600.000,00 €]. Στο ίδιο 

έτος, το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του επικυρωποίησε τον προϋπολογισμό της πα-

ραπάνω μελέτης. Εν συνεχεία, πάλι μέσα στο 2010 το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα, ψή-

φισε πίστωση από την ΣΑΤΑ του 2010 ποσό 250.000,00 € για την κατασκευή αυτού του 

έργου, το ποσό όμως αυτό από την ΣΑΤΑ δεν δόθηκε ποτέ. Στις 16-7-2010 έγινε η δημο-

πρασία. Στις 9-8-2010 υπογράφτηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 613.00,00 € με Φ.Π.Α. 

και ανάδοχος αναδείχτηκε ο κ. Γκότσης Στέργιος. Στις 2-3-2011 έστειλα στον ΟΠΑΠ αί-

τημα για να χρηματοδοτήσει το παραπάνω έργο με το ποσό των 400.000,00 €. Ο ΟΠΑΠ 

ανταποκρινόμενος στο αίτημά μας χρηματοδότησε τον δήμο με 306.000,00 €. Για την κα-

ταβολή της παραπάνω χρηματοδότησης υπογράφτηκε από τον δήμο, από εμένα δηλαδή, 

και από τον ΟΠΑΠ στις 6-7-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό οικονομικής ενίσχυσης. Ο δήμος 

Σερρών, εν συνεχεία απέστειλε στον ΟΠΑΠ τον πρώτο και δεύτερο λογαριασμό από το 

ξεκίνημα αυτού του έργου συνολικής αξίας 117.000,00 € με σκοπό να εκταμιεύσει την οι-

κονομική ενίσχυση και την αποπληρωμή του αναδόχου.  
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Δηλαδή ζητούσαμε εμείς από τον ΟΠΑΠ, εφόσον μας ενέκρινε τα τριακόσια χιλιάρικα, να 

μας δώσει το ποσό των 117.000,00 € από τον πρώτο και δεύτερο λογαριασμό για κάποια 

έργα που είχαν ξεκινήσει στην κερκίδα στο νότιο πέταλο. Ο ΟΠΑΠ έστειλε το μισό από το 

παραπάνω ποσό, από τα 117.000,00 € έστειλε το μισό, και μας ενημέρωσε τηλεφωνικά, όχι 

εγγράφως, ότι σε κάθε λογαριασμό που θα πιστοποιείται, δηλαδή θα γίνεται έργο αξίας, ας 

πούμε 100.000,00 €, τα πενήντα θα τα δίνει ο ΟΠΑΠ και τα πενήντα θα τα δίνουμε εμείς. 

Δεν θα μας δώσει δηλαδή το ποσό των 306.000,00 € που αποφάσισε, δεν θα μας το δώσει 

εφάπαξ, μια και έξω, για να κάνουμε ότι έργο μπορούμε να κάνουμε με τα τριακόσια χι-

λιάρικα και το υπόλοιπο που θα απομείνει είναι δικά μας χρήματα, αλλά είπε ότι κάνετε θα 

πληρώνω εγώ το μισό του ποσού και το υπόλοιπο μισό θα το δίνει ο δήμος. Στις 23-9-2011 

έστειλα νέο αίτημα προς τον ΟΠΑΠ και ζητούσα την αλλαγή χρηματοδότησης, δηλαδή, 

τους είπα μας εγκρίνατε τριακόσιες χιλιάδες, στείλτε αυτά τα τριακόσια χιλιάρικα, το έργο 

αυτό για να ολοκληρωθεί θέλει περισσότερα χρήματα, εξακόσια χιλιάρικα περίπου, πεντα-

κόσια με εξακόσια χιλιάρικα. Λοιπόν, μας εγκρίνατε τριακόσια χιλιάρικα δώστε αυτά τα 

τριακόσια χιλιάρικα που τα εγκρίνατε να κάνουμε ότι έργο μπορούμε και το υπόλοιπο έρ-

γο θα το ολοκληρώσουμε με δικά μας χρήματα. Αυτό το ερώτημα ακόμη δεν απαντήθηκε. 

Από την ΣΑΤΑ του 2011 που θα έρθει στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο μπαίνουν το πο-

σό των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ, δηλαδή το υπόλοιπο μισό από τον πρώτο και δεύτε-

ρο λογαριασμό, για να εξοφλήσουμε τον πρώτο και δεύτερο λογαριασμό. Πενήντα εννέα 

χιλιάδες ευρώ θα διατεθούν για να εξοφληθούν τα 117.000,00 €, τα λεφτά αυτά που χρω-

στάμε στον ανάδοχο, τον κ. Γκότση Στέργιο. Και σιγά – σιγά κάθε φορά που θα μας έρχε-

ται η ΣΑΤΑ θα προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ένα ποσό, ούτως ώστε έτσι να ολοκληρω-

θεί το έργο, ας ελπίσουμε, γιατί όχι και μέσα στο 2012. Αυτά είχα να σας πω.  

κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. (διακόπτεται από τον κ. 

Μηλίδη για ένα κατεπείγον θέμα).  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι έχουν εγκριθεί τα πεντάμηνα με 

διάφορες ειδικότητες. Μπορούν οι άνεργοι, αυτοί που έχουν τέτοιες ειδικότητες και είναι 

πάρα πολλές, μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις, εξ’ όσον γνωρίζω. Μου αναφέρθηκε ότι 

καταθέτουν. Εάν υπάρχει τέτοιο θέμα και μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις θα ήθελα σας 

παρακαλώ να γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό, σε όλους τους συνδημότες μας, ούτως ώ-

στε όλοι να έχουν την ίδια πρόσβαση. Γιατί υπάρχουν αρκετές θέσεις με πολλές ειδικότη-

τες και σήμερα ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι πάρα πολλοί συνδημότες μας θέλουν να μπουν 

σε τέτοια προγράμματα για να εξασφαλίσουν όχι μόνο το απλό μεροκάματο, αλλά και την 

ασφάλεια. Αυτή την πληροφόρηση έχω, θα ήθελα σε μια τέτοια περίπτωση να γίνει γνω-

στό με μια συνέντευξη τύπου, με μια γνωστοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε 

όλοι οι συμπολίτες να έχουν την ίδια πρόσβαση. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή έχω πληροφορία 

ότι στις 29 του μηνός Φεβρουαρίου, θα αρχίσει, για αυτό.  

κ. Δήμαρχος: Μισό λεπτάκι, θέλω να σας πω. Σκοπεύουμε πολύ σύντομα, εντός των ημε-

ρών, το πολύ από βδομάδα, να δοθεί αυτή η συνέντευξη που είπατε για να ενημερώσουμε 

τον κόσμο.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, επί του θέματος αυτού, κύριε Μηλίδη. Ο 

κύριος Δήμαρχος κάλυψες το θέμα, θα δοθεί μια συνέντευξη, κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Μη-

λίδης είναι καλυμμένος από την απάντηση του δημάρχου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει 

καλυφθεί, έχετε καλυφθεί δεν μου είπατε, κ. Μηλίδη; Γιατί πρέπει να δίνουμε σε ένα θέμα 

έκταση;  
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Γάτσιος Αθανάσιος: Επειδή οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και πολύ συμπολίτες μας 

δεν μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις να ορίσουμε κάποιον για να βοηθή-

σει.  

κ. Πρόεδρος: Την συνέντευξη την οποία θα δώσει ο δήμαρχος όλα θα ειπωθούν, σας πα-

ρακαλώ πολύ. Όχι δεν χρειάζεται, νομίζω ότι καλύφθηκε το Σώμα από την απάντηση του 

δημάρχου. (επικρατεί οχλαγωγία και ακούγονται συζητήσεις μεταξύ των δημοτικών συμ-

βούλων). Κύριε Γαλάνη.  

Γαλάνης Στέργιος: Το μόνο που θέλω να πω και φυσικά ο κύριος Δήμαρχος έδωσε την 

πολιτική απάντηση, απλά μια διευκρίνιση για να μην γίνουν παρεξηγήσεις. Κάθε Φεβρου-

άριο λήγει αυτός ο κυλιόμενος πίνακας του ΟΑΕΔ που γίνεται κάθε χρόνο για έργα αυτε-

πιστασίας. Δηλαδή οι πολίτες με αυτόν τον τρόπο, τον ηλεκτρονικό τρόπο, μπορούν να 

καταθέτουν αιτήσεις για τυχόν έργα αυτεπιστασίας που γίνονται σε όλο τον Νομό Σερρών. 

Η συνέντευξη που ανέφερε ο κύριος δήμαρχος είναι για τα πεντάμηνα. Πράγματι σήμερα 

εγκρίθηκαν οι θέσεις για τον Νομό Σερρών, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα 

δοθεί συνέντευξη για τα πεντάμηνα και οι σωστές πληροφορίες, αλλά αυτό που είπε ο κύ-

ριος συνάδελφος, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης είναι για τα έργα αυτεπιστασίας 

που λήγει πράγματι η προθεσμία στις 29-2-2012 για όσους ανέργους θέλουν, τυχόν πά-

ρουν μέρος σε έργα αυτεπιστασίας που θα γίνουν.  

κ. Πρόεδρος: Επί της ουσίας δηλαδή, πρέπει να ανακοινωθεί στο κοινό με ταχύτητα φω-

τός. Ωραία, λοιπόν, να, άλλο θέμα. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Πρώτον, θέλω να σας υποβάλλω την παραίτησή μου από την 

διαπαραταξιακή επιτροπή για τα ζώα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί στην πρώτη συνεδρί-

αση ήρθε ο κύριος δήμαρχος, ενώ δεν συμμετέχει στην επιτροπή. Το άρθρο 70 του νόμου 

3852 του Καλλικράτη δεν προβλέπει ότι προεδρεύει ο δήμαρχος. Επίσης και το άρθρο 11 

του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου από πουθενά δεν προβλέπει. Σας 

υποβάλλω, λοιπόν την παραίτησή μου. (Γίνεται διακοπή από τον πρόεδρο ο οποίος απευ-

θύνεται σε κάποιον από το κοινό και του λέει κάτι για τα φώτα της αίθουσας)  

Σας υποβάλλω λοιπόν, κύριε πρόεδρε, την παραίτησή μου και σας παρακαλώ άλλη φορά 

σε τέτοιες επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχει, ως κηδεμόνας, ο κύριος δήμαρχος εγώ δεν 

δέχομαι. Θα σας την υποβάλλω μετά.  

Ένα δεύτερο. Εδώ και 25 μέρες τα ξενοδοχεία πάνω προς τον Λαϊλιά δεν έχουν νερό. Η 

ευαισθησία σας λοιπόν, δεν πρέπει να είναι επιλεκτική, όπως την άλλη φορά μας φέρατε 

ως κατεπείγον θέμα για κάποια άλλα ξενοδοχεία ότι έπρεπε να αποφασίσουμε μέσα σε μια 

μέρα. 25 μέρες 4 με 5 ξενοδοχεία, αν δεν κάνω λάθος δεν έχουν νερό. Και χθες το βράδυ 

συνάντησα έναν ξενοδόχο γιατί μου είπε ότι λύθηκε, αλλά τελικά δεν λύθηκε το θέμα.  

Και ένα τρίτο που θέλω να σας τονίσω κατατίθεται μια τροπολογία, κύριε δήμαρχε, στην 

οποία προβλέπεται ότι κάποια ακίνητα ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Τ. που τα διαχειρίζεται η εται-

ρεία ακινήτων του δημοσίου, η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., έχει κατατεθεί και περιλαμβάνει μέσα, χω-

ρίς αντάλλαγμα, να αποδοθούν στους δήμους κάποια ακίνητα. Διαβάζω εδώ ότι υπάρχουν 

56 δήμοι που έχουν πάρει ακίνητα, ο δήμος (δεν ακούγεται ευκρινώς το όνομά του) συ-

γκεκριμένα πήρε 6 ακίνητα, αν διαβάζω καλά εμείς δεν είμαστε πάλι μέσα. Θα παρακα-

λούσα τον κύριο δήμαρχο, που κάθε φορά εμείς φέρνουμε ένα θέμα, λέει το ξέρουμε, δεν 

τα ξέρουμε, εν πάσει περιπτώσει, εάν δεν κάνω λάθος μπορούμε να διεκδικήσουμε το του-

ριστικό περίπτερο. Γιατί ανήκει στον Ε.Ο.Τ., συνεπώς μπορούμε χωρίς αντάλλαγμα, να το 

πάρουμε. Αυτά ήθελα να πω.  

κ. Πρόεδρος: Ναι. Κύριε Γάτσιο.  

 

14 



   

 

 

Γάτσιος Αθανάσιος: Κάτι λέει, μη ευκρινώς και διακόπτεται. 

Δινάκης Κωνσταντίνος: Λίγο τον λόγο.   

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε αντιπρόεδρε.  

Δινάκης Κωνσταντίνος: Θέλω λίγο τον λόγο για αποκατάσταση της αλήθειας. Για την 

αποκατάσταση της αλήθειας θέλω τον λόγο. Χωρίς να θέλω να κάνω κανενός την φωνή. 

Κανένα φερέφωνο. Θέλω να πω το εξής για την διαπαραταξιακή επιτροπή για τα ζώα, η 

οποία συστήθηκε και πήγαμε να πάρουμε μια απόφαση στο δημαρχείο τις προηγούμενες 

μέρες ο κύριος δήμαρχος δεν ήρθε εκεί για να προεδρεύσει, αλλά ήρθε για να μας ενημε-

ρώσει το τι είχε γίνει τις προηγούμενες ώρες ή μέρες, μέχρι την συγκέντρωση της επιτρο-

πής. Κατά συνέπεια είναι αναληθή το ότι ήρθε εκεί για να προεδρεύσει. Αυτό για την απο-

κατάσταση της αλήθειας. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ναι. Κύριε Δήμαρχε. (παρεμβαίνει ο κ. Κοτρώνης και λέει, χρειάζεται να 

προεδρεύσει; Του ζητήσαμε εμείς ως  επιτροπή α έρθει; Εμείς ως επιτροπή του ζητήσαμε 

να έρθει;) 

Δινάκης Κωνσταντίνος: Κύριε Κοτρώνη, δεν το ζητήσαμε να έρθει, αλλά είχε υποχρέω-

ση ο δήμαρχος να έρθει να μας ενημερώσει το τι είχε γίνει, σας παρακαλώ, εγώ αυτό κα-

τάλαβα.  

κ. Δήμαρχος: Να προσθέσω και να πω ότι ήταν η πρώτη συνεδρίαση της διαπαραταξιακής 

επιτροπής που συστήθηκε για το θέμα (χτύποι κουδουνιού) για την αντιμετώπιση του προ-

βλήματος των αδέσποτων ζώων.  

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι, (χτύποι κουδουνιού). Κύριε Φωτιάδη σας παρακαλώ πο-

λύ, τι κάνετε εδώ, συζήτηση; Μιλάει ο δήμαρχος και κάνετε κουβέντα μεταξύ σας, σας 

παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε περάστε πίσω στο ακροατήριο, δεν είναι η θέση σας εκεί.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Πρόεδρε, ξαφνιάζομαι και νομίζω ότι θα έπρεπε να εκτελείτε 

εσείς τα καθήκοντά σας και να αφήσετε αυτά τα κύριε Φωτιάδη. Ένας δημότης ήρθε για 

ένα θέμα του. Και με ρωτάει και θα έπρεπε εσείς να επιβάλλεται την τάξη και όχι στον 

Φωτιάδη, επιτέλους, έτσι.  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ. 

Φωτιάδης Στέφανος: Σας παρακαλώ εγώ. Σας παρακαλώ εγώ. Ανακαλέστε, παρακαλώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, ζητώ συγνώμη, επειδή είδα να συνομιλείτε με τον κύριο, 

για αυτό είπα σταματήστε.  

κ. Δήμαρχος: Ήταν η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, της διαπαραταξιακής επιτροπής 

που συστάθηκε από το δημοτικό συμβούλιο για να παρακολουθεί το ζήτημα των αδέσπο-

των σκύλων. Σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση πήγα για να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στο 

έργο τους. (διακόπτεται από τον πρόεδρο) 

κ. Πρόεδρος: Τώρα μιλάτε, συνομιλείτε, κύριε Φωτιάδη, με συγχωρείτε πολύ, τώρα θα 

σας κάνω και τους δύο παρατήρηση. Είναι, πόσες φορές διακόπτετε ομιλητή! Πόσες φο-

ρές, δηλαδή ζητώ την κατανόησή σας!  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, ήταν η πρώτη συνεδρίαση της διαπαραταξιακής επιτροπής, πήγα να 

τους ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο τους και τους έκανα μια σύντομη ενημέρωση επί του 

θέματος και έφυγα, αυτό ήταν όλο.  

κ. Πρόεδρος: Εφ’ όσον εμμένει όμως ο κύριος Κοτρώνης, δικαίωμά του είναι, εγώ θα κά-

νω αποδεκτή την παραίτησή του. Έτσι.  

Κάποιος άλλος συνάδελφος, που θέλει να πει κάτι, μισό, λεπτάκι λίγο. Στο επόμενο συμ-

βούλιο θα οριστεί το νέο μέλος. Κύριε Μυστακίδη θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση για 

το δεύτερο ζήτημα που έθεσε ο κύριος Κοτρώνης; Το θέμα του νερού. Παρακαλώ.  
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Μυστακίδης Παύλος: κ. Πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κ. συνάδελφοι. Κ. Κοτρώνη, όπως υπήρξε 

ένα πρόβλημα στα ξενοδοχεία στα 4 ξενοδοχεία εκεί πάνω στην περιοχή της Ορεινής, λό-

γω του παγετού. Αμέσως ειδοποιηθήκαμε ότι δεν υπήρχε νερό, αμέσως ειδοποιήθηκε η 

ΔΕΥΑΣ για να επισκευάσει την βλάβη, διότι αυτή ήταν αρμόδια. Επειδή η ΔΕΥΑΣ δεν 

έχει αντίστοιχο μηχάνημα βυτίο για να μεταφέρει νερό, σε συνεργασία, ΔΕΥΑΣ, Τεχνική 

Υπηρεσία και Υπηρεσία Καθ/τας αμέσως σπεύσαμε και μεταφέραμε νερό. Οι συνθήκες 

όμως ήταν δύσκολες και ο δρόμος που οδηγεί, ειδικά στην Αετόπετρα είναι ανηφορικός 

και ήταν παγιδευμένος. Πήγε η υπηρεσία ρύθμισε, κινδύνευσε και ο οδηγός και έφυγε από 

την Αετόπετρα και πήγε στα υπόλοιπα τρία ξενοδοχεία και έκανε διανομή των 10 κυβικών 

νερού που μετέφερε. Από εκείνη την ημέρα ρίξαμε αλάτι και συνεχώς το ένα βυτίο της 

Ορεινής κουβαλούσε νερό στην Αετόπετρα, και από χθες συνεχώς κουβαλάμε νερό με το 

βυτίο από δω κάτω κάθε φορά δέκα - δέκα κυβικά και μοιράζουμε στα ξενοδοχεία. Και 

αύριο και σήμερα, συνέχεια κουβαλούμε νερό. Δεν έχουν μείνει χωρίς νερό. Υπήρξε το 

πρόβλημα, αλλά δεν τους αφήσαμε έτσι. 

Αραμπατζής Θεόδωρος: Κ. Πρόεδρε, η ΔΕΥΑΣ, θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι 

έγιναν προσπάθειες τις προηγούμενες ημέρες να επισκευαστεί ο αγωγός. Πρόκειται για 

έναν αγωγό 20 χλμ που τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες μονάδες και κάποιες κατοικίες. Εί-

ναι ανεξάρτητος τελείως από το κύκλωμα της Ορεινής. Εντοπίστηκε σήμερα το πρόβλημα 

και θα προβούμε σε προμήθεια 600μ αγωγού με το οποίο θα αντικαταστήσουμε πιθανόν 

και αύριο, αν βρούμε τους αντίστοιχους σωλήνες. Θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα θα 

λυθεί, κύριε πρόεδρε, άμεσα.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Γαλάνη, δώστε απάντηση στο τρίτο θέμα. 

Γαλάνης Στέργιος: Όπως γνωρίζετε έχω ενημερώσει το Σώμα για τις ενέργειες που αφο-

ρούν το τουριστικό ακίνητο και συγκεκριμένα στην Ακρόπολη Σερρών. Μετά από όλες τις 

απαραίτητες νομικές ενέργειες στις οποίες προέβη το τμήμα προσόδων, συνεπικουρούμενο 

από τον νομικό σύμβουλο του δήμου έγινε πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής και το μί-

σθιο πλέον έχει παραδοθεί στο τμήμα προσόδων. Το 2011 εγγράφως ζητήθηκε από την 

εταιρεία τουριστικών ακινήτων να μας παραχωρήσει κατά χρήση, εκ νέου το συγκεκριμέ-

νο ακίνητο γιατί είχε πλέον λήξει η παραχωρήσει εδώ και χρόνια, μάλιστα από αλλεπάλ-

ληλες προσπάθειες για να βρεθούμε με τον κ. Λάμπρου, έχω μιλήσει και με την και ___ 

στο τμήμα συμβάσεων, με τον κ. Σωτηρόπουλο, νομίζω ότι πραγματικά δεν αντιλαμβάνο-

μαι αυτήν την εξέλιξη, ότι θα παραδοθούν κατά κυριότητα μάλλον, θα μεταβιβαστούν τα 

συγκεκριμένα ακίνητα στους άλλους δήμους, οι οποίοι δεν νομίζω ότι έχουν κάνουν και 

αιτήσεις όπως κάναμε εμείς και για αυτό μάλιστα σήμερα το πρωί ενημέρωσα τον κ. Δή-

μαρχο, του έχω δώσει και το έγγραφο της αιτήσεως, έχω επικοινωνήσει και εγώ με τον κ. 

Λάμπρου, ο κ. Δήμαρχος θα μεταβεί στην Αθήνα, από αύριο θα είναι εκεί και όπως ο ίδιος 

μου υποσχέθηκε θα μεταβεί και στο γραφείο του κ. Λάμπρου για να δούμε αυτήν την εξέ-

λιξη όσον αφορά το τουριστικό περίπτερο. Όλες οι ενέργειες πάντως από πλευρά της υπη-

ρεσίας έχουν γίνει. Από το 2011, κύριε πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: κ.κ.συνάδελφοι, ένας πολίτης μας ο κ. Σοχόμπαλης Γ., ζήτησε προηγουμέ-

νως τον λόγο, α, κ. Γάτσιο, συγνώμη, παρακαλώ. Αμέσως μετά θα δώσουμε τον λόγο στον 

πολίτη. Κ. Σοχόμπαλη, μισό λεπτάκι περιμένετε, ο κ. Γάτσιος προηγείται και μετά εσείς.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Πήραμε ένα έγγραφο, κύριε πρόεδρε, εδώ μπροστά μας και βέβαια 

είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την κοινωνίά το τελευταίο διάστημα, βγήκε στο φως 

της δημοσιότητας.  

16 

 

 



   

 

Διαμαρτύρονται βλέπω εδώ ο σύλλογος αναπήρων γιατί τους βγάζουμε έξω από έναν συ-

γκεκριμένο χώρο που ήταν μέχρι τώρα. Θα θέλαμε, εν συντομία του χρόνου, θα θέλαμε 

μια απάντηση σε αυτό το πράγμα.  

κ. Πρόεδρος: Να δώσει ο δήμαρχος μια συντομότατη απάντηση.  

κ. Δήμαρχος: Την απάντηση την έδωσε ήδη με δελτίου τύπου που εξέδωσε το διοικητικό 

συμβούλιο του συλλόγου αναπήρων και αποκατέστησε την αλήθεια. Και θα σας πω αυτά 

που έγιναν και αυτά που λέει και το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου αναπήρων. Είχε 

έρθει ένας σύλλογος αγιορειτών με κάποιους Σερραίους που ζητούσαν έναν χώρο για να 

βάλουν κάποια εκθέματά τους, έναν κεντρικό χώρο φυσικά, σε κεντρικό σημείο της πόλης, 

προκειμένου να τα επισκέπτεται ο κόσμος. Προσπαθήσαμε μνα βρούμε κάποιον χώρο, ζή-

τησαν συγκεκριμένα στο δημαρχείο, κάτω από το δημαρχείο, δεν υπάρχουν χώροι και 

σκεφτήκαμε μήπως μπορούν να συνυπάρξουν ο σύλλογος αναπήρων με αυτόν τον σύλλο-

γο. Στην αρχή είχαν απαντήσει θετικά, ότι μπορούν να συνυπάρξουν, εν συνεχεία το μετά-

νιωσαν, όχι το μετάνιωσαν, άλλαξαν γνώμη, τέλος πάντων, τους προτείναμε κάποιους άλ-

λους χώρους δεν τους αποδέχτηκαν, αυτούς τους χώρους τους δείχναμε παράλληλα και σε 

αυτόν τον σύλλογο των αγιορειτών και αυτοί δεν αποδεχόταν αυτούς τους χώρους και εί-

παμε από την στιγμή που δεν ήθελαν να αποχωρήσουν, δεν θέλει να αποχωρήσει ο σύλλο-

γος αναπήρων, αλλά και δεν δέχεται να συνυπάρξει με τους αγιορείτες είπαμε θα παραμεί-

νουν εκεί. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε, μήπως θα μπορέσουμε να βρούμε έναν άλλο 

χώρο για τους αγιορείτες. Το θέμα έχει έτσι και ακριβώς όπως τα λέω εγώ τώρα τα λέει 

και το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου αναπήρων με δελτίο τύπου που εξέδωσε απο-

καθιστώντας την αλήθεια.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Σοχόμπαλη έχετε τον λόγο. Παρακαλώ την κυρία Σαραντίδου να δώ-

σει το μικρόφωνο στον κ. Σοχόμπαλη. Δύο λεπτά σας παρακαλώ, κύριε Σοχόμπαλη, τη-

ρείστε τον χρόνο, δύο λεπτά.  

κ. Σοχόμπαλης(δημότης): Κυρίες και κύριοι, στις 29 του μηνός κάναμε εκλογές στο Α΄ 

ΚΑΠΗ. Μετά τις εκλογές απευθύνθηκα στον πρόεδρό μας, τον κ. Δούκα, για ένα αίτημα, 

δεν φταίει ο άνθρωπος. Εν συνεχείά από τον κ. Δούκα, απευθύνθηκα στον Δήμαρχο. Περί-

που την ίδια απάντηση είχα και από τον κ. Δήμαρχο, αρνητική.  

κ. Πρόεδρος: Δεν αναφέρατε το αίτημα.  

κ. Σοχόμπαλης(δημότης): Το αίτημα θα σας το εξηγήσω τώρα αμέσως. Ότι το ΚΑΠΗ 

δεν έχει γιατρό, αλλά δεν έχει και χρήματα. Για αυτό παρακαλώ, αν μπορείτε από οπουδή-

ποτε, έστω και παράνομα, να διαθέσετε 15.000,00 ευρώ για τα ΚΑΠΗ, για τα τρία ΚΑΠΗ 

να πληρώνουμε εμείς τον γιατρό, να μην έχουμε κάθε τόσο να μαλώνουμε με τον δήμαρχο. 

Και τα 300,00 ευρώ, επειδή το Α΄ και το Β΄ ΚΑΠΗ είναι επί ξύλου κρεμάμενοι, δεν φτά-

νουν τα λεφτά να πληρώνουν ούτε τους υπαλλήλους που τους κάνουν καφέδες, να δοθούν 

για τις ανάγκες του κάθε ΚΑΠΗ. Πρέπει να προσέξουμε λίγο τους γέρους, διότι είμαστε το 

33% των ψηφοφόρων. Αιρετός θα πει ότι μας διορίζουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

υπό δοκιμή, εάν δεν είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας κάποτε δεν πρέπει να μας κα-

κοφανεί αν μας δείξουν οι δημότες την πλάτη. Για αυτό θα σας παρακαλέσω, αν είναι εύ-

κολο, το αίτημά μου να γίνει για να είμαστε αγαπημένοι με όλους. Εάν δεν γίνει εγώ δεν 

θέλω να πάω πουθενά, αλά εάν δεν γίνει, σας λέω, 15 ημέρες προθεσμία σας δίνουμε. Με-

τά από 15 ημέρες θα καλέσω όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, όλες τις εφημερίδες για 

να δώσουν λύση αυτοί. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τους πατεράδες μας. Κρίμα είναι.  

κ. Πρόεδρος: Εάν έχετε την υπομονή, κύριε Σοχόμπαλη, και περιμένετε το θέμα 13 αφορά 

και εσάς. Έτσι, τον γιατρό στα ΚΑΠΗ, στα Αγροτικά Ιατρεία και λοιπά. Αν έχετε την υ-

πομονή.  
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κ. Σοχόμπαλης(δημότης): Δεν φτάνει, κύριε πρόεδρε, μόνο ο γιατρός. Έχουμε και οικο-

νομικές ανάγκες. Δεν πρέπει να λέμε πατέρα, πατέρα, αλλά πατέρα μετά θάνατο θα κατα-

λάβουν την αξία;  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, το Σώμα ενημερώθηκε, σας ευχαριστώ πολύ.  

κ. Δήμαρχος: Πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Γιώργο, κύριε Σοχόμπαλη, όπως γνωρίζετε 

απάντηση σας έδωσε και ο πρόεδρος και εγώ σας έδωσα απάντηση. Η απάντηση ποια εί-

ναι. Για να πάρουμε γιατρό χρειάζεται μια διαδικασία,  

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, κύριε Σοχόμπαλη είναι σεβαστό το αίτημά σας (ακού-

γεται να μιλά αδιευκρίνιστα ο κ. Σοχόμπαλης)  

κ. Δήμαρχος: Και εγώ και ο πρόεδρος δώσαμε την απάντηση χρειάζεται μια διαδικασία. 

Για να προσληφθεί γιατρός γίνεται μέσω ΑΣΕΠ, είναι μια διαδικασία, προγραμματισμός 

(πάλι διακόπτεται από τον κ. Σοχόμπαλη που κάτι λέει αδιευκρίνιστο). 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγνώμη κύριε Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Ναι, αλλά πρέπει να ενημερωθεί το Σώμα.  

κ. Πρόεδρος: Ναι ωραία, ενημερώστε το. 

κ. Δήμαρχος: Αυτό προσπαθώ να κάνω τόση ώρα. Να ενημερώσω προσπαθώ. Χρειάζεται 

μια διαδικασία, γίνεται ένας προγραμματισμός στην αρχή του έτους, εγκρίνεται από την 

Περιφέρεια και εν συνεχεία ξεκινά η διαδικασία για την πρόσληψη του γιατρού. Αυτή η 

διαδικασία θα ξεκινήσει. Δυστυχώς δεν μπορούμε από τον νόμο, δηλαδή, να κάνουμε ότι 

θέλουμε. Για τον εθελοντή που λέτε, βεβαίως ήρθε μια εθελόντρια γιατρός, αλλά έπρεπε 

προηγουμένως να πάρουμε την σύμφωνη γνώμη του ιατρικού συλλόγου. Ο οποίος ιατρι-

κός σύλλογος δεν απαντά. Δεν δίνει την σύμφωνη γνώμη του. Επειδή έχουν δημιουργηθεί 

διάφορα προβλήματα με τέτοιες περιπτώσεις για αυτό, επειδή δεν μας έδωσε ο ιατρικός 

σύλλογος την σύμφωνη γνώμη του για αυτό δεν προχωρήσαμε στον εθελοντή γιατρό.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Σοχόμπαλη, δεν γίνεται να συνεχίσετε αυτό., 

κύριε Σοχόμπαλη, κύριε Σοχόμπαλη αρχίζετε πλέον και διαταράσσεται την εύρυθμη λει-

τουργία του δημοτικού συμβουλίου. Αυτά τα οποία λέτε δεν καταγράφονται, δεν εισακού-

ονται αυτήν την στιγμή. Σας παρακαλώ πολύ.  

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων της υπηρεσίας μεταφο-

ρά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 

2011-2012 με ταξί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης». 

 

- Εγκρίνεται. 

 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κύριες και κύριοι συνάδελφοι: 

«Έγκριση σύναψης συμβάσεων της υπηρεσίας μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και 

Β/βάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2011-2012 με ταξί με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης». Το θέμα ήρθε εκτός ημερήσιας διότι υπάρχει καταλυτι-

κή ημερομηνία 29-2-2012, όπου λήγουν οι συμβάσεις των ΤΑΞΙ με την Περιφερειακή Ε-

νότητα Σερρών. Θα δώσω τον λόγο στην αντιδήμαρχο, την κυρία Μπιτζίδου, ολιγόλεπτη 

εισήγηση.  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Αυτό, κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριοι συνάδελ-

φοι, όπως πολύ καλά είπε ο πρόεδρος, ότι 29-2-2012 λήγουν οι συμβάσεις των ΤΑΞΙ τα 

οποία χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.  
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Επίσης μετά από την έγκριση σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο που είχαμε για την 

προσφυγή σε διαπραγμάτευση για τα δρομολόγια των ΤΑΞΙ που δεν υπήρξε προφορά 

στον δήμο είμαστε σε θέση να τους δείξουμε τον πίνακα για τα δρομολόγια τα οποία δεν 

υλοποιούνται μέσω του διαγωνισμού. Όμως, σε ευχάριστη θέση, είδαμε ότι τα ράδιο - ταξί 

αναλαμβάνουν όλα τα δρομολόγια μετακινήσεων μαθητών που έχουν έδρα τις Σέρρες και 

αρκετά, όπως βλέπετε στον πίνακα, για χωριά με ΤΑΞΙ τα οποία είναι μέσα στα χωριά, 

δηλαδή εκτελούν τα δρομολόγια και προέρχονται οι ταξιτζήδες από τα χωριά. Εκείνο όμως 

το οποίο δεν ήταν κατορθωτό είναι για δύο διαδρομές, από Ξηρότοπο για το νηπιαγωγείο 

Ορεινής και από Βαμβακούσσα, Αδελφικό, Κουβούκλιο στο δημοτικό σχολείο της Κάτω 

Καμήλας. Για αυτές τις δύο διαδρομές δεν βρέθηκε κανείς ανάδοχος. Οπότε σε αυτήν την 

περίπτωση η προσφυγή γίνεται και γίνεται η απόδοση επιδόματος στους μετακινούντες 

μαθητές, στους γονείς δηλαδή που έχουν τα παιδιά που μετακινούνται σε αυτές τις δια-

δρομές. Όλα τα άλλα καλύφθηκαν και νομίζω ότι ο δήμος Σερρών είναι πανέτοιμος να υ-

λοποιήσει όλες τις διαδρομές και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα εφόσον ξεκινήσει η 

διαδικασία από τους δήμους. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις.  

Τατούδης Παναγιώτης: Στην δικιά μου δημαρχιακή θητεία υπήρχαν ΤΑΞΙ που έδειχναν 

ενδιαφέρον, γιατί αυτή την φορά στον δήμο μας δεν έδειξε ενδιαφέρον, ο ταξιτζής, και ξέ-

ρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, μήπως κάτι έγινε, καμιά παράλειψη, να ενδιαφερθούμε και να 

αποκαταστήσουμε την όλη λειτουργία.  

κ. Πρόεδρος: Απαντήστε. 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Κύριε Τατούδη, ήρθαμε σε επαφή με όλους τους ταξι-

τζήδες που βρίσκονται στα χωριά. Από ότι βλέπετε στην εισήγηση ο υπολογισμός του η-

μερήσιου κόστος δρομολογίου είναι στο 1,40 ευρώ. Προσπαθήσαμε για να ενδιαφερθούν 

οι ανάδοχοι να πάρουν όχι την μετακίνηση ενός δρομολογίου, αλλά και δύο και τριών, πα-

ρόλα αυτά όμως για αυτά εδώ τα δρομολόγια δεν υπάρχει κανείς ενδιαφερόμενος. Παρ’ 

όλες τις προσπάθειες. Καλέσαμε όλους τους ταξιτζήδες στις υπάρχουσες περιοχές.  

Τατούδης Παναγιώτης: Αν βρεθεί;  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Αν βρεθεί, κανένα πρόβλημα. Θα το βάλουμε, εκτός 

ημερησίας, άμεσα.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κυρία αντιδήμαρχε, στην διαδρομή που λέτε, συμπληρώνω τον κ. 

Τατούδη, λέει ΤΑΞΙ, Καρανικολάου Θεόδωρος, Βαμβακούσσα – νηπιαγωγείο Κάτω Κα-

μήλας, το οποίο γίνεται αποδεκτό. Στον πίνακα, αν δείτε, γίνεται αποδεκτό, και παρακάτω 

λέει. Βαμβακούσσα – Αδελφικό – Κουβούκλιο – δημοτικό σχολείο Κάτω Καμήλας δεν 

έχει ανάδοχο ΤΑΞΙ. Μα είναι ίδιο το δρομολόγιο δεν έχει διαφορά. Ίδιο είναι μέσα από το 

χωριό. Το πολύ να κάνει δυο χιλιόμετρα μέχρι το Αδελφικό. Αυτό είναι το πρόβλημα για 

να δημιουργηθεί τόσο σοβαρό πρόβλημα; Δεν αλλάζει δηλαδή, πως γίνεται αποδεκτή η 

διαδρομή Βαμβακούσσα – Κάτω Καμήλα, κύριε πρόεδρε τα ξέρετε πολύ καλά τα χωριά 

και δεν γίνεται αποδεκτή η διαδρομή Βαμβακούσσα – Κουβούκλιο – Κάτω Καμήλα. Δεν 

το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά.  

κ. Πρόεδρος: Θα απαντήσει η αντιδήμαρχος.  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Κύριε Μηλίδη, αν προσέξετε ο συγκεκριμένος κύριος 

μεταβιβάζει όχι μόνο ένα παιδί και κάνει το συγκεκριμένο δρομολόγιο, αλλά περισσότερα 

παιδιά.  
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Επίσης η μεταφορά για το δημοτικό Κάτω Καμήλας είναι διαφορετική η ώρα. Δηλαδή το 

νηπιαγωγείο μετακινείται διαφορετική ώρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ολοήμερα 

νηπιαγωγεία και η μεταφορά γίνεται ταυτόχρονα πολλών παιδιών. Ενώ για Κάτω Καμήλα 

δημοτικό είναι μόνο ένα παιδί. Και είναι διαφορετική η ώρα και ο ίδιος κύριος δεν δέχεται 

να αναλάβει και αυτήν την διαδρομή. Υπάρχει δηλαδή, αν δείτε στον πίνακα, θα καταλά-

βετε ότι ο κύριος ο συγκεκριμένος μετακινεί, κάνει τις διαδρομές και μετακινεί περισσότε-

ρα παιδιά. Αυτή είναι η απάντηση.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, επιτέλους με τα φώτα. Το ακροατήριο, επιτέλους! Ο κύριος Νιζά-

μης, ο κύριος Αναστασιάδης. 

Νιζάμης Δημήτριος: Κύριε πρόεδρε, και κύριοι σύμβουλοι, μία πρόταση θα κάνω επί του 

θέματος, αν θέλει η κυρία αντιδήμαρχος ας την λάβει υπ΄ όψιν, να την μελετήσει και να 

την φέρει στο Σώμα. Έχει να κάνει, επειδή τα χρήματα τα οποία αφορούν τις μεταφορές 

των μαθητών συνολικά και στον νομό μας και πανελληνίως είναι τεράστια τα ποσά προ-

τείνω να μελετηθεί μια σκέψη, μια πρόταση την οποία καταθέτω αυτήν την στιγμή να πη-

γαίνει η πραγματική επιχορήγηση, τα πραγματικά χρήματα, απ’ ευθείας στον μαθητή, ο 

οποίος θα κάνει την χρήση της μεταφοράς όπως αυτός νομίζει. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης, και το μικρόφωνό σας.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κυρία αντιδήμαρχος, κυρία, επειδή (ακούγεται φασαρία στο 

Σώμα) Βάλε μια τάξη πρόεδρε, (ακούγονται γέλια)  

Επειδή, έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ο θησαυρός της Ελλάδος είναι τα παιδιά, παρακα-

λώ θερμά δεν θα λυπηθείτε ποτέ χρήματα για την μεταφορά των παιδιών. Να μην νοιώ-

θουν μειονεκτικά. Βεβαίως θα πληρώσουμε οσοδήποτε για να μην νοιώθει κανένα παιδί 

μειονεκτικό. Ακούτε;  

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, κυρία Σαραντίδου.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Σταμάτα και συ τώρα, μας κάνεις εδώ τώρα τον αυτόν,  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύρια αντιδήμαρχε, θερμά σε παρακαλώ για τα παιδιά που εί-

ναι οι αυριανοί πολίτες αυτής της πόλης σε αυτό το κράτος καμία τσιγγουνιά. Θα δώσουμε 

και την ψυχή μας.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, τοποθετήσεις, θέλετε να απαντήσετε, κυρία Μπιτζίδου;  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Κύριε Αναστασιάδη, συμφωνούμε απολύτως και εγώ 

θέλω να ευχαριστήσω το Σώμα γιατί, και την οικονομική επιτροπή, όποτε χρειάστηκε α-

νταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις των παιδιών και 

αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι μαζί θέλουμε να βοηθήσουμε να ξεμπλοκάρουμε 

από αυτόν τον κυκεώνα. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κάποια τοποθέτηση επί του θέματος; Όχι. Μπαίνει 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 
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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 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα:    Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ   1ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη δανείου για χρηματοδότηση χρεών του 

δήμου Σερρών». 

  

κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύριοι συνά-

δελφοι, με πρώτο θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη δανείου για χρηματοδότη-

ση χρεών του δήμου Σερρών». 

Εισηγητής ο αντιδήμαρχος οικονομιών κύριος Γαλάνης. Παρακαλώ, κύριε Γαλάνη, πέντε 

λεπτά στην διάθεσή σας. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, να έχω την κατανόησή σας, γιατί το θέμα είναι αρκετά 

μεγάλο, όσο μπορείτε να μου δώσετε και λιγάκι χρόνο παραπάνω. Ένα πρώτο σχόλιο, κύ-

ριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, που ήθελα να κάνω είναι ότι η 

Ελληνική κοινωνία βιώνουμε μια κατάσταση αφόρητη, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι νομίζω 

ότι υφίστανται βάναυσες αλλαγές, το ίδιο νομίζω, μεταφέρουμε όλοι μας εδώ και για την 

αγορά, τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά όλους μας προβλη-

ματίζει και όλοι θα πρέπει να συμβάλουμε να γίνει το καλύτερο δυνατό στην δύσκολη επο-

χή της κρίσης. 

Ξεκινώντας για την εισήγησή μου θα ήθελα να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει 

δύο διαστάσεις, μία διάσταση η οποία είναι καθαρά νομική γραφειοκρατική, διαδικαστική 

και μία άλλη διάσταση η οποία είναι πολιτική.  

Όσον αφορά το διαδικαστικό και γραφειοκρατικό κομμάτι, κύριε πρόεδρε, ουσιαστικά έχω 

την ευθύνη και εισηγούμαι την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, και συγκεκριμένα την 

23/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ομόφωνη για την σύναψη δανείου για την 

χρηματοδότηση χρεών, για να πληρώσουμε οφειλές με λίγα λόγια, παρελθόντων οικονομι-

κών ετών με συγκεκριμένους όρους, όπως αναφέρω στην εισήγησή μου που είναι και κομ-

μάτι της ομόφωνης απόφασης της οικονομικής επιτροπής και με μηνιαία δόση έως 

25.000,00 ευρώ. Αυτό, κύριε πρόεδρε, που ήθελα να πω επίσης, είναι ότι προγενέστερα 

υπήρχε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία μου έδωνε την εξουσιοδότηση να 

διερευνήσω όλες τις λεπτομερείς για την λήψη δανείου. Επίσης υπήρχε έγγραφη εντολή 

του κυρίου δημάρχου, αλλά και δική μου προς το λογιστήριο, προς υπάλληλο του λογιστη-

ρίου του δήμου Σερρών, για να κατατεθεί μια μελέτη που χρειαζόταν, σύμφωνα με τον νό-

μο 3852/2010, η οποία και έγινε και παραδόθηκε στην οικονομική επιτροπή και για αυτό 

ελήφθη και η απόφαση ομόφωνα, αλλά και μετά την ομόφωνη απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής ζητήθηκε επίσης να γίνει και μια περαιτέρω ανάλυση των οικονομικών θεμάτων 

που αφορούν τον δήμο, όχι μόνο σε σχέση με τα προγενέστερα χρόνια, δηλαδή όπως ζη-

τούσε ο «Καλλικράτης», ο 3852/2010 στο άρθρο 264, για το 2008, 2009, 2010, αυτά τα 

στοιχεία τουλάχιστον ζητούσε για την λήψη δανείου, αλλά και για την κατάσταση του 

2011. Έτσι δόθηκε εντολή στον ίδιο υπάλληλο που συνέταξε την μελέτη να προσκομίσει 

και έχουμε στα χέρια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και μία, μέσα στην εισήγησή μου, την 

αναλυτική κατάσταση της εξέλιξης του χρέους του δήμου Σερρών, στο σύνολό του, στον 

Καλλικρατικό δήμο Σερρών.  

Θα πω και άλλες πολλές λεπτομέρειες, αν χρειαστεί, κύριε πρόεδρε, επομένως μετά από 

την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής και όλες αυτές τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, η 

οικονομική επιτροπή κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα και αποφάσισε ομόφωνα την λήξη 

δανείου της τάξεως των 2.000.000,00 ευρώ, για αποπληρωμή χρεών και θα το πω και πάλι, 

με μοναδικό σκοπό, όπως προέβλεπε, κύριε πρόεδρε, και το 264 του Καλλικράτη, αλλά και 

όπως προβλέπει το άρθρο 176 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων το οποίο κατά τα λοιπά 

ισχύει μετά τις τελευταίες εξελίξεις του νόμου, γιατί ο νόμος άλλαξε και μάλιστα έγινε ε-

λαστικότερος.  
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Έγινε ελαστικότερος και δίνει την δυνατότητα στους δήμους να συνάπτουν δάνεια για να 

πληρώνουν τις οφειλές τους γιατί με αυτόν τον σκοπό, η πολιτεία σκέφτεται ότι κάποια 

στιγμή επιτέλους θα τελειώνει αυτή η ιστορία με τις οφειλές των παρελθόντων οικονομι-

κών ετών και θα μπορούν οι δήμοι να μπουν σε μια πορεία εξυγίανσης.  

Εδώ θέλω να επισημάνω στο Σώμα ότι, υπάρχει μια τελευταία εγκύκλιος είναι του Φε-

βρουαρίου 2012, η πιο πρόσφατη δηλαδή, η οποία κάνει αναφορά στο νόμο που αλλάζει 

και κάνει ακόμη ελαστικότερη την σύναψη των δανείων, όπως σας είπα, και αναφέρει επί-

σης ότι πάνε καλά οι δήμοι οι οποίοι οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών να προ-

βούν στην σύναψη δανείων, γιατί με αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή θα μπορέσουν να ε-

ξυγιάνουν την κατάσταση που αφορά τα χρέη τους, και θα μπορέσουν να μπουν στην νέα 

χρονιά χρήσης με όσον το δυνατόν καλύτερα οικονομικά δεδομένα και με αυτόν τον τρόπο 

θα μπορέσουν κάποια στιγμή να έχουν πρωτογενές πλεόνασμα και πάντοτε ο προϋπολογι-

σμός να βασίζεται στην αρχή της ειλικρίνειας και να είναι ισοσκελισμένος πάνω σε πραγ-

ματικά οικονομικά δεδομένα.  

Αυστηρά, κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που έχει το άρθρο 

264 του 3852/2010, αυτά τα πολύ αυστηρά δεδομένα, το καλοκαίρι του 2010 έδεσε ο Καλ-

λικράτη, τα πληροί ο δήμος Σερρών και με το παραπάνω. Δηλαδή, κύριε πρόεδρε, πληροί 

και τον δείκτη σχέσεων υποχρεώσεων – εσόδων, δηλαδή ο μέσος όρος των υποχρεώσεων 

του δήμου τα τελευταία τρία χρόνια, οκτώ εννιά, δέκα, σε σχέση με τον μέσο όρο των συ-

νολικών εσόδων είναι, έτσι ακριβώς όπως βγαίνει το ποσοστό 48%, 48,25%, ενώ η υπουρ-

γική απόφαση ζητά να είναι μέχρι 60%, εμείς είμαστε πάρα πολύ πιο κάτω, αλλά και επί-

σης η εξυπηρέτηση των δανείων μας, όπως αναφέρεται η εξυπηρέτηση δημόσια πίστης, 

που αφορά δηλαδή όλα τα δάνεια μας, σε σχέση με τα ετήσια τακτικά έσοδα είναι στο 

1,52%, ενώ η υπουργική απόφαση προέβλεπε 20%. Δηλαδή, κύριε πρόεδρε και κύριοι συ-

νάδελφοι, βλέπετε ότι, όπως και να έχει είτε με την παλαιότερη διάταξη, αυτή η 264, η ο-

ποία άλλαξε με νόμο που ψηφίστηκε το 2012, αλλά και με το άρθρο 176 του Κώδικα Δή-

μων και Κοινοτήτων πληρούμε τις προϋποθέσεις διαδικαστικά, νομικά από κάθε άποψη, 

για να λάβουμε απόφαση για σύναψη δανείου στο συγκεκριμένο ποσό που σας αναφέρω 

με τους όρους, όπως τους προβλέπει (χτύποι κουδουνιού) η απόφαση της οικονομικής επι-

τροπής και η εισήγησή μου, αλλά και με την δόση, όπως σας είπα έως 25.000,00 ευρώ.  

Θέλω να μπω σε κάποιες ακόμη λεπτομέρειες, κύριε πρόεδρε, και να πω το εξής, αν δείτε 

το σημείωμα του υπολογισμού των οφειλών στις 31.12.2011, δηλαδή τι έκανε η δημοτική 

αρχή τον ένα χρόνο δουλειάς μέχρι και σήμερα; Μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρό-

νιας, το 2011; Θα δείτε ότι παραλάβαμε και αυτό προκύπτει και από τους ισολογισμούς, οι 

συνάδελφοι το γνωρίζουν, από τον ισολογισμό έναρξης του δήμου Σερρών, του ενιαίου 

δήμου Σερρών, θα δείτε ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας ήταν της τάξεως 

7.224.631,00 ευρώ και μετά από όλες αυτές τις ενέργειες που έγιναν, για την πολιτική α-

πόφαση, κύριε πρόεδρε, αυτής της δημοτικής αρχής, μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 

1.727.847,00 ευρώ. Δηλαδή, κύριε πρόεδρε, μέσα σε μια χρονιά που ζήσαμε πάρα πολύ 

δύσκολα, αυτή η δημοτική αρχή αποφάσισε να ρίξει ζεστό χρήμα στην αγορά και να πλη-

ρώσει τους προμηθευτές στους οποίους τους οφείλουμε, να πληρώσει δηλαδή στους συν-

δημότες μας τους οποίους τους χρωστούσε εδώ και πολλά χρόνια 3.200.000,00 ευρώ, αυτά 

αναφέρει η υπηρεσία, παρά να προβεί σε οποιανδήποτε άλλη ενέργεια  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, θέλω την κατανόησή σας. Είναι ένα σοβα-

ρό θέμα. Είτε αυτό αφορούσε κάποια τεχνικά έργα, είτε , από το κλείσιμο μια τρύπας ή ο-

τιδήποτε άλλο.  
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Ήταν μια συνειδητή, κύριε πρόεδρε, πολιτική απόφαση αυτής της δημοτικής αρχής να 

πληρώσει τις παλιές οφειλές με στόχο να νοικοκυρεύσει κάποια στιγμή επιτέλους τα οικο-

νομικά του δήμου, όχι φυσικά σε ορίζοντα ενός έτους, όμως, μετά από μία ή δύο τετραετί-

ες να μπορεί ο δήμος Σερρών να αναπνεύσει, να μην έχει πλέον παλιές οφειλές και να 

μπορεί να μπει σε μια πολύ καλύτερη πορεία. Αυτό, κύριε πρόεδρε, δεν προέκυψε τυχαία 

και ευχαριστώ τους συναδέλφους της συμπολίτευσης, αλλά φαντάζομαι με τις ερωτήσεις 

των συναδέλφων της αντιπολίτευσης, γιατί θα μου πουν εντάξει βρέθηκαν αυτά τα 

3.200.000,00 ευρώ και πάντως, όπως υποστηρίζει και υπηρεσιακός παράγοντας, μειώθη-

καν οι βραχυπρόθεσμες οφειλές του δήμου στο σύνολό τους κατά 1.727.847,00 ευρώ, δη-

λαδή από τα επτά εκατομμύρια και κάτι, πήγαμε στα πέντε εκατομμύρια και κάτι. Είναι 

προτιμότερο φυσικά να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία, παραπάνω, δηλαδή, κύριε πρόε-

δρε, ποια ήταν τα ταμειακά μας διαθέσιμα; Για να προκύψει το συμπέρασμα ότι όντως τα 

χρήματα βρέθηκαν με άλλο τρόπο και πληρώθηκαν στην αγορά; Τα ταμειακά μας διαθέσι-

μα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως τα έχω εδώ και είναι στη διάθεση και του προε-

δρείου, το 2011, το 2010, κύριε πρόεδρε, ήταν πέντε εκατομμύρια περίπου ευρώ, δεσμευ-

μένα τα περισσότερα, όπως γνωρίζετε, είτε γιατί αφορούσαν την μισθοδοσία του προσωπι-

κού, είτε τις απαλλοτριώσεις που τα χρήματα είναι δεσμευμένα και επίσης 5.300.000,00 

ευρώ είναι και στο τέλος του έντεκα. Δηλαδή είναι και πάλι για την μισθοδοσία των υπαλ-

λήλων, εξασφαλισμένη, αλλά και τα χρήματα των απαλλοτριώσεων για τα οποία εξ΄ όσον 

γνωρίζω από τον κύριο αντιδήμαρχο γίνονται διάφορες μελέτες ώστε αυτά τα χρήματα να 

αξιοποιηθούν, τα χρήματα εννοώ αφορούν τις απαλλοτριώσεις. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, 

κύριε πρόεδρε, φτάνουμε στο λογικό συμπέρασμα ότι τα χρήματα που διαθέσαμε μέσα 

στην χρονιά για να ρίξουμε ζεστό χρήμα στην αγορά ήταν χρήματα τέτοια, χρήματα που 

δεν προέκυψαν από τα χρήματα που βρήκαμε, αλλά και σε καμιά περίπτωση αυτά τα χρή-

ματα που βρήκαμε δεν τα διαθέσαμε σε άλλους σκοπούς παρά να τα διαθέσουμε για τους 

σκοπούς για αυτούς που είναι δεσμευμένα. Επίσης, κύριε πρόεδρε, δεν θα είχε νομίζω, 

πρόσωπο η δημοτική αρχή να φέρει ένα τέτοιο θέμα εδώ αν δεν είχε κάνει πράξη όλα αυτά 

τα ζητήματα, και εδώ μπαίνω στο πολιτικό σκέλος, που υποσχέθηκε και ακολούθησε μια 

γραμμή όλα τα χρόνια. Και τι εννοώ. Είμαστε, νομίζω, κύριε πρόεδρε, από τις λίγες δημο-

τικές αρχές που φέραμε, στο πρώτο –πρώτο κιόλας διάστημα, εδώ σε αυτό το δημοτικό 

συμβούλιο την εισηγητική έκθεση για την οικονομική κατάσταση του δήμου Σερρών. Σας 

παρουσιάσαμε τα οικονομικά στοιχεία, καθαρά, χωρίς να κρύψουμε κάτι, με διαφάνεια και 

έλαβαν γνώση όλοι οι συνάδελφοι που περίπου βρίσκεται ο Καλλικρατικός δήμος Σερρών, 

γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε πρόεδρε, ότι είναι πολύ κοντά αυτά τα στοιχεία, σχεδόν ίδια, 

με τα στοιχεία που είδαμε στο φως, εδώ σε αυτό το τραπέζι, στο δημοτικό συμβούλιο, με 

τα στοιχεία που είδαμε του ενιαίου ισολογισμού του δήμου Σερρών. Επίσης, κύριε πρόε-

δρε, δεν θα είχε πρόσωπο αυτή η δημοτική αρχή να φέρει το θέμα εδώ, αν δεν είχε πρώτα 

παρουσιάσει και να ξεκινήσει να υλοποιεί και θα πω συγκεκριμένα πράγματα, το σχέδιο 

της σταδιακής εξυγίανσης των οικονομικών του δήμου Σερρών. Και αυτό το πράξαμε, κύ-

ριε πρόεδρε, το πρώτο εξάμηνο της δημαρχιακής θητείας, κατά το 2011. Και μάλιστα, ό-

πως προκύπτει και από αυτά που ψήφισε εδώ το δημοτικό συμβούλιο, από αυτήν την συ-

νεδρίαση που έγινε, έχετε γνώση, κύριε πρόεδρε, ότι προβήκαμε σε εξοικονόμηση εξόδων, 

όπως είναι η μεταφορά των υπαλλήλων της πολεοδομίας και δεν πληρώνουμε πλέον 

2.000,00 ευρώ τον μήνα, ή 24.000,00 ευρώ τον χρόνο, δεν πληρώνουμε πλέον ο κύριος 

πρόεδρος του νομικού προσώπου, ο κύριος Δούκας,  για  τα  τρία  νηπιαγωγεία  τα  οποία  

τα  μεταφέραμε  σε  ιδιόκτητα   κτίρια,  
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2.500,00 ευρώ τον μήνα και αν κάνετε την αναγωγή θα καταλάβετε για τι ποσό μιλάω στο 

σύνολο για το σχολικό έτος, νομίζω ότι παρόμοιες ενέργειες κάνει και η ΔΕΥΑΣ με την 

μεταφορά της, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, ότι 

σήμερα έχουμε πλέον την εκμετάλλευση των 200 στρεμμάτων του δήμου Σερρών, όπως 

προβήκαμε καις την εκμετάλλευση των 100 στρεμμάτων στην παλιά κοινότητα Ορεινής, 

την δημοτική ενότητα Ορεινής, των 100 στρεμμάτων για φωτοβολταϊκά. Όπως γνωρίζετε, 

κύριε πρόεδρε, και είναι νομίζω γνωστό σε όλους, προβήκαμε σε 60 διαγωνισμούς και 

μειώσαμε και μειώσαμε κατά 30% το κόστος του δήμου, η προϊσταμένη, νομίζω, είναι 

στην διάθεσή σας να σας ενημερώσει. Προβήκαμε σε διαγωνισμούς για τις προμήθειες, 60 

τον αριθμό, μειώνοντας το κόστος του δήμου Σερρών και επίσης με αυτήν την λογική 

μειώσαμε και τις απ΄ ευθείας αναθέσεις για προμήθειες κοντά στο 50%. Από τριακόσιες 

χιλιάδες σε εκατόν πενήντα χιλιάδες, περίπου, όπως με ενημέρωσε η κυρία προϊσταμένη. 

Και νομίζω, κύριε πρόεδρε, δεν θα έχει πρόσωπο η δημοτική αρχή να φέρει αυτό το θέμα 

για ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο και μάλιστα είναι αυτό το διαδικαστικό κομμάτι. Αυ-

τή η απόφαση, κύριε πρόεδρε, είναι η πρώτη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να το 

εξηγήσω εδώ στους συναδέλφους και σε όλον τον κόσμο. Πήρε απόφαση η οικονομική 

επιτροπή, παίρνει σήμερα απόφαση το δημοτικό συμβούλιο, εξουσιοδοτώντας τον κύριο 

δήμαρχο και θα προχωρήσουμε, φέρνοντας, αν προκύψει κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, είτε 

Ελληνικό, είτε από οπουδήποτε αλλού, με απόλυτη διαφάνεια πάντα, θα έρθει το θέμα 

στην οικονομική επιτροπή, θέλω να πω η πρόταση του πιστωτικού ιδρύματος και οι όροι 

και μετά θα επανέλθει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτή είναι η διαδικασία, κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι. Και επιμένω, κύριε πρόεδρε, ότι σιγά – σιγά, ότι δεν θα είχε πρό-

σωπο αυτή η δημοτική αρχή να φέρει αυτό το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο εάν δεν εξα-

σφάλιζε σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά το φροντίσαμε και εμείς, εξα-

σφάλιζε πάντοτε τουλάχιστον δύο μισθοδοσίες στους υπαλλήλους. Έχω εδώ την κατάστα-

ση χρηματοδοτήσεων για σήμερα μιλώ, αλλά και όπως την παρακολουθούσα όλη την χρο-

νιά, όπως ερχόταν οι ΚΑΠ, έχουμε αυτήν την στιγμή και παραπάνω από δύο μισθοδοσίες. 

Ας το ακούσει αυτό η κοινωνία να το γνωρίζει, έχουμε και παραπάνω από δυο μισθοδοσίες 

στον λογαριασμό που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων εξασφαλισμένη, σύμφωνα με 

τον νόμο και για να είναι ήσυχοι οι εργαζόμενοι του δήμου Σερρών, μαζί με τους οποίους, 

πρέπει να πω εδώ, κύριε πρόεδρε, δουλέψαμε σκληρά την προηγούμενη χρονιά και πλη-

ρώσαμε, ολοκληρώνω κύριε πρόεδρε, αυτά τα 3.200.000,00 ευρώ και ρίξαμε ζεστό χρήμα 

στην αγορά.  

Επομένως, κύριε πρόεδρε, επειδή είμαστε συνεπής ως δημοτική αρχή και ως παράταξη που 

δέκα χρόνια ασχολούμαστε με τα κοινά της πόλης θα τονίσω εδώ στο Σώμα ότι πάντοτε 

αυτή η δημοτική παράταξη, η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων έλεγε, είναι νομίζω και 

στα δελτία τύπου, αλλά και στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου ότι θα είναι καλά, 

εφόσον γίνουν αυτά τα βήματα που σας είπα, παρουσίαση οικονομικής κατάστασης, πρό-

γραμμα οικονομικής εξυγίανσης, και το νοικοκύρεμα των οικονομικών του δήμου, που το 

αποδείξαμε την προηγούμενη χρονιά νομίζω αυτό, δεσμευόταν πάντοτε για ένα δάνειο μι-

κρό, συνετό που θα οδηγήσει ακόμη σε μεγαλύτερο νοικοκυριό τα οικονομικά του δήμου 

Σερρών, λέγαμε στον παλιό δήμο Σερρών, για ένα δάνειο της τάξεως του ενός με ενάμισι 

εκατομμυρίου ευρώ, σήμερα επειδή ο Καλλικρατικός δήμος Σερρών, γνωρίζετε ότι έχει 

και άλλες οφειλές, μας ήρθαν οφειλές και από το Σκούταρι και από τον Λευκώνα και από 

τον Δήμο Καπετάν Μητρούση, αυτά τα έχουμε πει, έχουν περάσει αποφάσεις από την οι-

κονομική επιτροπή.  
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Θέλουμε επομένως, κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι την από-

φαση για λήψη δανείου, όπως προέκυψε από την ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επι-

τροπής της τάξεως των δύο εκατομμυρίων ευρώ με τους συγκεκριμένους όρους που ανα-

φέρονται μέσα στην εισήγηση και με δόση έως 25.000,00 ευρώ, συνεπείς, συνεπέστατοι, 

και πολιτικά, αλλά και πολύ σωστοί ώστε να συνάδει αυτή η απόφασή μας και με τα διαδι-

καστικά του Καλλικράτη, αλλά και με όλους τους νόμους που προβλέπονται. Σας ευχαρι-

στώ πολύ, κύριε πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε κύκλο ερωτήσεων, τοποθετήσεων και λοιπά θα 

ήθελα να αναγνώσω στο Σώμα, από τα μέλη του Δ.Σ. του δήμου Σερρών, του συλλόγου 

εργαζομένων του δήμου Σερρών, μία ανακοίνωση: «Τα κάτωθι μέλη του απερχόμενου 

διοικητικού συμβουλίου δημοτικών υπαλλήλων Νομού Σερρών σας κοινοποιούμε ότι: 

Πρώτον, Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία που επικρατεί γενικά 

στην χώρα και ειδικά στον Νομό, και ειδικότερα στον δήμο Σερρών που μαραζώνει καθη-

μερινά, όλο και περισσότερο σε οικονομικό, αλλά και ηθικό επίπεδο, Δεύτερον, την ανά-

γκη να έχει ο δήμος μας καθαρό πρόσωπο στις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι των 

δημοτών μας, τους οποίους και προσπαθούμε να υπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, 

Τρίτον, τον κίνδυνο παγώματος των μισθών μας από εμπόρους και επιχειρηματίες συνερ-

γαζόμενοι με τον δήμο μας, στους οποίες είμαστε οφειλέτες ως δήμος εδώ και πολύ καιρό, 

κίνδυνος ασφαλιστικών μέτρων από μέρους τους, και Τέταρτον, τον κίνδυνο που διατρέ-

χουν συνάδελφοι, κυρίως οδηγοί οχημάτων, βαρέων και μη, από μη ασφαλή οχήματα, 

πλημμελής συντήρηση και έλλειψη ανταλλακτικών, αποτέλεσμα του χρέους του δήμου 

προς τους προμηθευτές και συνεργαζόμενους εξειδικευμένους τεχνίτες, συναινούμε στην 

λήψη δανείου για την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων και αποκλειστικά και μόνο 

για αυτές, ακόμη θέλουμε να τονίσουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην υποθήκευση της 

μισθοδοσίας των υπαλλήλων του δήμου μας για την λήψη του συγκεκριμένου δανείου. Τα 

μέλη του Δ.Σ. δημοτικών υπαλλήλων Νομού Σερρών, ο κύριος Πατούρας Ιωάννης, ο κύ-

ριος Βαγιάκης Ιωάννης, ο κύριος Τσεσμετζής Μάριος, η κυρία Κωνσταντινίδου Ευαγγελία 

και ο κύριος Δανιήλ Παναγιώτης. (ακούγονται χειροκροτήματα στην αίθουσα). (Διακόπτε-

ται από τον πρόεδρο εργαζόμενων) Κύριε Πρόεδρε, κατά αρχάς δεν έχετε δικαίωμα να μι-

λήσετε, αν δεν σας δώσω τον λόγο. Και θέλω να σεβαστείτε, θέλω να σεβαστείτε την δια-

δικασία, βεβαίως και θα σας δοθεί ο λόγος. (Διακόπτεται ξανά και κάτι λέει ο πρόεδρος 

των εργαζομένων) Αφήστε, θα πάρετε τον λόγο, κύριε πρόεδρε, μην βιάζεστε. Λοιπόν, αυ-

τήν την ενημέρωση όφειλα να την κάνω προς το Σώμα και προς εσάς, λοιπόν, (ξανά ακού-

γονται φωνές) σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, 

κυρίες και κύριοι (διακόπτεται από τον πρόεδρο εργαζομένων, ο οποίος αμφισβητεί το έγ-

γραφο που διαβάστηκε) Ελάτε να το δείτε, κύριε πρόεδρε, δεν υπάρχει λόγος να σας πω 

ψέματα. Με προσβάλετε. Με προσβάλετε, κύριε πρόεδρε, δεν πειράζει όμως,  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε πρόεδρε, έχουμε τον λόγο;  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, εάν μου επιτρέψετε να συνεχίσω την διαδικασία.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Μα τη διαδικασία, κύριε πρόεδρε, πραγματικά είναι ατόπημα. 

Αντί να διαβάσετε την ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων, μας διαβάζετε των δια-

σπαστών; Είναι δυνατόν; Τι είναι αυτά τα πράγματα, έχετε την ευθύνη εσείς. Πραγματικά.  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Αν κάνετε λίγη ησυχία, αν κάνετε λίγη ησυχία. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ποιος είναι ο σύλλογος. Τι είναι αυτό το πράγμα;  

κ. Πρόεδρος: Μην εκφράζεστε έτσι, κύριε Κοτρώνη.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Όχι είναι λάθος. 
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κ. Πρόεδρος: Εάν είναι διασπαστές ή όχι. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Εδώ υπάρχει ο επίσημος σύλλογος, ο επίσημος σύλλογος.  

κ. Πρόεδρος: Αυτοί τι είναι μέλη (χτύποι κουδουνιού, επικρατεί οχλαγωγία). Κύριε Κο-

τρώνη, είναι μέλη του Δ.Σ. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τον πρόεδρο, αν κάνετε λίγο ησυχία, 

να δώσω τον λόγο και στον πρόεδρο εργαζομένων να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικα-

σία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. (χτύποι κουδουνιού). Κύριε Κατιρτζόγλου, κυρία Σα-

ραντίδου, δώστε το μικρόφωνο στον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Κατιρτζόγλου.  

Κατιρτζόγλου Ελευθέριος: Κύριε Πρόεδρε, η λέξη ατόπημα αναφερόταν σε αυτό που εί-

πε ο κύριος Κοτρώνης. Δεν είναι δυνατόν πριν τοποθετηθεί επίσημα ο σύλλογος ο οποίος 

έχει μια απόφαση γενικής συνέλευσης, στις 18 του μήνα, κάναμε μια τακτική γενική συνέ-

λευση, δυο μέρες πριν κυκλοφορήσουν τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου και φέραμε 

εκτάκτως το θέμα στην γενική συνέλευση των εργαζομένων, την άποψή μας την ξέρετε. Η 

γενική συνέλευση είπε να ζητήσουμε πρώτα αναβολή από σας, και από την στιγμή που δεν 

υπάρξει αναβολή να υπάρχει τοποθέτηση και διαμαρτυρία του συλλόγου στην αίθουσα αυ-

τή.  

κ. Πρόεδρος: Μπορώ να έχω πρόεδρε, την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου;  

Κατιρτζόγλου Ελευθέριος: Ορίστε;  

κ. Πρόεδρος: Την απόφαση της γενικής συνέλευσης, μπορείτε να μου την φέρετε;  

Κατιρτζόγλου Ελευθέριος: Προχθές την κάναμε, θα την έχετε και αυτή. Αμφισβητείτε το 

αποτέλεσμα της γενικής συνέλευσης;  

κ. Πρόεδρος: Εσείς αμφισβητήσατε εδώ το έγγραφο.  

Κατιρτζόγλου Ελευθέριος: Θα τοποθετηθώ, όχι δεν το αμφισβήτησα το έγγραφο, κατά 

αρχήν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που λένε έχουν δυο φορές μέσα στο διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίσει ότι είναι ενάντια στο δάνειο, αποφάσισαν και στην γενική συνέλευση, πολλοί 

από αυτούς μέχρι και το μεσημέρι, τηλεφωνικά που τους έλεγα ελάτε να συναντηθούμε με 

τον δήμαρχο, δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται, και δεν ξέρω τα αργύρια που θα λάβουν για 

αυτήν την εκδούλευση. Μέχρι και το μεσημέρι ήταν οι πιο πολλοί ενάντια στο δάνειο, δεν 

είναι εδώ προφανώς, να υπερασπισθούν την θέση τους, είναι μια καθαρά προβοκατόρικη 

άποψη, ενόψει των εκλογών που έχουμε σαν σύλλογος, πέρα από αυτό θέλω να τοποθετη-

θώ πάνω στο δάνειο τώρα.  

Περνάμε στο ουσιαστικό κομμάτι. Έτσι. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

Κατιρτζόγλου Ελευθέριος: Λοιπόν, οι εργαζόμενοι στο δήμο Σερρών, μέσα από την γενι-

κή συνέλευση, ομόφωνα, και αυτοί δεν φέρανε καμιά αντίδραση στην συνέλευση, τώρα 

βγαίνει αυτό, τελευταία στιγμή, εναντιώθηκαν στην λήψη δανείου για τους κάτωθι λόγους. 

Πρώτα από όλα, αυτήν την στιγμή η χώρα βιώνει την τραγικότερη κατάσταση της ιστορίας 

της μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η βασικότερη αιτία αυτού του προ-

βλήματος έγκειται στον συνεχή δανεισμό που γινόταν από τις κακές εξουσίες, στον συνεχή 

δανεισμό που γινόταν από δημάρχους και έχουμε δει δήμους που έχουν καταρρεύσει οικο-

νομικά με απλήρωτους εργαζόμενους γιατί είχαν πάρα πολλά δάνεια, και φρονούμε ότι δεν 

είναι εποχές, υπάρχει τέτοια ρευστότητα, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, το να συζητά-

με να πάρουμε δάνεια. Ξανά τοποθετηθήκαμε σε αυτό και άλλη φορά. Αυτή την στιγμή ο 

Έλληνας στην οικογένειά του σκέφτεται τον δανεισμό για να αντεπεξέλθει στην κρίση; Όχι 

βέβαια. Η κεντρική εξουσία όμως και οι δημοτικές αρχές θέλουν να προβούν σε δανεισμό. 

Για ένα προφανή λόγο, υπάρχει μια τεράστια ειδοποιός διαφορά.  
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Ότι το δάνειο το προσωπικό το επιβαρυνόμαστε εμείς, το αποπληρώνουμε εμείς και είμα-

στε υπεύθυνοι εμείς, ενώ τα δάνεια που λαμβάνουν οι κεντρικές εξουσίες και οι δήμοι θα 

τα αποπληρώσουν σε βάθος χρόνου οι πολίτες και βλέπουμε. Ένα δεύτερον, η εισήγηση 

του αντιδημάρχου κατέδειξε ότι δεν υπάρχει καμιά ανάγκη λήψης δανείου. Ανέφερε ότι 

μέσα σε ένα χρόνο αποπληρώθηκε το ¼ των χρεών που σημαίνει ότι με αυτόν τον ρυθμό 

σε δύο – τρία χρόνια έχουμε αποπληρώσει την αγορά. Είναι δυνατόν να περιμένουμε σή-

μερα «μπραμ» να αποπληρώσουμε όλη την αγορά, σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον; Η 

εισήγηση αυτό κατέδειξε. Ότι δεν υπάρχει ανάγκη λήψης δανείου. Είχαμε 7,5 εκατομμύρια 

χρέη, τα κατεβάσαμε στα 5 και, δύο εκατομμύρια σχεδόν πληρώσαμε πέρυσι, αλλά δυο αν 

πληρώσουμε του χρόνου και άλλα δυο του χρόνου τα χρέη μας έφτασαν σε πάρα πολύ κα-

λό σημείο. Ένα τρίτο στοιχείο, δεν ξέρω αν το ξέρει και το Σώμα. Πέρα από την τακτική 

την ΚΑΠ, υπάρχουν έκτακτη κεντρικοί αυτοτελή πόροι, από κάποια υπόλοιπα παλιά, όπως 

ξέρετε, από ένα ποσό ένα επτακόσια που διανέμετε στους δήμους, που ξεκίνησε από το 

2009 και επεκτείνεται μέχρι το 2016. Για το 2012 ήρθε η απόφαση, η οποία λέει, επιπλέον 

επιχορήγηση πέραν της τακτικής που είναι για μισθούς και λειτουργικές δαπάνες, 

1.377.000,00 ευρώ. Το ένα εκατομμύριο περίπου είναι αυτά, για οφειλές είναι αυτά, για να 

πληρωθούν οφειλές. Το ένα εκατομμύριο είναι για λειτουργικές οφειλές, λειτουργικών δα-

πανών οφειλές και τα υπόλοιπα είναι για επενδύσεις, ότι χρέη έχουμε. Αυτό θα έρθει και 

του χρόνου, θα έρθει και το δέκα πέντε, καλώς εχόντων των πραγμάτων βέβαια, έτσι, ζού-

με σε ένα ρευστό περιβάλλον. Επομένως καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει κάποια άμεση ανά-

γκη λήψης δανείου γιατί ο δήμος μπορεί να ανταποκριθεί σε δυο – τρία χρόνια και να μη-

δενίσει σχεδόν, ή αν όχι να μηδενίσει, να ελαχιστοποιήσει τις οφειλές του. Κατανοούμε ότι 

υπάρχει πρόβλημα στην αγορά, μέσα στην αγορά ζούμε και εμείς, συγγενείς έχουμε μέσα 

στην αγορά, που τους χρωστάει ο δήμος Σερρών, κατανοούμε την δυσκολία που ζει όλος ο 

κόσμος, την ζούμε και εμείς οι εργαζόμενοι σε έναν μεγάλο βαθμό και για αυτό τον λόγο 

ζητούμε την ανάκληση της ψήφισης αυτού του δανείου και σε τυχόν περίπτωση που γίνει 

αυτό ζητούμε κάτι άλλο, να μην είναι μέσα με εγγύηση τους κεντρικούς αυτοτελείς πό-

ρους, αν είναι δυνατόν να βρείτε άλλους τρόπους για να πάρετε δάνειο να το κάνετε, αν 

και η άποψή μας είναι ότι δεν είναι εποχή για δάνεια. Αλλά οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, 

όπως ξέρετε, επαρκούν ίσια – ίσα για τις μισθοδοσίες των εργαζόμενων, των αιρετών και 

τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε υποθήκη στην ουσία τους μισθούς 

μας και οι δύο μήνες που λέει ο κύριος αντιδήμαρχος, βάσει νόμου πρέπει να είναι αυτά, 

είναι δεσμευμένα λεφτά, όπως είναι και τα υπόλοιπα, αλλά σε ένα τέτοιο περιβάλλον που 

αύριο μπορεί να καταρρεύσει, κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τίποτα. Και πολύ καλά 

ξέρετε ότι οι τράπεζες δεν είναι σαν τους προμηθευτές - δανειστές να περιμένουν χρόνια, 

αν για κάποιο λόγο καταρρεύσει κάτι, σε δυο – τρεις δόσεις μας παίρνουν ότι έχουμε και 

δεν έχουμε. Αυτή είναι η άποψή μας και ζητώ από το Σώμα να μην προβεί σε αυτήν την 

ψήφιση και τουλάχιστον, και τουλάχιστον και κάτι άλλο, δεν καταδείχθηκαν τα οικονομι-

κά μεγέθη του έντεκα, κύριε αντιδήμαρχε, ακόμη, αυτά επίσημα θα καταδεχθούν από τον 

ισολογισμό, ο οποίος το αργότερο μέχρι τον Μάιο, από κει θα καταδειχθούν τα επίσημα 

στοιχεία, που θα αποδειχθεί ότι κάναμε οικονομία, ότι είχαμε περιορισμό εξόδων, προφα-

νώς και κάναμε, αλλά τα επίσημα στοιχεία του έντεκα δεν έχουν βγει ακόμη. Παρακαλού-

με, ζητούμε να αποσυρθεί το δάνειο για αυτούς τους λόγους. (ακούγονται χειροκροτήματα 

στην αίθουσα). 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Πενολίδη, ελάτε, ως πρώην πρόεδρος των εργαζομένων, έχετε τον 

λόγο. Όσο τον δυνατόν πιο σύντομα. 
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Πενολίδης: Καλησπέρα σε όλους, όσο πιο σύντομα μπορώ. Αυτό που σίγουρα πρέπει να 

δείξουμε σήμερα εδώ είναι ότι συνεργαζόμαστε. Είναι ότι εσείς μας θεωρείτε συνεργάτες 

και εμείς σας θεωρούμε υπεύθυνους για την πορεία που θα έχει από δω και πέρα ο δήμος 

μας. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση μεταξύ μας και εμπι-

στοσύνη. Ζητάω εκ μέρους, τουλάχιστον αρκετών συναδέλφων μου, να αναβληθεί το θέμα 

προσωρινά, να συζητήσουμε σε βάση οικονομική και με ανάλυση των δεδομένων που θα 

μας παρέχετε για την εξασφάλιση των μισθών μας και από κει και πέρα δεν είμαστε κατά 

αρχήν αντίθετοι. Είναι δικό σας θέμα πολιτικό, σαν εργαζόμενοι είμαστε ενάντια σε κάθε 

μορφή δανεισμού, αυτό είναι δεδομένο. Ο δανεισμός μας έφτασε σε αυτό το σημείο που 

είμαστε σήμερα. Αλλά, όταν ο δανεισμός αυτός έχει να κάνει και με την οικονομική στα-

θερότητα την δική μου, καταλαβαίνετε πόσοι πιο επώδυνο είναι και πόσο μεγάλη ανασφά-

λεια μας βάζει. Αφού μας θεωρείτε συνεργάτες, αφού λέτε, τουλάχιστον έχω ακούσει από 

όλες τις πλευρές, ναι μεν να καυτηριάζετε κάποιους εργαζόμενους, αλλά γενικά να λέτε ότι 

είστε ευχαριστημένοι από τους εργαζόμενους του δήμου Σερρών θέλω αυτή εδώ την έκ-

φραση να την κάνετε πράξη, τουλάχιστον προσωρινά να μην ψηφίσετε το θέμα του δανεί-

ου, να μπούμε σε μια συζήτηση, σε μια διαδικασία έρευνας των στοιχείων που θα φέρετε 

και από κει και πέρα, εάν πραγματικά διασφαλίζετε η μισθοδοσία μας να είναι πολιτική 

απόφαση και μόνο το αν θα πάρετε δάνειο ή όχι. Αλλιώς και εμείς, καταλαβαίνετε, δεν 

μπορούμε να πάρουμε ως δεδομένο, ούτε καν τα στοιχεία της οικονομικής επιτροπής, ούτε 

καν τα στοιχεία του αντιδημάρχου οικονομικών. Γιατί, όταν ακούμε από την τηλεόραση 

ότι οι ΚΑΠ για το 2012 θα είναι 450 εκατομμύρια λιγότερα, συγνώμη για ποιους δήμους 

μιλάνε, μήπως για τους δήμους της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας; Για τους δήμους της Ελ-

λάδος δεν μιλάνε; Άρα αυτά τα λεφτά θα αφαιρεθούν ουσιαστικά από τους ΚΑΠ που σή-

μερα παίρνετε, οπότε ο προϋπολογισμός που λέτε ότι κάνατε είναι τόσο στον αέρα που 

μπορεί μέσα σε δύο μήνες να ανατραπεί. Άκουσα να μιλάνε για δύο χρόνια, τέσσερα χρό-

νια και οκτώ χρόνια, χμ, δεν μπορούμε να πούμε για τον επόμενο μήνα, εσείς μπορείτε να 

μου διασφαλίσετε για τα επόμενα οκτώ χρόνια; Εάν μπορείτε μπράβο. Είναι πολύ μεγάλο 

πράγμα. Για όλους αυτούς τους λόγους εκλιπαρώ, εάν πραγματικά μας σέβεστε, εάν μας 

αγαπάτε, όπως πολλές φορές άκουσα από τα χείλη σας να λέτε ότι εμείς τους δημοτικούς 

υπαλλήλους τους αγαπάμε, από όλες τις πλευρές, από όλες τις παρατάξεις, αυτό να το δεί-

ξετε σήμερα. Να προσπαθήσετε να μας πείσετε, όσο και εάν φαίνετε παράλογο αυτό, ότι 

δεν κινδυνεύουμε. Ότι πραγματικά δεν θα πάθουμε κάτι και από κει και πέρα να καλεστεί-

τε να πάρετε την πολιτική απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. (ακούγονται χειροκροτήματα στην 

αίθουσα). (ζητάει να έχει τον λόγο ο κύριος Μπέλας)  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μπέλα με όλο τον σεβασμό, δεν μπορώ να πάρω τέτοια απόφαση, 

παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος. Το Σώμα συμφωνεί. Κύριε Μπέλα θέλω 

να σεβαστείτε την διαδικασία, είστε συνταξιούχος πλέον, όχι, όχι το σέβομαι, το σέβομαι 

αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπέλα ελάτε, ελάτε μπροστά.  

Μπέλας: Εγώ παίρνω τον λόγο μόνο και μόνο για αυτό το κατάπτυστο κείμενο και θα έ-

πρεπε ως πρόεδρος, ως παλιός φίλος, ως γνωστός μου, ως γείτονας και σαν πρόεδρος να 

κρίνετε και να πείτε αυτό το κείμενο μου ήρθε από κάποιους ανθρώπους. Ρωτάτε την διοί-

κηση, ξέρετε σίγουρα τι έγινε στην γενική συνέλευση, όλοι έχουν αυτιά, όπως ανοίγουν οι 

πόρτες του ταξί, έτσι τεντωμένα τα έχετε, όλοι σας. Ξέρετε ότι η γενική συνέλευση απο-

φάσισε ενάντια σε αυτά που έχουν πει τα παιδιά εδώ πέρα, επειδή ήμουν παρών εκεί, ήθε-

λα να τιμήσω τα παιδιά, βγήκα στην σύνταξη, και λυπάμαι πάρα πολύ από την δημοτική 

αρχή, επειδή γνωρίζει ότι καθόμουν και το απόγευμα και το αμαξοστάσιο στήθηκε από τον 

Μπέλα και άλλους μαζί.  
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Βλέπω ότι άλλους που είναι στα γραφεία τους τιμάτε, τον Μπέλα όχι. Κοιτάξτε να δείτε, 

αν δεν ταιριάζει η πολιτική η σημερινή η δική μου με την δική σας δεν έχει να κάνει με 

δημοκρατία αυτό. Στην δημοκρατία ακούμε την κάθε άποψη και αφήνουμε τον κόσμο να 

επιλέξει. Ευχαριστώ, αυτό το κείμενο να το βάλουν εκεί που ξέρουν αυτοί. Καταλάβατε, 

θα έπρεπε να είναι εδώ, εάν είναι πραγματικά εργαζόμενοι, γιατί μεθαύριο θα βάλουν και 

υποψηφιότητα αυτοί και ρωτώ, όλοι οι πολιτικοί γνωρίζουν και όλοι οι συνδικαλιστές, εί-

ναι δυνατόν προεκλογικά να φέρουν ένα τέτοιο κατάπτυστο κείμενο από μόνοι τους; Θα 

είναι ηλίθιοι. Ποιος θα τους ψηφίζει αυτούς τους κυρίους; Αυτά είχα να πω. (ακούγονται 

χειροκροτήματα στην αίθουσα). 

κ. Πρόεδρος: Οφείλω να δώσω μια πολύ σύντομη απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελ-

φοι. Εγώ, ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, είμαι υποχρεωμένος να διαβάζω το ό-

ποιο κείμενο, την όποια ανακοίνωση έρχεται ενυπόγραφη στα χέρια μου. Έτσι, θέλω να το 

σεβαστείτε αυτό. Θέλω να το σεβαστείτε. Πολλές φορές, πολλές φορές, πιθανόν κάποια 

κείμενα να είναι τόσο αιχμηρά., τόσο τσουχτερά, είμαι υποχρεωμένος όμως να ενημερώ-

σω, να τα διαβάσω στο Σώμα και σε όσους παρακολουθούν το δημοτικό συμβούλιο.  

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα, υπάρχει κάποιος συνάδελφος από το Σώμα που λέει ότι 

το θέμα πρέπει να αποσυρθεί; Να το βάλω σε ψηφοφορία; Ο κύριος Κοτρώνης;  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Να αποσυρθεί.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, μπαίνει σε ψηφοφορία, και εσείς κύριε Αναστασιάδη, να αποσυρθεί, 

να μην συζητηθεί. Όχι να αποσυρθεί ως θέμα και να μην συζητηθεί. Υπάρχει πρόταση, έ-

στω και από ένα μέλος του Σώματος, δύο μέλη και ο κύριος Αναστασιάδης, που ζητούν 

από το Σώμα να μην συζητηθεί το θέμα και το βάζω σε ψηφοφορία, όπως προβλέπει ο κα-

νονισμός. 

 

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 
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Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:              Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα:    Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, και ξεκινάμε κύκλο διευκρινιστικών ερωτήσεων επί του θέματος. 

Παρακαλώ τον γραμματέα να ανοίξει κατάλογο, ποιος θέλει από το σώμα να κάνει ερωτή-

σεις, ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Μηλίδης και ο κύριος Αναστασιάδης. Ο κύριος Μηλί-

δης έχει τον λόγο.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, ο κύριος Αναστασιάδης είπε να 

αποσυρθεί, που σημαίνει ότι δεν συμμετέχει στην διαδικασία ουσιαστικά. Είναι δυνατόν να 

κάνει ερωτήσεις τώρα;  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού – επικρατεί μεγάλη οχλαγωγία). Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ. Διευκρινήσεις. Σας παρακαλώ αφήστε με να βάλω το θέμα στην σωστή σειρά.  
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Από την στιγμή, κύριε Χασαπίδη, που ο συνάδελφος, ο κύριος Αναστασιάδης, σέβεται την 

συζήτηση του θέματος, έτσι, σέβεται την πλειοψηφία, έχει δικαίωμα να υποβάλει ερωτή-

σεις, να τοποθετηθεί και λοιπά, σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, σεβαστείτε την διαδικασία. 

Κύριε Μηλίδη έχετε τον λόγο.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κύριε αντιδήμαρχε επί των οικονομι-

κών, κύριε Γαλάνη, πολλές φορές στην εισήγησή σας αναφερθήκατε για τα επιτεύγματα 

της δημοτικής αρχής. Θα το συζητήσουμε στην τοποθέτηση αυτό, αλλά είπατε επίσης ότι 

είχαμε ομόφωνη και ξανά ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σκοπίμως όμως 

αποφύγατε να σχολιάσετε τις δύο παρατηρήσεις του κυρίου Γκότση και του κυρίου Χρυ-

σανθίδη. Οι οποίοι λένε μέσα ότι την ημέρα που θα έρθει για συζήτηση, αφού ψήφισαν, 

όπως ψήφισαν να δουν την εικόνα, την κατάσταση της εικόνας του δήμου μας, το οποίο 

δεν το κάνατε, δεν είδα, λένε σαφώς και κατηγορηματικώς την εικόνα του δήμου. Επίσης 

έκαναν και μια άλλη ερώτηση λέγοντας αν μπορούμε εμπρόθεσμα να αποπληρώνουμε το 

δάνειο, λέτε μεν ότι η απόφαση είναι ομόφωνη, αλλά πρέπει να διευκρινίσετε στο Σώμα 

γιατί δεν βάζετε την παρατήρηση αυτή που επισημαίνουν οι δυο σύμβουλοι που συμμετέ-

χουν στην οικονομική επιτροπή και μάλιστα επιφυλάσσονται επί του θέματος. Θα ήθελα 

λοιπόν, μια απάντηση επί αυτού εάν έγινε σκοπίμως ή έγινε εκ παραδρομής. Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Απαντήστε.  

Γαλάνης Στέργιος: Όπως ανέφερα, κύριε πρόεδρε, και δεν έκανα καμία σκόπιμη παρά-

λειψη, μου ζητήθηκε από την οικονομική επιτροπή, από τους δύο συγκεκριμένους συμ-

βούλους, αλλά καις το σύνολό της η οικονομική επιτροπή θέλησε, αλλά και η συμπολίτευ-

ση και στις συσκέψεις και όποτε συζητούσαμε για το δάνειο, μια καλύτερη δυνατή παρου-

σίαση των οικονομικών στοιχείων, αν και βρισκόμαστε στον μήνα Φεβρουάριο και έχουμε 

ακόμη μπροστά μας δρόμο για τον ισολογισμό του 2011. Και έχω να πω, κύριε πρόεδρε, 

ότι αυτά τα στοιχεία δεν τα προσκόμισε ο αντιδήμαρχος οικονομικών, διοίκησης οικονομί-

ας και τα έβγαλε από το μυαλό του, είναι στοιχεία που εγγράφως τα έδωσε ο υπάλληλος 

του λογιστηρίου και για την εξέλιξη του χρέους και για το θέμα το πώς ανταποκρινόμαστε 

μέχρι σήμερα στις δόσεις των δανείων και ανταποκρινόμαστε άνετα και με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο και επομένως, κύριε πρόεδρε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έγινε σκόπιμη 

παράλειψη, ειλικρινά σας το λέω, ούτε αυτό είχα στόχο.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Με συγχωρείτε, να συνεχίσω την ερώτηση, ίδια ερώτηση. Συνεχίζω, 

μου επιτρέπετε για μισό λεπτό. Έκανα μία ερώτηση. Επανειλημμένως έχει τεθεί στην αί-

θουσα αυτή το θέμα ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνουν μία έκθεση, κάνουν μία εισή-

γηση, την πολιτική ευθύνη επιτέλους, δεν την έχουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Μη μου 

λέει ο κύριος αντιδήμαρχος ότι αυτά που είπε τα έφερε η υπηρεσία, η υπηρεσία καλά, εγώ 

ρωτάω πολιτικά, δεν ρωτάω τον κύριο, τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών. Πο-

λιτική ήταν η ερώτηση.  

Γαλάνης Στέργιος: Προφανώς μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί το σχόλιο. Φυσικά και πολι-

τική, μα στην εισήγησή μου, κύριε πρόεδρε, λέω με όλον τον σεβασμό στους συναδέλ-

φους, ότι ξεχώρισα το κομμάτι το διαδικαστικό, το νομικό με το πολιτικό κομμάτι. Και νο-

μίζω ότι ήμουν σαφής και όσον αφορά τις πολιτικές μου, τις παρατηρήσεις που έκανα επί 

του πολιτικού ζητήματος, και για την συνέπεια της δημοτικής αρχής όλα αυτά τα χρόνια 

μέχρι και σήμερα, για τον τρόπο που χειριστήκαμε τα οικονομικά του δήμου το 2011 και 

τα αποτελέσματα, τα οποία αποδεικνύονται εγγράφως από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, 

από ποιον θα αποδειχτούν, τι θα κάνουμε εδώ ακαδημαϊκή συζήτηση;  
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Θα λέω στοιχεία έτσι ότι με έρχεται στο μυαλό μου; Έφερα τα στοιχεία, με σεβασμό στους 

συναδέλφους, όπως μου τα προσκόμισε ο υπηρεσιακός παράγοντας του λογιστηρίου. Οι 

άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν στο λογιστήριο και με έλεγχο των στοιχείων και των εγ-

γράφων έρχονται να πιστοποιήσουν υπεύθυνα και με την υπογραφή τους τα στοιχεία στο 

Σώμα. Νομίζω ότι έπραξα το δέον, κύριε πρόεδρε, όσον αφορά αυτό για την εξυπηρέτηση 

των δανείων, το 2011 τα δάνεια, κύριε πρόεδρε, εξυπηρετήθηκαν, για έναν δήμο που έχει 

σχεδόν 72 εκατομμύρια προϋπολογισμό, 650.000,00 ευρώ ήταν στο σύνολό τους τα δά-

νεια, εξυπηρετήθηκαν και να είστε σίγουροι, το 14, 15, και 16, περίπου στις 300.,000,00 

ευρώ θα τα αποπληρώσουμε τα δάνεια, τα ήδη υπάρχοντα μιλάω, όχι αυτό που έχουμε για 

ψήφιση σήμερα, θα μειωθεί κατά 300.000,00 ευρώ περίπου η δόση των δανείων, έτσι όπως 

πληρώνει ο δήμος Σερρών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Γαλάνη, τρεις εύκολες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. 2011, 

πόσα είναι τα εισπραχθέντα του δήμου, πόσα είναι τα πληρωθέντα, τι υπόλοιπο θα έχουμε 

για την χρήση του δώδεκα; Ερώτηση δεύτερη. Το 2011, εισπράξαμε, μας ανακοινώθηκαν, 

αν θέλετε, επιλέξτε, από την Αθήνα δηλαδή, να το πω έτσι απλά να μας καταλαβαίνει και ο 

κόσμος. Ήταν περισσότερα χρήματα συγκριτικά με το 2010; Εννοώ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, παρα-

κρατηθέντες, αυτά πρέπει να τα ξέρετε, έχει κλείσει το έτος. Και μία τρίτη ερώτηση. Έχει 

σχέση, επειδή αναφερθήκατε στην τοποθέτησή σας, για την δημοτική πρωτοβουλία και την 

θέση που είχε για τα δάνεια εδώ και πολλά χρόνια. Έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου 4-5-

2009. Το πρώτο σημείο, το έχετε και εσείς; Λέει, σημείο ένα, «Υπενθύμισε η δημοτική 

πρωτοβουλία για μια ακόμη φορά την φιλοσοφία που διατυπώνει εδώ και χρόνια η δημοτι-

κή πρωτοβουλία. Ποια είναι η φιλοσοφία, σχετικά με τα δάνεια, ότι δηλαδή είναι υπέρ της 

λήψης δανείων, τα οποία όμως πρέπει να αξιοποιούνται για αναπτυξιακούς και ανταποδο-

τικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες 

του δήμου, χωρίς να υποθηκεύονται συνεχώς οι μισθοί των δημοτικών υπαλλήλων». Η ε-

ρώτησή μας είναι υποθηκεύονται και κινδυνεύουν, όπως είναι οι μισθοί των δημοτικών 

υπαλλήλων; Και βεβαίως εσείς είχατε εδώ προκρίνει, ως συνομιλητές, και βεβαίως δε-

σμευόσαστε, αυτό καταλαβαίνω εδώ, ότι έτσι θα είναι μια διαρκής συνεργασία, τώρα δεν 

ξέρετε τι έγινε στην γενική συνέλευση, δεν είδατε, δεν ακούσατε τον πρόεδρο, τον νυν, τον 

τέως, τον πρώην, μα εσείς εδώ λέτε ότι το πρώτο που πρέπει να σας ενδιαφέρει είναι αυτό. 

Παρακαλώ.  

Γαλάνης Στέργιος: κ. πρόεδρε, νομίζω ότι η παρουσία μου όλο αυτό το διάστημα, τουλά-

χιστον όσον αφορά τις αρμοδιότητες που μου έχει παραχωρήσει ο κ. Δήμαρχος, και η συ-

νεργασία μου με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου, νομίζω ότι μπορεί να το αντι-

ληφθεί κανείς εάν έρθει έστω και για λίγο στο δήμο. Επομένως πράγματι σέβομαι, και νο-

μίζω ότι η Δ.Α., στο σύνολό της και εγώ προσωπικά τους εργαζόμενους και όπως το τόνι-

σα στην εισήγησή μου είναι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμενη η δημοτική αρχή 

κατάφερε αυτό το επίτευγμα να μειώσει τις βραχυπρόθεσμες οφειλές και να ρίξει ζεστό 

χρήμα στην αγορά σχεδόν 3.200.000,00 ευρώ μειώνοντας τις βραχυπρόθεσμες οφειλές πε-

ρίπου στα δύο εκατομμύρια, ένα επτακόσια, όπως σας είπα, και από επτά τόσο πήγαμε στα 

πέντε και κάτι. Όσον αφορά τους μισθούς των υπαλλήλων νομίζω ότι αποτελεί, κύριε πρό-

εδρε, περίτρανη απόδειξη το γεγονός ότι σας φέρνω σήμερα την εκτυπωμένη συνολική κα-

τάσταση  των  χρηματοδοτήσεων, εδώ την έχω, μπορώ να σας την παραδώσω, σημερινή,  
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όπως την έχουμε δει και με τον ταμία του Δ. Σερρών, η οποία δείχνει ότι στον λογαριασμό 

της τράπεζας που αφορά τους μισθούς των υπαλλήλων και ας το ακούσει η Σερραϊκή κοι-

νωνία δεν πληρώνουμε μόνο τους μισθούς των εργαζομένων, δεν πληρώνουμε μόνο παλιές 

οφειλές, αλλά έχουμε και συνέπεια και καλή συνεργασία με τους εργαζόμενους, τους σε-

βόμαστε και για αυτό διατηρούμε και τους μισθούς τους στο ακέραιο, έχουμε πάνω από 

2.000.000 ευρώ, κύριε πρόεδρε, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, και παρακαλώ, 

κ.Πρόεδρε, οι ΚΑΠ, δηλαδή δεν έχει έρθει ακόμη το ένα εκατομμύριο, έχουμε επομένως 

πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ εξασφαλισμένα για την μισθοδοσία των υπαλλήλων. 

Όπως και να έχει μέχρι σήμερα δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα και πληρώνοντας και 

τα 650.000,00 ευρώ. Δηλ. η ετήσια δόση, κ. πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, για το 2011 ήταν πε-

ρίπου 650.000,00 ευρώ. Και τις υποχρεώσεις μας αυτές πληρώσαμε και τα 3.200.000,00 

ευρώ δώσαμε στην αγορά και μισθούς για τους υπαλλήλους είχαμε. Δηλ. φτάσαμε σε τέ-

τοιο σημείο που νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό.  Και αυτά όλα, κ. πρόεδρε, για να 

μην έχουμε καμιά περιρρέουσα ατμόσφαιρα και εντύπωση ότι υπήρχαν τα χρήματα στο 

δήμο Σερρών και το καταφέραμε αυτό, το καταφέραμε με την σκληρή οικονομία. Ότι έσο-

δα είχαμε, ότι ποσά είχε ο δήμος να διαθέσει, δεν τα διαθέσαμε σε καινούργια έργα, παρά 

αποπληρώναμε είτε με τις κατανομές που έγιναν των παρακρατούμενων πόρων του ΄11, 

είτε την ΣΑΤΑ που ήρθε, είτε με οποιονδήποτε άλλο ποσό από τα έσοδά μας που εισπρά-

ξαμε με το διπλότυπο, αυτά όλα τα χρήματα τα διαθέσαμε να πληρώνουμε παλιές οφειλές 

και από τις δαπάνες χρήσης που δημιουργήσαμε, πληρώνουμε τα καύσιμα και τα αντ-κά. 

Τα βασικά μας δηλ. κοιτάξαμε την βασική λειτουργία του δήμου και να πληρώνουμε οφει-

λές, εξασφαλίζοντας πάντα, κύριε πρόεδρε, την μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων. 

Όσον αφορά τους παρακρατηθέντες πόρους, το άκουσα αυτό πράγματι, να διαχέεται τις 

τελευταίες ημέρες, δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν νομίζω ότι ανακάλυψε κανείς τώρα το 

2012. Αυτοί οι παρακρατηθέντες πόροι ήταν και επί της Δ.Α. του κ. Βλάχου και της Δ.Α. 

το 2011 της δικής μας και από ότι φαίνεται βγήκε η απόφαση να έρθουν και το 2012, δεν 

είναι κάτι καινούργιο οι παρακρατηθέντες πόροι. Γιατί πολλοί, και σε προσωπικές συζητή-

σεις που είχαμε μου λένε μα τώρα ήρθαν οι παρακρατηθέντες πόροι. Σας ενημερώνω, κ.κ. 

συνάδελφοι, ότι πέντε εκατομμύρια και κάτι έχουμε να πληρώσει σε οφειλές παρελθόντων 

οικονομικών ετών. Σκεφτείτε ότι έχουμε ήδη με το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς είχαμε κα-

τασχέσεις του ύψους, κ.πρόεδρε, των 600.000,00 ευρώ. Ότι χρήματα μπορέσαμε και μαζέ-

ψαμε από διάφορα έσοδα, στην αρχή της χρονιάς του ΄12 μιλάω, κατευθείαν οι άνθρωποι 

που μας πίστωσαν, κύριε πρόεδρε, προέβησαν σε κατασχέσεις, έβγαλαν δικαστικές απο-

φάσεις ή διαταγές πληρωμής και προέβησαν σε κατασχέσεις του ύψους των 600.000,00 

ευρώ.  

Άρα  να  μην  νομίζουν ότι  επειδή θα έρθουν οι παρακρατηθέντες πόροι με το καλό, το 

ένα τριακόσια ότι  έχουμε  τα  τόσα  πολλά  λεφτά  και  θα  μπορέσουμε  να ανταποκρι-

θούμε. Χρειαζόμαστε αυτό το δάνειο, κ. πρόεδρε, γιατί έτσι όπως το είπα και το ίδιο το 

κράτος με την εγκύκλιό του, τώρα το '12 που ήρθε, μας ανάβει το πράσινο φως ελαχιστο-

ποιώντας τις διαδικασίες για την σύναψη δανείων, αν και εμείς πληρούμε τις προϋποθέ-

σεις, κ. πρόεδρε, και τις πιο δύσκολες του Καλλικράτη, να πληρώσουμε και τις οφειλές 

ούτως ώστε κάποια στιγμή επιτέλους ο δήμος να μπει σε μια χρήση χωρίς να έχει παρελ-

θόντων οικονομικών  ετών  οφειλές  και  να  μπορούμε να λειτουργούμε  και  κανονικά.  

Επίσης, είναι εδώ  ο  υπηρεσιακός παράγοντας για να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες 

και   από τα έσοδα από το ένα  800 που υπάρχει, κ. πρόεδρε, έχω την κατάσταση εδώ και 

μπορώ να σας  
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την δώσω, εισπράξαμε σε αυτήν την δύσκολη χρονιά το 2011 κοντά στις επτακόσιες χιλιά-

δες ευρώ. Εισπράξαμε από τα παρελθόντα οικονομικά έτη. Κάναμε και εισπράξεις από τα 

παρελθόντα οικονομικά έτη μέσα σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία που ο κό-

σμος δυσκολεύεται όσο ποτέ άλλοτε και σε αυτόν τον τομέα, γιατί το λέει, δεν το αναφέρει 

ίσως ο κύριος συνάδελφος, το λέει όμως εδώ το δελτίο τύπου, είναι στις καλές εποχές, ότι 

πρέπει να υπάρχει και μια πίεση που να αφορά την είσπραξη των εσόδων και σε αυτόν τον 

τομέα κάναμε ότι καλύτερο, και σας λέω το ποσό που έχουμε εισπράξει. Επίσης, κύριε 

πρόεδρε, ναι λέγαμε πράγματι και πολύ σωστά κάναμε, στην δημοτική αρχή του κυρίου 

Βλάχου, να πάρει ένα συνετό δάνειο, γιατί ο κύριος Βλάχος ήθελε ένα δάνειο της τάξεως 

άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, και εμείς του λέγαμε, στον παλιό δήμο Σερρών, 

ένα δάνειο της τάξεως του ενός με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ένα τέτοιο συνετό δάνειο ερχό-

μαστε να πάρουμε τώρα. Δεν ερχόμαστε να πάρουμε κανένα μεγάλο δάνειο και όπως ανα-

φέρει το δελτίο τύπου το συγκεκριμένο 4.5.2009 και το έφερα για να αποδείξω την συνέ-

πεια αυτής της δημοτικής αρχής, και της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων, λέγαμε λή-

ψη δανείου ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, στον εμπορικό σύλλογο μάλιστα είπαμε γιατί 

όχι και 1,5 εκατομμυρίων, στο επιμελητήριο για άμεση αντιμετώπιση των συνολικών υπο-

χρεώσεων του δήμου. Τα λέγαμε αυτά, εδώ είναι το δελτίο, το έχω φέρει για αυτόν ακρι-

βώς τον λόγο, για να αποδείξω το αληθές. Επομένως σε κάθε περίπτωση, νομίζω, απαντώ 

στις ερωτήσεις και όσον αφορά για τους παρακρατηθέντες πόρους, το 2011 ήταν 

1.300.000,00 ευρώ περίπου, έτσι από ότι φαίνετε θα είναι και το 2012, η ΚΑΠ έρχεται κα-

νονικά, μειωμένη φυσικά, γιατί μειώθηκαν και οι μισθοί δυστυχώς των υπαλλήλων του 

δήμου, αλλά από τα προηγούμενα χρόνια το 2009 για παράδειγμα γιατί όσοι ασχολούμα-

στε με τον δήμο πολλά χρόνια γνωρίζουμε, ότι το 2009 για παράδειγμα οι ΚΑΠ ήταν δι-

πλάσιοι, ήταν κοντά στα 2.000.000,00 ευρώ, και η ΣΑΤΑ ήταν διπλάσια. Η ΣΑΤΑ το 

2011, (ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας) απαντώ στις ερωτήσεις, η ΣΑΤΑ κύριε πρόεδρε, 

ήρθε κουτσουρεμένη το 2011 και ένα υπόλοιπό της ήρθε το 2012. Αυτή είναι η πλήρης 

αλήθεια. Ότι στοιχεία, αν νομίζεται κύριε πρόεδρε, ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες μπορεί 

να απαντήσουν σε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, νομίζω ότι έχω δώσει πάρα πολλά 

στοιχεία. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη.  

Γαλάνης Στέργιος: Ένα δευτερόλεπτο, κύριε πρόεδρε, και πάλι ξανά τονίζω στο Σώμα, 

ότι όσα χρήματα έρχονται είτε είναι ΣΑΤΑ, είτε είναι παρακρατηθέντες πόροι όλα πηγαί-

νουν σε παλιές οφειλές, όχι μόνο υποχρεώσεων, κύριε πρόεδρε, από προμηθευτές, αλλά 

και από έργα. Που τα βάζετε αυτό, εδώ δεν είναι 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Γαλάνη.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, εδώ στο δημοτικό συμβούλιο όμως ερχόμαστε και εί-

μαστε μάρτυρες και των παραπόνων των προέδρων των δημοτικών και τοπικών κοινοτή-

των, οι οποίοι άνθρωποι εναγωνίως θέλουν να παρουσιάσουν και αυτοί ένα έργο, όπως και 

η δημοτική αρχή, είμαστε όμως αναγκασμένοι και υποχρεωμένοι από τον νόμο να πληρώ-

νουμε τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν και από τους Καποδιστριακούς δήμους και 

για έργα και για προμήθειες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Δύο λεπτά και εσείς, κύριε δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος αντιδήμαρχος. (ακούγο-

νται φωνές για το πότε θα μιλήσουν, μάλλον ο κ. Αναστασιάδης) 

κ. Πρόεδρος: Θα μιλήσετε, υπομονή. 
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κ. Δήμαρχος: Να συμπληρώσω και να ολοκληρώσω την απάντηση. Κατά αρχήν, όπως εί-

πε και ο πρόεδρος προηγουμένως, όσον αφορά την ανακοίνωση των μελών του διοικητι-

κού συμβουλίου. Ήρθε ένα ενυπόγραφο κείμενο, ήταν υποχρεωμένος να το αναγνώσει. 

Πέντε από τα εννιά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου εργαζομένων δημοτι-

κών υπαλλήλων νομού Σερρών κατέθεσαν εγγράφως την άποψή τους. Ήταν υποχρεωμένος 

να το αναγνώσει. Αυτό έκανε και τίποτε άλλο. Ένα αυτό, δεύτερο (κάτι ακούγεται) και α-

παντά, αυτό είναι δικό τους θέμα δεν είναι δικό μας. Ο πρόεδρος έκανε αυτό που είναι υ-

ποχρεωμένος να κάνει. Λοιπόν, πέντε από τα εννιά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

συλλόγου εργαζομένων δημοτικών υπαλλήλων νομού Σερρών κατέθεσαν ένα κείμενο και 

το υπόγραψαν, προς ανάγνωση. Το έφεραν μάλιστα δύο λεπτά πριν ξεκινήσει το δημοτικό 

συμβούλιο. (πάλι κάτι ακούγεται) και απαντά, αυτό δικό τους θέμα είναι, λοιπόν, (συνεχί-

ζονται οι διακοπές) 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ μην διακόπτετε. Κύριε δήμαρχε, συνεχίστε. 

κ. Δήμαρχος: Το 2009, αυτά που λέγαμε είναι καταγεγραμμένα, έτσι στα πρακτικά, είχε 

έρθει δάνειο 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είπαμε την θέση μας, την φιλοσοφία μας για τα δά-

νεια, που είναι, ότι η φιλοσοφία που έχουμε διατυπώσει και αυτή είναι, δεν είμαστε κατά 

των δανείων, είμαστε υπέρ της λήψης δανείων, όμως πιστεύουμε ότι τα δάνεια θα πρέπει 

να αξιοποιούνται σε αναπτυξιακούς και ανταποδοτικούς σκοπούς. Παρόλα αυτά όμως, κα-

ταλήγουμε στο τέλος και λέμε προτείνουμε την λήψη ενός δανείου ενός εκατομμυρίου ευ-

ρώ για την αποπληρωμή χρεών. Ήταν πολύ καθαρό. Τώρα το τι χρήματα πήρε η δημοτική 

αρχή το δέκα και τι το έντεκα. Το δέκα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όσοι γνωρίζετε, το δέ-

κα, τότε που ξέσπασε πλέον η κρίση για τα καλά, σταμάτησαν οι χρηματοδοτήσεις προς 

την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση το δέκα δεν πήρε τρίτη και τέταρτη δόση 

ΣΑΤΑ. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά, άρα η μόνη σύγκριση το τι ΣΑΤΑ πήρε η τοπική 

αυτοδιοίκηση το δέκα και τι πήρε το έντεκα, δεν γίνετε. Θα κάνουμε σύγκριση με το τι πή-

ρε στην ομαλή περίοδο του εννιά με το έντεκα. Και το εννιά, η ΣΑΤΑ που πήρε ο δήμος 

Σερρών ήταν 3.636.000,00 ευρώ, το έντεκα η ΣΑΤΑ που πήρε ο δήμος είναι 2.100.000,00 

ευρώ. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για την 

μισθοδοσία των υπαλλήλων, σε καμιά περίπτωση δεν κινδυνεύουν οι μισθοί των υπαλλή-

λων, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο δήμος Σερρών έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πά-

ρει δάνειο. Αυτό προκύπτει και από την μελέτη που μας κατέθεσε ο οικονομολόγος της 

οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, που λέει ότι ο δήμος τηρεί και τις ποιο αυστηρές προϋ-

ποθέσεις που προέβλεπε ο Καλλικράτης και οι οποίες καταργήθηκαν, όμως και να θέλαμε, 

και να θέλαμε να πάρουμε τους μισθούς των υπαλλήλων για να πληρώσουμε το δάνειο, δεν 

θα μπορούσαμε, διότι δεν το επιτρέπει ο νόμος. Ο νόμος, ο νόμος, ο νόμος, 3463/2006, άρ-

θρο 176, διαδικασία συνομολογήσεως δανείων, που αυτός ισχύει τώρα, αυτό ισχύει για την 

συνομολόγηση δανείων, λέει θα το διαβάσω όπως είναι γραμμένο, θα το πω πιο απλά στην 

αρχή, λέει ότι για να αποπληρώσεις ένα δάνειο χρησιμοποιείς, μπορείς να πάρεις χρήματα 

από τα ανταποδοτικά τέλη και από την ΣΑΤΑ, λοιπόν, το διαβάζω, είναι το άρθρο 176, 

παράγραφος πέντε, που λέει: «Η εξυπηρέτηση του δανείου επιτρέπεται να γίνεται σε πο-

σοστό 50% από έσοδα που προέρχονται από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις, ή από τα αντα-

ποδοτικά τέλη, ή από το τμήμα κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) που προορίζονται για 

επενδυτικές δραστηριότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Συλλογική Απόφα-

ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΣΑΤΑ)». Δηλαδή και να θέλαμε να πάρουμε τους μισθούς, αν 

προέκυπτε τέτοιο πρόβλημα, τους μισθούς των υπαλλήλων για να αποπληρώσουμε το δά-

νειο δεν μας το επιτρέπει ο νόμος. 
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Ο νόμος προστατεύει τους υπαλλήλους και λέει θα πάρεις από την ΣΑΤΑ, δεν θα γίνουν 

έργα και θα αποπληρώσεις το δάνειο, και όχι από τους μισθούς των υπαλλήλων. Λοιπόν, 

άρα δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας κίνδυνος για την μισθοδοσία των υπαλλήλων.  

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση από τον κύριο Αναστασιάδη. Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ο Γαλάνης δεν μας είπε την αλήθεια, κύριε πρόεδρε. Και άλλη 

φορά εγώ προσωπικά, παρέδωσα στον Γαλάνη επίσημο έγγραφο από το λογιστήριο, ότι ο 

δήμος Σερρών χρωστάει 1.320.000,00 ευρώ. Αυτά χρωστάει. Ο δήμος Σερρών χρωστούσε 

1.320.000,00 ευρώ. 14 μήνες δεν μας είπε για τον κάθε ένα δήμο ξεχωριστά τι χρήματα 

χρωστούσε. Δεν μας το είπε αυτό το πράγμα. (δεν ακούγεται καλά κάνει παράσιτα το μι-

κρόφωνό του). Για ποιο λόγο. Ο δήμος Σερρών 14 μήνες έχει χρέη, ποιανού χρέη πληρώ-

νουμε; Ο δήμος Σερρών από τον Νοέμβριο και μέχρι σήμερα, το ξέρετε, κύριε πρόεδρε, 

εισέπραξε 4,5 εκατομμύρια ευρώ, από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ 

εισέπραξε ο δήμος Σερρών, που πάνε αυτά τα λεφτά; Γιατί δεν μας λένε για κάθε δήμο τι 

χρωστάει ο δήμος Σερρών, τι χρωστάει ο δήμος καπετάν Μητρούση, τι χρωστάει ο δήμος 

Λευκώνα, και τι ο δήμος Σκουτάρεως; Ε, για ποιο λόγο δεν μας αναφέρει αυτά τα πράγμα-

τα και καλύπτει αυτή όλη την ιστορία; Εμείς λέγαμε πάντα να πληρώσουμε την αγορά, να 

πάρουμε ένα εκατομμύριο δάνειο, ένα εκατομμύριο δάνειο για να εξοφληθεί η αγορά, το 

λέγαμε το έλεγα και εγώ, αλλά όχι σε δάνειο, γιατί με τα δάνεια η Ελλάδα έχει φτάσει εδώ 

που έφτασε, στο χείλος της χρεοκοπίας. Η δική μας δημοτική αρχή επί οκτώ χρόνια δεν 

πήρε ούτε μια δεκάρα δάνειο, και όταν κάναμε μία κίνηση για να πάρουμε ένα δάνειο για 

την πλατεία εμπορίου, ήρθε ο Αγγελίδης και η παρέα του πήρε τα τόσα εκατομμύρια και 

έκαναν αυτές τις αηδίες που έκαναν. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Σε παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, είναι αλήθεια, αλλά ο Γαλάνης 

τα αρνείται. Πρέπει να λέμε αλήθειες. Εδώ δεν είναι δικαστήριο, αυτή είναι η αλήθεια. 

Κύριε πρόεδρε, αυτή είναι η αλήθεια 

κ. Πρόεδρος: Με ευπρεπή τρόπο, χαμηλώστε τους τόνους. Θα την λέτε την αλήθεια, είναι 

αναφαίρετο δικαίωμά σας, αλλά  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Έτσι είναι. 4,5 εκατομμύρια πήρε ο δήμος Σερρών από τον Νο-

έμβριο μέχρι σήμερα. Καταλάβατε. Αυτά ήθελα να πω, δεν μας λέει την αλήθεια, τα καλύ-

πτει. 

κ. Πρόεδρος: Απαντήστε, κύριε αντιδήμαρχε. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, όλα αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν είναι πολιτικά 

ψεύδη. (διακόπτεται από τον κ. Αναστασιάδη που κάτι λέει). Είναι πολιτικά ψεύδη (χτύποι 

κουδουνιού)  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, σας ακούσαμε με θρησκευτική ευλάβεια, όμως, κύριε 

Αναστασιάδη, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, σας παρακαλώ περιμένετε. Δεν έχετε κανένα 

δικαίωμα να διακόπτεται, όπως δεν σας διέκοψε κανείς, εάν εξακολουθήσετε, θα σας κα-

λέσω στην τάξη. Κύριε Αναστασιάδη αυθαίρετα παίρνεται τον λόγο, θα με αναγκάσετε να 

σας καλέσω στην τάξη.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε  πρόεδρε,  όλα  αυτά  τα  οποία  προαναφέρθηκαν  είναι  πολι-

τικά  τα   χαρακτηρίζω,  ψευδή   και  αυτά  που  έχω   να  πω   είναι  ότι   σε   αυτήν   την   

αίθουσα,  σε  αυτήν την ιερή αίθουσα, όχι μόνο αυτό το χρονικό διάστημα, διαφώτισα τους 

συναδέλφους   με    τα  οικονομικά  στοιχεία,  αλλά  όλα  ακριβώς τα στοιχεία αναφέρονται  
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στον ισολογισμό έναρξης του 2011, κύριε πρόεδρε, 1.1.2011, αναφέρονται οι βραχυπρόθε-

σμες υποχρεώσεις και οι μακροπρόθεσμες του δήμου Σερρών, όπως σας είπα, κύριε πρόε-

δρε, είναι πάνω από επτά εκατομμύρια ευρώ οι βραχυπρόθεσμες και όσον αφορά, γιατί πε-

ρίμενα από τους συναδέλφους να αναφερθεί αυτό, όσον αφορά τώρα για το τι οφειλές έχει 

ο καθένας, γνωρίζουν πολύ καλά τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και πάμπολλες φορές 

τα έχουμε πει ξανά και ξανά ότι οι βραχυπρόθεσμες οφειλές 31.12.2010 του δήμου Σερρών 

ήταν περίπου στα 4.240.000,00 ευρώ και από κει, κύριε πρόεδρε, πληρώσαμε το 2011 κο-

ντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του δήμου Λευκώνα 

31.12.2010 ήταν 769.000,00 ευρώ, και πληρώσαμε το 2011 428.000,00 ευρώ, στον παλιό 

δήμο Λευκώνα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στον παλιό δήμο Καπετάν Μητρούση 

ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ και πληρώσαμε κοντά στις 300.000,00 ευρώ το 2011, οι βρα-

χυπρόθεσμες υποχρεώσεις του δήμου Σκουτάρεως ήταν 596.000,00 ευρώ, κύριε πρόεδρε, 

και πληρώσαμε κοντά στις 100.000,00 ευρώ, η Βροντού έχει πολύ μικρότερα ποσά και η 

Ορεινή καθόλου. Θέλω να πω, κύριε πρόεδρε, ότι όλα αυτά τα στοιχεία πολλές φορές τα 

έχω φέρει σε αυτήν εδώ την αίθουσα και με τον ισολογισμό έναρξης και παρακαλώ, σας 

ζητώ, σαν πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, τέτοιες κουβέντες ότι εγώ αποκρύπτω 

στοιχεία και ότι κρύβω και ότι κάνω και ότι ράνω, σας παρακαλώ, με συγχωρείτε πάρα πο-

λύ να ανακληθούν από τους συναδέλφους, όσοι αναφέρουν τέτοιες κουβέντες σε αυτό το 

δημοτικό συμβούλιο για το πρόσωπό μου, να ανακαλέσουν, γιατί τα χαρακτηρίζω, όλα αυ-

τά τα λόγια που ειπώθηκαν για το πρόσωπό μου πολιτικά ψεύδη. Είναι πολιτικά ψεύδη και 

σας ζητώ την προστασία μου. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ο κύκλος ερωτήσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ολοκληρώθηκε, 

μπαίνουμε σε τοποθετήσεις επί του θέματος. Και παρακαλώ ποιος από τους συναδέλφους, 

ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Κοτρώνης, η κυρία Σαραντίδου, παρακα-

λώ τον γραμματέα να σημειώνει, ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Γκότσης, ο κύριος Κα-

τιρτζόγλου, ο κύριος Νιζάμης, και ο κύριος Δήμου και ο κύριος Χασαπίδης, και ο κύριος 

Σταυρόπουλος και ο κύριος Καλαϊτζίδης. Παρακαλώ, κύριε Δήμου, μισό λεπτάκι κύριοι 

συνάδελφοι. 

Δήμου Ιωάννης: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγνώμη επειδή προηγούμαι από τους αρχηγούς, 

αλλά θέλω να κάνω μια δήλωση όσον αφορά το θέμα πρέπει να φύγω, γιατί υπάρχει ένα 

θέμα σοβαρό.  

κ. Πρόεδρος: Το γνωρίζω, κύριε Δήμου.  

Δήμου Ιωάννης: Στηρίζω το θέμα, ψηφίζω στο δάνειο των 2.000.000,00 ευρώ.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, μπορείτε να αποχωρήσετε.  

Δήμου Ιωάννης: Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να αποχωρήσω.  

κ. Πρόεδρος: Ναι. Ο κύριος συνάδελφος πρέπει ταξιδέψει να φύγει στην Θεσσαλονίκη για 

κάτι προσωπικό, δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, απλώς εκφράζει την άποψή του, το θέμα 

ψηφοφορίας δεν έφτασε ακόμη, άρα λοιπόν δεν υπολογίζεται η ψήφος σας. Κύριε Μηλίδη 

έχετε τον λόγο. 

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

μερα έρχεται ένα από τα σοβαρότερα θέματα του δημοτικού συμβουλίου. Η λήψη δανείου 

2.000,000,00 ευρώ. Ένα αρκετά μεγάλο δάνειο το οποίο θα σηματοδοτήσει και τα οικονο-

μικά της πορείας του δήμου στα μετέπειτα χρόνια. Για αυτό λοιπόν θα πρέπει με την σημε-

ρινή οικονομική συγκυρία, με πολύ σοβαρότητα να σκύψουμε στο θέμα και να δούμε ποιο 

είναι το καλύτερο για τον δήμο, για τους δημότες, για την αγορά, για όλους τους ενδιαφε-

ρόμενους. Το μέλλον το οικονομικό και της χώρας και των δήμων δυστυχώς αποδεικνύεται 

ότι είναι αβέβαιο.  
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Για αυτό λοιπόν θα ήθελα με πολύ υπευθυνότητα να σταθούμε στο θέμα αυτό, χωρίς αντε-

γκλήσεις και χωρίς κορώνες. Κατά αρχήν θα πρέπει να σταθμίσουμε κάποια δεδομένα. Και 

αρχίζω, πρώτον, σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής αρχής και του κυρίου Γαλάνη, 

που εισηγήθηκε, ο βαθμός μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του 2011, σε σχέ-

ση με το αντίστοιχο μέγεθος του έτους 2010 ανήλθε σε ποσοστό 25%, η μείωση δηλαδή. 

Δηλαδή οι οφειλές προς τους προμηθευτές μειώθηκαν τελικά κατά 1.827.847,00 ευρώ. 

Ήτοι δηλαδή κατά το ¼ του συνόλου επί του αρχικού μεγέθους των βραχυπρόθεσμων ο-

φειλών. Και αυτό έγινε, γιατί έγιναν έκτακτες επιχορηγήσεις, γιατί υπήρξε σφιχτή οικονο-

μία, γιατί μειώθηκαν οι δαπάνες. Και είναι σωστό να βαδίζουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Να μειώνονται οι περιττές δαπάνες. Επίσης είναι βέβαιο ότι το διάστημα 2009 με 2016 θα 

λαμβάνει ο δήμος επιπρόσθετη ΚΑΠ για οφειλές, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. 

Τρίτο δεδομένο, ήδη για το 2012, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την απόφαση εξαιρετι-

κώς επείγουσα αριθμός 7911/16.02.2012., πριν λίγες μέρες δηλαδή, ως εξαιρετικώς επεί-

γουσα, το επαναλαμβάνω, προβλέπονται για τον δήμο μας 1.337.577,00 ευρώ, ήδη τα μισά 

668, έχουν εκταμιευτεί. Βλέπετε λοιπόν, παρά την οικονομική δυσπραγία η χώρα, υπάρχει 

μια εξαιρετικά επείγουσα απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για αυτήν την χρηματο-

δότηση. Ο ρυθμός λοιπόν αποπληρωμής, όπως ανέφερα προηγουμένως είναι στο 25%, στο 

¼ των οφειλών. Τέταρτη παρατήρηση, η αγορά και προμηθευτές είναι γνωστό σε όλους 

τους δημότες μας, σε όλο το δημοτικό συμβούλιο ότι πραγματικά αντιμετωπίζει οξύτατα, 

σοβαρότατα προβλήματα. Στενάζει, δεν υπάρχει οικονομική ρευστότητα. Τα μαγαζιά κλεί-

νουν, μπαίνουν λουκέτα συνεχώς, είναι μια θλιβερότατη εικόνα για όλους μας και νομίζω 

και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην απόφαση που θα πάρουμε σε λίγο χρονικό 

διάστημα, σε λίγη ώρα. Εδώ όμως είμαι υποχρεωμένος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να 

θυμίσω στο Σώμα κάποιες θέσεις, γιατί προηγουμένως και ο κύριος δήμαρχος, αλλά και ο 

κύριος αντιδήμαρχος αναφέρθηκε για συνέπεια της δημοτικής αρχής, εδώ και δέκα χρόνια, 

της παράταξης του κυρίου Αγγελίδη. Αναφέρω λοιπόν ότι στις 11.06.2009, δημοτικό συμ-

βούλιο, δημοτική αρχή του κυρίου Βλάχου, έλεγε, πρέπει, επί λέξει διαβάζω, «Πρέπει να 

καταλάβει επιτέλους η δημοτική αρχή ότι δεν χρειάζεται να επιβαρυνθούν ο δήμος και οι 

δημότες ούτε και με δάνειο δύο εκατομμυρίων ευρώ», σε άλλη παράγραφο, ο κύριος Αγ-

γελίδης έλεγε, υπογράμμιζε, «ότι αν δεν πληρωθεί η αγορά η μόνη υπεύθυνοι και υπόλογοι 

θα είναι ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του, δεν υπάρχει τρόπος εξόφλησης των χρεών του 

δήμου». Και ολοκληρώνοντας πάλι, στην ίδια συνεδρίαση, στην δημοτική αρχή τότε έλεγε: 

«Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες και να σταματήσει να επιρρίπτει συνεχώς σε άλλους τις 

ευθύνες, δεν είναι δυνατόν άλλος να κυβερνάει και άλλος να φταίει» Και εμείς αυτό λέμε, 

ότι άλλος κυβερνάει και άλλος φταίει. Αυτό για την συνέπεια λόγων και έργων. Τότε λοι-

πόν ήμασταν εναντίον κάθε δανείου, σήμερα ζητάμε δύο εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνω 

επίσης ότι το 2011, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα έσοδα ήταν περισσότερα από το 

2010. Άρα και αυτό είναι ένας παράμετρος ο οποίος πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. 

Αναφέρθηκε προηγουμένως για κάποιες οικονομίες, κάποιες μπορεί να έγιναν, κάποιες 

μπορεί να μην έγιναν. Είπε ότι θα μεταφέρουμε την ΔΕΥΑΣ, ο κύριος αντιδήμαρχος, πλη-

ροφορώ λοιπόν το Σώμα και τους συνδημότες ότι η μεταφορά της ΔΕΥΑΣ θα γίνει πάλι με 

νέο δάνειο. Είναι στα σκαριά νέο δάνειο.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, επειδή δεν είναι της παρούσης, παρακαλώ επί του θέματος.  
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Μηλίδης Θεόδωρος: Αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος, δεν είναι της παρούσης, ο κύριος 

αντιδήμαρχος, συγνώμη, λοιπόν και εκεί μιλάμε για νέο δάνειο. Τελειώνω σύντομα κύριε 

πρόεδρε. Επίσης το είπα στην ερώτησή μου δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δυο μέλη της 

οικονομικής επιτροπής είχαν ζητήσει πλήρη στοιχεία και είχαν επιφύλαξη το αν θα ψηφί-

σουν τα δύο εκατομμύρια όχι, διότι έπρεπε να προσκομιστούν νέα στοιχεία τα οποία δεν 

ήρθαν από τον κύριο αντιδήμαρχο. Ο δήμαρχος στην παρατήρηση που έκανε, στην ομιλία 

του, είπε ότι και οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον νόμο πάντα δεν κινδυνεύουν, αναρωτού-

μαι, άραγε όλοι ο σύλλογος δημοτικών υπαλλήλων, ξαφνικά έχασαν την λογική τους και 

παίρνουν μέρος με την παρουσία τους; Δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πάντοτε η 

μισθοδοσία είναι εγγύηση. Επειδή λοιπόν, κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη στενότητα στην αγορά, υπάρχει ρευστότητα, και 

επειδή εμείς σε τέτοιες καταστάσεις δεν κοιτάμε να αποκομίσουμε μικροπολιτικά οφέλη 

έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Η πρότασή μας λοιπόν είναι με τα χρήματα που παραπάνω 

ήρθαν το 12 από το 11, με την καινούργια υπουργική απόφαση που έρχονται άλλα 

1.337.000,00 ευρώ μπορούμε και δεχόμαστε να ψηφίσουμε ένα δάνειο του 1.000.000,00 

ευρώ για αποπληρωμή των χρεών, δεν συμφωνούμε με υψηλά δάνεια διότι ο Σερραϊκός 

λαός δεν αντέχει, όπως όλοι οι Έλληνες, αλλά οι συνδημότες μας δεν αντέχουν άλλη επι-

βάρυνση με δεδομένο ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε, όχι υπάρχει, είναι σίγουρο ότι έ-

χουμε δυστυχώς, οικονομική κατάσταση αβέβαιη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Προτεί-

νουμε λοιπόν αυτό και όχι την λήψη δύο εκατομμυρίων, διότι δεν αντέχει, με σφιχτή οικο-

νομία μπορούμε να αντεπεξέλθουμε, όπως και εν τη ρύμη του λόγου, το ανέφερε ο κύριος 

αντιδήμαρχος, ότι ναι μπορούμε, χωρίς να επιβαρύνουμε τον δήμο και τους δημότες με τό-

σο μεγάλο ποσό. Εξάλλου αυτά στα δέκα χρόνια της παράταξής σας τα λέγατε, κύριε πρό-

εδρε, ήρθε η ώρα να τα εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ πολύ, θα επανέλθω στην δευτερολογία 

μου.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη  

Φωτιάδης Στέφανος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε πρόεδρε, σε σας έπρεπε να 

απευθυνθώ πρωτίστως, τρεις ερωτήσεις υπέβαλα δεν πήρα καμιά απάντηση, διερωτώμαι 

μήπως θα έπρεπε να επικεντρώνεται τον ομιλητή στις απαντήσεις διότι ερώτησα. Πόσα 

είναι τα εισπραχθέντα; 49.900,00, δηλαδή πενήντα εκατομμύρια για το έντεκα, κύριε αντι-

δήμαρχε, δεν το αναφέρατε. Πόσα είναι τα πληρωθέντα; 44,5 εκατομμύρια, πόσα ενταλμα-

τοποιήθηκαν; 47,5 εκατομμύρια. Τα δύο εκατομμύρια δεν ξέρω γιατί δεν τα πληρώσατε. Τι 

υπόλοιπο έμεινε για το έντεκα 5,5 εκατομμύρια. Κρατήστε το αυτό, κύριοι συνάδελφοι. 

Έκανα και άλλη ερώτηση, πήρατε περισσότερα χρήματα το έντεκα από το δέκα ή όχι. Θα 

σας πω μετά πόσα ακριβώς πήρατε επιπλέον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάγια θέση 

της παράταξής μου, με απόδειξη όχι με λόγια τα οποία στην δευτερολογία μου, κύριε δή-

μαρχε βγαίνετε, θα σας αποδείξω άλλα λέγατε, άλλα κάνετε. Δεν πήρε κανένας από την 

παράταξή μου όταν είχε θέση ευθύνες, κανένα δάνειο, και δεν αφήσαμε κανένα χρέος. Έ-

χασα ένα στοίχημα, κύριοι συνάδελφοι και κυρίες, έλεγα, από τότε που πέρασε το θέμα 

στην οικονομική και μέχρι σήμερα θα υπάρχει μια αλλαγή στάσης της δημοτικής αρχής, 

δεν περίμενα ποτέ πολιτικό κυνισμό, διότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά έπα-

θε ο Ελληνικός λαός και ο Σερραϊκός λαός και δεν περίμενα να φέρετε το θέμα για δανειο-

δότηση. Έχασα ένα στοίχημα στην παράταξή μου. Τέτοιον πολιτικό κυνισμό δεν τον περί-

μενα. Αυτά που πάθαμε ως κράτος και αυτά που παθαίνουν οι εργαζόμενοι ήταν από τα 

δάνεια που πάντοτε είχαν να έρθουν κα καλύψουν και να αποπληρώσουν και πάντοτε έρ-

χονταν να συμπληρώσουν τα λεφτά που δεν έφταναν. Για αυτό φτάσαμε εδώ. 
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Κάποιοι χρεώνουν, κάποιοι ήταν από την έξω, είτε ως αντιπολίτευση, είτε ως συμπολίτευ-

ση. Δεν θα πάω σε αυτήν την πολιτική αναμέτρηση, θα πάω στην ουσία όμως, εδώ. Δά-

νεια, τι το θέλετε το δάνειο, κύριε αντιδήμαρχε, μιας και λείπει ο κύριος δήμαρχος, ανα-

φέρθηκε σε πλαίσιο ο κύριος δήμαρχος, στην εγκύκλιο νούμερο,___, αυτήν που έχετε και 

εσείς τον Φεβρουάριο, την αναφέρατε, ξέρετε τι λέει στο μέσο της σελίδας, της δεύτερης 

σελίδας; Για την νέα ρύθμιση αυτό που είπατε ότι είναι επί το θετικότερο, μαλακώνει δη-

λαδή την δυνατότητα, είναι λογική η δανειοδότηση για την εξόφληση χρεών που προέρχο-

νται από λειτουργικές δαπάνες. Στην περίληψη και των λοιπών χρεών, πλην των προηγου-

μένων από δαπάνες επενδύσεων , ισχύει μόνο για όσα εξ αυτών έχουν δημιουργηθεί μέχρι 

31.12.2011. Γιατί δεν μας φέρατε τι εικόνα έχει ο δήμος το έντεκα; Μας δώσατε, κύριε 

πρόεδρε, γιατί είστε και εσείς υπόλογος, μας δώσατε την εικόνα του δήμου του έντεκα; 

Γιατί επικαλείστε αυτήν την εγκύκλιο; Αυτή η εγκύκλιος μιλάει, εφόσον την επικαλείστε, 

στο σύνολο, για την εικόνα του δήμου του έντεκα. Κάτι κρύβετε; Σας τα είπα τι κρύψατε, 

και υπάρχουν 5 εκατομμύρια υπόλοιπα, 5,5 εκατομμύρια. Χρησιμοποιήσατε, κύριε αντι-

δήμαρχε, «δεν θα είχαμε πρόσωπο». Σας λέω ευθέως, ότι κύριε αντιδήμαρχε, εάν είχατε 

πρόσωπο δεν θα ερχόσασταν με αυτήν την πρόταση. Δεν έχετε πρόσωπο. Ξέρετε γιατί σας 

το λέω ευθέως; Άκουγα χθες τον δήμαρχο και άκουσα και εσάς να λέτε ποιηματάκια, εντός 

εισαγωγικών, το ζεστό χρήμα, εντός εισαγωγικών και δεν το παίρνω πίσω. Ποιο είναι το 

ποιηματάκι; Ότι θα ρίξουμε ζεστό χρήμα, μας το είπατε πέντε φορές, λες και υπάρχει και 

κρύο χρήμα, προφανώς θα ήταν από τα δάνεια το κρύο χρήμα, και το άλλο είναι ότι, για να 

διαβάσω ακριβώς τι μας είπατε, κύριε αντιδήμαρχε, «Είναι συνειδητή απόφαση αυτής της 

δημοτικής αρχής», «είναι πολιτική απόφαση αυτής της δημοτικής αρχής» και μας αναφέ-

ρατε ότι είναι δηλαδή μια δυναμική σας παρέμβαση που έχει πολιτική οντότητα να πληρώ-

σετε τα χρέη. Όμως στην δευτερολογία σας κάνατε το λάθος, ψέματα λέγατε δηλαδή και η 

λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια, είπατε «από τον νόμο είμαστε υποχρεωμένοι». Κυ-

ρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η δημοτική αρχή δεν έκανε τίποτε γιατί δεν είχε καμιά 

πολιτική πρωτοβουλία, ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει τις παλιές οφειλές. Ήταν υποχρε-

ωμένη να πάρει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, που μας είπε ο κύριος αντιδήμαρχος, είναι 

υποχρέωση από τον «Καλλικράτη» και ορθά το έβαλε το όλο θέμα ο νομοθέτης από την 

αρχή. Μας είπατε ότι μεταφέρατε δύο νηπιαγωγεία, ότι μειώσατε τα ενοίκια, ο νόμος το 

επιβάλλει να το κάνετε, κύριε αντιδήμαρχε, μήπως έχετε μπερδευτεί; Αυτά που είστε υπο-

χρεωμένοι να κάνετε, μας τα λέτε ως πολιτικές πρωτοβουλίες και ως αποτέλεσμα; Βεβαίως 

και έπρεπε να τα κάνετε και βεβαίως έπρεπε να δώσετε και εκατό χιλιάρικα να πάτε και να 

ανοίξετε τα δύο νηπιαγωγεία που είναι εκεί στο ορφανοτροφείο και στο ΚΑΠΗ και να μην 

πληρώνετε νοίκια και να είναι σε τρώγλες τα παιδιά. Γιατί δεν πρόκειται να έρθουν χρήμα-

τα από πουθενά αλλού. Εκατό χιλιάρικα θέλει, πενήντα είναι τα χρωστούμενα και πενήντα 

είναι για να ολοκληρωθούν εκεί οι τέσσερις αίθουσες, τα δύο νηπιαγωγεία. Για να δούμε 

λοιπόν τι άλλο μας είπατε; Δεν έχετε λοιπόν, πρόσωπο και μας είπατε, ο κύριος δήμαρχος, 

πήρε το 2009, γιατί πηδήξατε το δέκα; Με το δέκα δεν πρέπει να συγκρίνεστε; Πήρε το 

εννέα, όχι το οκτώ, ούτε το επτά, το εννέα ήταν το πλέον γαλαντόμο οικονομικό έτος της 

αυτοδιοίκησης. Λοιπόν; Θέλετε να συγκρίνεστε κατά περίπτωση, θέλετε αυτά που επιβάλ-

λονται από τον νόμο και πρέπει να κάνετε, να μας τα λέτε ως πρωτοβουλίες; Είναι υπο-

χρέωσή σας. Και μάλιστα σε πολλά σημεία ήσασταν πολύ αργοί, ήσασταν απρόθυμοι, ή-

σασταν έξω από την λογική του νόμου. Δεν κάνατε οικονομία. Για να δούμε λοιπόν τις 

χρηματοδοτήσεις που πήρατε το έντεκα, κύριε δήμαρχε. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, ολοκληρώστε, αν μπορείτε, ή στην δευτερολογία σας,. 
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Φωτιάδης Στέφανος: Θα επιδιώξω να ολοκληρώσω σε ένα λεπτό, κύριε πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Σας ευχαριστώ.  

Φωτιάδης Στέφανος: Πόσα χρήματα πήρατε πίσω στην ανατροπή; Σημαίνει δηλαδή ότι 

φτάσατε στα όρια σας τα κρατήσατε και τα πήρατε για χρήση του δώδεκα. Έχετε υπόλοιπο 

δηλαδή, να σας πω εγώ, πάνω από δύο εκατομμύρια, Και κύριε Γαλάνη, επειδή αναφερθή-

κατε και στα, να μην πάω, στην δευτερολογία μου, εκεί στην εισήγηση που μας δώσατε, 

ήταν στοιχείο της μελέτης, στην μελέτη εκεί που μας δώσατε, βασική υποχρέωσή σας είναι 

να κάνετε, αυτά τα οποία οφείλετε να κάνετε, για να έχουμε χρηστή διοίκηση, τους ίδιους 

πόρους, τα λεγόμενα ανταποδοτικά τέλη. Όλο το έντεκα δεν αξιωθήκατε να κάνετε κατα-

λόγους ύδρευσης που αφορούσαν το έτος δέκα. Ξέρετε πόσα χρήματα έπρεπε να πάρετε, 

κύριε Γαλάνη, όπως λέει εδώ η ΔΕΥΑΣ, το επόμενο θέμα; 1.950.000,00 ευρώ για το δέκα, 

ξέρετε πόσα έχετε να πάρετε, ξέρετε γιατί έχετε τόσα; Γιατί τα κόψατε κατά αποκοπή. Ξέ-

ρετε πόσα έχετε τα πάρετε για το έντεκα (τελειώνω, κύριε πρόεδρε) άλλα τόσα. Τα λέει 

εδώ η ΔΕΥΑΣ. Από τους ΚΑΠ, από τους παρακρατηθέντες, πήρατε 206.000,00 και 

462.670,00, συνολικά πήρατε 668.670,00, Πήρατε ΣΑΤΑ, ο δήμαρχος κάνει λάθος, δεν 

ξέρω τι μας κρύβει, 819.000.00 και μέσα στον δωδέκατο πήρατε 1.321.000,00, όταν τα α-

θροίσω δεν κάνουν 1.900.000,00, κάνουν παραπάνω. Πήρατε ΘΗΣΕΑ 560.000,00, πήρατε 

τους ΚΑΠ, όχι μειωμένους, μέχρι τον Νοέμβριο πήρατε ότι έπαιρναν και το προηγούμενο 

έτος, ενώ οι εργαζόμενοι έχασαν πολλά χρήματα, 40% κάτω. Άρα πήρατε αύξηση στους 

ΚΑΠ. Ένας μήνας μόνο ήταν με μείωση. Να τα αθροίσω όλα αυτά, κύριε αντιδήμαρχε; 

Είναι 4 δάνεια. 

κ. Πρόεδρος: Θέλετε να συνεχίσετε στην δευτερολογία σας;  

Φωτιάδης Στέφανος: 4 δάνεια, δηλαδή εκπλήσσεται κανείς, μαζέψτε αυτά που λέει ο νό-

μος, μαζέψτε αυτά για να έχετε χρηστή διοίκηση, να μην πληρώνουν τα κορόιδα και ωφε-

λούνται άλλοι, μαζέψτε αυτά που πρέπει κα αφήστε τις εύκολες λύσεις, διότι τα χρήματα 

που σας είπα είναι από τις οικονομικές υπηρεσίες. Και μία τελευταία και τελείωσα, κύριε 

πρόεδρε, δεν νομίζω να έκανα κατάχρηση. 

κ. Πρόεδρος: Πάρα πολύ. Δέκα λεπτά τουλάχιστον μιλάτε. Τον χρόνο τον παρακολουθώ 

στενά.  

Φωτιάδης Στέφανος: Καλά, κύριε πρόεδρε, σταματήστε, αλλά σήμερα βλέπω διακρίσεις.  

κ. Πρόεδρος: Όχι  

Φωτιάδης Στέφανος: Εγώ θα σταματήσω, θα σταματήσω, αλλά το κάνετε αυτό παντού, 

παντού το κάνετε.  

κ. Πρόεδρος: Δεν το κάνω 

Φωτιάδης Στέφανος: Δεν το κάνετε παντού, θα είχα τελειώσει μέχρι τώρα. Κύριε πρόε-

δρε, κύριε πρόεδρε, ο κύριος Χρυσανθίδης και ο κύριος Γκότσης διατύπωσαν μία συγκε-

κριμένη και σημαντική επιφύλαξη ψηφίζοντας, γιατί είχαμε την διάθεση να βοηθήσουμε. 

Ποια είναι η επιφύλαξη, γιατί δεν την διαβάσατε; Να έχουν διαφορετική άποψη, αν έρθει 

το θέμα στο συμβούλιο, εάν υπάρχουν νέα στοιχεία για το ίδιο θέμα. Και ήρθαν πολλά νέα 

στοιχεία, κρύφτηκαν νέα στοιχεία, ήρθαν ελλιπή στοιχεία και αποδεικνύεται ότι το δάνειο 

δεν το χρειαζόμαστε, αποφασίστε αν το χρειαζόμαστε για να μας πείσετε, γιατί ταξιδεύετε 

με δύο βάρκες  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε πρόεδρε, θέλω 18 λεπτά. (γέλια στην αίθουσα). Όσο μι-

λούσε ο κύριος Γαλάνης 8 και 13 με 8 και 31. Όσο είναι σοβαρό το θέμα για την συμπολί-

τευση, είναι και για την αντιπολίτευση. Μην λέτε εμένα ότι κοιτάζετε το ρολόι, γιατί εγώ 

το είδα αυτήν την φορά.  
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κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ξέρετε πόσα λεπτά μίλησε ο κύριος Φωτιάδης;  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Δεν με νοιάζει για τον Φωτιάδη, εγώ παρεκάλεσα  

κ. Πρόεδρος: Ξέρετε πόσα λεπτά μίλησε, επειδή τα παρακολουθείτε, έχετε και εσείς χρο-

νόμετρο και χαίρομαι που έχετε. Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι, θέμα δανείου.   

Κοτρώνης Παναγιώτης: Θα μιλήσω 18 λεπτά, 18 λεπτά θα μιλήσω.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, για ατό και δείχνω 

το maximum της ελαστικότητας για να μιλήσετε όσο περισσότερο θέλετε.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ είναι ότι παραλάβατε, παραλά-

βατε μια οικονομική κατάσταση από το κύριο Φωτιάδη, από τον κύριο Μωϋσιάδη και τον 

κύριο Βλάχο, άριστη οικονομική, άριστη. Αφού βρίσκεστε σε τέτοια κατάσταση για να 

παίρνει δάνεια με τέτοιους συντελεστές που έχει άλλο τόσο, άριστη. Λοιπόν, τι τον ρημά-

ξατε τον άνθρωπο στην αντιπολίτευση και τον κύριο Φωτιάδη, πάλι Φωτιάδη, Μωϋσιάδη 

και τον Βλάχο, ότι κατά χρέωσε τον δήμο, τον οδήγησε σε τέλμα, πολύ καλή διοίκηση έ-

καναν. Αφού μας παρέδωσαν τέτοιο άριστο δήμο για να μπορείτε εσείς τώρα να παίρνετε 

δάνεια, γιατί τον κατηγορούσατε, κάποτε λέτε ψέματα, ή τώρα ή τότε. Διαλέξτε. Πραγμα-

τικά όμως, κύριε δήμαρχε, πρέπει να καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια για να αναιρέσετε 

όλες σας τις θέσεις για όλα τα θέματα που παίρνατε ως αντιπολίτευση. Ακούστε λοιπόν τι 

λέγατε για το δάνειο, το είπαν βεβαίως και οι άλλοι, παρότι ξέρω ότι θα κάνετε το άσπρο – 

μαύρο. Να κάνω ένα λογοπαίγνιο στην αρχή μας έχετε τρελάνει, μας λέτε ότι θέλετε να 

ζεστάνετε τις τσέπες της αγοράς, αλλά όχι να παγώσετε τις τσέπες των εργαζομένων. Για 

το δάνειο που λέγατε και ζητούσε ο κύριος Βλάχος, για τα δελτία τύπου που λέτε 4,5 εκα-

τομμύρια, δεν είναι 4,5 εκατομμύρια, 2,3 ήταν, όσο ζητάτε και εσείς, τα άλλα ήταν για α-

ποζημιώσεις ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών και τα λοιπά, τα οποία σας δώσαμε εμείς 2 ε-

κατομμύρια από το πράσινο ταμείο, γιατί δεν είχατε πάρει ιδέα, λοιπόν, άρα ζητάτε ισόπο-

σο δάνειο με όσο ζητούσε ο κύριος Βλάχος. Δεν ήταν η θέση σας υπέρ του δανείου, ούτε 

του ενός εκατομμυρίου, κατά παραχώρηση το δεχτήκατε. Είπατε όχι σε δάνεια, μόνο για 

αναπτυξιακούς λόγους, αλλά επειδή κάνατε μια υποχώρηση, δεν ήταν η θέση σας, μια υ-

ποχώρηση σε συγκεκριμένη πρόταση είπατε, άντε να το δεχτούμε να πάρουμε ένα εκατομ-

μύριο. Μόνο για αναπτυξιακούς σκοπούς δεχόσασταν το δάνειο. Και λέγατε βεβαίως, εσείς 

30 χρόνια ξέρετε, εμείς ένα χρόνο, ότι αυτά τα δάνεια θα οδηγήσουν σε τέλμα οικονομικό. 

Δεν το ξέρατε; Υπενθύμισε, λοιπόν, ο κύριος δήμαρχος ότι πρέπει να παίρνουμε δάνεια, 

τότε όταν ήταν αντιπολίτευση, για αναπτυξιακούς και ανταποδοτικούς σκοπούς με την 

προϋπόθεση βέβαια, ότι θα το επιτρέπουν οι λειτουργικές ανάγκες του δήμου και ακούστε, 

χωρίς να υποθηκεύονται συνεχώς οι μισθοί των δημοτικών υπαλλήλων. Δεν το ξέρατε το 

άρθρο 176, παράγραφος 5 του νόμου 3463/2006, κύριε δήμαρχε; Αυτά τα λέγατε το 2009. 

Τότε ο κύριος Βλάχος υποθήκευε τους μισθούς των εργαζομένων, τώρα άλλαξαν τα άρ-

θρα; Όπως θέλετε τα ερμηνεύετε; Υπάρχει, λέτε, τρόπος να ξεπεράσουμε, εισπράττοντας 

τα παλιά χρέη, τίποτε δεν κάνατε. Επίσης, μια ακόμη αναίρεση, λέει ότι πρέπει να παρου-

σιάσει ο κύριος δήμαρχος, τότε, ο κύριος Βλάχος, ένα σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης, να 

εκπονηθεί από τους οικονομολόγους του δήμου, μετά από συζήτηση με τις δημοτικές πα-

ρατάξεις και κατάληξη σε μια κοινή πρόταση. Τι έγινε η συζήτηση με τις δημοτικές παρα-

τάξεις; Πού είναι εκείνη η πρόταση; Άλλα λέτε εσείς, άλλα λέμε εμείς.  

Ελπίζω ότι θα έχουμε την ίδια κατάληξη, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να 

καταψηφίσουμε το δάνειο, όπως έγινε τότε με τον κύριο Βλάχο. Δεν πέρασε το δάνειο, 14 

ψήφισαν κατά και 12 μόνο. Ελπίζω να πάρουμε και εμείς μια τέτοια απόφαση.  
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Όμως, για να πούμε και τα δικά μας, κυρίες και κύριοι, καμιά λύση δεν θα δοθεί στην το-

πική αυτοδιοίκηση, όσο αυτή συνδέεται ευθέως με την δημόσιο - οικονομική εξυγίανση 

της χώρας και με τα μνημόνια. Το ταμειακό έλλειμμα και του δήμου, όπως είπαν και οι 

προηγούμενοι, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, κακοδιαχείρισης, μεγάλων δανεια-

κών χρεών και αδιαφάνειας. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε καμιά μελέτη, ούτε και από ε-

σάς, καμιά προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών, καμιά μελέτη οικονομίας κλίμακας, ή 

αναζήτησης νέων πηγών εσόδων και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. Στηριχτήκατε 

κυρίως μόνο στους δημοτικούς πόρους και στα τέλη. Λειτουργήσατε και εσείς, όπως τα 

προηγούμενα χρόνια, με δάνεια, βεβαίως σε σχέση με το 2011 τα έσοδα του 2012 θα είναι 

μειωμένα. Η οικονομική πορεία του δήμου απειλείται σοβαρά, δεν πρέπει, ως επιχείρημα 

να το παίρνετε όπως θέλετε. Εάν είναι τόσο αβέβαιη η κατάσταση και τα έσοδα θα είναι 

μειωμένα γιατί να πάρουμε δάνειο; Από πού προεξοφλείτε εσείς ότι δεν θα έχουμε κίνδυ-

νο, όχι μόνο στην λειτουργία του δήμου, διότι αν δεν πληρώνονται οι υπάλληλοι, πως θα 

λειτουργήσει ο δήμος; Η «Διάβαση Πεζών» επιμένει ότι η λύση των οικονομικών προβλη-

μάτων του δήμου δεν βρίσκεται σε ένα νέο δάνειο εξυπηρέτησης, όσο και αν τα νούμερα, 

τεχνηέντως εσείς μας λέτε ότι το επιτρέπουν. Χρειάζονται έκτακτα μέτρα με σαφή κοινω-

νική κατεύθυνση, είναι ανάγκη να εφαρμοσθούν πολιτικές από τον δήμο στην κατεύθυνση 

αναδιανομής των πόρων, προστασίας της κοινωνικής συνοχής προς όφελος του δήμου και 

των κατοίκων της. Δεν μπορεί ο δήμος να παρακολουθεί με σταυρωμένα χέρια την περικο-

πή των κρατικών πόρων στα πλαίσια του «Καλλικράτη» και του «Μνημονίου 2». Επιτέ-

λους, εάν οι αρμοδιότητες δεν συνοδεύονται με τους κατάλληλους πόρους, όπως επιτάσσει 

το άρθρο 102 του Συντάγματος, γυρίστε πίσω και τις αρμοδιότητες. Έχετε αυτή την δυνα-

τότητα, την νομική, κάποιοι δήμοι το έχουν κάνει, προχθές άκουσα και τον κύριο Σγουρό, 

ότι αν δεν μας δώσουν τους πόρους για την περιφέρεια 200 εκατομμύρια για κάποιες αρ-

μοδιότητες, πάρτε πίσω και τις αρμοδιότητες. Κάντε το και εσείς. Παράλληλα όμως, και 

ενώ είναι γνωστό ότι ο «Καλλικράτης» περιορίζει δραματικά τους πόρους των δήμων, ου-

σιαστικά τόσο η δημοτική αρχή, όσο και η ελεγχόμενη από το ΠΑΣΟΚ και από σας, κατ’ 

επέκταση ΚΕΔΕ, περιορίζετε να εκφράσει την διαφωνία της για την τιμή των όπλων, ή α-

κόμη και την ικανοποίησή της αρκούμενη σε υποθετικές μόνο δεσμεύσεις. Τα οικονομικά 

των δήμων δεν πρόκειται να βελτιωθούν, αν δεν υπάρξει αύξηση χρηματοδότησης προς 

τους ΟΤΑ, αν δεν δοθεί το σύνολο των υπεξαιρεθέντων και τελικά αν δεν δοθεί το σύνολο 

των κονδυλίων των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων. Αν δεν υπάρξει οργάνωση και δρα-

στηριότητα για την απορρόφηση κονδυλίων, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

ΥΠΕΧΩΔΕ, αν δεν υπάρχει έλεγχος των εξόδων, αν δεν διαμορφωθεί μια συνολική ανα-

διάρθρωση και ένας εξορθολογισμός των λειτουργιών και των υπηρεσιών του δήμου για 

μια ποιο αποτελεσματική λειτουργία και μια ποιο παραγωγική ανασυγκρότηση. Όπως κα-

ταλαβαίνετε λοιπόν, είμαστε απολύτως αντίθετοι με την σύναψη δανείου έστω και ενός 

ευρώ για τον συγκεκριμένο αυτό λόγο, γιατί θεωρούμε ότι θα κινδυνεύσουν σοβαρά οι μι-

σθοί των εργαζομένων, οι οποίοι βέβαια κινδυνεύουν και χωρίς την λήψη του δανείου με 

αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω, όπως ξανά είπα, η ίδια λειτουργία του δήμου. Η 

«Διάβαση Πεζών» όχι μόνο συμφωνεί, αλλά και προτείνει την σύναψη δανείου για ανα-

πτυξιακούς σκοπούς, οι οποίοι στο μέλλον θα επιφέρουν και οφέλη για τον δήμο, όπως εί-

ναι η κατασκευή και η λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών, ενώ εσείς συμφωνήσατε στο 

ξεπούλημα του υδροηλεκτρικού σταθμού Οινούσας ακόμη και ως αντιπολίτευση. Μήπως 

όμως τελικά, όλη αυτή η φασαρία γίνεται για να εξοφλήσει η δημοτική αρχή προεκλογικά 

και μετεκλογικά γραμμάτια των απ΄ ευθείας αναθέσεων που συνεχίζονται με αμείωτη έ-

νταση; Ευχαριστώ.  
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κ. Πρόεδρος: Επόμενος, η κυρία Σαραντίδου. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Πολλά από αυτά, βέβαια που θα πω τα έχουν πει  

κ. Πρόεδρος: Ανοίξτε το μικρόφωνο. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Το άνοιξα νομίζω, πρέπει να το κρατάω. Ήδη έχουν ακουστεί 

πολλά από αυτά, βέβαια σε μερικά διαφοροποιείται η δικιά μας άποψη για ορισμένα ζητή-

ματα που έχουν να κάνουν για το τόσο σοβαρό αυτό θέμα που λέγεται δανεισμός για τον 

δήμο μας. Κατά αρχήν κανείς δεν μπορεί να ξεκινήσει την επιχειρηματολογία του για το αν 

είναι απαραίτητο το δάνειο ή όχι, μη λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα που υ-

πάρχουν στην χώρα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις καταστάσεις, γιατί όλοι πέσατε σε 

αυτήν την παγίδα βλέπω και η αντιπολίτευση, να ακούει τις υποσχέσεις ή μη του Αγγελίδη 

του 2009, ή τις προεκλογικές δεσμεύσεις, ή τις συμφωνίες για δάνειο του 2009 με το σή-

μερα. Νομίζω ότι αν κάποιος συγκρίνει το τότε με το τώρα, αν μη τι άλλο είναι αφελής. 

Δεν έχει καμιά σχέση το εννιά με το έντεκα. Δηλαδή και το εννιά να είχατε την άποψη ότι 

έπρεπε να πάρουμε δάνειο, δεν έπρεπε να την έχετε σήμερα. Θεωρώ αυτήν την άποψη α-

φελέστατη, αν μη τι άλλο, όταν βλέπουμε την κατάσταση της χώρας και την γενικότερη 

πολιτική που έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, παρόλο που κάποιοι θέλετε να λέ-

τε ότι είστε αυτοδιοικητικοί και μερικοί μόλις ακούν ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

αγανακτούν κιόλας, το κάναμε βουλή. Και όμως από κει εξαρτιόμαστε.  

Εκ των πραγμάτων ξέρουμε ότι στον προϋπολογισμό τα χρήματα είναι μειωμένα για τους 

δήμους, κατά πολύ βέβαια, κιόλας μειωμένα. Προχθές, αν βάλατε ξημερώματα την τηλεό-

ραση, χθες, προχθές, ήταν ο Βενιζέλος και μίλησε για αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

μετά το κουτσούρεμα, μετά το κούρεμα του χρέους, ξέρετε τι δεινά τα φέρει αυτό; Ξέρετε 

τι θα γίνει και θα αρχίσουν αυτά τα δεινά να φαίνονται μέχρι τέλη Φλεβάρη. Δεν έχετε συ-

νειδητοποιήσει ακόμη τι θα γίνει. Αυτοί πιθανόν αύριο να πουν δεν στέλνουμε φράγκο 

στους δήμους. Το ξέρει κανείς από σας; Το κούρεμα του χρέους θα φέρει ακόμη μεγαλύτε-

ρα δεινά. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού που είπε ο Βενιζέλος δεν ξέρουμε τι μπορεί 

να κρύβει. Μπορεί να πει αύριο δεν στέλνω φράγκο στους δήμους. Το ξέρετε, πώς θα απο-

φασίσετε να πάρετε δάνειο; Θα έχουμε μετά να πληρώνουμε εργαζόμενους, θα έχουμε να 

πληρώνουμε άλλες υποχρεώσεις; Αυτά τα λάβατε υπόψη σας, ή έχετε μείνει στο 2009 και 

στα δεδομένα της εποχής; Βλέπουμε λοιπόν, είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να κάνουμε 

τέτοια παρακινδυνευμένα ανοίγματα σε μια εποχή που όλοι λέτε, σε αυτή την εποχή, στην 

οικονομική κρίση. Και εδώ λίγο θα διαφοροποιηθώ, γιατί όλοι αναφέρατε, η κρίση που 

έγινε στην χώρα μας δεν έγινε από τα δάνεια που πήραμε, έγινε από την υπέρ συσσώρευση 

κερδών, και μέσα στην τοπική διοίκηση αυτό πάει να γίνει. Να πάρουμε δάνεια γιατί, για 

κατευθείαν αναθέσεις, για να μπορούμε να δίνουμε συμπράξεις δημοσίου - ιδιωτικού, να 

έχουμε να κινούμαστε, να ταΐζουμε εργολάβους, και τώρα όχι ποια εργολάβους εδώ των 

Σερρών, τοπικούς μικρούς, θα έρθουν οι μεγαλοεργολάβοι, να έχουμε να δίνουμε εκεί και 

να γίνεται το αλισβερίσι υποτιμώντας τις υπηρεσίες του δήμου, υποβαθμίζοντας τις υπηρε-

σίες του δήμου και των εργαζομένων του δήμου, που και αύριο παρακινδυνευμένοι θα εί-

ναι οι μισθοί τους με το δάνειο, αν δεν υπάρχει για την αποπληρωμή, και θα κινδυνεύσουν 

να χάσουν την δουλειά τους με τις απολύσεις που προβλέπονται να γίνουν και θα ξεκινή-

σουν πρώτα από τους ΟΤΑ και έτσι χάνονται οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουμε στον δήμο 

μας, οι οποίες προσφέρουν άριστες υπηρεσίες με πολύ λιγότερα λεφτά, από ότι οι εργολά-

βοι που θα έχετε αύριο να αλισβερίσια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.  
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Έτσι λοιπόν φτάνουμε και λέμε ότι αύριο δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να αποπληρώσουμε 

το δάνειο και νομίζω ότι κανένας από σας δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό, ότι αύριο θα 

έχουμε χρήματα, με αποτέλεσμα, κινδυνεύουν, πρώτον οι μισθοί των εργαζομένων, δεύτε-

ρον αυξάνονται ακόμη περισσότερο τα ανταποδοτικά τέλη που θα πληρώσουν οι ήδη εξα-

θλιωμένοι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, που από τώρα δεν μπορούμε να πληρώ-

σουμε τις υποχρεώσεις μας, και τέλος, με τόσους επιτηρητές, από την τρόικα, από το ΔΝΤ, 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάνω από το κεφάλι μας θα μας πουν δεν έχετε να 

το πληρώσετε, ξεπουλάτε δημόσια περιουσία. Και να λοιπόν πως θα χάσουμε και την δη-

μόσια – δημοτική περιουσία μας. Όλα αυτά λοιπόν, πρέπει να τα σκεφτείτε. Ο κύριος Γα-

λάνης προηγουμένως μας έβγαλε ένα ολόκληρο βιβλίο, είναι περήφανος που έβγαλε το 

πρόγραμμα εξυγίανσης των οικονομικών του δήμου. Ε, εφαρμόστε το, λοιπόν αυτό το 

πρόγραμμα εξυγίανσης! Εκτός αν αυτό προέβλεπε δάνειο. Τέτοιο πρόγραμμα εξυγίανσης, 

νομίζω ότι μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε. Να πάρουμε λεφτά, δάνειο για να προχωρήσου-

με και να βελτιώσουμε τα οικονομικά του δήμου. 

Όσο για τα παρακρατηθέντα από το κράτος. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο μας πετσοκό-

βει όλους μας ακόμη περισσότερο. Με αφορολόγητο στα 5.000,00 ευρώ, που σημαίνει α-

κόμη ποιο ζεστό χρήμα. Θα συνεχίσουμε να αφήνουμε αυτό το ζεστό χρήμα να πηγαίνει 

στην στήριξη των τραπεζών; Ή κάποια στιγμή θα πάψουμε να είμαστε πολιτικά κενή, έτσι 

όπως θέλουμε και νομίζουμε ότι είναι υπέρ μας γιατί νομίζω αυτό έχετε και παινεύεστε, ότι 

είστε πολιτικά κενή, δεν έχουμε καμιά σχέση εμείς με πολιτική, με κόμματα, εδώ χρειάζο-

νται πολιτικές θέσεις. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είστε πολιτικά κενή, ίσα - ίσα είστε υποταγμέ-

νοι σε αυτήν την πολιτική της δικτατορίας των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όχι ότι είστε πολιτικά κενή, είστε υποταγμένοι απλά εκεί και κάποια στιγμή, μέσα από την 

ΚΕΔΕ και από την ΠΕΔ, θα πρέπει να αντιδράσετε και να χτυπήσετε το χέρι στο τραπέζι. 

Δεν το περιμένουμε, βέβαια, γιατί ξέρουμε τι πολιτικές στηρίζετε, μας το έχετε αποδείξει 

πολλές φορές και οι εκλεγμένοι σας στην ΠΕΔ, δεν περιμένουμε πολλά πράγματα από αυ-

τούς, αλλά εδώ είναι που θα δώσει την απάντηση ο λαός και θα σας ξεπεράσει.  

Κλείνοντας θα ήθελα να κάνω μια κριτική για τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης που συμ-

μετέχουν στην οικονομική επιτροπή, και νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω αυτό. 

Είναι ανεπίτρεπτο για μένα, η μουζαβέζικη, να το πω έτσι, πρόταση που κάνανε μέσα στην 

οικονομική επιτροπή. «Δεν έχουμε στοιχεία, λένε ναι, αλλά δεν ξέρουμε όλα τα στοιχεία, 

αν τα μάθουμε θα πούμε όχι». Αυτό τι είναι; Ανάλογα, αν θα έχουμε αντιδράσεις από τον 

κόσμο θα πούμε όχι, αν δεν αντιδράσει ο κόσμος θα δεχτούμε, θα πούμε ναι; Δεν είναι λύ-

σεις και προτάσεις αυτές ούτε και από την αντιπολίτευση. Και ο συνδυασμός του κυρίου 

Μηλίδη και του κυρίου Φωτιάδη, με συγχωρείται, αλλά ήταν απαράδεκτη αυτή η θέση 

τους. Αν εγώ δεν γνωρίζω οικονομικά στοιχεία και περιμένω να μάθω νεότερα οικονομικά 

στοιχεία, λέω όχι στο δάνειο μέχρι να μάθω τα νέα στοιχεία. Δεν λέω ναι στο δάνειο, αλλά 

μπορεί να αλλάξω γνώμη μετά, θα δω ανάλογα, παίζει. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, 

δεν είναι πολιτικές θέσεις που παίρνονται και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το λάβουμε υπόψη 

μας για να δούμε πως λειτουργούμε σε τέτοια δύσκολα ζητήματα.  

Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, θεωρούμε απαράδεκτο το να μην υπάρχουν πολιτι-

κές προτάσεις, πολιτικές θέσεις για το πως θα διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα που μας 

ανήκουν, αυτά που πληρώνουν αδρά οι Σερραίοι δημότες και πρέπει να γυρίσουν στον τό-

πο τους, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Κάποια στιγμή, είπαμε, θα σας ξεπεράσει ο κό-

σμος και θα τα διεκδικήσει μόνος του, αλλά θα σας ρίξει στην γωνιά, αυτό να το ξέρετε.  
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Αυτό ισχύει για όλα τα ζητήματα. Είναι απαράδεκτο να πάρουμε δάνειο δύο εκατομμυρίων 

και νομίζω ότι αυτό βγήκε και από τα συμφραζόμενα του κυρίου Γαλάνη, πάει τόσο καλά 

ο δήμος μας και οι δείκτες μας είναι τόσο καλοί που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε 

δάνειο.  

Και να συμπληρώσω κάτι τελευταίο που το θυμήθηκα. Βγήκαν περιχαρείς, ο κύριος Κα-

στανίδης και ο κύριος Κουκουλόπουλος, περιχαρείς ότι τα δάνεια τώρα που μπορούν να 

πάρουν οι δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών από επιτόκιο 11%, το ληστρικό επιτόκιο 

των 11%, κατέβηκε στο 5,9%, βρε χάρη που μας κάνανε, δηλαδή μας χρωστάνε 1,8 δισε-

κατομμύρια, χρωστάνε στους δήμους και βγήκαν περιχαρείς να κοκορευτούν ότι θα μας 

δώσουν δάνειο με 5,9% σε ποιον; Το δημόσιο στο δημόσιο; Και αφού έχει να μας δώσει τα 

δύο εκατομμύρια γιατί δεν μας τα δίνει και να τα αφαιρέσουμε από αυτά που μας χρωστάει 

τόσα χρόνια, που έπρεπε να μας τα επιστρέφει; Αυτές όμως οι προτάσεις θέλουν πολιτική 

βούληση και πολιτική βούληση δεν υπάρχει, δυστυχώς. Υπάρχουν μόνο οι εύκολες λύσεις 

για σας, όπως είναι αυτή του δανεισμού με δύο εκατομμύρια. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι οποίοι θα τοποθετηθούν, δεν θέλω να ξεπερά-

σουν το δίλεπτο. Οι εισηγητές, οι αγορητές όλων των  παρατάξεων δόθηκε χρόνος αρκετός 

για την τοποθέτησή τους, σας παρακαλώ συνάδελφοι, σεβαστείτε το δίλεπτο που σας δίνω. 

Γραμματέα ποιος έχει σειρά. Ο κύριος Αναστασιάδης, δύο λεπτά σε σας, κύριε Αναστα-

σιάδη, όχι ο κύριος Γκότσης. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν δεν δέχομαι καμία υπόδει-

ξη από την κυρία Σαραντίδου, εγώ προσωπικά, παρακαλώ, δεν σας διέκοψα, καμία υπόδει-

ξη, το πώς θα συμπεριφερθώ και το πώς θα ψηφίσω μέσα στην οικονομική επιτροπή. Εγώ 

ποτέ δεν έκανε παρατήρηση την κυρία Σαραντίδου, η οποία δεν μπαίνει στην ουσία των 

τοπικών θεμάτων και αρχίζει από το τοπικό θέμα απαλά και φτάνει στον Μάο Τσε Τουγκν. 

Ποτέ δεν την είπα τίποτε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, δεν έχεις την εμπειρία να κάνεις κριτική 

σε μένα. Τελεία – παύλα. Ούτε και εγώ σε έχω κάνει κριτική, όταν είναι ένα θέμα της το-

πικής αυτοδιοίκησης και το πας στην Κίνα. (ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας από την κ. 

Σαραντίδου), στον Μάο Τσε Τουγκν. Θα μας πεις δηλαδή πως θα συμπεριφερθούμε εσύ, η 

χθεσινή (χτύποι κουδουνιού) Μα που τα ξέρει τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν 

τα ξέρει. Κάνει μια γενική πολιτική, μια πολιτική από την Κίνα μέχρι την Αμερική.  

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, κύριε Γκότση. Τοποθετηθείτε επί του θέματος, σας παρα-

καλώ πολύ. 

Γκότσης Ηλίας: Αυτό ήταν επί προσωπικού. Δεν θα μας πει τώρα η χθεσινή πως θα συ-

μπεριφερθούμε. Ξέρουμε πολύ καλά τα θέματα και πως θα συμπεριφερθούμε.  

Λοιπόν, μπαίνω επί της ουσίας. Είμαι μέλος της οικονομικής επιτροπής. Όταν ήρθε το θέ-

μα, μας έφερε ορισμένα στοιχεία και συντελεστές ο υπηρεσιακός παράγοντας, αυτά που 

είδαμε εν μέρει μας κάλυψαν, αλλά ζητήσαμε με τον κύριο Χρυσανθίδη, να δούμε την οι-

κονομική κατάσταση, να μας φέρει την οικονομική κατάσταση του έντεκα. Δηλαδή ποια 

είναι τα βεβαιωθέντα, ποια είναι τα εισπραχθέντα και με λίγα λόγια να έχουμε, αν μπορού-

με, αν έχουμε κέρδη, να αποπληρώσουμε το δάνειο. Και μάλιστα το είπαμε. Λέμε ναι, αλ-

λά δεν δεσμευόμαστε ότι (χτύποι κουδουνιού) δεν θα είναι δέσμευση για το δημοτικό συμ-

βούλιο, αν προκύπτουν νέα στοιχεία. Και έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Εκείνο που λαμ-

βάνω εγώ υπόψη, σαν νέο στοιχείο, το οποίο το πήρα χθες από τον υπηρεσιακό παράγοντα, 

χθες το μεσημέρι, είναι από τους παρακρατηθέντες πόρους σε όλους τους δήμους που λέει, 

ο δήμος Σερρών 1.337.000,00 για ποιο πράγμα;  
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Σε κάθε περίπτωση, σε περιπτώσεις δήμων που υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

και λοιπά, για να πληρώσουμε οφειλές προς τρίτους. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν, αυτό ότι 

έχουμε 1.337.000,00 για να αποπληρώσουμε τρίτους, την αγορά δηλαδή, αυτό που λέει το 

ζεστό χρήμα, όπως θέλετε πέστε το, και είναι ζεστό χρήμα, διότι σας πληροφορώ και ίσως 

το ξέρετε, 650 επιχειρήσεις, μαγαζιά έκλεισαν το έντεκα και το δώδεκα. 450 επιχειρήσεις 

μαγαζάτορες, ας το πω έτσι, πήγαν στο ΤΕΒΕ το παλιό, παλιό ΤΕΒΕ και έκαναν αιτήσεις 

για διακοπή του μαγαζιού τους, του καταστήματος τους.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Γκότση, τελείωσε ο χρόνος 

Γκότσης Ηλίας: Λοιπόν, ολοκληρώνω. Άρα λοιπόν, πήραμε απόφαση εμείς σαν παράτα-

ξη, ότι ένα εκατομμύριο και 1.337.000,00 γίνονται περίπου, 2.337.000,00. 2.337.000,00 

είναι περισσότερα από αυτό που ζητάτε, τα δύο εκατομμύρια. Πήραμε λοιπόν την απόφα-

ση και σκεφτόμαστε πολύ ευρέως εμείς, και δεν λέμε γιατί, γιατί ξέρουμε την αγορά, δεν 

μπορώ να πω αυτά που είπαν ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος Φωτιάδης ότι άλλα λέγατε και 

άλλα, αυτά δεν θα τα πω. Εμείς είμαστε με τους καταστηματάρχες, είμαστε με αυτούς τους 

ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν, ξέρω άτομα τρία χρόνια έχουν να πληρωθούν, 1,5 χιλιά-

ρικο, κάθε μέρα με παίρνουν τηλέφωνο. Άρα λοιπόν, ψηφίζουμε ένα εκατομμύριο, που 

μπορεί, σύμφωνα με τους δείκτες και σύμφωνα με αυτά να αποπληρώσει χωρίς κανέναν 

κίνδυνο των μισθών των υπαλλήλων και ένα τριακόσια τριάντα επτά, μαζεύονται περίπου 

2,5 εκατομμύρια. Τα 2,5 εκατομμύρια φτάνουν, κύριε πρόεδρε, για να κάνετε την δουλειά 

σας και να αποπληρώσετε τους καταστηματάρχες αυτούς που οφείλετε, γενικά προς τρί-

τους. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης, δύο λεπτά και σε σας, κύριε Αναστασιάδη, σας 

παρακαλώ σεβαστείτε τον χρόνο και εσείς.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Το μεσημέρι η ώρα δύο, επισκέφτηκα τον κύριο Δασκαλόπου-

λο, τον γενικό διευθυντή του δήμου και του είπα σε παρακαλώ πάρα πολύ, άνοιξε, δες και 

πες μου πόσα λεφτά ήρθαν στον δήμο από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα. Ο κύριος Δασκα-

λόπουλος, πραγματικά τον άνοιξε, είτε από ΘΗΣΕΑ, είτε από άλλα προγράμματα και λέει 

ότι μέχρι χθες στον δήμο έχουν έρθει 3.790.000,00 ευρώ, δηλαδή 4,5 εκατομμύρια μαζί με 

αυτά σαν σήμερα που έρχονται, το ένα τριακόσια, για πληρωμή χρεών. Άρα εδώ ήρθαν 

από τον Νοέμβριος μέχρι σήμερα κύριε πρόεδρε, 4,5 εκατομμύρια. Χρήματα για να πλη-

ρώσουμε χρέη. Σας το έχω πει κατά επανάληψη και σας το έχω δώσει στο χέρι σας ότι ο 

δήμος Σερρών, ο παλιός δήμος, χρωστάει ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες. Θυμάστε, 

σας το είχα παραδώσει. Είναι επίσημο από το ταμείο του δήμου Σερρών, και εσείς 14 μή-

νες πληρώνετε συνέχεια χρέη, δεν έχετε κάνει ούτε ένα έργο, πουθενά τίποτε και πληρώ-

νουμε συνέχεια χρέη. Ποια χρέη πληρώνετε κύριε πρόεδρε, και ζητάτε, κύριε πρόεδρε να 

πάρετε και δάνειο; Πες μου σας παρακαλώ. Λοιπόν επαναλαμβάνω, το Υπουργείο είπε ένα 

από τα θέματα που χρωστάνε οι δήμοι θα παίρνουν συνέχεια, κατά εξαίρεση σε όλους τους 

δήμους, και έρχονται κάθε χρόνο τουλάχιστον επτακόσιες χιλιάδες extra χρήματα. Για ποιο 

λόγο να πάρουμε, κύριε πρόεδρε, δάνειο; Αφού έρχονται συνέχεια, σε τρία χρόνια, σε δύο 

χρόνια, κύριε πρόεδρε, θα πληρωθούν όλα τα χρέη. Δεν θα υπάρχει μια δεκάρα. Τώρα το τι 

μας έφεραν οι άλλοι δήμοι, στην πόλη των Σερρών, τα χρέη, αυτά πληρώνετε, δεν πληρώ-

νετε των Σερραίων,  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να ολοκληρώσω, δύο λεπτά μίλησα,  

κ. Πρόεδρος: Δύο ναι, τόσο είχατε και πάτε στα τρία.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι, όχι, 
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κ. Πρόεδρος: Όχι, εγώ κάνω το κουμάντο, όχι εσείς. Στην δευτερολογία σας. Ο κύριος 

Κατιρτζόγλου, στην δευτερολογία σας.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κάποτε ο υπό προθεσμία 

ακόμη αρχηγός σας είχε πει ότι ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Σήμερα με την πρόταση αυτή 

που μας φέρνουν εδώ πέρα, έχω την εντύπωση ότι δεν αντιληφθήκατε τα σημεία των και-

ρών και δεν αντιληφθήκατε ποιο είναι το μέλλον και η πίεση της κρίσης αυτής, διότι επει-

δή ακριβώς δεν αλλάζουμε για αυτό εξακολουθούμε να βουλιάζουμε και θα βουλιάξουμε 

περισσότερο. Ποια είναι η αιτία της κρίσης σήμερα στην Ελλάδα; Το γεγονός ότι στην δε-

καετία του ογδόντα, κυρίως, έγινε ένας υπερβολικός δανεισμός. Εσείς τώρα θέλετε να λύ-

σετε το πρόβλημα των χρεών του δήμου μετά κυλίοντας την ευθύνη από την δημιουργία 

των χρεών των σημερινών στους επόμενους δημάρχους. Να πάρουμε τώρα το δάνειο, να 

εξοφλήσουμε τώρα τις απαιτήσεις, να φανούμε τώρα εμείς ωραίοι, να κάνουμε και δυο – 

τρία εργάκια, γιατί έχουμε κάποιες υποχρεώσεις, και οι επόμενοι ας πληρώσουν την νύφη. 

Λοιπόν, αυτή η πολιτική νομίζω, ότι δεν είναι ορθή. Και δεν είναι συμβατή με αυτά τα ο-

ποία λέγατε εσείς, κύριε εισηγητά. Να μην διαβάσω όλο το δελτίο τύπου που είχατε κάνει 

στις 11.06.2009 το οποίο αναφέρετε στο δάνειο των δύο εκατομμυρίων ευρώ. Δεν λέτε εδώ 

πέρα την αλήθεια. Αρχικά ο κύριος Βλάχος είχε ζητήσει να πάρει δάνειο 4 εκατομμύρια 

και τελικά το περιόρισε στα δύο. Ούτε αυτό δε το είχατε δεχτεί τότε. Είχατε πει ένα εκα-

τομμύριο είναι υπέρ αρκετό. Με ποιο επιχείρημα; Ότι λέει ένα εκατομμύριο θα πάρετε από 

την πρώτη δόση των παρακρατηθέντων πόρων. Και ένα εκατομμύριο να πάρετε είμαστε 

καλυμμένοι, να τα δύο εκατομμύρια. Μα τώρα δεν έχουμε παρακρατημένους πόρους που 

μας αποδίδονται; 1.337.000,00 ευρώ, και έχουμε τα δεδομένα ότι το ίδιο πράγμα θα συνε-

χιστεί μέχρι το 2016. Και αν κατάλαβα καλά, και αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός, όπως είπε ο 

κύριος αντιδήμαρχος, μέσα σε δύο – τρία χρόνια δεν θα έχουμε πρόβλημα χρεών για τον 

δήμο μας.  

κ. Πρόεδρος: Ο χρόνος σας τελείωσε, κύριε Κατιρτζόγλου. Όπως αφήρεσα τον λόγο από 

τον κύριο Αναστασιάδη, αφαιρώ και από σας. Ο λόγος στον κύριο Νιζάμη. Στην δευτερο-

λογία σας. 

Νιζάμης Δημήτριος: Κύριε πρόεδρε, δέχομαι την αυστηρότητά σας, αλλά θα παρακαλού-

σα πάρα πολύ αυτή να απευθύνεται σε όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.  

κ. Πρόεδρος: Κάνω την εξαίρεση στους αγορητές των παρατάξεων. (επικρατεί οχλαγωγία) 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Απαντώντας σε ερώτηση, ο κύριος αντιδήμαρχος, μιλούσε ο-

κτώ λεπτά, απαντώντας σε ερώτηση.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος δήμαρχος και οι αγορητές των παρατάξε-

ων έχουν περισσότερο χρόνο. Θέλω να το σεβαστείτε. Κύριε Νιζάμη δυο λεπτά.  

Νιζάμης Δημήτριος: Ο χρόνος ο περισσότερος των επικεφαλείς των παρατάξεων είναι 

τρία λεπτά, πέρα αυτών δεν είναι 18,5 λεπτά και λοιπά, έτσι,  

κ. Πρόεδρος: Λόγω της σοβαρότητας του θέματος.  

Νιζάμης Δημήτριος: Δεν είναι θέμα σοβαρότητας, όλα τα θέματα τα οποία έρχονται, τα 

θέματα τα οποία έρχονται στο δημοτικό συμβούλιο είναι όλα σοβαρά.  

κ. Πρόεδρος: Χάνεται χρόνο για την τοποθέτησή σας, παρακαλώ πολύ. 

Νιζάμης Δημήτριος: Εντάξει, αν μου αφαιρείται τον λόγο, σταματάω και τώρα, χωρίς να 

τοποθετηθώ. Για όνομα του Θεού, δηλαδή.  

Σε ότι αφορά το δάνειο, είναι όντως επιβεβλημένο. Η φερεγγυότητα από πού αποδεικνύε-

ται, αποδεικνύεται από τις ίδιες τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες από τι αποτελούνται; Από 

τους υπαλλήλους του δήμου.  
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Εάν οι υπηρεσίες του δήμου, οι οποίοι υπογράφουν τα έγγραφα που υπογράφουν είναι α-

ναξιόπιστες, άρα και εμείς φέρνουμε αναξιόπιστα αποτελέσματα. Επομένως δεν τίθεται 

θέμα φερεγγυότητας και λειτουργίας του δήμου. Γιατί έρχεται το δάνειο; Πρώτα από όλα 

οι αρχές, οι οποίες κατεβαίνουν στον στίβο της πολιτικής πρέπει να έχουν συνέπεια και 

αξιοπιστία. Η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, προεκλογικά, κατέβηκε και ένας από 

τους λόγους ήταν θα πάρουμε δάνειο. Δεν κινδυνεύουν οι μισθοί των υπαλλήλων από τα 

δάνεια, κινδυνεύουν από την χρήση των δανείων. Η χώρα μας έφτασε στο σημείο το οποίο 

έφτασε, επειδή τα πολιτικά κόμματα δούλεψαν πάνω στις πλάτες των κλάδων των εργαζο-

μένων, όχι στους εργαζομένους, κλαδικοποιήσαν την κοινωνία, την χαϊδεύουν για αυτό 

φτάσαμε εδώ. Και φάγανε τα λεφτά. Και αυτή είναι η αλήθεια, είτε μας αρέσει, είτε δεν 

μας αρέσει. Αλίμονο στους εργαζόμενους που δέχονται τους υπερασπιστές τους πολιτικούς 

να τους χαϊδεύουν την πλάτη. Τα λεφτά που θα πάνε; Δεν θα πάνε στην αγορά; Η αγορά 

δεν απασχολεί εργαζόμενους; Απασχολεί. Εκείνοι οι άνθρωποι δεν έχουν στομάχι, όπως 

έχουμε όλοι μας; Έχουν. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι, υπάρχουν. 

Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκες; Δεν τα χρωστάμε; Δεν πρέπει να ψωνίσουμε αύριο; 

Με τι θα ψωνίσουμε, αφού πρέπει να τα πληρώσουμε, γιατί να μας δώσουν; Άρα πρέπει να 

είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο, να περπατάμε με ψηλά το κεφάλι και να πληρώ-

νουμε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, προκειμένου να γίνει δουλειά για τους δημότες. Τα 

χρήματα τα οποία θα πάρει ο δήμος δεν θα τα βάλει στην τσέπη του κάποιος υπάλληλος ή 

κάποιος δημοτικός σύμβουλος από δω μέσα. Πού θα πάνε; Θα πληρωθούν εκεί, να ελέγξε-

τε που θα πάνε τα λεφτά, ναι, αλλά πρέπει κάποτε να μιλάμε για τα πράγματα τα οποία 

κουβεντιάζει όλος ο κόσμος έξω στα καφενεία. Όχι επειδή είναι τα κανάλια εδώ να λέμε 

κορώνες.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, τελειώσατε.  

Νιζάμης Δημήτριος: Ευχαριστώ, τελειώνω, και όχι να χαϊδεύουμε πλάτες εργαζομένων 

κλαδικοποιώντας, να το πω για μια ακόμη φορά την κοινωνία.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Χασαπίδης, δύο λεπτά και σε σας, κύριε Χασαπίδη. 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Κύριε πρόεδρε, κύριε 

δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω πρώτα από την αντίδραση των συνδικαλι-

στικών στελεχών. Νομίζω ότι είναι άδικο για τακτικούς ελιγμούς των συνδικαλιστών να 

εμπλέξουν την διοίκηση του δήμου. Άκουσα δύο διαφορετικές απόψεις, δεν ήταν ούτε καν 

ενιαία άποψη που κατέθεσαν στα συνδικαλιστικά στελέχη. Κακώς τοποθετήθηκαν με αυ-

τόν τον τρόπο και ζήτησαν την αναβολή του θέματος.  

Από τα στελέχη της αντιπολίτευσης άκουσα διάφορες αντιφατικές απόψεις. Άλλοι είπαν 

ότι υπάρχει εισροή χρημάτων, από την πλευρά του κυρίου Φωτιάδη το κατάλαβα, είναι 

κυβερνητικός υπάλληλος έπρεπε να υποστηρίξει την κυβέρνηση που υπηρετεί, έπρεπε να 

πει ότι χρηματοδοτήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση με περισσότερα λεφτά. Το άκουσα όμως 

και από άλλους και από συνδικαλιστές άκουσα ότι έρχονται ένα εκατομμύριο τριακόσιες 

χιλιάδες ευρώ και θα συνεχίσουν να έρχονται. Είναι αντιφατικά, αν συνεχίσουν να έρχο-

νται, τότε γιατί φοβάστε τις αποδοχές σας, ότι κινδυνεύουν οι αποδοχές σας, αφού θα έρχε-

ται πλήθος εκατομμυρίων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτήν την στιγμή η τοπική αυτο-

διοίκηση έχει τα προβλήματά της. Η χρηστή διοίκηση από την πλευρά της δημοτικής αρ-

χής βελτίωσε κάπως την κατάσταση. Οφείλουμε όμως να πάρουμε το δάνειο, οφείλουμε να 

πάρουμε το δάνειο γιατί οι μισθοί των εργαζομένων κινδυνεύουν αν οδηγηθούμε σε κατα-

σχέσεις από αυτούς που χρωστάμε λεφτά, όχι από την σύμβαση που θα υπογράψουμε. Η 

σύμβαση διασφαλίζει τους μισθούς των εργαζομένων.  
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Και είναι η παράγραφος 5, όπως επικαλέστηκε και ο κύριος δήμαρχος. Που λέει τι βάζου-

με ως εγγύηση στο να πάρουμε το δάνειο, Νομίζω ότι είναι απαραίτητο τώρα, στην θέση 

του κυρίου Χρυσανθίδη σήμερα δεν θα ήθελα να ήμουν. Τον άδειασε πάρα πολύ άσχημα ο 

αρχηγός της παράταξής του. Δεν θα ήθελα να ήμουν στην θέση του. Ο κύριος Γκότσης 

προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην ευθύνη την προσωπική και στην πολιτική της 

παράταξής του.  

κ. Πρόεδρος: Τελειώσατε, κύριε Χασαπίδη, τον λόγο έχει ο κύριος Καλαϊτζίδης, και σε 

σας δύο λεπτά, κύριε Καλαϊτζίδη.  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με 

βάση τα οικονομικά στοιχεία τους οικονομικούς δείκτες, να μην σας κουράσω τα είπε ο 

κύριος αντιδήμαρχος, οδηγούμαστε σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, στην πρώτη εξετά-

ζουμε τα νούμερα. Το σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης ορίζει την άμεση και ολοσχερή εξό-

φληση όλων των οφειλετών του δήμου μας. Υπάρχει όμως η πολιτική προσέγγιση που ορί-

ζει την σύναψη ενός δανείου της τάξεως των 2.000.000,00 ευρώ, γιατί δυστυχώς στην πο-

λιτική ζωή της χώρας μας ο δανεισμός δεν λειτούργησε ως εργαλείο και ως μέσο συνεργα-

σίας και ανάπτυξης. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τις πολιτικές ηγεσίες του δήμου μας 

και δυστυχώς δεν υπήρχε ποτέ χάραξη στην γενική πολιτική σκηνή. Επιτέλους πρέπει να 

σταματήσουμε να θεωρούμε δεδομένο, λογικό και φυσιολογικό την καθυστέρηση μηνών ή 

και ετών, όσον αφορά την εξόφληση προμηθευτών και των συνεργατών του δήμου μας. 

Οφείλουμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία, αλλά και την αγοραστική δύναμη του δήμου 

μας, ώστε να έχουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη. Συμφωνώ λοιπόν στην 

σύναψη των 2.000.000,00 δανείου και εκτιμώ ότι αν δούμε, με βάση την συμπεριφορά μας 

και τα στοιχεία του 2011 και την πτώση των οφειλών κατά 25% ότι σε τρία με τέσσερα 

χρόνια οι βραχυπρόθεσμες οφειλές θα μηδενιστούν. Προτείνω, κύριε αντιδήμαρχε, όσον 

αφορά την διαπραγμάτευση με τα πιστωτικά ιδρύματα, ως περίοδο χάριτος που αναφέρει 

τους 12 μήνες να είναι 36 μήνες, γιατί μετά το 2015 εξοφλείται ένα μεγάλο μέρος των δα-

νείων και τα χρεολύσια νομίζω ότι θα γίνουν στο 1%, είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό.  

κ. Πρόεδρος: Τελείωσε ο χρόνος σας, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Καλαϊτζίδη, λυπάμαι. 

Εφαρμόζω τον κανονισμό, έτσι, σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Μερετούδης δύο λεπτά.  

Μερετούδης Δημήτριος: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Ακούστηκε εδώ σε αυτήν την αίθουσα ότι για την τραγική κατάσταση στην χώρα μας την 

έφερε ο συνεχής δανεισμός. Δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη για τον λόγο ότι οι ελπίδες 

όλου του Ελληνικού λαού, ανά την επικράτεια είναι ότι η κατάσταση αυτή προήλθε από 

την αλόγιστη και την σπατάλη σε μεγάλο βαθμό, όσον διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, όλα 

αυτά τα χρόνια. Από όποια θέση και αν υπηρέτησαν την χώρα μας. Και οι περιβόητες μίζες 

μαζί φυσικά. Άποψή μου είναι ότι η σωστή και χρηστή οικονομική διαχείριση που κάνει η 

δημοτική αρχή δεν έχει να φοβηθεί κανείς από το δάνειο των δύο εκατομμυρίων. Για αυτό 

συμφωνώ για το δάνειο και αν θα βουλιάξει η χώρα μας, θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Σιγά 

να μην είναι πρόβλημα ο δανεισμός των δύο εκατομμυρίων (ακούγονται φωνές διαμαρτυ-

ρίας). 

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ και για την τήρηση του χρόνου. Ο κύριος αντιδήμαρχος. Κύριε 

αντιδήμαρχε, δευτερολογία, παράκληση όχι πέραν των τριών λεπτών.  

Γαλάνης Στέργιος: Πάρα πολλά ειπώθηκαν 

κ. Πρόεδρος: Όχι πέραν των τριών λεπτών.  
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Γαλάνης Στέργιος: Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Κύριε πρόεδρε, κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, κύριε δήμαρχε, νομίζω ότι ξεκαθάρισαν πολλά πράγματα σήμερα 

εδώ, όσον και αν προσπάθησε η αντιπολίτευση να θολώσει τα νερά, να κάνει το άσπρο – 

μαύρο και το μαύρο – άσπρο, έτσι τοποθετήθηκαν από ορισμένους, ευτυχώς λίγους, πολι-

τικές αθλιότητες. Αυτό που έχω να πω είναι ένα πράγμα ξεκάθαρο. Ο δήμος έχει τις προϋ-

ποθέσεις για να συνάψει ένα δάνειο της τάξεως των δύο εκατομμυρίων ευρώ για την απο-

πληρωμή, με μοναδικό σκοπό την πληρωμή χρεών, για να ρίξει, να συνεχίσει να ρίχνει 

χρήμα στις οφειλές, στην αγορά, και να συνεχίζει να στηρίζει ο δήμος με τις υπηρεσίες 

του, τους ανθρώπους που μας προμηθεύουν. Επομένως, κύριε πρόεδρε, εγώ νομίζω ότι αν 

κοιτάξουμε στα μάτια, όχι μόνο τους εργαζόμενους και να στηρίζουμε, και να εξασφαλί-

ζουμε την μισθοδοσία τους, αλλά να κοιτάξουμε στα μάτια και τους ανθρώπους της αγο-

ράς, τους οποίους τους έχει ο δήμος πολύ μεγάλη ανάγκη και συνεργάζεται μαζί τους, και 

με τον τρόπο που τους στηρίξαμε το 2011, έτσι να συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε και το 

2012. Κύριε πρόεδρε, νομίζω αν, τίθεται ένα θέμα, αν αναλύουμε το ζήτημα της σύναψης 

ενός δανείου, νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να κρίνει τον πρότερο βίο αυτής της δημοτικής 

αρχής, εννοώ την χρονιά που μας πέρασε. Γιατί εμείς, κύριε πρόεδρε, δεν φέραμε το δάνειο 

το 2011, το δάνειο το φέραμε το 2012 και έχουμε να αποδείξουμε σε όλους, περίτρανα, για 

το πώς χειριστήκαμε το δημόσιο χρήμα. Το χειριστήκαμε με φειδώ, το χειριστήκαμε με 

έναν συνετό τρόπο, αποπληρώναμε οφειλές όλη την χρονιά, δεν το σπαταλήσαμε, μειώσα-

με με τους διαγωνισμούς των προμηθειών κατά 30%, όλα αυτά που σας είχα πει πριν, 30% 

τα οικονομικά, μειωμένα κατά 30% από την προμήθειες, μειώσαμε τις απ΄ ευθείας αναθέ-

σεις και δεν κάναμε σωρηδόν απ΄ ευθείας αναθέσεις, στο 50% στο τμήμα προμηθειών, για-

τί ακούστηκε ότι μειώνουμε σωρηδόν τις απ΄ ευθείας αναθέσεις, και επίσης τα χρήματα 

που πήραμε, γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ, λένε κάποιοι συνάδελφοι, ότι πήραμε, θα πά-

ρουμε, βγήκε μια απόφαση σήμερα ένα τριακόσια, το 2012, μα ένα τριακόσια πήραμε και 

το 2011! Δεν αποτελεί για μένα αυτό λόγο για να κρίνει κανείς το ύψος του δανείου που θα 

πάρουμε, δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Κύριε πρόεδρε, οι οφειλές μειώθηκαν περίπου 

στο 1.700.000,00 ευρώ, αλλά παραμένουν 5.000.000,00 ευρώ. Παραμένουν οφειλές, και οι 

κατασχέσεις έρχονται η μία μετά την άλλη. Και αυτά τα χρέη, δεν είναι όταν η Δημοτική 

Πρωτοβουλία Σερραίων έλεγε, το 2009 για ένα εκατομμύριο με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 

τώρα όμως ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μας ήρθαν και χρέη από τις άλλες 

δημοτικές ενότητες. Και από το Σκούταρι, και από τον Λευκώνα, όπως ανέφερα ποσά, και 

από τον δήμο Καπετάν Μητρούση, επομένως δεν έχει καμία σχέση εκείνη η συγκυρία με 

την σημερινή και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φοβόμαστε την σύναψη δανείου, όταν πε-

ρίτρανα, αυτή η δημοτική αρχή αποδεικνύει ότι με σύνεση και με νοικοκυροσύνη ασχολεί-

ται με τα οικονομικά του δήμου. Αν δεν είχε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα να μειώσουμε τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, και να ζεστάνουμε με αυτόν τον τρόπο την αγορά, κύριε 

πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε. 

Γαλάνης Στέργιος: Θα  ολοκληρώσω,  δεν  θα  είχαμε  κανέναν  λόγο  να  φέρουμε  εδώ 

σήμερα  την σύναψη  δανείου.  Και  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  όλα  αυτά  που   ειπώθη-

καν  για  τα στοιχεία,  κύριε   πρόεδρε,  μόνο αυτό  σας  παρακαλώ.  Και  τα   στοιχεία πα-

ρουσιάστηκαν  σήμερα,  και   σας   ανέφερα,  κύριε  πρόεδρε,  ποια   είναι   η   ετήσια  δό-

ση του '11  των δανείων, τα οποία εξυπηρετούνται πάρα πολύ καλά, και σας παρουσίασα 

τα  ταμειακά  υπόλοιπα,  τα  ταμειακά διαθέσιμα του δέκα και του ένδεκα, επομένως έχουν 

άδικο   οι  συνάδελφοι   που   μιλούν   για  αυτά,  και δεν  νομίζω ότι  ήρθαμε σε αυτήν την  
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αίθουσα για να δεχόμαστε και μαθήματα νομιμότητας από κάποιους που έχω αποδείξεις 

ότι τουλάχιστον όταν ήταν αυτοί στα πράγματα δεν ακολουθούσαν πάντοτε τον δρόμο της 

νομιμότητας! Έπρεπε Έχουν και άλλοι να εισπράξουν χρήματα που δεν τα εισέπραξαν. 

Και όσον αφορά τις εισπράξεις, μια τελευταία κουβέντα, κύριε πρόεδρε, επί ένα χρόνο 

δούλεψαν σκληρά οι υπηρεσίες του δήμου για να βγάλουν άκρη με τα στοιχεία των χρεω-

στών που ήρθαν από τις άλλες δημοτικές ενότητες. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι και 

σήμερα εισπράξαμε κοντά το μισό εκατομμύριο από όλα αυτά τα τέλη, στα οποία αναφέρ-

θηκαν εδώ συνάδελφοι. Μισό εκατομμύριο ευρώ και αυτό που ειπώθηκε για την περαιτέ-

ρω είσπραξη οφειλών, μάλλον τα όσα δεν μπόρεσε ο δήμος να εισπράξει και θα εισπράξει 

τώρα, αυτό το ένα εκατομμύριο και κάτι, αφορά, κύριε πρόεδρε, τρία χρόνια, ένα προϋπο-

λογισμό τριών χρόνων.  

κ. Πρόεδρος: Τελείωσε ο χρόνος, κύριε αντιδήμαρχε.  

Γαλάνης Στέργιος: Επομένως, κύριε πρόεδρε το μόνο που έχω να πω τελειώνοντας, είναι 

ότι όλοι πρέπει να κοιτάξουμε και τους εργαζόμενους στα μάτια και να τους πούμε την α-

λήθεια ότι τους στηρίζουμε, είμαστε κοντά τους.  

κ. Πρόεδρος: Κύκλος δευτερολογίας. (ενώ συνεχίζει να μιλάει ο κ. αντιδήμαρχος) Τε-

λειώσατε, κύριε Γαλάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, κύκλος δευτερο-

λογίας. (έχει διακοπή). Κύριε Μηλίδη, συγνώμη δεν τον είδα και ο κύριος Χασαπίδης). Ο 

κύριος Μηλίδης έχει τον λόγο, όσο μπορείτε ποιο σύντομα. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Θα είμαι, κύριε πρόεδρε, εξάλλου τα περισσότερα τα είπαμε στην 

πρωτολογία. Κύριε πρόεδρε, κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι προϋποθέσεις για τον δήμο μας 

υπάρχουν. Ότι μπορεί να πάρει δάνειο, Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος μπορεί να πάρει δά-

νειο, παίρνει δάνειο μεγάλο ποσό. Παίρνει αυτό που του χρειάζεται. Τα μεγάλα δάνεια, 

πρέπει να ξέρουμε όλοι μας είναι υπεύθυνα τα οποία οδηγούν ολόκληρες χώρες, όπως την 

δικιά μας, σχεδόν σε χρεοκοπία. Θα πρέπει λοιπόν, με πολύ φειδώ να παίρνουμε τέτοιες 

σοβαρές αποφάσεις. Εγώ πιστεύω με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, και με την μεί-

ωση, όπως αναφέρετε στην εισηγητική έκθεση, την δική σας εισηγητική έκθεση, την μείω-

ση κατά 25% μπορούμε, μαζί με την υπουργική απόφαση που ήρθε, ότι μέχρι το 2016 θα 

συνεχίζει να έρχεται αυτή η έκτακτη επιχορήγηση ώστε να εξοφλούνται παλαιότερα χρέη, 

θα μπορούσε σε δύο – τρία χρόνια να γίνει η αποπληρωμή όλων αυτών που οφείλουμε. 

Παρόλα αυτά όμως, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη να πληρωθεί 

η αγορά και το αντιλαμβανόμαστε αυτό και δεν θέλουμε να βλέπουμε άλλα λουκέτα, όσον 

είναι δυνατόν, στα μαγαζιά, εμείς κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για ένα εκατομμύ-

ριο, μαζί με την, εάν γίνει 1.000.000,00 ευρώ, συν τα 1.337.000.00 ευρώ πάμε κοντά στα 

2,5 εκατομμύρια, άρα δηλαδή υπερβαίνουμε αυτό το ποσό των δύο εκατομμυρίων που ζη-

τάει η δημοτική αρχή, επομένως η πρότασή μας αυτή, νομίζω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή 

από όλο το Σώμα, ούτως ώστε και να μην είναι υπέρογκο το δάνειο γιατί δεν αντέχουν οι 

δημότες μας πλέον περισσότερο δάνειο. Νομίζω ότι το μέλλον, το έχω πει και προηγουμέ-

νως, είναι αβέβαιο, κανείς δεν ξέρει αν αύριο, μεθαύριο θα έχουμε αυτές τις εισροές χρη-

μάτων, με συνετή λοιπόν, διοίκηση, με χρηστή διοίκηση, με νοικοκύρεμα και κυρίως αυτό 

που επαναλαμβάνω πάντοτε στην αίθουσα αυτή, με την μείωση των δαπανών, που μπορεί 

να υπάρξει, με ποιο πολύ σφιχτή οικονομία, μπορεί να υπάρξει, μπορούμε να αντεπεξέλ-

θουμε για αυτό και προτείνουμε την λύση αυτή. Νομίζω ότι είναι η πλέον εφικτή, η πλέον 

αποδεκτή και πιστεύω ότι δεν θα κινδυνεύσουν και οι μισθοί των εργαζομένων, αλλά και η 

αγορά θα μπορέσει να τονωθεί. Με αυτά τα δεδομένα που προτείνω είμαι βέβαιος ότι σε 

δύο με τρία χρόνια θα υπάρξει αποπληρωμή των χρεών. 
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 Άρα η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη. Ένα εκατομμύριο, να μην πηγαίνουμε σε τόσους 

μεγάλους δανεισμούς σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και δεν 

θα πρέπει να μετακυλύομε το πρόβλημα στις επόμενες δημοτικές αρχές. Αυτά είχα να πω.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, κύριε Μηλίδη. Ο κύριος Φωτιάδης, τρία λεπτά και εσείς. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδείξαμε ότι τα χρήματα που πή-

ρε η δημοτική αρχή ήταν συγκεκριμένα, πολλά περισσότερα από το δέκα, αποδείξαμε ότι 

αυτά που μας είπε ο εισηγητής δεν ήταν τίποτε άλλο παρά υποχρέωσή τους από τον νόμο, 

και βεβαίως σε κάποιους οι οποίοι θέλησαν να επιτεθούν και προσωπικά, η απάντησή μου 

είναι η εξής: Πρέπει να αποφασίσουν πήραν χρήματα για να κάνουν εξόφληση των πα-

λαιών ή δεν πήραν χρήματα; Εδώ είναι ξεκάθαρο το πράγμα, τα χρήματα, εμείς δεν πήρα-

με απαντήσεις, και θεωρώ ότι όλοι κατάλαβαν πολύ καλά κατάλαβαν ότι η αγορά μπορεί 

να αποπληρωθεί και μέσα στο τρέχον έτος. Αμέσως. Και βεβαίως αυτό που κάνατε, κύριε 

εισηγητά, κύριε Γαλάνη, δεν ήταν δική σας επινόηση, ο νόμος το λέει και θα το κάνετε και 

τώρα επειδή ο νόμος το λέει. Ούτε πολιτική απόφαση ήταν, ούτε είστε εσείς που θέλετε να 

ρίξετε ζεστό χρήμα στην αγορά, σας το επιβάλλει ο νόμος. Όπως και οι ισοσκελισμένοι 

προϋπολογισμοί επιβάλλονται από τον νόμο. Ένα όμως δεν μας είπατε, αυτά που έπρεπε 

να εισπράξετε το ένδεκα, γιατί δεν εισπράξατε; Γιατί δεν εισπράξατε; Κάποιους καταλό-

γους έπρεπε να κάνετε. Λοιπόν, ξέρετε τι συμβαίνει; Την ανικανότητα την δείξατε, το πό-

σο απροετοίμαστοι ήσασταν το ένδεκα, θέλετε να την κάνετε τώρα δάνειο. Γιατί αν είχατε 

κινηθεί μέσα στους χρόνους, θα είχατε εξασφαλίσει την ικανότητα του δήμου και θα είχατε 

αποπληρώσει στο τρέχον έτος το σύνολο της αγοράς. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η επιχειρημα-

τολογία και με υπαινιγμούς, οι οποίοι δεν είχαν καν περιεχόμενο, θεωρώ ότι δεν ταιριάζει 

καθόλου. Πείτε ξεκάθαρα λοιπόν, ότι αν τηρηθούν οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι πο-

λύ συγκεκριμένες και σας τις αναφέραμε, μια χαρά μπορείτε να εξοφλήσετε μέσα στο 2012 

την αγορά και πρέπει να το κάνετε. Όσο δε για αυτά που λέγατε και για την συνέπειά σας 

και για την ασυνέπειά σας. 04-05-2009: «Η δημοτική αρχή υποχρεούται να εισπράξει τα 

οφειλόμενα χρηματικά ποσά», λέτε ως παράταξη στον κύριο Βλάχο, 4-5, 13-5 ξέρετε τι 

του λέτε; «Τα δάνεια πρέπει να παίρνονται για αναπτυξιακούς και ανταποδοτικούς σκο-

πούς, ο δήμος χρειάζεται θεραπεία και όχι αποσπασματική και ευκαιριακή αντιμετώπιση 

τα οποία είναι για πρόσκαιρες δαπάνες, οι οποίες βεβαίως ξανά επιστρέφουν». Τι είπατε 

11—6-2009; «Πρέπει να καταλάβει επιτέλους, ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή του κυρί-

ου Βλάχου, ότι δεν χρειάζεται να επιβαρυνθεί ο δήμος και οι δημότες ούτε με δάνειο δύο 

εκατομμυρίων», γιατί;  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, τελείωσε ο χρόνος σας. Σας διακόπτω, όπως κάνω και 

στους προηγούμενους. Τρία λεπτά είχατε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας έδωσε χρόνο. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε πρόεδρε, να το κλείσω, αλλά ένα έχω να σας πω. (διακοπή). 

Να έχετε την ευεξία, να μην κάνετε,  

κ. Πρόεδρος: Κοιτάξτε, κατά παράβαση του κανονισμού, μπορώ δηλαδή στον έναν ειση-

γητή να μην μιλήσει κανένας άλλος και να δώσω τριάντα λεπτά. Σας παρακαλώ, έχετε τό-

σα χρόνια εμπειρίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα, σας παρακαλώ, το θέμα νομίζω 

ότι το εξαντλήσαμε αρκετά και θα δώσω τον λόγο στην επόμενη εισηγήτρια την κυρία Σα-

ραντίδου. Παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Σαραντίδου (ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας σχε-

τικά με την παράταση χρόνου στον κ. Γαλάνη και απαντά ο πρόεδρος καθόλου δεν έδωσα 

χρόνο στην δευτερολογία του κυρίου Γαλάνη, ένα λεπτό του έδωσα). Λοιπόν, κυρία Σαρα-

ντίδου, έχετε τρία λεπτά. Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ. 
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Σαραντίδου Ερμοφύλη: Από τα ίδια τα στοιχεία που δώσατε εσείς κρίνετε και νομίζω ότι 

καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν είναι απαραίτητο να παρθούν, ειδικά σε αυτήν την εποχή, 

που το αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δάνειο δύο εκατομμυρίων και μάλιστα παρακινδυ-

νευμένο για τους μισθούς των εργαζομένων. Γιατί αύριο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα 

ζητηθούν, νέες περικοπές στις δαπάνες, νέες περικοπές και απολύσεις στο προσωπικό και 

πολλά άλλα γιατί, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις υποχρεώσεις που 

έχει ο δήμος. Επειδή έγινε μια προσωπική επίθεση θα ήθελα στην δευτερολογία μου να 

αναφερθώ. Εγώ μπορεί να μην έχω πείρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αυτοί που ήταν 

τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση οδήγησαν τον δήμο μας σε αυτήν την κατάσταση, 

να προσπαθούμε να βρούμε τα χρέη πόσα είναι και πως μπορούμε να τα αποπληρώσουμε. 

Αυτή ήταν η εμπειρία τους τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Είτε το θέλουν, είτε όχι κά-

ποιοι, από την αρχή βγήκαμε και δηλώσαμε ότι η «Λαϊκή Συσπείρωση» είναι συνδυασμός 

που στηρίζεται από το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι συνδυασμός του Κομμουνι-

στικού Κόμματος Ελλάδος, είτε τους αρέσει κάποιους, είτε όχι θα ακούνε πολιτική εδώ 

μέσα, γιατί έχει άμεση σχέση, είναι μηχανισμός αυτής της πολιτικής που εφαρμόζεται κε-

ντρικά η τοπική διοίκηση. Αν κάποιοι προσπαθούν επειδή οι πολιτικές τους και τα κόμμα-

τά τους έφεραν την χώρα σε αυτήν την κατάσταση να κρυφτούν πίσω από το δαχτυλάκι 

τους με για τους με χαρά τους. Όσο κρατά αυτή η δημοτική αρχή και είμαστε μέσα στο 

δημοτικό συμβούλιο είτε το θέλετε κάποιοι, είτε όχι θα ακούτε πολιτικές θέσεις και δη πο-

λιτικές θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Ήταν η επιλογή 

του Σερραϊκού λαού και μάλιστα θα επιβραβευθούμε για αυτό, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά 

ο Σερραϊκός λαός ποιοι είναι τελικά αυτοί που στηρίζουν τα συμφέροντα του Σερραϊκού 

λαού. Πρέπει να παραδεχτούν οι δύο παρατάξεις και επιμένω, ότι η θέση τους στην οικο-

νομική επιτροπή ήταν από άκρη σε άκρη πολιτικό ατόπημα, γιατί δεν μπορεί όταν εγώ δεν 

γνωρίζω στοιχεία να λέω ναι και όταν θα τα μάθω να πω όχι. Δεν είναι πολιτικές θέσεις 

αυτές, λυπάμαι πολύ που τους έχουν και δεν λυπάμαι καθόλου αν στραπατσαρίστηκε το 

«image» τους στον Σερραϊκό λαό. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να τα λέμε. Έχετε 

όλοι σας εδώ μέσα την ίδια ευθύνη για το αν αύριο θα βρεθούν εκτεθειμένοι και οι εργα-

ζόμενοι και η αγορά και ο Σερραϊκός λαός γενικότερα και κάποια στιγμή πρέπει να αναλά-

βετε τις ευθύνες σας. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε. Κύριε Κοτρώνη, επειδή ήσασταν έξω, 

(ο κ. Κοτρώνης μάλλον δεν θέλει να δευτερολογήσει, δεν ακούγεται), ωραία ευχαριστώ, 

Όφειλα να σας ρωτήσω. Ο κύριος Γκότσης έχει τον λόγο. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εμείς είμαστε κατ΄ αρχήν θετικοί, δεν 

είμαστε του όχι. Πάντα όχι, πως θα βρούμε αυτά τα λεφτά, να τα δώσουμε, από πού θα τα 

δώσουμε; Από πού θα τα πάρουμε; Παντού όχι, πάρτε λεφτά κόσμε, αλλά δεν μας λένε τις 

πηγές. Αυτή είναι πολιτική, και φέρνεις και εσύ ευθύνη, κύριε πρόεδρε. Φέρνεις ευθύνη 

διότι, όταν συζητάμε ένα θέμα, ένα θέμα που αφορά την πόλη, ένα τοπικό ζήτημα, τι σχέση 

έχει η πολιτική εδώ μέσα, τι σχέση έχει να λέμε ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού 

Κόμματος εδώ μέσα. Δεν έχω τίποτε, επειδή επιτίθεται προσωπικά.  

κ. Πρόεδρος: Ο κόσμος κρίνει, κύριε Γκότση.  

Γκότσης Ηλίας: Εγώ δεν έχω τίποτε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ίσα- ίσα το συμπαθώ 

γιατί αγωνίζεται. Αλλά όχι να συζητάμε για ένα έργο, για το parking και να μας λέει τι γί-

νεται στην Κίνα. Τι σχέση έχουν αυτά τα δύο;  

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος. 
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Γκότσης Ηλίας: Επί του θέματος, λοιπόν, είμαστε επαναλαμβάνω, κατ’ αρχήν, να το α-

κούσουνε όλοι, για αυτό κάναμε και την πρόταση, και είπαμε ότι αν έρθουν καινούργια 

στοιχεία, τα οποία, θετικοί είμαστε, ναι στο δάνειο είπαμε, ναι στο δάνειο για να πληρωθεί 

η αγορά, η αγορά, αν νοιαζόμαστε για την αγορά, αν νοιαζόμαστε για τα άτομα που η κάθε 

επιχείρηση απασχολεί δύο άτομα, τρία, αν ενδιαφερόμαστε για αυτά θα πρέπει να τους 

πληρώσουμε. Πώς θα τους πληρώσουμε; Κλείνουν οι επιχειρήσεις, μένουν άνεργοι. Άλλα 

ποιος έχει δίκαιο. Δίκαιο έχουμε να μην τους δώσουμε λεφτά, ποιος θα τους δώσει λεφτά;  

Κύριε πρόεδρε, είμαστε θετικοί και κάναμε και μία πρόταση. Αυτό το έγγραφο το πήρα 

χθες, που είπε ο κύριος αντιδήμαρχος, το 1.337, άρα λοιπόν είναι ένα στοιχείο σοβαρό που 

ήρθε και λέει να πληρωθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ε, λαμβάνοντας υπόψη αυτό, 

λέμε, τι ζητάει η δημοτική αρχή; Δύο εκατομμύρια. Με αυτό που ήρθε, δεν είναι δεδομέ-

νου, κύριε αντιδήμαρχε, ότι θα ερχόταν ούτως ή άλλως, ξέρετε πόσα λεφτά μαζεύονται;  

κ. Πρόεδρος: Εξαντλήθηκε ο χρόνος σας. Κύριε Αναστασιάδη δύο λεπτά.  

Γκότσης Ηλίας: Λοιπόν, τελείωσα, κύριε πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ.  

Γκότσης Ηλίας: Είμαστε θετικοί και την πρόταση του συνδυασμού ένα εκατομμύριο και 

ένα τριακόσια τριάντα επτά, δύο εκατομμύρια τριακόσια τριάντα επτά, νομίζω ότι είναι 

αρκετά. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, δύο λεπτά χρόνο έχετε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αυτοί που δεν έχουν πνεύμα, έχουν ασθενικό αίσθημα τιμής 

και ως εκ τούτου προβαίνουν σε τέτοιες δηλώσεις. Γιατί δεν ακούς την αλήθεια, αντιδή-

μαρχε; Γιατί δεν ακούς την αλήθεια, επαναλαμβάνω. Οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν ελατ-

τωθεί πάρα πολύ, εκτός του ότι έχει κουρευτεί 40% από τους μισθούς τους, αν δηλαδή θέ-

λαμε εμείς δύο εκατομμύρια, σήμερα θέλουμε 1,5 εκατομμύρια, είναι ένα πάρα πολύ με-

γάλο έξοδο για τον δήμο των Σερρών. Δεύτερον, επαναλαμβάνω, η αλήθεια, η πραγματι-

κότητα ο κύριος Δασκαλόπουλος, ο γενικός διευθυντής του δήμου στα τεχνικά τον είπα, 

τον παρεκάλεσα να πει πόσα λεφτά έχουμε μέσα, από τον ΘΗΣΕΑ, από παντού και μου 

έβγαλε τον πίνακα και μου είπε ότι μέχρι σήμερα από τον Νοέμβριο, μόνο από τον Νοέμ-

βριο, μέχρι σήμερα, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Που είναι αυτό που λέει, γιατί δεν τα λέει ο 

κύριος αντιδήμαρχος, κύριε πρόεδρε; Γιατί γελάς; Κύριε πρόεδρε, γιατί γελάτε; Θα σας 

ανακαλέσω στην τάξη εγώ τώρα; (ακούγονται γέλια στο Σώμα). 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πάρα πολύ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε πρόεδρε, μιλάμε τώρα, μιλάμε σοβαρά πράγματα. Σοβα-

ρά, αλλά εσείς μιλάτε, για!  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πολύ, να έχετε καλή συμπεριφορά.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πάντα έχω καλή συμπεριφορά, είμαι ο ποιο ευγενής άνδρας 

στην πόλη των Σερρών να το ξέρετε αυτό πολύ καλά.  

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε, δεν χρειάζεται να ξοδεύεται τον χρόνο σας.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Με ακούτε, αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έχουν 

φύγει πολύ υπάλληλοι, το ξέρετε, 45 άτομα μόνο από τον δήμο Σερρών, δεν βάζουμε τον 

δήμο Σκουτάρεως, Λευκώνα και Καπετάν Μητρούση, το ξέρετε;  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος ομιλητής.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν με αφήνεις να μιλήσω, όμως.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Νιζάμης. Δύο λεπτά.  
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Νιζάμης Δημήτριος: Ναι κύριε πρόεδρε, δύο επισημάνσεις θα κάνω. Πρώτον, είναι γεγο-

νός, είμαστε υποχρεωμένοι, όλες οι αρχές, να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο, δεν το 

συζητάμε αυτό, άλλωστε η τήρηση των νόμων είναι για το συμφέρον των πολιτών. Με το 

δάνειο ουσιαστικά, πληρώνουμε εργαζόμενους, αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυα-

λό μας. Δεν πληρώνουμε ούτε πολυεθνικές, ούτε τράπεζες, που μας έφεραν σε αυτήν την 

κατάσταση, ως χώρα, βοηθούμενοι από τα κόμματα εξουσίας και τους πολιτικούς. Και για-

τί δεν βλέπουμε και την ωφελιμότητα, η φερεγγυότητα του δήμου εάν θα κάνει αυτές τις 

αποπληρωμές έναντι των προμηθευτών δεν θα είναι εντελώς διαφορετική; Δεν θα αγορά-

ζουμε σε καλύτερες τιμές; Τώρα μπορεί, ως δήμος, επειδή δεν έχει αυτήν την φερεγγυότη-

τα που πρέπει, ένα προϊόν άλφα το αγοράζουμε με τιμές πολλαπλάσιες, από ότι θα αγορά-

ζαμε σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατιρτζόγλου, δύο λεπτά και σε σας.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Αν και δεν είχα σκοπό να δευτερο-

λογήσω, προηγουμένως με κόψατε, για αυτό τώρα αναγκάζομε να κάνω δύο παρατηρήσεις 

που ήθελα να κάνω προηγουμένως, αν με αφήνατε μισό λεπτό. Λοιπόν, πρώτον συζητάμε 

σήμερα για την ανάγκη αποπληρωμής της αγοράς, το 2009 δεν υπήρχε η ίδια ανάγκη; Το 

2009 δεν έπρεπε να πληρωθεί η αγορά; Δεν υπήρχε τότε το ίδιο πρόβλημα, ίσως και πιο 

ασφυκτικό, δεν ξέρω. Λοιπόν, τότε όμως εσείς αρνηθήκατε αυτό, με αποτέλεσμα τα χρέη 

να συσσωρεύονται και σήμερα να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι ανάγκες είναι εξαι-

ρετικά επιτακτικές. Παρόλα αυτά το ποσό το οποίο ζητάτε του δανείου είναι υπερβολικό 

νομίζω ότι έστω και την υστάτη ώρα, πρέπει να ακούσετε την φωνή μας, η οποία κινείται 

στην σωστή κατεύθυνση, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία παρατήρηση για τις πα-

ρατάξεις, δηλαδή τους συμπολίτες μας που έχουν τις επιχειρήσεις τις εμπορικές, που έχουν 

να παίρνουν χρήματα από τον δήμο δεν είναι λαός; Που κόπτεστε ότι μονάχα εσείς διεκδι-

κείται το προνόμιο της υπεράσπισης των προνομιακών επιδομάτων; Αυτοί δεν είναι μέλος 

της κοινωνίας, είναι άνθρωποι που απασχολούν και προσωπικό, εργαζόμενους, για τους 

οποίους κόπτεστε. Πρέπει λοιπόν, να κινηθούμε στην συνετή κατεύθυνση, η οποία θα δια-

σφαλίσει και την αποφυγή του υπέρ δανεισμού του δήμου μας με τα δύο εκατομμύρια, αλ-

λά και θα διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες της σύντομης α-

ποπληρωμής των υποχρεώσεων του δήμου μας με ένα δάνειο το πολύ ένα εκατομμύριο 

ευρώ. Τονίζω ότι αυτή είναι η συνετή πολιτική και επιτέλους για μια φορά παρατήστε τις 

υπερβολές και υπηρετήστε αυτή την συνετή πολιτική. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Και εγώ για τον χρόνο, ο κύριος Χασαπίδης.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, θα είμαι πολύ σύντομος. Κά-

ποιο εδώ μέσα έχουν δαιμονοποιήσει το δάνειο. Πόσοι από μας εδώ δεν έχουμε δάνειο; 

Έχω την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών έχει κάποιο δάνειο. Άρα δεν 

είναι το δάνειο αυτό καθ΄ αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα, είναι η κακοδιαχείρισή του. 

Εμείς είπαμε ότι θα πάρουμε δάνειο για να εξοφλήσουμε τα χρέη που έχουμε προς την α-

γορά, εγώ φαντάζομαι ότι το ακούτε όλοι. Το πρόβλημα της αγοράς είναι ότι έκλεισαν οι 

στρόφιγγες των τραπεζών. Δεν τους δίνουν κεφάλαια κίνησης, δεν τους δίνουν λεφτά να 

κινηθούν, αν έχουμε εμείς την δυνατότητα, για αυτό είπα και στην οικονομική επιτροπή, η 

άποψή μου ήταν να πάμε σε ένα δάνειο μεγαλύτερο, των τριών εκατομμυρίων. Αυτό που 

δεν μπορεί να κάνει η αγορά μέσω των τραπεζών να το κάνουμε εμείς, εξάλλου τους τα 

οφείλουμε. Χρωστάμε στην αγορά, δεν θα τους τα δώσουμε γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε 

σον και καλά την αγορά, αλλά χρωστάμε. Αυτό ήθελα να πω.  
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κ. Πρόεδρος: Κύριε Χασαπίδη, τελειώσατε, ευχαριστώ. Κύριε δήμαρχε, σας παρακαλώ 

πολύ για την οικονομία του χρόνου, έχετε το απεριόριστο του χρόνου, αλλά σας παρακαλώ 

πολύ, εγώ σας παρακαλώ, να είστε σύντομος.  

κ. Δήμαρχος: Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Κύριε πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Λίγη ησυχία σας παρακαλώ 

κ. Δήμαρχος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κατά αρχήν να υπενθυμίσω για μία ακόμη 

φορά τι λέγαμε το 2009. Το 2009 ήρθε θέμα στο δημοτικό συμβούλιο για λήψη δανείου 

4.500.000,00 ευρώ. 2.400.000,00 ευρώ για αποπληρωμή χρεών και 2.100.000,00 ευρώ για 

αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών από πράξεις τακτοποίησης και πράξεις εφαρ-

μογών. Λέγαμε την φιλοσοφία μας. Ναι είμαστε υπέρ της λήψης δανείου, λέγαμε, για ανα-

πτυξιακούς και ανταποδοτικούς σκοπούς, παρόλα αυτά, παρόλο ότι το δάνειο εκείνο δεν 

πήγαινε σε τέτοιους σκοπούς, εμείς λέγαμε ναι, να πάρει ο δήμος 1.000.000,00 ευρώ δά-

νειο για να το ρίξει στην αγορά και να αποπληρώσει τα χρέη του. Και γιατί λέγαμε να πά-

ρει ένα εκατομμύριο; Γιατί το 2009, όπως ακούστηκε εδώ και από άλλους συναδέλφους, 

ήταν η χρονιά των παχιών αγελάδων. Είχαν δοθεί πολλά χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκη-

ση. Είχε πάρει πολλά χρήματα η τοπική αυτοδιοίκηση τότε, για αυτό είχαμε πει 

1.000.000,00 ευρώ και ούτε είχε τα χρέη ο δήμος τότε που έχει τώρα. Τότε είχε 

5.000.000,00 ευρώ χρέη και τώρα φτάσαμε στα 7.500.000,00 ευρώ τα χρέη με τον «Καλ-

λικράτη» και την ενσωμάτωση άλλων δήμων στον δήμο Σερρών. Λοιπόν, κάποιοι όταν 

διαβάζουν πρακτικά δεν τα διαβάζουν, δεν τα διαβάζουν όλα. Και στις 5 Ιουνίου, ε, Μαΐου 

και στις έντεκα Ιουνίου τα ίδια λέγαμε. Λοιπόν, αυτό που διαβάστηκε μόνο «ότι θα λέγαμε 

ότι ούτε 1.000.000,00 ευρώ δάνειο χρειάζεται να πάρει ο δήμος με το νέο δεδομένο αυτό 

της είσπραξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ από την πρώτη δόση των παρακρατηθέντων 

πόρων». Τελεία, μέχρι εδώ διαβάστηκε, παρακάτω λέει όμως. «Αλλά για μην υπάρξει η 

παραμικρή καθυστέρηση στην εξόφληση της αγοράς θα συμφωνούσαμε εμείς για την λή-

ψη ενός δανείου ύψους 1.000.000,00 ευρώ». Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και 

όταν διαβάζονται πρακτικά καλά είναι να διαβάζονται ολοκληρωμένα και όχι να απομονώ-

νουμε κάποιες φράσεις ή πιστεύουμε ότι έτσι θα δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Η θέση μας 

για το δάνειο, για μικρό δάνειο, για την λήψη ενός μικρού δανείου δεν ήταν μόνο θέση κα-

τά την διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας, ήταν μια ξεκάθαρη θέση κατά 

την προεκλογική περίοδο. Ήταν προεκλογική μας δέσμευση. Και λέγαμε ναι θα πάρουμε 

ένα μικρό δάνειο για να πληρώσουμε την αγορά. Συνεπέστατοι σε αυτά που λέγαμε και 

κατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία, αλλά και κατά την προεκλογική περίοδο. Μά-

λιστα, να υπενθυμίσω στην προεκλογική περίοδο ότι οι συνδυασμοί του κυρίου Μηλίδη 

και του κυρίου Φωτιάδη ήταν υπέρ της λήψης δανείου. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ο κύ-

ριος Φωτιάδης μάλιστα έλεγε ότι να πάρουμε τόσο δάνειο, όσο είναι τα χρέη μας. Αυτά 

δεν μπορεί νομίζω, κανένας, μα κανένας να τα αμφισβητήσει. Λέγαμε λοιπόν και στην 

προηγούμενη δημαρχιακή θητεία και προεκλογικά ναι στην λήψη ενός μικρού δανείου, 

αφού προηγουμένως καταθέσουμε στο δημοτικό συμβούλιο ένα σχέδιο σταδιακής εξυγί-

ανσης της οικονομικής κατάστασης του δήμου για να μην προχωράει ο δήμος στα τυφλά. 

Να έχει έναν μπούσουλα. Να ξέρει που βαδίζει. Να κάνουμε μια σφιχτοί οικονομική δια-

χείριση, και αυτό δεν κάνουμε; Αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί; Από τα πρώτα θέματα που 

φέραμε στο δημοτικό συμβούλιο ήταν η έκθεση της οικονομικής κατάστασης του δήμου. 

Τι χρωστάμε, τι χρέη πήραμε, και δεν πέσαμε, παρόλο που ήταν αρχές του έτους, δεν πέ-

σαμε καθόλου έξω, μετά από τα επίσημα, τα πραγματικά επίσημα στοιχεία που είχαμε στα 

χέρια μας και φυσικά στο δημοτικό συμβούλιο. 7.500.000,00 ευρώ τα χρέη.  

58 

 



   

 

 

Χρέη του πρώην δήμου, του παλιού δήμου, συν χρέη των άλλων δήμων που ενσωματώθη-

καν. Κοιτάξτε 7,5 εκατομμύρια είναι μόνο τα χρέη του στενού δήμου, και οι επιχειρήσεις 

μας χρωστάνε. Το νομικό πρόσωπο έχει χρέη. Πόσα χρέη έχει το νομικό πρόσωπο, κύριε 

Δούκα; (ακούγεται κάτι σαν 700.000,00) Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. άλλα τόσα και παραπάνω, το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 370.000,00 ευρώ χρέος. Αυτοί οι οργανισμοί επιχορηγούνται από τον δήμο. 

Περιμένουν να τους δώσουμε εμείς λεφτά για να ξεχρεώσουν τα χρέη τους. Τα χρέη δηλα-

δή δεν είναι 7,5 εκατομμύρια. Είναι περισσότερα. Φτάνουν γύρω στα εννιά εκατομμύρια, 

συν τα χρέη που έχουμε στις τράπεζες, άλλα 6,5 εκατομμύρια. Αυτά δεν μπορεί να τα αμ-

φισβητήσει κανένας. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι υπηρεσίες μας, τα λένε τα επίσημα στοι-

χεία, τα λένε οι ισολογισμοί. Λοιπόν, καταθέσαμε εδώ, μετά την έκθεση της οικονομικής 

κατάστασης του δήμου, αμέσως μετά και το σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης της οικονομικής 

κατάστασης του δήμου. Και λέμε έτσι θα πρέπει να προχωράμε. Και προχωράμε βάσει αυ-

τού του σχεδίου. Και το αποδεικνύουμε με την οικονομία που κάνουμε μέχρι στιγμής, διότι 

από όσα κτίρια ιδιόκτητα φιλοξενούσαν υπηρεσίες δημοτικές τα πήραμε σχεδόν όλα και τα 

πήγαμε σε δικά μας κτίρια. Παιδικοί σταθμοί φύγανε και πήγανε σε κτίρια του δήμου. 

2.000,00 ευρώ το μήνα εξοικονόμηση χρημάτων. Η πολεοδομία ήρθε εδώ στο κτίριο της 

ΤΥΔΚ, άλλα δύο χιλιάρικα το μήνα εξοικονομήσαμε. Φέρνουμε τα 400 στρέμματα είναι 

επόμενο θέμα, στην προσπάθεια ξεκινώντας την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 

δήμου. Αυτά όλα γίνονται βάσει αυτού του σχεδίου σταδιακής εξυγίανσης που καταθέσα-

με. Δεν προχωράμε στα τυφλά. Λοιπόν, το 2011 ασκήσαμε μια συνετή και σφιχτή οικονο-

μική διαχείριση. Με αποτέλεσμα να μειώσουμε τα χρέη, στο τέλος του 2011, κατά 

1.800.000,00 ευρώ! Αυτό είναι μέγα επίτευγμα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, εν μέσω 

πτώχευσης του κράτους, και εφαρμογής του «Καλλικράτη». Ότι χρήματα μας έδωνε το 

κράτος, γιατί ακούστηκε από κάποιους, ότι θα πρέπει να ξεπληρώσεις τα χρέη σου, τι κά-

νατε; Εφαρμόσατε τον «Καλλικράτη» Βεβαίως, λέει για το 80% από αυτά που μας δίνανε, 

εμείς το 100% το πήγαμε στα χρέη. Δεν κρατήσαμε ούτε το 20%, με μεγάλο πολιτικό κό-

στος. Προτιμήσαμε να μην κλείσουμε ούτε μία λακκούβα και να διαμαρτύρονται οι πολί-

τες, παρά να χρωστάμε στην αγορά, και δώσαμε τα χρήματα και αυτό το 20% που μπο-

ρούσαμε να το δώσουμε για κάποια έργα και να φανούμε, είπαμε θα τα δώσουμε στην α-

γορά που βογκάει. Στην αγορά που τα μαγαζιά κλείνουν, στην αγορά που κάνει ουρά, ου-

ρές κάθε μέρα στον δήμο και ζητάνε τα λεφτά τους. Ουρές κάνουν, 600.000,00 ευρώ δικα-

στικές αποφάσεις υπάρχουν για κατασχέσεις. Και ακούγονται εδώ κάποια πράγματα, ότι, 

α, περιμένετε, σιγά – σιγά θα τα ξεχρεώσουμε και θα αποπληρώσουμε την αγορά. 

600.000,00 ευρώ, αν δεν τα δώσουμε, θα κάνουν κατασχέσεις. Η αγορά δεν αντέχει ούτε 

δύο, ούτε τρία χρόνια να περιμένει. Θέλει ζεστό χρήμα, θέλει χρήμα εδώ και τώρα. Και 

πρέπει να την στηρίξουμε την αγορά. Με τα δύο εκατομμύρια αυτά, ένα δάνειο μικρό, το 

δάνειο, πολύ μικρό δάνειο είναι 2.000.000,00 ευρώ σε σχέση με τον μεγάλο αυτόν δήμο 

και τα χρέη που έχει ο δήμος. Δεν είναι ένα εκατομμύριο που λέγαμε το εννιά, με πέντε 

εκατομμύρια χρέη, προστέθηκαν και άλλα. Λοιπόν, ο δήμος Σερρών έχει όλες τις προϋπο-

θέσεις για να πάρει δάνειο. Και θα υπενθυμίσω, διότι μιλούσαμε και μιλάμε με την γλώσ-

σα της αλήθειας. Όταν φέραμε εδώ και την οικονομική κατάσταση, και το σχέδιο σταδια-

κής εξυγίανσης, ανοίξτε τα μαγνητόφωνα, πάρτε τα πρακτικά, και θα ακούσετε τι είχα πει. 

Είπα ότι ναι μεν υπάρχουν δάνεια, εγώ ούτε κινδυνολόγησα, ούτε προσπάθησα να ρίξω 

ευθύνες σε κανέναν προηγούμενο. Και είπα η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Εξαρτάται 

από μας. Αν εμείς κάνουμε μια σφιχτή οικονομική διαχείριση και χρησιμοποιήσουμε σω-

στά τα χρήματα μπορεί ο δήμος αυτός να ξεχρεώσει. 
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Και το πιστεύω ακράδαντα, αν συνεχίσουμε έτσι, που έτσι θα συνεχίσουμε, στο τέλος αυ-

τής της θητείας μπορεί τα χρέη να μειωθούν κατά πολύ, δεν λέω ότι θα μηδενιστούν, δεν 

είναι εύκολο, αλλά μπορεί να είναι τόσο λίγα τα χρέη που θα είμαστε πλέον αξιόπιστοι 

στην αγορά. Ξέρετε ότι τώρα κοιμούνται αυτοκίνητα, ξαπλωμένα είναι στο αμαξοστάσιο, 

γιατί; Γιατί δεν έχουμε ανταλλακτικό αξίας 100,00 ευρώ για να κινήσουμε ένα αυτοκίνητο. 

Και γιατί δεν έχουμε ανταλλακτικό; Διότι δεν μας δίνουν οι προμηθευτές. Γιατί τους χρω-

στάμε, και λένε ότι αν δεν μας δώσετε αυτά που μας χρωστάτε, δεν σας δίνουμε ανταλλα-

κτικά. Αυτή είναι η κατάσταση, την ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλοι σας την ξέρετε, και ό-

ποιος δεν την ξέρει δεν δικαιολογείται να μην την ξέρει. Για να γίνουν καινούργιες δαπά-

νες, πρέπει να αποπληρωθούν οι παλιές, αυτό λέει ο «Καλλικράτης». Λοιπόν, πως θα απο-

πληρωθούν τα πέντε εκατομμύρια; Θα περιμένουμε τρία και τέσσερα χρόνια; Αντέχει αυτή 

η αγορά; Αντέχει αυτός ο κόσμος; Καμία ανησυχία δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους. 

Μα καμία, καμία. Πρώτον, επαναλαμβάνω, έχει όλες τις προϋποθέσεις ο δήμος Σερρών για 

να πάρει δάνειο, και αυτό προκύπτει μέσα από την μελέτη που έκανε ο οικονομολόγος του 

δήμου, της οικονομικής υπηρεσίας. Όποιος αμφισβητεί αυτά που λέει ο οικονομολόγος να 

πάρει την μελέτη, σημείο προς σημείο και να πει αυτό δεν είναι σωστό, αυτό είναι λάθος, 

να την βγάλει σκάρτη. Έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε αόριστα. Πρώτον αυτό, έχει όλες τις 

προϋποθέσεις, ακόμη και με τις αυστηρές προϋποθέσεις που έβαλε ο «Καλλικράτης» και 

τώρα δεν υπάρχουν γιατί προσπαθούν να βοηθήσουν άλλους δήμους για να πάρουν δάνεια. 

Παρακαλάει και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λέει, πάρτε, στους δήμους δά-

νεια. Πάρτε για να συμμαζέψετε τα οικονομικά σας. Για να νοικοκυρευτείτε. Λοιπόν, υ-

πάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, πρώτον, δεύτερον σε δύο χρόνια, θα αποπληρωθούν κά-

ποια παλιά δάνεια και θα πέσουν οι δόσεις των δανείων κατά πολύ, κατά διακόσιες χιλιά-

δες, μου φαίνετε θα πέσουν, αν θυμάμαι καλά. Αλλά μην μένετε στο ποσό, μήπως είναι και 

περισσότερα ή λιγότερα, θα μειωθούν κατά πολύ οι δόσεις των δανείων, σε δύο χρόνια, 

διότι θα αποπληρωθούν κάποια παλιά δάνεια. Και τρίτον, το είπα και στην αρχή, και να 

θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την μισθοδοσία των υπαλλήλων δεν μπορούμε, το λέει ο 

νόμος. Βάσει αυτού του νόμου συνομολογείται το δάνειο και αποπληρώνεται. Θα αποπλη-

ρώσεις το δάνειο, αν παραστεί ανάγκη και δεν έχεις να το αποπληρώσεις, παίρνοντας ή 

από τα ανταποδοτικά τέλη, ή από την ΣΑΤΑ. Είναι καθαρό αυτό. Σας το διάβασα, ούτε 

χρειάζεται να σπαταλάω χρόνο για να λέω τα ίδια πράγματα για να το ξαναδιαβάσω. Λοι-

πόν, κάποιοι δεν ξέρω μίλησαν δίνοντας την εντύπωση ότι στην Ελλάδα δεν άλλαξε τίποτε, 

ότι δεν άλλαξε η ζωή μας, εισρέει πακτωλός χρημάτων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, άφθονο 

το χρήμα κάποιοι φυσικά είπαν ότι τα χρήματα είναι λίγα και θέλουμε ακόμη περισσότερο, 

αλλά ήθελα να πω σε νούμερα, θα πω ενδεικτικά δυο – τρία, αλλά, καλά αμφισβητεί κανέ-

νας ότι δεν άλλαξε η ζωή των Ελλήνων τα δύο αυτά χρόνια; Αμφισβητεί κανένας ότι στο 

σπίτι του καθενός από μας μειώθηκαν τα έσοδά του; Είναι δυνατόν στην τοπική αυτοδιοί-

κηση να αυξήθηκαν; Για όνομα του Θεού δηλαδή. Για όνομα του Θεού, δηλαδή μας ακού-

ει ο κόσμος μερικές φορές και απορεί. Η ζωή των Ελλήνων τα δύο χρόνια άλλαξε και θα 

αλλάξει ακόμη περισσότερο. Θα αλλάξει ακόμη περισσότερο, αυτή είναι η πραγματικότη-

τα. Αυτό που αντιμετωπίζει ο κάθε οικογενειάρχης στο σπίτι του, που μειώνονται τα εισο-

δήματά του, που προσπαθεί να κόψει ότι μπορεί, που προσπαθεί να νοικοκυρευτεί, αυτό 

αντιμετωπίζει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μειώθηκαν τα χρήματα στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση και δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε σαν αφετηρία το δέκα που δεν έχουν μέσα 

την ΣΑΤΑ, λένε γιατί πάμε στο εννιά και δεν πάμε στο οκτώ, θέλετε και το οκτώ; και το 

οκτώ. Ξέρετε πόση ΣΑΤΑ πήρε το οκτώ ο Δήμος Σερρών; 3.300.000,00 ευρώ.  
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Πόση ΣΑΤΑ πήραμε τώρα; 2.100.000,00 ευρώ. Δεν είναι μειωμένα τα έσοδα; Ακούστηκε 

επίσης ότι, α, έχει λεφτά πολλά ο δήμος όταν φεύγει ο κόσμος σε συνταξιοδότηση και τα 

λεφτά παραμένουν, δεν είναι έτσι, μακάρι να ήταν έτσι. Μέχρι πριν τρεις μήνες Παίρναμε 

1.300.000,00 ευρώ το μήνα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και τώρα παίρνουμε 

1.000.000,00 ευρώ το μήνα. Φεύγουν οι υπάλληλοι, φεύγουν και τα λεφτά. Και όχι μόνο 

φεύγουν οι υπάλληλοι και καλείται αυτός ο δήμος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυτού του 

τεράστιου δήμου που αποτελεί τον μισό νομό, διότι αυξήθηκε σε πληθυσμό και σε έκταση 

και καλείται να τις αντιμετωπίσει όχι μόνο με λιγότερο προσωπικό, αλλά και με λιγότερα 

χρήματα. Και πως θα αντεπεξέλθουμε, αν δεν προστρέξουμε στην βοήθεια αυτού του μι-

κρού, επαναλαμβάνω, δανείου; Είναι πολύ μικρό το δάνειο. Ακούστηκε επίσης ότι σε τέ-

τοια οικονομική κρίση, ποια οικογένεια παίρνει δάνεια; Πολλές θα ήθελαν να πάρουν, δεν 

τους δίνουν. Δεν τους δίνουν δάνεια. Θέλουν, αλλά έκλεισαν οι στρόφιγγες. Λοιπόν, μας 

δίνουν εμάς και δεν θα το πάρουμε; Μας δίνουν για να εξυγιάνουμε τους δήμους, για να 

βοηθήσουμε έτσι τους υπαλλήλους, έτσι θα κοιμούνται ποιο ήσυχα οι υπάλληλοι και θα 

κινείται καλύτερα ο δήμος. Μας δίνουν τα λεφτά, μπορούμε να τα ρίξουμε στην αγορά, να 

βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας με αυτό το μικρό δάνειο, πολύ μικρό δάνειο, σε σχέση 

με το χρέος που είχε ο δήμος το 2009 και εμείς θα πούμε όχι. Λοιπόν, κανένα σημείο, τίπο-

τε δεν κρύφτηκε, τίποτε δεν κρύφτηκε, όλα είναι στο φως. Όποιος θέλει, ότι στοιχείο θέλει, 

οι υπηρεσίες, δημοσιογράφοι, πολίτες, δημοτικοί σύμβουλοι, οι υπηρεσίες είναι στην διά-

θεσή τους, δεν χρειάζεται ούτε αίτηση να κάνουν. Ότι θέλετε θα σας δώσουμε. Ότι θέλετε, 

πάρτε τα στοιχεία, πάτε σε οικονομολόγους, συγκρίνεται και να βγάλετε τα συμπεράσματά 

σας, για να δείτε που βρισκόμαστε. Ποια είναι η κατάσταση η σημερινή. Δεν θέλω να πω 

περισσότερα. Νομίζω ότι με κάλυψαν και αρκετοί προλαλήσαντες συνάδελφοι, λοιπόν, το 

δάνειο αυτό ομόφωνα πρέπει να ψηφιστεί. Ομόφωνα, διότι είναι ένα μικρό δάνειο, ένα δά-

νειο που δίνει σαν εγγύηση την χρηστή, την σφιχτοί οικονομική διαχείριση που κάναμε την 

χρονιά αυτή, δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας κίνδυνος για τους δημοτικούς υπαλλήλους, 

και το δάνειο αυτό θα βοηθήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι αργοπεθαίνουν, 

πεθαίνουν στην κυριολεξία, έρχονται και εκλιπαρούν, για να τους δώσουμε τα λεφτά τους, 

άλλοι λένε δεν έχουν χρήματα για να πάρουν ψωμί στην οικογένειά τους. Δεν είναι υπερ-

βολές αυτά που σας λέω, τα λένε και σε σας. Τα λένε και σε σας και πολλοί έρχονται, από 

σας δηλαδή, τα λένε και σε μένα. Αυτό ήθελα να πω, λοιπόν, εγώ νομίζω, σεβαστές είναι 

οι απόψεις όλων, αλλά ο στόχος είναι ένας. Να υπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο το 

συμφέρον του δήμου και των δημοτών. Σας ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα ολοκληρώθηκε, υπάρχουν συγκε-

κριμένες προτάσεις. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής η οποία μιλάει για λήψη δανείου 

2.000.000,00 ευρώ, η πρόταση της παράταξης του κυρίου Μηλίδη για 1.000.000,00 ευρώ. 

Υπάρχει άλλη πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Όχι, και μπαίνουμε στην ψηφοφο-

ρία για την λήψη δανείου, σύμφωνα με την εισήγηση, για το δάνειο ύψους 2.000.000,00 

ευρώ. Παρακαλώ.  

Δινάκης Κωνσταντίνος:  Την πρόταση της παράταξης (ένα εκατομμύριο)  

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι 
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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: Την πρόταση της παράταξης (ένα εκατομμύ-

ριο)  

Τατούδης Παναγιώτης:  Την πρό-

ταση της παράταξης (ένα εκατομμύριο)  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Την πρόταση της παράταξης (ένα εκατομμύ-

ριο)  

Γκότσης Ηλίας: Την πρόταση της παράταξης (ένα εκατομμύ-

ριο)  

Μηλίδης Θεόδωρος: Την πρόταση της παράταξης (ένα εκατομμύ-

ριο)  

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος: Την πρόταση της παράταξης (ένα εκατομμύ-

ριο)  

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Όχι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 
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Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα:  Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   2ο: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ για την πραγματοποίηση εκδήλω-

σης απονομής τίτλου επίτιμου δημότη της πόλης των Σερρών στον κ. Στα-

μάτη Κριμιζή».  

  

κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουνε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο δεύτερο θέμα, το δεύτερο 

θέμα λέει: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης 

απονομής τίτλου επίτιμου δημότη της πόλης των Σερρών στον κ. Σταμάτη Κριμιζή».  

Για να διευκολύνω το Σώμα, αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το είχαμε ψηφί-

σει, όπως και το τρίτο, τα είχαμε ψηφίσει, απλούστατα γίνεται με τον νέο προϋπολογισμό 

και όφειλα να τα ξαναφέρω στο δημοτικό συμβούλιο, διότι δεν χρησιμοποιήθηκαν, λοιπόν 

για το δύο και το τρία υπάρχει ομόφωνη απόφαση από το Σώμα; Τα είχαμε ξαναψηφίσει. 

Στο τρία όχι η κυρία Σαραντίδου. Ο κύριος Χρυσανθίδης;  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Μια διευκρίνιση. 

κ. Πρόεδρος: Ναι. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Όσον αφορά το πώς θα υλοποιηθούν.  

κ. Πρόεδρος: Μέσα στην εισήγηση αναφέρεται, κύριε Χρυσανθίδη. Κύριε Γαλάνη, είστε 

εισηγητής του θέματος. Το ποσό είναι συγκεκριμένο, για ποιο από όλα τα έντυπα;  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: 1.000,00 ευρώ για κάθε έντυπο. Πόσα έντυπα θα εκτυπωθούν; Η 

συνολική δαπάνη 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.;  

Γαλάνης Στέργιος: Λέει, συνολική δαπάνη 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. εκτύπωσης των 

τριών εντύπων. 

κ. Πρόεδρος: Εσείς λέτε τι ποσότητες θα εκτυπωθούν;  

κ. Δήμαρχος: Αυτό θα βγει μετά από τις προσφορές που θα μας κάνουν, τώρα πώς να ξέ-

ρουμε; Εμείς διαθέτουμε αυτό το ποσό και επιλέγοντας την καλύτερη προσφορά θα βγει 

και ο αριθμός των εντύπων που θα τυπωθούν.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Το τρίτο όχι. 

κ. Πρόεδρος: Το τρίτο όχι, ο κύριος Αναστασιάδης και η κυρία Σαραντίδου.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: «Έγκριση δαπάνης δημιουργίας τριών τηλεοπτικών μηνυμάτων κοινωνικού 

χαρακτήρα και εργασιών σχεδιασμού τριών δίπτυχων εντύπων καθώς και 

της εκτύπωσής τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας, συνο-

λικής δαπάνης 4.800,00 ευρώ». 
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-  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

ΘΕΜΑ   4ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών και ορισμός εκπροσώπου σε εκ-

θέσεις τουρισμού στο εξωτερικό». 

 

  

κ. Πρόεδρος: Το Πάμε στο τέταρτο θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών και 

ορισμός εκπροσώπου σε εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό». Εισηγητής είναι ο αντιδή-

μαρχος, ο κύριος Γρηγοριάδης, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ομόφωνα ναι; Δύο πράγματα 

να πείτε κύριε Γρηγοριάδη, σας παρακαλώ. 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

με την νέα διοικητική μεταρρύθμιση, τον γνωστό μας «Καλλικράτη» έχει αλλάξει και η 

τουριστική προβολή των δήμων.  

κ. Πρόεδρος: Κάντε λίγη ησυχία, σας παρακαλώ πολύ.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Μέχρι τώρα, μέχρι πριν από ένα χρόνο, την τουριστική αυτή 

προβολή την ασκούσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για όλους τους δήμους του Νομού, 

τώρα σε κεντρικό επίπεδο, κατά κάποιο τρόπο η Κεντρική Μακεδονία προβάλει τους επτά 

νομούς. Οφείλω να σας πω ότι μέχρι τώρα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με επιτυχία α-

σκούσε αυτήν την τουριστική προβολή, είχε στην διάθεσή της και περισσότερα χρήματα, 

αλλά και την τεχνογνωσία και έτσι είχαμε μια καλή προβολή. Τώρα στην Κεντρική Μακε-

δονία αυτή η γενική τουριστική προβολή είναι ελλιπής, κατά την γνώμη μου και κατά την 

γνώμη πολλών, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Είναι πολύ επιδερμική, επιφανειακή, δεν μπορεί 

να καλύψει τους 38, αν δεν κάνω λάθος, δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και τους επτά 

νομούς. Αυτήν την στιγμή τα φυλλάδια που υπάρχουν στην Κεντρική Μακεδονία είναι πά-

ρα πολύ λίγα. Εμείς για την προβολή μας χρησιμοποιούμε τα φυλλάδια της πρώην Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης, και συνάδελφοι που τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά λένε ότι είναι 

καλύτερα από όλους και τους επτά νομούς. Μπορώ να σας πω ότι με την οικονομική κρίση 

θα φιλοξενηθούν η Κεντρική Μακεδονία και όλες οι άλλες περιφέρειες στο κεντρικό περί-

πτερο του Ε.Ο.Τ. που έχει σε κάθε πόλη σε κάθε κράτος. Εκεί μας δίνεται χώρος για όλη 

την Κεντρική Μακεδονία, έως 2 μέτρα, ένας πάγκος 2 μέτρα, από ότι καταλαβαίνετε υπάρ-

χει μεγάλη δυσκολία να προβληθούμε όπως θα θέλαμε ή όπως γινόταν στο παρελθόν. Εάν 

οι δήμοι δεν είναι παρόν εκεί, δεν πρόκειται να προβληθούμε και τι εννοώ. Πήγα στην Σό-

φια πριν από λίγες ημέρες και δεν έχω καμία οικονομική αξίωση για αυτό το ταξίδι, για 

αυτήν την αποστολή και είδα ότι οι δήμοι που δεν είχαν εκπρόσωπο δεν μπόρεσαν καθό-

λου να εκπροσωπηθούν. Αυτοί που λαμβάνουν χώρα εκεί, υπάλληλοι της Κεντρικής Μα-

κεδονίας, είναι δύο – τρεις, εκ περιτροπής κάθε φορά, οπότε σημαίνει ότι, στην Σόφια ήταν 

οι Σέρρες και η Χαλκιδική, οπότε το Κιλκίς, η Έδεσσα και η Θεσσαλονίκη δεν είχαν καμία 

εκπροσώπηση. Εκ των πραγμάτων αυτοί οι υπάλληλοι δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν 

άλλον νομό. Αυτό γίνεται δυστυχώς. Πρέπει να είμαστε παρόντες, είμαστε μητροπολιτικός 

δήμος, έχουμε πολλούς κατοίκους, έχουμε πάνω από το 50% του νομού, πρέπει να προ-

βληθούμε, πρέπει να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και εν 

γένει την τοπική κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς προτείναμε, κατόπιν συνεδρίασης της 

επιτροπής τουρισμού του δήμου, υπάρχει μια ομάδα τουρισμού, πιστεύω να το ξέρετε, έχει 

συγκληθεί δύο φορές, έχουμε συζητήσει για διάφορα θέματα τουρισμού και την τελευταία 

φορά ειδικά για την εκπροσώπησή μας στις συγκεκριμένες εκθέσεις, θα λάβουνε χώρα στο 

σταντ του Ε.Ο.Τ. της Κεντρικής Μακεδονίας.  
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Η Κεντρική Μακεδονία θα συμμετέχει σε 15 εκθέσεις του εξωτερικού. Εμείς με τους τοπι-

κούς φορείς όλου του δήμου πήραμε ομόφωνη απόφαση, εκεί οφείλω να πω ότι κλήθηκαν 

εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων που βρίσκονται εδώ μέσα. Όσοι δεν ήρθαν, μίλησα και 

πριν γίνει η συνεδρίαση και μετά, γνωρίζουν τα πάντα. Έχουμε ομόφωνα αποφασίσει με 

τους ξενοδόχους, εστιάτορες, ΤΕΙ, ΑΝΕΣΕΡ και όλους τους φορείς που συμμετέχουν να 

συμμετέχουμε στις συγκεκριμένες εκθέσεις με επιχειρήματα.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε αντιδήμαρχε, νομίζω ότι το θέμα το αναλύσατε. 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Κάτι άλλο που δεν είπα. Βλέπετε υπάρχει ένας ενδεικτικός 

προϋπολογισμός και είναι μόνο για τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, με την σύμφωνη γνώμη του 

Σώματος μπορεί ή μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι σε κάποια ή κάποιες 

εκθέσεις αν το θέλουν. Θα πάμε στα κράτη της βαλκανικής, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, 

Μόσχα, Βερολίνο και Κύπρο.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Χρυσανθίδης. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, επειδή πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό κομμά-

τι αυτό που ανέλαβε ο αντιδήμαρχος, πιστεύω για την καλύτερη εκπροσώπηση να μην την 

κάνει μόνος του, θα πρέπει δηλαδή να συμμετέχουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι από άλ-

λες παρατάξεις, διότι νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ υλικό και πι-

στεύω ότι το υλικό μας θα πρέπει να αναβαθμιστεί για τον νομό μας και να είμαστε πιο 

ειδικοί και να διαθέσουμε πιο μεγάλα κονδύλια για την εκπροσώπηση του δήμου στον το-

μέα αυτό. Είμαστε σύμφωνοι για τις εκθέσεις αυτές. Αλλά πιστεύω ότι μόνος του δεν μπο-

ρεί να σηκώσει το βάρος αυτό, χρειάζεται οπωσδήποτε και κάποιους ανθρώπους γύρω του.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Μηλίδης. Ερωτήσεις είμαστε στον κύκλο ερωτήσεων ακόμη. Το-

ποθέτηση θέλετε εσείς. Κύριε Κοτρώνη; Τοποθέτηση. Και εσείς κυρία Σαραντίδου τοπο-

θέτηση; Ερώτηση.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Να μην επιβαρυνθεί καθόλου με χρήματα ο δήμος.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Δεν επιβαρυνθεί όσον αφορά τον χώρο, δεν μπορεί κάποιος 

άλλος να πληρώσει τα οδοιπορικά μας. Καταλάβατε. Εάν χρειαζόταν να πληρώσουμε τον 

χώρο για αυτές τις εκθέσεις δεν θα μας έφταναν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ρωτήστε τον κύριο 

Χρυσανθίδη που γνωρίζει από αυτά.  

κ. Πρόεδρος: Τοποθέτηση επί του θέματος, ο κύριος Μηλίδης. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Πολύ σύντομη, κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι το Σώμα είναι 

κουρασμένο, παρόλα αυτά όμως το θέμα είναι εξόχως σημαντικό, αφορά την πόλη μας τον 

δήμο μας και γενικότερα ως μητροπολιτικός δήμος ασκούμε στην περιφέρεια ολόκληρη 

μια τέτοια δυναμική. Επομένως, νομίζω, θα έπρεπε να το δούμε με ποιο σοβαρότητα και 

να έχουμε προτάσεις, και επί των προτάσεων του υπεύθυνου, του κυρίου αντιδημάρχου. 

Θέλω να πω δηλαδή το εξής.  

κ. Πρόεδρος: Σύντομα παρακαλώ. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ναι, ναι κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Λοιπόν, καταρχήν συμφω-

νούμε να πάμε στις εκθέσεις και εγκρίνουμε την δαπάνη των 7.000,00 ευρώ, δεν είναι πολύ 

μεγάλη δαπάνη, νομίζω ότι θα την καλύψουμε. Πρέπει όμως εμείς, το τουριστικό μας 

προϊόν έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κύριε αντιδήμαρχε, και αυτές είναι το αυτοκινητοδρό-

μιο, που δεν έχει καμιά άλλη πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι αυτή η Ιερά Μονή του 

Τιμίου Προδρόμου που είναι καταπληκτική και ως μνημείο και ως μονή που είναι τόσο, 

θέλω να πω δηλαδή, ότι θα πρέπει οι δράσεις μας να είναι στοχευμένες και εξειδικευμένες. 

Δεν πρέπει να πηγαίνουμε στις εκθέσεις και να μιλάμε γενικά, θέλουμε στοχευμένες, εμείς 

δεν έχουμε ούτε παράλια της Ρόδου και της Κρήτης, ούτε της Χαλκιδικής, αν θέλετε, αλλά 

έχουμε κάποια συγκεκριμένα.  
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Άρα δηλαδή εκεί θα πρέπει να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των τουριστών. Τώρα επίσης ένα 

πολύ σημαντικό. Έχουμε την θάλασσα αυτή που έχουμε στα Κερδύλλια. Οι χώρες της 

Βαλκανικής, όλη η Ανατολική Ευρώπη, θα πρέπει να τους δείξουμε ότι υπάρχει εύκολη 

πρόσβαση, είναι και οικονομική, είναι πολύ σημαντική. Αυτές οι χώρες δεν έρχονται με 

τσάρτερ στην Θεσσαλονίκη, όπως έρχονται από την Γερμανία, από της Αγγλία και από 

αλλού. Αυτοί έρχονται με τα Ι.Χ. τους. Επομένως θα πρέπει να πούμε ότι και εδώ έχουμε 

καθαρές θάλασσες, είμαστε κοντά, είναι ποιο οικονομική, η πρόσβαση είναι ευκολότερη 

και επί πλέον δεν έχουν το μποτιλιάρισμα της Χαλκιδικής. Γιατί και αυτοί την Δευτέρα θα 

πάνε στην δουλεία τους. Άρα δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ – πολύ στοχευμένα αυτά που 

κάνουμε και όχι γενικώς θα πάμε σε εκθέσεις. Ακόμη, το τρίτο και τελευταίο, ότι αναφε-

ρόμαστε και μέσα στην εισήγηση το αναφέρεται και σωστά κάνετε, ότι θα πρέπει να αξιο-

ποιήσουμε το Ελληνικό δυναμικό του εξωτερικού. Την Ελληνική κοινωνία, αυτοί είναι οι 

οποίοι διασπείρουν την πληροφορία και την διαφήμιση, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει αυτό να 

το χρησιμοποιήσουμε, και λέω τώρα εδώ, είδα τις εκθέσεις συμφωνώ, δεν θα έπρεπε να 

ζητήσουμε, να ψάξουμε, να βρούμε μια ανάλογη έκθεση, παραδείγματος χάριν στο Ντόρ-

μουντ της Γερμανίας που είναι χιλιάδες Σερραίοι και χιλιάδες; Έλληνες; Κάποιες πόλεις 

στοχευμένα, ούτως ώστε η Ελληνική κοινωνία να μεταλαμπαδεύσει, γιατί αγαπάει τις Σέρ-

ρες, αγαπάει την πατρίδα μας, θα το μεταλαμπαδεύσει και στους άλλους, είναι παρά – πά-

ρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και επίσης βλέπω να απουσιάζει από τις χώρες από τις οποίες 

ευελπιστούμε τουριστικό προϊόν, να απουσιάζει η Φιλιππούπολη, και εκεί έχει καλό τουρι-

σμό, έχει μάλλον εν δυνάμει τουρίστες για τις Σέρρες, θα πρέπει και εκεί να κάνουμε μια 

προβολή, δηλαδή να μην παίρνουμε δεδομένο, εντάξει κάνει η Κεντρική Μακεδονία. Η 

Κεντρική Μακεδονία έχει άλλους στόχους, καταλαβαίνετε ότι είναι η Θεσσαλονίκη, είναι 

δίπλα η Χαλκιδική, γίνονται πτήσεις τσάρτερ. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά, εμείς πρέπει να 

σταθούμε ιδιαίτερα στην μετάδοση της πληροφορίας, της τουριστικής διαφήμισης μέσω 

της Ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες είναι παρά πολύ φιλικές και το κλίμα το βλέπετε, το 

βλέπετε ακόμη και στο Manhattan της Αμερικής λέει επισκεφτείτε τουριστικά την Ελλάδα. 

Το κλίμα είναι καλό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις. Ευχαριστώ, κύ-

ριε Πρόεδρε, συμφωνώ, ψηφίζουμε την πρόταση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό, 

πρέπει επιτέλους να δείξουμε εξωστρέφεια, κύριε Πρόεδρε. Δεν γίνεται να πέσει χρήμα, να 

λέμε η αγορά το ένα, το άλλο, τα μαγαζιά, και εμείς να μην κάνουμε κάτι σημαντικό και 

συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ναι κύριε Πρόεδρε, πολύ ευχαρίστως να ψηφίσουμε την δαπάνη 

αυτή με μια παρατήρηση, ότι θα πρέπει κάθε τέλους του χρόνου να γίνεται ένας απολογι-

σμός, έστω υποτυπώδεις, δεν ξέρουμε αν έχουμε τις δυνατότητες, αλλά, να το εξηγήσω 

λίγο. Έστω να γίνει μια καταγραφή, στις πόλεις που επισκεπτόμαστε, στις εθνικότητες αυ-

τές, τι επισκεψημότητα είχαμε πέρυσι, τι επισκεψημότητα θα έχουμε του χρόνου μετά την 

παρουσία μας. Έστω και έναν να έχουμε επιπλέον θα πάει να πει ότι πετύχαμε. Και εάν 

πετύχουμε να συνεχίσουμε, και όχι μόνο να συνεχίσουμε, να διευρύνουμε, όπως λέει και ο 

Θόδωρος, και να πάμε σε άλλες πόλεις, σε άλλα κράτη που δεν περιλαμβάνονται εδώ. Έ-

τσι, ανάλογα δηλαδή με το απολογισμό που θα κάνουμε να δούμε που μας συμφέρει να 

επεκταθούμε, που μας συμφέρει να συνεχίσουμε και που δεν μας συμφέρει να σταματή-

σουμε. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Και εγώ ευχαριστώ για την συγκεκριμένη πρόταση. Η κυρία Σαραντίδου. 

Κύριε Αναστασιάδη κάντε υπομονή.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Δεν θέλω. 
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κ. Πρόεδρος: Δεν θέλετε, ωραία, ο κύριος Αναστασιάδης.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε αντιδήμαρχε, ένα πράγμα να ξέρεις, ότι τα χρήματα των 

Σερραίων πολιτών είναι ιερά και λίγα. Εμείς εδώ στην πόλη των Σερρών τι έχουμε; Μηχα-

νοκίνητο αθλητισμό, τίποτε άλλο δεν έχουμε και το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, 

τίποτε άλλο. Όλοι μας η προσοχή πρέπει να είσαι εκεί σε όλα αυτά τα κράτη τον μηχανο-

κίνητο αθλητισμό που δεν υπάρχει στην Βαλκανική παρόμοιο. Διότι πρέπει να ξέρεις ένα 

πράγμα ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έκανε πλούσια αυτήν την πόλη. Και θα έρθουν 

πάρα πολλά λεφτά. Και να ξέρετε ένα πράγμα όταν λειτουργεί τα ξενοδοχεία μας γεμίζουν 

και σε παρακαλώ πάρα πολύ σαν υπεύθυνος και πρόσεχε εκεί να εστιάσεις όλη την προσο-

χή σου. Μηχανοκίνητο αθλητισμό, τίποτα άλλο και το μοναστήρι του Αγίου Προδρόμου, 

τίποτε άλλο δεν έχουμε. Κουνούπια μόνο έχουμε, τίποτε άλλο δεν έχουμε. (ακούγονται 

γέλια).  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πρόσεχε, σε παρακαλώ αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό, με 

ακούτε.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Καλαϊτζίδη.  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Δυο λόγια έχω να πω, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να επικεντρώ-

σουμε το ενδιαφέρον μας, να στοχεύσουμε χώρες που τουλάχιστον χρησιμοποιούν τον νο-

μό μας ως τουριστικό θέρετρο. Θεωρώ ότι πρέπει να μπούμε ποιο επιθετικά σε αυτές τις 

χώρες και επίσης θα ήταν το ιδανικό να υπήρχε περίπτερο του δήμου Σερρών σε κάθε εκ-

δήλωση τουριστικού περιεχομένου, όπως έγινε στην Σόφια. Όσον αφορά το αυτοκινητο-

δρόμιο, επειδή έγινε αναφορά, συμμετείχαμε και εμείς σε μια έκθεση συνεδριακού χαρα-

κτήρα φυσικά στην Γερμανία, όπου συμμετείχαν μόνο οι μεγάλες πίστες της Ευρώπης.  

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το θέμα ολοκληρώθηκε, ομόφωνα. 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

ΘΕΜΑ   5ο: «Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο ετήσιο διεθνές 

τουριστικό γεγονός [Τουριστικός Πολιτισμός 2012] που θα πραγματοποιη-

θεί στην πόλη Βελίκο – Τίρνοβο Βουλγαρίας από τις 19 έως τις 21-4-2012». 

 

κ. Πρόεδρος: Ζητώ από το Σώμα την παράταση μιας ώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Πάμε στο πέμπτο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: «Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων 

του Δήμου Σερρών στο ετήσιο διεθνές τουριστικό γεγονός [Τουριστικός Πολιτισμός 2012] 

που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Βελίκο – Τίρνοβο Βουλγαρίας από τις 19 έως τις 21-4-

2012». 

Ομόφωνα ναι, εδώ κύριες και κύριοι συνάδελφοι μπορεί να συμμετάσχει και κάποιο άτομο 

από την αντιπολίτευση. Δύο από την συμπολίτευση, ένα από την αντιπολίτευση και ένας ο 

οδηγός του αυτοκινήτου. Λοιπόν πρόταση από την αντιπολίτευση, ποιος θέλει να συμμε-

τάσχει. Ο κύριος Γάτσιος. Και να περάσετε καλά.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   6ο: «Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 11ο διεθνές fes-

tival Nilufer που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Nilufer – Προύσα, Τουρ-

κία, από τις 13 έως 20-5-2012». 
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κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, πάμε στο έκτο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάντε λίγη ησυ-

χία, «Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 11ο διεθνές festival Nilufer 

που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Nilufer – Προύσα, Τουρκία, από τις 13 έως 20-5-

2012». Εισηγητής ο κύριος αντιδήμαρχος.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μια πρόσκληση από τον δήμο 

Nullifier της Προύσας για να παραστούμε στο διεθνές festival τον Μάιο του 2012. Σε αυ-

τήν την εκδήλωση μπορεί να πάμε όποιοι και όσοι δημοτικοί σύμβουλοι θέλουν με δικά 

τους έξοδα. (παίρνει τον λόγο ο κύριος Αναστασιάδης που κάτι λέει χωρίς να ακούγεται)  

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, συγνώμη, κ. αντιδήμαρχε. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: (Πάλι κάτι λέει χωρίς να ακούγεται, κάτι για σφαγές από τους 

τούρκους) 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις 

από την στιγμή που έρχεται επίσημα μια πρόσκληση εμείς οφείλουμε να την φέρουμε στο 

τραπέζι του δημοτικού συμβουλίου. Από κει και πέρα δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να 

μεταβεί όποιος θέλει και με δικά του έξοδα, εντάξει; Όποιος επιθυμεί μπορεί να πάει με 

δικά του έξοδα. Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Για να καταλάβω, εδώ το θέμα λέει, έγκριση μετάβασης εκ-

προσώπων του δήμου. Θα ψηφίσουμε δηλαδή σήμερα να πάνε εκπρόσωποι του δικού μας 

δήμου εκεί; Θα ορίσετε συγκεκριμένους εκπροσώπους; Τι θα κάνετε;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Όποιος θέλει πάει με δικά του έξοδα.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Ακούστε κάτι, ακούστε, αυτό που λέτε τώρα εσείς, για να συ-

νεννοούμαστε, αυτό που λέτε είναι μια ιδιωτική επίσκεψη, όποιος θέλει να πάει, είναι μια 

ιδιωτική επίσκεψη. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που λέει το θέμα μας. Το θέμα μας λέει επί-

σημη εκπροσώπηση του δήμου σε ένα festival. Τι συμβαίνει εγκρίνουμε τους εκπροσώ-

πους του δήμου στο festival  αυτό ή πάνε ιδιωτικά ο καθένας άμα θέλει;  

κ. Δήμαρχος: Την εκπροσώπηση του δήμου με δικά του έξοδα.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Ωραία, θα πάει όμως ως επίσημος εκπρόσωπος του δήμου. Ω-

ραία. Εκείνο που έχω να σας πω εγώ είναι ότι το θέμα είναι συνέχεια της προηγούμενης 

κουβέντας που είχατε φέρει με το ζήτημα της αδελφοποίησης. Αυτός ο έρωτας που θέλετε 

να αναπτύξετε με την συγκεκριμένη πόλη της Προύσας πραγματικά και η εμμονή σας σε 

αυτό το πράγμα είναι ανεξήγητη. Διότι να έχετε υπόψη σας ότι αυτό είναι μια δική σας 

προσωπική επιλογή και του δημάρχου του αντίστοιχου της Προύσας και φυσικά όταν θα 

πάψετε να υπάρχετε εσείς ως δήμαρχος και η δημοτική αρχή και ο αντίστοιχος δήμαρχος 

της Προύσας, θα πάψει να υπάρχει και αυτή η ανταλλαγή. Για να υπάρχουν σχέσεις αδελ-

φοσύνης και καλές σχέσεις μεταξύ δύο πόλεων, δύο λαών, πρέπει να το θέλουν αυτό οι 

λαοί, να το θέλουν αυτό οι δύο κοινότητες. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, δεν υπάρ-

χει καμία προϊστορία και για αυτόν τον λόγο, όπως ξέρετε, πολύ καλύτερα, δεν προχώρησε 

και αυτή η ιστορία με την αδελφοποίηση και ούτε πρόκειται να προχωρήσει. (διακόπτεται 

από τον πρόεδρο) 

κ. Πρόεδρος: Για να φέρω το θέμα στην πραγματική του διάσταση, μη μιλάμε για αδελ-

φοποίηση, δεν τίθεται θέμα αδελφοποίησης. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Θέλετε να δημιουργήσετε λοιπόν, μια διαδικασία πολιτιστικών 

ανταλλαγών προκειμένου να το παλέψετε στην αδελφοποίηση, αυτό εννοώ. Και θέλω να 

πω συμπληρωματικά το εξής, για να υπάρξει τέτοιου είδους σχέση πρέπει να υπάρχουν βα-

θιές ρίζες ανταλλαγών, φιλίας και λοιπά. Οι μόνες βαθιές ρίζες που έχουμε εμείς με τους 

Τούρκους στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, 

είναι ο διωγμός των Ελλήνων της πόλης, είναι η Κυπριακή εισβολή και λοιπά.  
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Μη θέλετε λοιπόν, την ώρα που θα κάνετε εσείς τις ανταλλαγές αυτές και θα πηγαίνετε και 

θα γλεντάτε εκεί πέρα στις 19 Μαΐου, την ίδια μέρα θα καταθέτουμε στεφάνι εδώ πέρα για 

τα θύματα της Ποντιακής γενοκτονίας. Νομίζω ότι μόνο για τον λόγο αυτό ήταν τελείως 

άκυρο και τελείως άκομψο να το φέρετε το συγκεκριμένο θέμα, μόνο για τον λόγο αυτό. 

Προσωπικά δεν μπορώ να το ψηφίσω.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης, δύο λεπτά.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ένα πράγμα θα σας πω μόνο, ότι όταν οι τούρκοι πετάλωναν 

τον Ανδρούτσο, σαν να ήταν ζώο, μόνο αυτό να σκεφτείς φτάνει. Η λυκοφιλία του Αγγελί-

δη λέει πολλά.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ένα πράγμα, τον Μάιο κύριε αντιδήμαρχε, εμείς θα κάνουμε το 

μνημόσυνο των 500 χιλιάδων και που έσφαξαν οι τούρκοι, ακούτε, δεν μπορείτε να γλε-

ντάτε εκεί, είναι ντροπή και προσβολή είναι. Σε παρακαλώ, αντιδήμαρχε, σχίσε αυτήν την 

πρόσκληση.  

κ. Πρόεδρος: Η άποψή σας καταγράφτηκε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν μπορώ να πω παραπάνω, φτάνει.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Όχι 

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:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 
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Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:              Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα:      Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: «Ενημέρωση επί των 1,2 και 3/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών». 

 

  

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο επόμενο θέμα έβδομο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: «Ενημέ-

ρωση επί των 1,2 και 3/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών». Ειση-

γήτρια είναι η αντιπρόεδρος, η κυρία Ραχήλ Αποστολίδου, υπάρχουν ερωτήσεις επί του 

θέματος; Ομόφωνα ναι, ομόφωνα. Ναι κύριε Γάτσιο.  

Γάτσιος Αθανάσιος: (Δεν ακούγεται) 

κ. Δήμαρχος: Ότι προβλέπει ο νόμος. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε με την εισήγηση, όμως θέλω να κάνω 

μια παρατήρηση μόνο. Λέμε αποδοχή επιχορήγησης, εκατόν είκοσι πέντε και τα λοιπά. 

Κύριε Δήμαρχε. 

κ. Πρόεδρος: Άλλο θέμα λέτε.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Στο έκτο δεν μιλάμε;  

κ. Πρόεδρος: Μιλάμε για το επτά.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Α, ναι για το επτά, για αυτό μιλάμε ναι. Α, εντάξει συγνώμη.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ομόφωνα ναι. Όχι ο κύριος Αναστασιάδης.  
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Γαλάνης Στέργιος: Ενημέρωση είναι, δεν είναι απόφαση. 

κ. Πρόεδρος: Δικαίωμά του και στην ενημέρωση όχι. Υπάρχει το ναι και το όχι, δεν δέχο-

μαι την ενημέρωση.  

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   8ο: «Ψήφιση πίστωσης 125.000, 00 ευρώ για την προγραμματική σύμβαση με-

ταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Σερρών και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».  

 

  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, όγδοο θέμα: «Ψήφιση πίστωσης 125.000, 00 ευρώ για την προ-

γραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Σερρών και 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». Ερωτήσεις επί του θέματος.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω κύριε πρόεδρε, για την τελευταία 

παράσταση, τώρα που ανέβηκε, πόσο στοίχισε να μας πει η κυρία, η ο κύριος Δήμαρχος, 

δεν ξέρω, ή η εισηγήτρια. Πόσο στοίχισε, πόσες παραστάσεις έγιναν, και πόσοι παρακο-

λούθησαν.  

κ. Δήμαρχος: Ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις συνεχίζονται.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Τελειώνουν όπου να είναι.  

κ. Δήμαρχος: Όταν ολοκληρωθούν θα σας φέρουμε τότε τον απολογισμό, πολύ ευχαρί-

στως. Περιμένετε να ολοκληρωθούν οι παραστάσεις και να σας πούμε τα στοιχεία που θέ-

λετε.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Μηλίδης. 

κ. Δήμαρχος: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα έπρεπε να είναι ότι θα θέατρα περνάνε 

πολύ μεγάλη κρίση παντού και στην Αθήνα και παντού. Παίζουμε δύο φορές την βδομάδα, 

Τετάρτη και Παρασκευή, (κάνει παρέμβαση ο κύριος Αναστασιάδης, χωρίς να ακούγεται 

ευκρινώς τι λέει) 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Κόσμια σας πα-

ρακαλώ πολύ. Κύριε Μηλίδη, έχετε τον λόγο, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κρίσεις στα θέατρα, 

καταρχήν ψηφίζουμε την προγραμματική σύμβαση, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά, 

αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κρίση μεγάλη. Και επειδή κάποιες παραστάσεις βλέπω ότι εί-

ναι επιλεγμένες και καλές, όπως αυτό το «Μητέρα – Μαμά» νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να 

το εξωτερικεύσουμε, να πάει σε όλο τον νομό, να γίνουν λίγο παραπάνω παραστάσεις, α-

κόμη – ακόμη και με τους όρους που κάπου αναφέρονται στην εισήγηση, με δωρεάν στους 

ανέργους, σε κάποιες ειδικές ομάδες, στο κάτω – κάτω, το είδα ότι υπάρχει, αλλά εγώ δεν 

είδα όταν επιχορηγούμε με τέτοια χρηματικά ποσά να γίνονται οι ανάλογες παραστάσεις. 

Να γίνουν παραπάνω παραστάσεις, τουλάχιστον ο κόσμος, έχει πρόβλημα οικονομικό, ζη-

τάει δουλειά να μπορούμε να του προσφέρουμε ένα ελάχιστο θέαμα. Να το κάνουμε, δεν 

έγινε ακόμη κύριε Δήμαρχε, δεν έγινε. Προτείνω να γίνει. Έγιναν τόσες πολλές παραστά-

σεις, είστε ικανοποιημένος;  

κ. Δήμαρχος: Όχι άλλο σας λέω, για την μείωση, επειδή μειώθηκε η τιμή εισιτηρίου στα 

δέκα ευρώ. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Στα οκτώ, το είδα, το είδα. 

κ. Δήμαρχος: Στους άνεργους είναι δωρεάν η είσοδος.  
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Μηλίδης Θεόδωρος: Ναι να το κάνουμε όμως γνωστό αυτό και από τηλεοράσεως και υ-

πάρχει περίπτωση, μπορεί να γίνουν και κάποιες παραστάσεις στα μεγάλα διαμερίσματα, 

γιατί να μην γίνει στην Νιγρίτα, στο Σιδηρόκαστρο, δεν μπορούν να γίνουν παραστάσεις; 

κ. Δήμαρχος: Πως δεν μπορεί, θα πάμε και εκεί θα πάμε. Θα πάμε και εκεί. Και στην τη-

λεόραση παίζουν σποτ, παίχτηκαν σποτ, έπαιζαν, παίζουν. 

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει κανείς που δεν ψηφίζει το θέμα; Ο κύριος Αναστασιάδης. Οι υπό-

λοιποι ναι νομίζω. Ωραία. 

 

-  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

ΘΕΜΑ   22ο: «Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικής έκτασης του αγροκτή-

ματος Σερρών για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

  

κ. Πρόεδρος: Και με την σύμφωνη γνώμη σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή πε-

ριμένει και η κυρία Κελεφού, υπηρεσιακός παράγοντας να την αποδεσμεύσουμε, (κάτι λέει 

ο Δήμαρχος, και συνεχίζει ο πρόεδρος, όχι, όχι σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε, 

εικοστό δεύτερο θέμα, πάμε στο εικοστό δεύτερο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη σας, θα 

ακολουθήσουν το εικοστό τρίτο, εικοστό τέταρτο, εικοστό πέμπτο και τριακοστό πέμπτο, 

αυτή θα είναι η σειρά, και μετά θα επανέλθουμε, πάμε στο εικοστό δεύτερο θέμα, λοιπόν: 

«Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Σερρών για 

την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Εισηγητής ο κύριος Γαλάνης.  

Γαλάνης Στέργιος: Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

κ. Πρόεδρος: Σύντομα σας παρακαλώ.  

Γαλάνης Στέργιος: Συντομότατος θα είμαι. Έχει εισαχθεί και άλλη φορά παρόμοιο θέμα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα σας θυμίσω την απόφαση που αφορούσε τα 100 στρέμματα 

στην τοπική κοινότητα Ορεινής για εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας, πρόκειται για 

εκμίσθωση με δημοπρασία δύο συγκεκριμένων χέρσο - λιβαδιών 3525 και 3526 στο αγρό-

κτημα της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, υπάρχει και σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Κοι-

νότητας Σερρών για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με την λήψη της από-

φασης αυτής, κύριε πρόεδρε, το θέμα πρέπει να πάει στην εκτιμητική επιτροπή του Δήμου 

Σερρών για να καθοριστεί η τιμή εκκίνησης της εκμίσθωσης και επίσης η οικονομική επι-

τροπή του δήμου θα καταρτίσει τους όρους δημοπρασίας, αφού πρώτα συγκεντρωθούν και 

οι απαντήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών. Είμαστε ήδη, έχουμε την ετοιμότητα, έχω εδώ 

εκτυπωμένα και τα έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η δη-

μοτική αρχή και ο κύριος δήμαρχος έδωσε εντολή και βγήκε σε διαβούλευση, βγήκαν σε 

διαβούλευση τα 400 στρέμματα και λάβαμε απαντήσεις από δύο εταιρείες, υπάρχει ενδια-

φέρον, μάλιστα η μία εταιρεία, η Μακεδονία Ενεργειακή Α.Ε., βλέπω εδώ, κάνει λόγο ότι 

έχουν γίνει μελέτες από το παρελθόν, τεχνική και από το εξωτερικό η ΔΕΣΜΙΕ Θεσσαλο-

νίκης έχει κάνει αυτοψία και αποφάνθηκαν ότι το σημείο είναι κατάλληλο για εγκατάστα-

ση φωτοβολταϊκού πάρκου. Υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον από τουλάχιστον δύο περιπτώ-

σεις, θα βγει σε δημοπρασία, θα ορισθεί η τιμή από την εκτιμητική επιτροπή, πρέπει να 

απαντήσουν οι συναρμόδιες υπηρεσίες και η οικονομική επιτροπή, κύριε πρόεδρε, αφού 

ορίσει τους όρους, θα πρέπει να προχωρήσει στην δημοπρασία.  
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κ. Πρόεδρος: Υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέματος; Ο κύριος Γκότσης, η κυρία Σαραντί-

δου και ο κύριος Αναστασιάδης. 

Γκότσης Ηλίας: Κατά αρχήν έχει γίνει κάποια οικονομική μελέτη που να βγάζει: 1) την 

τιμή εκκίνησης, πως βγαίνει αυτή, 2) τα αντισταθμιστικά οφέλη του δήμου. Έχει γίνει κάτι 

τέτοιο;  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθω, όπως ακριβώς κάναμε με τα 100 

στρέμματα της Ορεινής, που ήταν και αυτά για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εκτιμητική 

επιτροπή θα ορίσει το τίμημα, πρόκειται για συγκεκριμένο σκοπό, για ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, όχι μια απλή εκμίσθωση, και μετά αφού απαντήσουν οι συναρμόδιες υπηρεσίες 

του δήμου όλα είναι όλα εντάξει, είναι το Δασαρχείο, είναι η Τοπογραφική Υπηρεσία, έχω 

εδώ μια σειρά εγγράφων που η κυρία Κελεφού, η προϊσταμένη των προσόδων έχει ετοιμά-

σει, αφού πάρουμε και αυτές τις απαντήσεις, μετά η οικονομική επιτροπή είναι υπεύθυνη 

για να ορίσει τους όρους της δημοπρασίας. Δεν θα προβούμε σε κάποια κατασκευή εμείς 

σας δήμος, ούτε πρόκειται για δημόσιο έργο, για να απευθυνθούμε, για παράδειγμα αρμο-

δίως, πρόκειται για διαδικασία την οποία έχουμε εφαρμόσει και άλλες φορές, με απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου, σας λέω έχω εδώ την απόφαση των 100 στρεμμάτων της Ορει-

νής. Ομοφώνως πέρασε, η τιμή εκκίνησης προτείνεται από την εκτιμητική επιτροπή για 

αυτόν τον σκοπό. 

κ. Πρόεδρος: Ωραία, ποιος άλλος ζήτησε τον λόγο; Η κυρία Σαραντίδου.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: (δεν ακούγεται) 

Γαλάνης Στέργιος: Δεν είναι όλα τα 400 στρέμματα, είναι δύο αγροτεμάχια χερσολίβαδα. 

Εδώ είναι η κυρία Κελεφού, υπάρχει και το τοπογραφικό, όπως σας είπα, η μία μάλιστα 

εταιρεία αναφέρει ότι έγιναν και μελέτες από χρόνια, πριν από 30 χρόνια, ότι εκεί είναι κα-

τάλληλες οι συνθήκες εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η κυρία Κελεφού 

έχει ελέγξει τα συγκεκριμένα χερσολίβαδα ποια είναι, είναι δύο τον αριθμό, αυτά είναι, 

κύριε πρόεδρε, έχει πάρα πολύ δρόμο αυτό μπροστά του, δεν έχει τελειώσει τίποτε, είναι 

καταρχήν απόφαση αυτό που θα πάρουμε τώρα για την εκμίσθωση δια δημοπρασίας. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης έχει τον λόγο. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αναφέρει ο Γαλάνης ότι πρέπει να γίνει, εκεί στην Ορεινή είναι 

πλαγιές δεν είναι κάμπος, εδώ είναι κάμπος και έχει μεγάλη παραγωγικότητα. Είναι βο-

σκοτόπια για τους Σερραίους κτηνοτρόφους και θα μπορούσε κάλλιστα, επειδή, να ξέρετε 

ένα πράγμα, ότι για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια εκεί επειδή πιάνει πάχνη δεν θα μπο-

ρέσει να, δεν μπορεί σε βάθος να παράγει. Να πάτε να ρωτήσετε ειδικούς και θα σας πού-

με. Άλλωστε έχουμε αλλού εκτάσεις, και στον Ξηρότοπο ευχαρίστως και στον Λευκώνα 

επάνω στα βουνά, όχι στον κάμπο. Αυτά είναι για τους παραγωγούς. Καταλάβατε; Μην 

μας φέρνει παράδειγμα την Ορεινή. Βεβαίως στα ορεινά, βεβαίως να κάνετε, όχι όμως 

στην ΠΕΔΙΑΔΑ. Όχι. Διαχειρίζεστε την Σερραϊκή περιουσία. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε αντιπρόεδρε, έχετε τον λόγο. 

Δινάκης Κωνσταντίνος: Θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Αντιδήμαρχο, να μας πει πως 

ορίζεται η εκτιμητική επιτροπή και αν υπάρχει ποιοι είναι.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε αντιπρόεδρε η εκτιμητική επιτροπή ορίζεται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Είναι και τεχνικοί, είναι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

κ. Δήμαρχος: Κυρία Κελεφού ποιοι είναι μέλη της εκτιμητικής επιτροπής, μήπως ξέρετε; 

(δεν ακούγεται τίποτε η κ. Κελεφού) 
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Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας δώσω αυτά τα δύο έγγραφα που 

προέκυψαν από την διαβούλευση, μάλιστα, όπως σας αναφέρει, η μία από τις δύο εταιρείες 

αναφέρει ότι η ΔΕΣΜΙΕ, κύριε πρόεδρε, που είναι ο φορέας που ασχολείται με τέτοια ζη-

τήματα. Η ΔΕΣΜΙΕ Θεσσαλονίκης κατόπιν αυτοψίας αποφάνθηκε ότι το σημείο είναι κα-

τάλληλο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σας δύο τώρα δύο έγγραφα 

που προέκυψαν από την διαβούλευση.  

κ. Πρόεδρος: Για να διευκολύνω το Σώμα, είναι μια πρώτη απόφαση να νοικιάσουμε, να 

εκμισθώσουμε αυτά τα δύο αγροτεμάχια, από κει και πέρα θα προκύψουν οι ενδιαφερόμε-

νοι, θα επανεξεταστεί το θέμα, και λοιπά. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, για να βοηθήσω, το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο 

υπάρχει μια πρόταση αξιοποίησης από τον τμήμα ερευνών, όπου αναφέρεται ότι το συγκε-

κριμένο αγροτεμάχιο είναι άγονο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλλιεργήσιμη γη. 

Για να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Στο παρελθόν είναι ενοικιαστεί από τον δή-

μο Σερρών για καλλιέργεια, η οποία απέτυχε. Προτείνετε η εγκατάσταση μεγάλων φωτο-

βολταϊκών πάρκων και αναφέρεται ως πλεονέκτημα η διέλευση της υψηλής τάσης μέσα 

από την περιοχή και μπορεί να γίνει από την ΔΕΗ η κατασκευή ενός υποσταθμού. Απλά να 

αναφέρω και να το λάβει υπόψη της και η εκτιμητική επιτροπή και οικονομική επιτροπή 

ότι σε παρόμοια αγροτεμάχια στον δήμο Καβάλας και σε άλλους δήμους της Ελλάδας, δεν 

ορίζονταν ένα ετήσιο μίσθωμα, ορίζονταν ένα ποσοστό από τον κύκλο εργασιών που μπο-

ρεί να το ορίσουμε εμείς. Παραδείγματος χάριν 1,5% ή 2% ή 3% επί του κύκλου εργασιών, 

όχι επί των κερδών, αλλά επί του κύκλου εργασιών. 

κ. Πρόεδρος: Να προχωρήσουμε λίγο. Ωραία, έτσι μπράβο, είναι μια κατ΄ αρχήν απόφα-

ση, κύριοι συνάδελφοι. Για την οικονομία του χρόνου. 

Γκότσης Ηλίας: Εγώ θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι χρήσιμο. Κατά αρχήν, κύριε α-

ντιδήμαρχε, δεν είναι μια απλή εκμίσθωση, διότι εδώ δεν είναι να το νοικιάσει ένας το χω-

ράφι του και μετά από ένα – δύο χρόνια να πεις φύγε. Διότι εδώ μιλάμε για 25 χρόνια. Να 

πω ότι χρειάζεται, πρώτον οικονομοτεχνική μελέτη, αυτά τα αντισταθμιστικά οφέλη, όπως 

είπε το 1,5%, δεν ξέρω πόσο θα βγουν, μπορεί να βγουν περισσότερο, παραπάνω. Και δεύ-

τερον, αν πάρουμε την τιμή εκκίνησης, 200,00 ευρώ, εγώ σας λέω το λιγότερο, 200,00 ευ-

ρώ, το χρόνο είναι 80.000,00, στα 25 χρόνια είναι εκατομμύρια, άρα στα δύο εκατομμύρια 

πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός. Είναι κακό αυτό που λέω, γιατί με μια ένσταση, σας 

παρακαλώ ένα έργο όταν γίνεται και το παίρνει ένας εργολάβος και του δίνουμε 

800.000,00, για τρία χρόνια, δεν λέμε εμείς το χρόνο πόσο δίνουμε, είναι στο σύνολο, άρα 

στο σύνολο θα πάει, δύο εκατομμύρια, δύο εξακόσια, τόσο θα είναι, άρα πρέπει να γίνει 

διεθνής διαγωνισμός διότι με μία ένσταση το θέμα λήγει.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, ναι κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Είπαμε, η δική σας παράταξη, κύριε πρόεδρε, συμφωνήσατε να 

πουλήσετε τον ηλεκτρικό σταθμό  

κ. Πρόεδρος: Είναι εκτός θέματος.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Μιλάμε για,… 

κ. Πρόεδρος: Είστε εκτός θέματος, εάν θέλετε να τοποθετηθείτε επί του θέματος έχει κα-

λώς, εκτός θέματος κόβεστε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Γιατί λέμε την αλήθεια.  

κ. Πρόεδρος: Γιατί αυτό λέει ο κανονισμός.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ο κανονισμός τι λέει, δηλαδή, … 

κ. Πρόεδρος: Αυτό που ακούσατε λέει ο κανονισμός. Είστε εκτός θέματος. Θέλετε να μι-

λήσετε επί του θέματος;  
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Αναστασιάδης Αντώνιος: Επί του θέματος μιλάω.  

κ. Πρόεδρος: Μιλάτε για υδροηλεκτρικό και μιλάμε για ενοικίαση στρεμμάτων;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν έχετε κρίση για αυτό, εάν είχατε κρίση… 

κ. Πρόεδρος: Ευτυχώς που την έχετε εσείς. Επί του θέματος.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν μπορώ να μιλήσω.  

κ. Πρόεδρος: Μπράβο, καλύτερα.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αλλά θα κριθείτε από την Σερραϊκή κοινωνία.  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, βεβαίως. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Θα κριθείτε για αυτό και για άλλα.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος έχει αντίρρηση επί του θέματος; Ο κύριος Γάτσιος.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Μόνο ήθελα να ρωτήσω κάτι, αυτές οι εκτάσεις σήμερα χρησιμοποι-

ούνται για γεωργική χρήση ή για βοσκότοπο; Επειδή στο χώρο εδώ τον δικό μας των Σερ-

ρών για βοσκότοπο δεν έχει πολύ χώρο, λέω μήπως μπορούσαμε, (κάποιος απαντάει και 

επιβεβαιώνει ο κ. Γάτσιος). Δεν είναι βοσκότοπος.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης ζήτησε, νομίζω, τον λόγο. Ο κύριος Κοτρώνης, κύριε 

Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε πρόεδρε, μου προξενεί εντύπωση γιατί κάνουμε σαν να 

μην συμβαίνει τίποτε. Προσπαθείτε να το περάσετε το θέμα, έτσι τόσο, σαν να μην έγινε 

εδώ και τόσους μήνες αυτή η ιστορία δίπλα στον Εμμανουήλ Παπά, σαν να μην έγινε τίπο-

τε. Δεν προβληματίστηκε κανένας, εγώ δεν λέω ότι έχουν δίκαιο, αλλά δεν πρέπει να δού-

με γιατί αυτοί οι άνθρωποι διατύπωναν κάποιες ενστάσεις; Κατά αρχάς η διάρκεια της μί-

σθωσης είναι μεγάλη, δεν νομίζω ότι συμφέρει στον δήμο. 25 χρόνια. Δεύτερον, είμαστε 

σίγουροι ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε, εδώ μιλάμε για 

300 στρέμματα. Δεν μιλάμε για 100, για 10 ή 20. Δεν μας είπατε επίσης, τώρα μιλάμε εκ 

του προχείρου, είναι καλλιεργήσιμες, δεν είναι, ποιος μας τα λέει αυτά; Ποιος μας το δια-

βεβαιώνει, εγώ πιστεύω ότι κανένας από σας δεν πήγε. Που είναι να ξέρουμε, τι είναι καλ-

λιεργήσιμες; Έγινε μια προσπάθεια για να φυτευτούν δένδρα, δεν μπορούμε να κάνουμε 

κάτι άλλο; Εμείς και βεβαίως είμαστε, ανεπιφύλακτα, υπέρ της ήπιας χρήσης, όπως είναι η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, και προτείνουμε να πάρουμε και δάνειο, ως δή-

μος, για να εγκατασταθούν σε όλες τις στέγες των δημοτικών κτιρίων, όχι μονάχα στα 

σχολεία που υπάρχει μια προσπάθεια, αλλά μιλάμε για 10 20 κιλοβάτ, για πόσα μεγαβάτ 

θα είναι εδώ, ξέρουμε; Άντε να ψηφίσουμε, τι να ψηφίσουμε;  

κ. Πρόεδρος: Λυπάμαι που θα επαναλάβω για άλλη μία φορά, ότι είναι μία κατά αρχή α-

πόφαση για εκμίσθωση.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ναι κύριε πρόεδρε, τι σημασία έχει; Εάν πούμε ναι στην εγκα-

τάσταση φωτοβολταϊκών, μετά συνεχίζουμε. Εάν από τώρα απορριφθεί από το Σώμα, δεν 

λέω την άποψή μου, εάν πειστεί το Σώμα και την απορρίψει έληξε, πως δεν έχει σημασία; 

Τι κατά αρχήν; Εάν αρνηθούμε δεν θα συνεχίσουν. Πως δεν έχει σχέση; Τι εγκατάσταση 

θα είναι, πόσα μεγαβάτ θα είναι; Δεν ξέρουμε τίποτε; Δεν μας ενδιαφέρει; Δεν διαβάσατε 

ότι υπάρχει ένας προβληματισμός ότι αυτές οι μεγάλες οι τέτοιες, υπάρχει περίπτωση να 

έχουν επιπτώσεις; Τι είναι αυτά εκεί, είναι βοσκοτόπια; Δεν ξέρει κανένας. Όταν η κτηνο-

τροφία είναι μια από τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες του δήμου, αλλά και του νο-

μού, και της Ελλάδος, βεβαίως. Λέμε ότι μόνο η αγροτική οικονομία μας απέμεινε. Και 

τώρα τι πανικός είναι αυτός δηλαδή, με τα φωτοβολταϊκά, να γεμίσουμε όλη την Ελλάδα 

φωτοβολταϊκά και να μην έχουμε να φάμε μετά; Να εισάγουμε τομάτες, πατάτες, πιπεριές, 

κρέατα και αγγούρια; Και ποιο θα είναι το κέρδος από την εκμίσθωση, μόνο ένα μικρό ε-

νοίκιο.  
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Ούτε ενέργεια θα έχουμε, ούτε τίποτε. Ψάξατε να δείτε τι γίνετε; 100% η ενέργεια με κα-

λώδια θα φεύγει στην Γερμανία, τίποτε δεν θα παίρνουμε εμείς. Αυτοί θα παίρνουν την 

ενέργεια, επειδή κλείνουν τους πυρηνικούς σταθμούς των εκατομμυρίων και εμάς θα μας 

πετάξουν ένα κομμάτι ψωμί. Θα τα δώσουμε όλα έτσι; Το έχουμε δει, μήπως μας συμφέρει 

ν α κάνουμε κάτι άλλο; Και μετά από 25 χρόνια, ψάξατε να δείτε μήπως πληρώσουμε πα-

ραπάνω για να ξηλώσουμε τις εγκαταστάσεις αυτές των φωτοβολταϊκών πάρκων; Θα πά-

ρουμε τι θα πάρουμε, δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή, επειδή θα περάσουν 25 χρόνια, ας τα 

βρουν οι άλλοι. Μα αυτό, έτσι καταλήξαμε εδώ, από το 81, δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε 

να τρώμε και να πίνουμε. Ας πληρώνουν τώρα τα παιδιά μας.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Εμείς προτείνουμε, όπως είπα προηγουμένως να πάρει ο δήμος 

ένα δάνειο και όλες οι στέγες, σχολεία, ΚΑΠΗ, πρώην κοινοτικά καταστήματα να έχουν 

φωτοβολταϊκά. Να συνδεθεί η πληρωμή των δόσεων του δανείου με τον λογαριασμό πλη-

ρωμής της ΔΕΗ του παραγόμενου ρεύματος και να γίνετε αυτόματος συμψηφισμός παρα-

γόμενου, αλλά αυτά είναι δύσκολα. Τα εύκολα, άντε να το νοικιάσουμε και τελείωσε. Εν-

δεικτικά σας αναφέρω ότι από την μεταπώληση του ρεύματος μιας μόνο στέγης στην ΔΕΗ 

είναι επτά χιλιάδες τον χρόνο. Αυτή είναι η πρόταση. Είμαστε αρνητικοί. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, παρακαλώ.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, η παράταξή μας είναι θετική στο να ενοικια-

στεί με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η περιουσία του δήμου, η έγκυρη καταβολή 

των μισθωμάτων και η ρητή δέσμευση ότι θα αποκατασταθεί ο χώρος όπως παραλαμβάνε-

ται.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και μπαίνει σε ψη-

φοφορία.  

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 
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Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα:            Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   23ο: «Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης 3ου δημοτικού καταστήματος Δημοτικής 

Κοινότητας Μητρουσίου». 

 

 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο 23ο θέμα: «Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης 3ου δημοτικού 

καταστήματος Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου». Υπάρχουν ερωτήσεις; Κύριε Γαλάνη, 

σύντομα.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε υποχρεωμένοι 

εκ του νόμου να κάνουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τα συγκεκριμένα μισθώματα.  
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Δηλαδή τα βρήκαμε τα μισθώματα αυτά ουσιαστικά να είναι σε αυτήν την κατάσταση που 

είναι και είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην παράταση της εκμίσθωσης των 

συγκεκριμένων καταστημάτων. Υπάρχει και απόφαση την Δημοτική Κοινότητα  

κ. Πρόεδρος: Κάντε λίγη ησυχία, κύριε συνάδελφοι, κάντε λίγη ησυχία, σας παρακαλώ 

πολύ.  

Γαλάνης Στέργιος: Υπάρχει, κύριε πρόεδρε, αυτή η απόφαση για την παράταση και για 

την αναπροσαρμογή, είναι σύμφωνος και ο εκμισθωτής. 

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα; Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος: Μέχρι σήμερα πληρώνονται τα ενοίκια;  

κ. Πρόεδρος: Αν πληρώνονται τα ενοίκια; Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα;  

Νιζάμης Δημήτριος: Κάνουμε παράταση εκμίσθωσης του συγκεκριμένου χώρου σε κά-

ποιον κύριο, αυτός ο κύριος μέχρι σήμερα τα ενοίκια τα πληρώνει; αυτό ρωτάω. Αυτή εί-

ναι η ερώτηση.  

κ. Πρόεδρος: Προφανώς τα πληρώνει. Ομόφωνα ναι; Ωραία 

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   24ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις α-

νάγκες του κυνοκομείου». 

 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο 24ο θέμα: «Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών 

υπηρεσιών για τις ανάγκες του κυνοκομείου». Υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέματος; Ομό-

φωνα ναι. 25ο θέμα (διακόπτεται από τον κύριο Κοτρώνη) Είπα ερώτηση, κύριε Κοτρώνη, 

παρακαλώ.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Θέλω να πω κύριε πρόεδρε, ότι από ότι καταλαβαίνω το τίμημα 

για τον δήμο μας από την ακατανόητη στάση του κυρίου δημάρχου για το συγκεκριμένο 

θέμα θα είναι βαρύ και οικονομικό. Επέλεξε την σύγκρουση, την μετωπική με τους φυσι-

κούς μας συμμάχους για αυτό το θέμα με τα μέλη του φιλοζωϊκού και τούτου παρά το κα-

λό κλίμα που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση, με την πρόταση και για 

την διαπαραταξιακή. Δεν θα μπούμε στην ουσία του θέματος, αλλά θα περιοριστώ στο ζή-

τημα που μας φέρατε ως θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Το πρώτο συμπέρασμα που βγαί-

νει είναι ότι τελικά, μάλλον εγκαταλείψατε, κύριε δήμαρχε, την προσπάθεια να βάλετε την 

κτηνίατρο να δουλέψει. Και αυτό είναι κακό παράδειγμα γιατί θα μπορούσαν στο μέλλον 

και άλλοι υπάλληλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Και βέβαια, ως αποτέλεσμα, 

προκύπτει ότι ο δήμος πρέπει να επιβαρυνθεί επί πλέον προσλαμβάνοντας εξωτερικό κτη-

νίατρο και μάλιστα για μια ακόμη φορά με την έννοια της απ΄ ευθείας ανάθεσης. Είπατε, 

κύριε Γαλάνη, ότι μειώσατε τις απ΄ ευθείας αναθέσεις, εδώ δεν υπάρχει συμβούλιο που να 

μην βλέπω απ΄ ευθείας ανάθεση. Για ποιο λόγο, κύριε Δήμαρχε, πάλι απ΄ ευθείας ανάθεση; 

Δεύτερον συμπέρασμα, είναι το κόστος αυτής της υπόθεσης, επιμένετε ότι ο δήμος ανέλα-

βε το κόστος για τις 600 στειρώσεις που έκανε ο φιλοζωϊκός, ποιο ήταν το κόστος, όλα 

πληρωμένα από τον φιλοζωϊκό, εθελοντές οι κτηνίατροι, όλα πληρωμένα τα υλικά και ε-

σείς πληρώσατε 2.000,00 € για έξοδα διαμονής των εθελοντών κτηνιάτρων. Μήπως θέλατε 

να τα πληρώσουν και από την τσέπη τους και αυτά; Τώρα με τον εξωτερικό κτηνίατρο, τον 

δικό μας, όπως προτείνετε θα πληρώσουμε 2.900,00 ευρώ και θα στειρώσουμε περίπου 

από ότι κατάλαβα 60 σκυλιά. Όπως καταλαβαίνετε η διαφορά είναι τεράστια. 600 σκυλιά 

με δύο χιλιάδες, έτσι, και 60 σκυλιά με δύο εννιακόσια.  
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Συνεπώς ψηφίζουμε όχι για αυτό το θέμα και προτείνουμε την συνεργασία με τον φιλοζωϊ-

κό, κύριε δήμαρχε, να συνεργαστείτε στα πλαίσια της προβλεπόμενης, δεν λέω  

την διαπαραταξιακή που είναι άτυπη, την προβλεπόμενη από τον νόμο 4039 επιτροπή, 

προς το παρών βεβαίως θεωρώ ότι τις υπονομεύεται.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη μας αφιλοκερδώς, είναι παι-

διά επιστήμονες, ωραίοι άνθρωποι, προφέρουν και εμείς τους διώχνουμε, για ποιο λόγο; 

Για ποιο λόγο, κύριε πρόεδρε, τι συμπεριφορά είναι αυτή;  

κ. Πρόεδρος: Εκτός θέματος είστε και πάλι, κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν με ενδιαφέρει, εσύ δεν έχει κρίση για να καταλάβεις. 

κ. Πρόεδρος: Ευτυχώς που έχετε εσείς κρίση.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν έχετε κρίση. 

κ. Πρόεδρος: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν, άλλος συνάδελφος.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Διώχνετε τους… 

κ. Δήμαρχος: Μισό λεπτό, το θέμα έχει εξαντληθεί, έχουν απαντηθεί τα πάντα, η εισήγη-

ση είναι λεπτομερέστατη, απλώς για το απ΄ ευθείας ανάθεση. Εάν διαβάσετε την εισήγηση, 

η εισήγηση λέει, θα διατεθεί αυτό το ποσό μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών 

στην ιστοσελίδα του δήμου και στο πρόγραμμα διαύγεια προκειμένου να επιτύχει ο δήμος 

την ποιο συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προφορά. Δεν λέμε απ΄ ευθείας ανάθεση, 

όποιος μας καταθέσει την καλύτερη προσφορά αυτός θα συνεργαστεί.  

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 
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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:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 -  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   25ο: «Καθορισμός αμοιβής ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση 

Δήμου Σερρών». 

 

 

κ. Πρόεδρος: 25ο θέμα: «Καθορισμός αμοιβής ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Καπετάν 

Μητρούση Δήμου Σερρών». Ο κύριος Γαλάνης. Ομόφωνα ναι; Ωραία. Ερωτήσεις. Κύριε 

Γαλάνη.  

Γαλάνης Στέργιος: Υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι;  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης.  

Γαλάνης Στέργιος: Το ξαναφέραμε στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα. 

κ. Πρόεδρος: Το ξαναφέραμε, έχει και άλλες απορίες ο κύριος Αναστασιάδης και πρέπει 

να τις λύσει. 

Γαλάνης Στέργιος: Είναι 700,00 ευρώ μικτά κάθε μήνα, πρόκειται για έναν άνθρωπο που 

είναι πάνω από 15 χρόνια εκεί στην δημοτική ενότητα Καπετάν Μητρούση και κάνει αυ-

τήν την δουλειά.  

80 

 



   

 

Είναι ορισμένη ληξίαρχος και από αυτήν την δημοτική αρχή, από τις 03.01.2011 και κύριε 

πρόεδρε προτείνω στο Σώμα, σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να τις καθορίσουμε μια αμοιβή 

και η ελάχιστή αμοιβή είναι 700,00 ευρώ τον μήνα μικτά, υπάρχει και απόφαση ανάληψης 

δαπάνης,  

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα ναι; Ναι. 

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   26ο: «Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων για απαλλοτριώσεις του προγράμματος 

ΘΗΣΕΑΣ». 

 

 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το 26ο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναβάλλεται, προκειμέ-

νου να γίνει ονομαστική κατανομή στους φερόμενους ιδιοκτήτες, αναβάλουμε το θέμα για 

επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Λοιπόν, και πάμε στο 9ο θέμα: (διακόπτεται από τον κύριο 

Δήμαρχο.  

 

-  Αναβάλλεται. 

-  Αποχώρηση κ. Δημάρχου. 
 

κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, θα ζητήσω την κατανόηση του Σώματος αν μου 

επιτρέπεται να αποχωρήσω διότι η ώρα πρέπει να ξυπνήσω για να πετάξω για Αθήνα.  

 

ΘΕΜΑ   9ο: «Έγκριση πρόσληψης δύο (2) κοινωνικών λειτουργών με δίμηνη σύμβαση 

εργασίας». 

 

κ. Πρόεδρος: Σας επιτρέπουμε, καλό ταξίδι. Το 9ο θέμα: «Έγκριση πρόσληψης δύο (2) 

κοινωνικών λειτουργών με δίμηνη σύμβαση εργασίας». Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κυρία 

Αγιαννίδου Σταυρούλα. Ομόφωνα ναι; Όχι ο κύριος Κοτρώνης 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Κατιρτζόγλου. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Τα δίμηνα που θα πάρουμε, τώρα κοινωνικούς λειτουργούς, 

έχουμε βάλει αντίστοιχα, αντίστοιχη ειδικότητα στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 

που εγκρίθηκε σήμερα από ότι έμαθα; Αυτά πότε αναμένονται να τα πάρουμε;  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Έχουν βάλει, σίγουρα έχουν βάλει, γιατί όπως γνω-

ρίζει όλο το Σώμα δεν έχω κανέναν κοινωνικό λειτουργό. Κοινωνικές υπηρεσίες λειτουρ-

γούν χωρίς καθόλου κοινωνικό λειτουργό, ούτε ψυχολόγο, καθόλου ειδικό προσωπικό. 

Ένα να ξέρετε ότι από τον Νοέμβριο δεν έχω κοινωνικό λειτουργό και έχουν μαζευτεί οι 

φάκελοι που σε καμιά περίπτωση τα δίμηνα αυτά δεν καλύπτουν τον όγκο αυτό που έχει 

συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής. Δεν σας λέω αυτά που προκύπτουν καθημερινά. Θα έχουμε 

το δικαίωμα, ο γενικός γραμματέας νομίζω αποχώρησε, θα έχουμε το δικαίωμα από τον 

άλλο μήνα να υποβάλλουμε νομίζω αίτηση, δεν μπορούσαμε να υποβάλλουμε στα οκτά-

μηνα αυτά, διότι έπρεπε να είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως τα οκτάμηνα στην κα-

θαριότητα.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Αυτά της κοινωφελούς εργασίας που εγκρίθηκαν σήμερα, πότε 

θα τα πάρουμε; 
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Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Αυτό δεν το ξέρω. Τα πεντάμηνα λέτε; Δεν μπο-

ρούμε να ξέρουμε πότε θα τα πάρουμε.  

κ. Πρόεδρος: Μην μιλάτε όλοι μαζί, σας παρακαλώ πολύ.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Δεν μπορώ να ξέρω πότε θα ξεκινήσουν, διότι εγώ 

τα πεντάμηνα τα ακούω από τον Ιούνιο.  

Γαλάνης Στέργιο: Με συγχωρείτε, να διαφωτίσω το Σώμα. Τα πεντάμηνα που λέτε δεν 

έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, αφορούν συγκεκριμένες δράσεις για τις ο-

ποίες εγκρίνεται το πρόγραμμα και η προκήρυξη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω θα 

βγει μετά από δύο μήνες. Θα κάνουν πάρα πολύ καιρό, για να βγει η προκήρυξη, την οποία 

δεν έχει βγάλει ο δήμος Σερρών, θα την βγάλει το ινστιτούτο εργασίας.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει κάποιος που έχει αρνητική ψήφο επί του θέματος; Όχι, ομόφωνα 

ναι το εννέα. Πάμε το 10ον θέμα: «Έγκριση συμμετοχής,.. (διακόπτεται) είπατε όχι κύριε 

Κοτρώνη, εκτός από το όχι του κυρίου Κοτρώνη, υπάρχει άλλος;  

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   10ο: «Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών στην πρόσκληση της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των φύλλων, κωδ. πρόσκλησης 07.08.09.69.02.03. 

09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ), με τίτλο: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της 

βίας - δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμά-

των βίας σε τοπικό επίπεδο» και υποβολής σχετικής πρότασης». 

 

κ. Πρόεδρος: 10ον θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών στην πρόσκληση της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλλων, κωδ. πρόσκλησης 07.08.09.69.02.03. 

09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ), με τίτλο: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - δημιουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και υποβολής 

σχετικής πρότασης». Η κυρία Αγιαννίδου έχει τον λόγο. Ομόφωνα ναι; 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Εγώ πάντως κατανοώ την κόπωσή σας, αλλά θέλω 

να σας πω μερικά πράγματα.  

κ. Πρόεδρος: Θα είστε σύντομη και περιεκτική.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κέντρο αυτό, 

το συμβουλευτικό κέντρο θα πρέπει να έχει ορισμένες προδιαγραφές, όπως στο να είναι 

στο κέντρο της πόλης, πράγμα το οποίο, δεν  έχει, αυτή την στιγμή δεν έχει ο δήμος τέ-

τοιου είδους ακίνητο. Να είναι τουλάχιστον 60 τ.μ. (ακούγεται ο κύριος Αναστασιάδης να 

λέει η δημοτική αγορά, στο κέντρο της πόλης είναι).  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτεται.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Να έχει τουλάχιστον 60 τ.μ., να έχει προσβασιμότη-

τα, δηλαδή να είναι επίπεδο το κατάστημα ή να κατασκευάσουμε εμείς ράμπα, θα εξυπη-

ρετεί όλον τον νομό, την ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να προσλάβουμε τουλάχιστον, (α-

κούγονται θόρυβοι) και λέει η εισηγήτρια, παρακαλώ πολύ, θα πρέπει να προσλάβουμε 

τουλάχιστον τέσσερα άτομα, μία κοινωνική λειτουργό, η οποία θα πρέπει να έχει τριετή 

εμπειρία, μία ψυχολόγο, επίσης με τριετή εμπειρία, έναν γενικό και έναν διοικητικό υπάλ-

ληλο. Θέλω να σας πω ότι η αξία του προγράμματος είναι 300.000,00 ευρώ.  
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Σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς δικούς μου, έξι χιλιάδες τον μήνα κοστίζει η μισθο-

δοσία των τεσσάρων αυτών ατόμων, επί 12 μήνες είναι 52.000,00 ευρώ, στο σύνολο είναι 

216.000,00 ευρώ, για τα τρία χρόνια κοστίζει μόνο η μισθοδοσία, από κει και πέρα από τις 

300.000,00 ευρώ υπολείπονται άλλες 84.000,00 ευρώ, τις 84 αυτές μπορούμε να διαθέ-

σουμε μέχρι 30 για την προμήθεια εξοπλισμού και διαμόρφωση κτιρίου και με τα υπόλοι-

πα 54 που μας απομένουν θα καλυφθούν για τρία χρόνια όλα τα λειτουργικά έξοδα και τα 

έξοδα της ενοικίασης. Επίσης και ότι άλλο έξοδο προκύψει, είτε πρόκειται για προβολή, 

είτε πρόκειται για μετακίνηση, κάθε είδους έξοδο. Βέβαια οι υπηρεσίες θα είναι υψηλών 

προδιαγραφών και όπως σας είπα θα απευθύνονται σε όλο τον νομό. Θα πρέπει όμως να 

ενημερώσω το Σώμα ότι αναλαμβάνουμε και την υποχρέωση μετά την λήξη του προγράμ-

ματος που θα είναι για τρία χρόνια να το λειτουργήσουμε εμείς από ίδιους πόρους (κάποιος 

λέει για πόσο) Για πόσο, αυτό το πόσο δεν αναφέρεται πουθενά, γραπτώς δεν το έχουμε 

αυτήν την στιγμή στα χέρια μας. Εγώ που κατέβηκα στην Αθήνα για να το δω αυτό, μου 

είπαν για τρία – τέσσερα, σήμερα δε που είχα μια τελευταία επικοινωνία μου είπαν τουλά-

χιστον για δύο έτη. Εγώ όμως κρατώ, επειδή μίλησα με κάποιους εκεί τα τέσσερα έτη. Θα 

πρέπει να σκεφτούμε δηλαδή ότι, επειδή ο κύριος Μηλίδης ανέφερε κάτι, θα πρέπει να 

σκεφτούμε ότι εάν είναι για 4 έτη θα δαπανηθούν άλλες 400.000,00 ευρώ σίγουρα. Τετρα-

κόσιες με πεντακόσιες. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να μην δεν γίνουν, διότι όπως σας εί-

πα πάρα πολλές φορές εδώ μέσα, δεν έχουμε καθόλου κοινωνικούς λειτουργούς. Δηλαδή 

εάν είχαμε, αυτούς που ήδη υπήρχαν στην πρόνοια, όπως παλιά και γνωρίζετε όλοι και πή-

γαν στην Περιφερειακή Ενότητα, εάν είχαμε θα μπορούσαμε να βασιστούμε και στις υπη-

ρεσίες των ανθρώπων αυτών, θα μπορούσαμε δηλαδή κάποια έξοδα να τα γλιτώσουμε με-

τά την τριετία πηγαίνοντας εκεί, ας πούμε, μία – δύο κοινωνικούς λειτουργούς. Από την 

στιγμή όμως που δεν έχουμε κανέναν, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε όλα αυτά τα έξοδα. 

Αυτήν την στιγμή δεν θα ήθελα να ψηφίσουμε, θα ήθελα να προβληματιστείτε, και θα 

μπορούσαμε την απόφαση να την πάρουμε και στο άλλο δημοτικό συμβούλιο.  

κ. Πρόεδρος: Το αναβάλουμε το θέμα.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω, το πρόγραμμα το 

χρειάζομαι, το έχω ανάγκη, λειτουργώ όπως λειτουργώ με πολύ κόπο, πιστέψτε με, αλλά 

οφείλω όμως να σας ενημερώσω.  

κ. Πρόεδρος: Θα συν - διαμορφώσουμε μια κοινή απόφαση  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Εγώ είμαι υπέρ της πρότασης, αλλά οφείλω όμως 

όλες τις παραμέτρους να σας τις εξηγήσω. Την απόφαση να πάρουμε τη επόμενη φορά. 

Καλό θα ήταν να την σκεφτούμε. 

κ. Πρόεδρος: Κυρία Αγιαννίδου, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία στο 

πρόγραμμα αυτό;  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Ναι, μέχρι 30 Μαρτίου. 

κ. Πρόεδρος: Μέχρι 30 Μαρτίου, άρα λοιπόν έχουμε τον χρόνο 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Την άλλη εβδομάδα πάλι έχουμε δημοτικό συμβού-

λιο, μόνο για αυτόν τον λόγο.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα κρατείται για επόμενο δημοτικό συμβούλιο.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Να κάνω μία πρόταση πάνω σε αυτό το θέμα. Τα προγράμματα αυτά 

όταν βγαίνουν, όπως και το βοήθεια στο σπίτι και οποιανδήποτε άλλα προγράμματα βγή-

καν με την προϋπόθεση τρία χρόνια να στηριχτούν από τον Κρατικό προϋπολογισμό και 

Ευρωπαϊκά κονδύλια και από κει και μετά να στηριχτούν από τον δήμο.  
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Μέχρι σήμερα η εμπειρία λέει ότι κανένα πρόγραμμα δεν στηρίχτηκε στην συνέχεια από 

τους δήμους. Η πρότασή μας είναι να ετοιμαστεί η κυρία αντιδήμαρχος με το συγκεκριμέ-

νο θέμα, αφού το δέχτηκε το Σώμα να αναβληθεί, να υποβληθεί πρόταση και να ενταχθεί. 

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Να απαντήσω,.. 

κ. Πρόεδρος: Δεν χρειάζονται απαντήσεις, αναβάλλεται το θέμα, για οικονομία χρόνου.  

 

 - Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ   20ο: «Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για 

εξόφληση αμοιβών υπαλλήλων – αιρετών που δεν καταβλήθηκαν το έτος 

2011». 

 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο 22ο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι αφορά, συγνώμη 

στο 20ο που αφορά: «Την αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012 για εξόφληση αμοιβών υπαλλήλων και αιρετών που δεν καταβλήθηκαν το έτος 

2011». Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό και τρέχω, διότι ο χρόνος μας τελειώνει.  

Ομόφωνα ναι; Ναι 

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   11ο: «Έγκριση υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το 

έτος 2012». 

 

Και ξαναγυρίζω στο 11ο θέμα: «Έγκριση υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου 

Σερρών για το έτος 2012». Είναι κάθε χρόνο αυτό, τρέχει το πρόγραμμα. 

Ομόφωνα ναι; Ναι. (ζητάει τον λόγο η κ. Μπιτζίδου. 

Αν χρησιμοποιήσετε μόνο ένα λεπτό θα σας δώσω τον λόγο. Κυρία Μπιτζίδου, κυρία αντι-

δήμαρχος έχετε τον λόγο. 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Λοιπόν, αυτό όπως γράφεται στην εισήγηση, οι τρεις 

εκδηλώσεις του δήμου γίνονται για πολλά – πολλά χρόνια, έχουν γίνει θεσμός. Από κει και 

πέρα εγώ θέλω να σταθώ στην τέταρτη διοργάνωση, η οποία είναι μια πραγματική τουρι-

στική ατραξιόν της πόλης του δήμου μας και παραπέρα. Γιατί από ότι βλέπετε ότι μετά από 

την συνεργασία που έχουμε με τις ομάδες παλαιμάχων του μπάσκετ οι οποίες διεξάγουν 

τους αγώνες τους κάθε χρόνο, έχουμε έρθει σε επαφή με τις μεγάλες δόξες του παρελθό-

ντος, τρανταχτά ονόματα, Γαλακτερός, Σιγάλας, και λοιπά, οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί 

και θα έλθουν να διεξάγουν φιλικό αγώνα με τους παλαίμαχους των Σερρών. Πιστεύω ότι 

θα είναι μια πολύ εξαιρετική εκδήλωση, ο στόχος όμως είναι αυτός ο οποίος, νομίζω ότι 

αξίζει τον κόπο, γιατί ο τομέας παιδείας διοργανώνει όλη αυτήν την εκδήλωση για φιλαν-

θρωπικό σκοπό για τα παιδιά, και ότι έχει σχέση με σίτιση, ρουχισμό και σχολικά είδη. Ε-

πειδή υπάρχει ευαισθησία ακόμη και στην σίτιση σχολείων εμείς προβαίνουμε σε διαδικα-

σίες ώστε αν υπάρχει ανάγκη στα σχολεία, που έχει ξεκινήσει να υπάρχει ανάγκη, να αντι-

μετωπίζουμε και αυτό το θέμα, γιατί το έχετε θέσει και δημόσια κάποιοι από δω μέσα και 

να ξέρετε ότι μεριμνούμε και σε αυτό το θέμα.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ, κυρία αντιδήμαρχος. 
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Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ευχαριστώ και εγώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Συμφωνώ απολύτως απλά, στο τρία αν μπορούσαμε, αν χωράει 

δεν ξέρω, να τιμήσουμε τον αείμνηστο τον γυμναστή, τον Βασίλη Πίτσο. Να μπει εδώ σαν 

γύρος των Σερρών, Βασίλης Πίτσος, του γυμναστή; Αν γίνεται. Αν μπορεί να το αναλάβει 

κάποιος για να πάρει το όνομά του για τις επόμενες.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, τον είχατε γυμναστή και πολύ από μας τον είχαν γυμναστή 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Γιατί είναι του στίβου, και επειδή κολλάει εδώ. 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Κοτρώνη, νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, 

και πάμε στο επόμενο θέμα, αυτό ομόφωνα νομίζω ναι, έτσι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   12ο: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΣ – Δήμου 

Σερρών για είσπραξη λογαριασμών νερού πρώην δήμων Σκουτάρεως, Λευ-

κώνα, Καπετάν Μητρούση και πρώην κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βρο-

ντούς».  

 

 

κ. Πρόεδρος: Είμαστε στο 12ο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόμη 5 λεπτά υπάρ-

χουν στην διάθεσή μας, άλλα 10 λεπτά, ωραία, εάν θέλετε τα τελειώνουμε και όλα, αλλά 

δεν μπορώ να κάνω τέτοια κατάχρηση, λοιπόν: «Έγκριση σύναψης (διακόπτεται από τον 

κύριο Αναστασιάδη) 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ πολύ να κάνεις εσύ κουμάντο. 

κ. Πρόεδρος: Με την σύμφωνη γνώμη σας, δεν κάνω εγώ κουμάντο, κύριε Αναστασιάδη. 

Εάν δεν συμφωνήσετε δεν μπορώ να κάνω τίποτε! Λοιπόν, 12ο θέμα: «Έγκριση σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΣ – Δήμου Σερρών για είσπραξη λογαριασμών 

νερού πρώην δήμων Σκουτάρεως, Λευκώνα, Καπετάν Μητρούση και πρώην κοινοτήτων 

Ορεινής και Άνω Βροντούς». Εισηγητής ο κύριος Αραμπατζής. Λοιπόν, κύριε Αραμπατζή 

έχετε τον λόγο.  

Αραμπατζής Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, προτείνουμε όπως ο δήμος 

Σερρών και η ΔΕΥΑ Σερρών προβούν σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης και προκει-

μένου ο δήμος να μπορέσει να εισπράξει τις οφειλές από τους δημότες των πρώην δήμων 

Καπετάν Μητρούση, Λευκώνα και Σκουτάρεως και τις δύο πρώην κοινότητες Ορεινής και 

της Άνω Βροντούς και είναι γνωστό ότι η ΔΕΥΑΣ διαθέτει εισπρακτικό μηχανισμό να υ-

πάρχει και η δυνατότητα η ΔΕΥΑΣ να εισπράττει τα υπόλοιπα των οφειλών για λογαρια-

σμό του δήμου, η οποία όπως σας είπα διαθέτει εισπρακτικό μηχανισμό. Η ισχύς της προ-

γραμματικής σύμβασης θα είναι διάρκειας τριών ετών και θα μπορεί να ανανεωθεί και να 

επεκταθεί με την σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Εφόσον συμφωνείται, παρακαλώ 

όπως προβούμε στην ψήφιση της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

δήμου και ΔΕΥΑΣ για την είσπραξη οφειλών του νερού.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κυρία Σαραντίδου, ερωτήσεις υπάρχουν; Ναι κύριε Γάτσιο.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Θέλω μια επιβεβαίωση κύριε πρόεδρε, ο αντιδήμαρχος αν ξέρει, εάν 

εισέπραττε ο δήμος σήμερα τα ποσά αυτά Φ.Π.Α. θα πλήρωνε; Νομίζω ότι ήρθε διάταξη 

που λέει ότι και ο δήμος πληρώνει Φ.Π.Α. Διότι εάν πλήρωνε δεν συμφέρει τους πολίτες 

αυτό.  
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κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Γιατί στα χωριά έχουν 4 χρόνια πε-

ρίοδο χάριτος; Για ποιο λόγο. Και βάζει εκεί μέσα τώρα από ότι άκουσα να γίνεται διακο-

πή του νερού, να εισπράττει η ΔΕΥΑΣ και να παίρνει και κέρδη. Τι πράγματα είναι αυτά, 

κύριε πρόεδρε. Τι γίνετε εδώ.  

κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις, η κυρία Σαραντίδου, άλλος τοποθέτηση επί του θέματος; Ο 

κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Γαλάνης. Κυρία Σαραντίδου έχετε τον λόγο.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Κατά αρχήν το θέμα δεν έγινε κατανοητό, δεν μιλάμε για τους 

τωρινούς λογαριασμούς, μιλάμε για τα χρέη που είχαν σαν δήμοι, τα οποία θα τα εισπρά-

ξουμε μέσω της ΔΕΥΑΣ σας φόρο - εισπρακτικός μηχανισμός. Δεν είναι η ΔΕΥΑΣ φόρο – 

εισπρακτικός μηχανισμός. Είναι μια υπηρεσία που σκοπός της είναι να προφέρει καλές υ-

πηρεσίες πάνω στο αγαθό αυτό που λέγεται νερό, με τιμές καλές και όλα αυτά. Δεν είναι 

εισπρακτικός μηχανισμός. Το ότι είναι ανταποδοτικές οι εργασίες της, εν μέρει δικαιολο-

γημένα, αν και δεν θα έπρεπε, αλλά δεν πρέπει να λειτουργήσει σαν φόρο – εισπρακτικός 

μηχανισμός. (συνεχίζει χωρίς να ακούγεται)  

κ. Αντιπρόεδρος: Μια παράκληση στο σώμα, να τελειώσουμε σήμερα, αν συμφωνείτε; 

Πρέπει να το αποφασίσουμε ομόφωνα. 

κ. Πρόεδρος: Εγώ θα προτείνω το εξής, λοιπόν, εάν δεν υπάρχει κώλυμα από κανέναν να 

προχωρήσουμε. (ακούγονται φωνές και επικρατεί οχλαγωγία).  

Ωραία, ομόφωνα το Σώμα αποφασίζει να συνεχίσουμε.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Κύριε Πρόεδρε, φυσικά έτσι όπως έφτασαν τα πράγματα εδώ συμ-

φωνούμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφέ-

ρεται μέσα ότι δεν υπάρχει εισπρακτικός μηχανισμός του δήμου Σερρών. Γιατί δεν υπάρχει 

εισπρακτικός μηχανισμός του δήμου Σερρών; Μια χαρά εισπράττουν, όπως εισέπραξαν 

όλους τους άλλους το τελευταίο μάλιστα διάστημα τέλος του ένδεκα με δώδεκα, έγιναν 

εισπράξεις, ας πούμε για τις βοσκές, για τέλη νεκροταφείων, για οποιανδήποτε άλλα τέλη. 

Θα μπορούσαν να εισπραχθούν και αυτά και να έχουμε γλιτώσει και τα Φ.Π.Α. προηγου-

μένως ο επικεφαλής της παράταξης, όταν μιλούσαμε για το δάνειο, ίσως δεν έγινε κατα-

νοητό, αυτό ακριβώς έλεγε. Αυτά κυρία Σαραντίδου, δεν είναι, οι πρώην δήμοι χρέωναν 

μια φορά τον χρόνο την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το νερό του δέκα θα το πληρώσουν 

το ένδεκα. Το ένδεκα ο δήμος Σερρών δεν ανέπτυξε μηχανισμό για να μπορέσει να τα ζη-

τήσει. Το ίδιο γίνεται το ένδεκα για να τα εισπράξει για το δώδεκα. Θα μπορούσε δηλαδή 

να προλάβει, (κάποιος τον διακόπτει). Δεν είναι έτσι; Θα μπορούσαμε να προλάβουμε και 

να γλιτώσουμε και το Φ.Π.Α. Είναι του δέκα που έπρεπε μα εισπραχθούν το ένδεκα, φυ-

σιολογική είναι η εξέλιξη. Δεν είναι ανατροπή σε κάτι, ή δεν είχαν εισπραχθεί από παλαιό-

τερα. Μα έτσι γίνεται. Τέλος πάντων.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Σας διαφεύγει ένα πράγμα ότι η ΔΕΥΑΣ απαγορεύεται αυστη-

ρώς να υπάρξει ίχνος κέρδους. Απαγορεύεται αυστηρώς. Ίχνος κέρδους απαγορεύεται. 

Αυστηρώς, να το ξέρετε. Δεύτερον, μια χαρά πληρώνει ο κόσμος τα νερά στο δήμο, μια 

χαρά. Μην πάτε τώρα, γιατί έχω διαβάσει μέσα ότι θα κοπεί λέει και το νερό. Η ΔΕΥΑΣ 

θα κόψει το νερό στα χωριά, το είπα και άλλη φορά ότι στραγγαλίζεται τα νοικοκυριά στα 

χωριά. Αφήστε μια περίοδο χάριτος και σιγά – σιγά να εγκλιματιστούν αυτοί οι άνθρωποι 

στο δήμο Σερρών. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να το καταλάβει ο χωρικός ότι θα πάει να του 

κόψει το νερό. Δεν κάνει, περιμένετε, μην βιάζεστε, σιγά – σιγά. Αλλά να ξέρετε ένα 

πράγμα ότι απαγορεύεται αυστηρώς ίχνος κέρδους. Διότι αυτό είναι αγαθό, το οποίο δεν το 

παράγει ο δήμος, το διανέμει. Αυτό να το ξέρετε.  
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Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλους εδώ μας ενδια-

φέρει να έχουμε έσοδα, γιατί και από την συζήτηση του πρώτου θέματος, αντιλαμβανόμα-

στε ότι μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα έσοδα. Αυτήν την δύσκολη εποχή ποιος συνά-

δελφος δεν θέλει να έχουμε έσοδα στον δήμο. Ίδια έσοδα εννοώ. Όμως θέλω να αντικρού-

σω λίγο το επιχείρημα του συναδέλφου, του κυρίου Γάτσιου. Ο δήμος, αν θυμάστε καλά το 

αποσύραμε αυτό το θέμα. Είχε έρθει πολύ πριν το θέμα αυτό της προγραμματικής, το από-

συρα για έναν και μοναδικό λόγο. Για να δώσω την μάχη που χρειαζόταν να δώσω, κύριε 

πρόεδρε, συλλέγοντας όλες αυτές τις δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες στοιχεία των χρεω-

στών, Οι υπάλληλοι του δήμου Σερρών, έχω έγγραφο από τον κύριο Γιαννάκη, που σε συ-

νεργασία με υπαλλήλους των Δημοτικών Ενοτήτων μαζεύαμε από την εφορία τα στοιχεία 

των χρεωστών, μιλάμε ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες, έπρεπε να ενοποιηθούν σε αυτούς 

τους χρηματικούς καταλόγους για να βγάλουμε άκρη. Κάναμε πάρα πολύ, πραγματικά 

δουλειά, ο μηχανισμός του δήμου, για να βγάλουμε άκρη και να γίνουν ενοποιημένοι χρη-

ματικοί κατάλογοι στον Καλλικρατικό δήμο Σερρών και τα αποτελέσματα ήρθαν φυσικά 

μετά τον Αύγουστο, γιατί η εγκύκλιος που λέει ο κύριος Γάτσιος, βέβαια ο νόμος ψηφί-

στηκε εκείνη την περίοδο, τον Αύγουστο, αλλά η εγκύκλιος ήρθε στο τέλος της χρονιάς. 

Και τελικά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, κύριε πρόεδρε, έχουμε εισπράξει κοντά στο μισό ε-

κατομμύριο ευρώ από αυτές τις οφειλές, δηλαδή τα διάφορα τέλη που είχαν οι πρώην δη-

μοτικές ενότητες και η συγκεκριμένη συμφωνία, όπως είπε ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, 

είναι αυτά τα οποία μένουν ως χρέη από τα τέλη του νερού. Δηλαδή μιλάμε για τα τέλη της 

ύδρευσης. Επομένως και μηχανισμός του δήμου υπήρχε και έκανε την προσπάθειά του και 

έχω το έγγραφο, είναι στην διάθεσή σας, το έγγραφο του κυρίου Γιαννάκη, σαν απάντηση 

έδωσε ο κύριος Γιαννάκης για όλο αυτό το πρόβλημα των χρεωστών και των στοιχείων 

τους, που ενοποιήθηκαν στον Καλλικρατικό δήμο Σερρών. Ειλικρινά σας το λέω, επειδή 

κύριοι συνάδελφοι, το απόσυρα ο ίδιος προσωπικά.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα να μπει σε ψηφοφορία.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Ένα δευτερόλεπτο. 

κ. Πρόεδρος: Ναι. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Θα σας πω, κοιτάξτε είναι σοβαρό το θέμα, μπορεί να βιαζόμαστε 

και να έχουμε κουραστεί. Εδώ με την κατάσταση ο κύριος Μυστακίδης είναι εδώ, παρέ-

δωσα στον κύριο Μυστακίδη, ή στην οικονομική υπηρεσία να λέω καλύτερα, παρέδωσα 

ένα φορολογικό κατάλογο ανείσπρακτο τριάντα ένα μισό, γιατί στο τέλος της χρονιάς βε-

βαιώσαμε τα ποσά αυτά και δεν προλάβαμε να τα εισπράξουμε. Ο κόσμος ήθελε να πλη-

ρώνει. Όλο το ένδεκα, μάλλον προς τον Δεκέμβριο πρέπει να ξεκίνησε ο μηχανισμός. Πρό-

ταση:επειδή κάθε μήνα έπαιρνε 1%, χωρίς να φταίει ο πολίτης. Ερχόταν εδώ και δεν τα 

δεχόταν. Να ληφθεί μέριμνα για αυτό να μην πληρώσουν από το δέκα και μέχρι τότε που 

άρχισε ο μηχανισμός, να πληρώνουν το 1% κάθε μήνα.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, να το βάλουμε σε ψηφοφορία το θέμα.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:                         Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 
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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 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα:             Ναι 
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Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   13ο: «Συζήτηση – ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προβλημάτων 

της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα όρια του Δήμου Σερρών». 

 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο 13ο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: «Συζήτηση – ενημέρωση του 

Δημοτικού Συμβουλίου επί των προβλημάτων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης». Θέλετε να 

το αποσύρω το θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον, ας το αποσύρουμε και αυτό, και εφόσον εγώ 

ρώτησα τον εισηγητή, δέχεται να αποσυρθεί και να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. 

Ευχαριστούμε πολύ.  

 

 - Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ   14ο: «Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επί δίμηνου για τις ανάγκες 

του γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας και Εργασιών του δήμου Σερρών». 

 

 

κ. Πρόεδρος: 14ο θέμα «Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επί δίμηνου για τις 

ανάγκες του γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας και Εργασιών του δήμου Σερρών». Εισηγη-

τής ο κύριος Μυστακίδης. Έχετε διαβάσει την εισήγηση; Ομόφωνα ναι; Όχι. Εισήγηση ο 

κύριος Μυστακίδης.  

Μυστακίδης Παύλος: Κύριε Πρόεδρε, επειδή όλες αυτές οι θέσεις εργασίας που είχαμε 

επί δίμηνο τελείωσαν, και τα πεντάμηνα και τα υπόλοιπα προγράμματα θα αργήσουν και 

επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες τεχνικής φύσεως στον δήμο, λόγω και της 

συνένωσης με τους υπόλοιπους Καποδιστριακούς δήμους χρειαζόμαστε, υπάρχει μεγάλη 

ανάγκη να προσλάβουμε κάποιο προσωπικό. Αυτό το προσωπικό τι είναι; Είναι ένας χειρι-

στής για το grader. Το δεύτερο που έχουμε, διότι ο δήμος Σερρών έχει έναν χειριστή, και 

αυτήν την στιγμή έχουμε δύο grader, το οποίο το χειριζόταν κάποιοι συμβασιούχοι, διμηνί-

τες, στο παρελθόν, παρομοίως ένας χειριστής για σκαπτικό μηχάνημα και δύο εργάτες, έ-

νας βαφέας για να υποστηρίξει τον έναν και μοναδικό βαφέα που έχουμε στον δήμο και 

έχουμε αμέτρητες υποχρεώσεις σε σχολεία, σε ιατρεία, σε κοινότητες, κούνιες, παιδικές 

χαρές, όλα αυτά πρέπει να βαφούν, ένας σιδεράς, ένας μαραγκός και τρεις τεχνίτες ξυλο-

τύπων για να κατασκευάσουν κάποια κράσπεδα, να διορθώσουμε πλάκες πεζοδρομίων και 

για αυτό εισηγούμαι την ψήφιση αυτού του θέματος από όλο το δημοτικό συμβούλιο για 

να προσλάβουμε αυτούς τους ανθρώπους.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε το ψηφίζουμε με την διαβεβαίωση του κυρίου αντι-

δημάρχου ότι τα πεντάμηνα, γιατί υπάρχουν τέτοιες ειδικότητες, αργούν. Και υπάρχει επι-

τακτική ανάγκη.  
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Από κει και πέρα εκείνο που θέλω να παρατηρήσω και το λέω για ακόμη μια φορά, είναι 

βέβαια στην διακριτική ευχέρεια της απ’ ευθείας πρόσληψης από τον κύριο δήμαρχο, καλά 

είναι όμως και σύσσωμη η αντιπολίτευση που εκπροσωπεί κάποιους ανθρώπους, όχι για 

ρουσφέτι, που έχουν ανάγκη για εργασία, καλό είναι κάθε φορά να ρωτούμαστε και εμείς. 

Εγώ προσωπικά δεν έχω κανέναν άνθρωπο αυτή την στιγμή, αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει 

να γίνεται.  

Μυστακίδης Παύλος: Σας διαβεβαιώνω, κύριε Μηλίδη, ότι αυτό έχει γίνει στο παρελθόν. 

Δεν ξεχωρίζουμε ανθρώπους. Το μοναδικό κριτήριο και το βασικότερο είναι η ικανότητα 

να κάνει αυτή την εργασία για την οποία προσλαμβάνεται. Τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ 

αυτό το πράγμα συνέβαινε. Και δεν ήταν κριτήριο, τίνος κόμματος ήταν, ποιας παράταξης. 

(επικρατεί οχλαγωγία, ακούγονται μη ευκρινώς οι κ.κ. Μηλίδης και Αναστασιάδης) 

Μηλίδης Θεόδωρος: Εγώ δεν μίλησα για κόμμα, για αναξιοπαθούντες είπα.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Καθ’ όλοι την διάρκεια του προηγούμενου χρόνου η παράταξή 

μας, αλλά και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίσαμε χωρίς ενδοιασμούς, ψηφίσαμε την 

πρόσληψη 167 διμηνιτών για διάφορες εργασίες του δήμου μας. Κανένας δημοτικός σύμ-

βουλος αυτή την στιγμή δεν γνωρίζει ποιοι ήτα αυτοί. Και αυτό έχει πολύ μικρή σημασία. 

Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία ότι έπρεπε οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο κόσμος να ήξε-

ρε με ποια κριτήρια προσλήφθηκαν αυτοί οι εργαζόμενοι. Σε μια περίοδο, κύριε πρόεδρε, 

που καταργούνται επιτεύγματα και κατακτήσεις θα πρέπει η διοίκηση να είναι, θα πρέπει 

μια διοίκηση να λειτουργήσει με δικαιοσύνη, θα πρέπει μια διοίκηση να λειτουργήσει με 

αξιοκρατία και διαφάνεια. Τα τρία αυτά στοιχεία εκτιμώ ότι καθορίζουν μια χρηστή διοί-

κηση. Αυτήν την χρηστή διοίκηση δεν την είδαμε όσον αφορά το θέμα αυτό των προσλή-

ψεων των 167 διμηνιτών. Για αυτό και η παράταξή μας αυτούς τους δέκα αυτούς δεν θα 

τους ψηφίσει. Γιατί εκτιμώ, κύριε Σταυρόπουλε, γιατί εκτιμώ ότι και αυτές οι προσλήψεις 

είναι σε αυτήν την περίπτωση.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα να πω.  

κ. Πρόεδρος: Ναι. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ο κύριος Χουρουζίδης έχει απόλυτο δίκαιο, ουδέποτε εγώ, σαν 

δημοτικός σύμβουλος δεν έβαλα ούτε έναν να δουλέψει. Και δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι 

άνθρωποι. Από πού έρχονται και που πάνε. Δηλαδή δεν έχουμε δικαίωμα εμείς κανένα; Να 

ξέρουμε τι συμβαίνει; Δεν είναι στο χέρι σας κύριε Μυστακίδη, εδώ είναι δουλειά του Αγ-

γελίδη, αυτός τα καθορίζει. Πιστεύω ότι είσαι αγνός άνθρωπος, δεν λέω, όμως κύριε πρόε-

δρε, αυτά που κάνετε, αυτά που είπε και ο κύριος Μηλίδης, να βάζουμε και εμείς κανέναν 

άνθρωπο, διότι και εμείς από δω είμαστε. Εντάξει; Είναι κρίμα αυτό που γίνεται.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Σας παρακαλώ, ακούω πράγματα εδώ, μιλάμε για ρουσφέτι 

και αυτό που διεκδικούν είναι να μοιραστεί το ρουσφέτι. (ακούγονται γέλια) Δηλαδή τρε-

λαίνομαι. Να βάλουμε αντικειμενικά κριτήρια το κατανοώ, ως πρόταση, αλλά το να λέμε 

ξέρετε να βάλουμε και εμείς από τους 100 τους 50, δηλαδή να μοιράσουμε το ρουσφέτι; Ή 

είναι ρουσφέτι και λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, ή δεν είναι ρουσφέτι και καλά κάνει 

η δημοτική αρχή.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν είπαμε εμείς.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Αυτό είπες.  

κ. Πρόεδρος: Δεν χρειάζεται να σηκώνουμε, κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Κύριε πρόεδρε, κύριε πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Ναι. 
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Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Νομίζω ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και ο κύριος Μηλίδης, ως 

επικεφαλής της παρατάξεως επανειλημμένα, διότι σε κάθε συμβούλιο, παρά συμβούλιο 

έχουμε θέμα διμηνιτών, επανειλημμένα θέσαμε το θέμα αυτό που είπε τώρα ο κύριος Χου-

ρουζίδης, και είπαμε ότι πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένα σύστημα αντικειμενικό. Να εξε-

τάζουμε, ξέρω εγώ, την οικογενειακή κατάσταση, τον χρόνο ανεργίας. Να υπάρχει ένα τέ-

τοιο αντικειμενικό σύστημα για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτούς που έχουν την μεγαλύ-

τερη ανάγκη. Αυτό αν το κάνατε, μπράβο σας. Εμείς δεν το ξέρουμε αυτό. Θα πρέπει λοι-

πόν, γιατί η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει όχι μονάχα, την ξέρετε την παροιμία. Πρέπει λοι-

πόν, αυτό να είναι πλέον ξεκάθαρο, διαφανές, να είναι διαυγές, να αναρτάται κάπου επι-

σήμως, να υπάρχει μια λίστα και να ξέρουμε από κει τι γίνεται. Το ιδανικότερο θα ήταν, 

την τακτική των διμηνιτών την έχετε εφαρμόσει κατά κόρον, να κάνετε μια λίστα, έναν 

πίνακα εκ περιτροπής. Να καλέσετε κάποια στιγμή τους ανθρώπους να έρθουν, να κάνετε 

μια λίστα και από κει να παίρνουμε. Να ξέρετε ότι ο τάδε ένα τρία παιδιά και 10 μήνες ά-

νεργος, να τον βάλουμε, παράδειγμα. Αυτό ήθελα να πω και θα διαλύονται όλοι οι ψίθυροι 

εδώ πέρα μέσα. Τα ψηφίζουμε κάθε φορά με μισή καρδιά. Γιατί υπάρχει αυτή ακριβώς η 

αμφιβολία.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

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 
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Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Όχι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   15ο: «Έγκριση της χρονικής παράτασης της συμβάσεως καυσίμων για την κίνη-

ση των οχημάτων και την θέρμανση των κτιρίων του δήμου για επιπλέον 

τρεις (3) μήνες». 

 

 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο 15ο: «Έγκριση της χρονικής παράτασης της συμβάσεως καυ-

σίμων για την κίνηση των οχημάτων και την θέρμανση των κτιρίων του δήμου για επιπλέ-

ον τρεις (3) μήνες». Ομόφωνα ναι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   16ο: «Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 10-03-2012, δώδεκα 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου Polaris Ranger RZR, τα οποία αποτελούν 

μέρος της με αρ. πρωτ. 74678/06-12-2011 σύμβασης για την προμήθεια ε-

ξοπλισμού για τη λειτουργία της σχολής ασφαλούς οδήγησης και του πάρ-

κου κυκλοφοριακής αγωγής του δήμου Σερρών». 
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κ. Πρόεδρος: 16ο θέμα: «Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 10-03-2012, 

δώδεκα ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου Polaris Ranger RZR, τα οποία αποτελούν μέρος 

της με αρ. πρωτ. 74678/06-12-2011 σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λει-

τουργία της σχολής ασφαλούς οδήγησης και του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του δή-

μου Σερρών». Ομόφωνα ναι; Όχι η κυρία Σαραντίδου.  

 

  - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   17ο: «Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης κατάθεσης ειδικού 

προστίμου για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 αυθαιρέ-

των κατασκευών ιδιοκτησίας του δήμου Σερρών, λόγω λήξης οικονομικού 

έτους 2011, συνολικού ύψους 1.000,00 ευρώ». 

 

 

κ. Πρόεδρος: 17ο θέμα: «Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης κατάθε-

σης ειδικού προστίμου για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 αυθαιρέτων 

κατασκευών ιδιοκτησίας του δήμου Σερρών, λόγω λήξης οικονομικού έτους 2011, συνολι-

κού ύψους 1.000,00 ευρώ».  

Ναι, ομόφωνα.  

  

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   18ο: «Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για 

αλλαγή κωδικών πάγιας προκαταβολής». 

 

κ. Πρόεδρος: 18ο θέμα: «Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012 για αλλαγή κωδικών πάγιας προκαταβολής». Τυπική αναμόρφωση του προϋπολογι-

σμού, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου. 

Ομόφωνα, ναι.  

Είναι καθαρά τυπική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το έγγραφο του Υ-

πουργείου που ήρθε τον Δεκέμβριο του 2011.  

Γαλάνης Στέργιος: Δυο λέξεις, κύριε πρόεδρε;  

κ. Πρόεδρος: Ναι. 

Γαλάνης Στέργιος: Σύμφωνα με το έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης ζητήθηκε να 

κάνουμε αυτήν την αναμόρφωση για τον κωδικό της πάγιας προκαταβολής. Καθαρά λογι-

στικό, τίποτε άλλο δεν αφορά. Καθαρά λογιστικό. (Κάτι λέει ο κύριος Αναστασιάδης χω-

ρίς να ακούγεται και γίνεται για λίγο διάλογος μεταξύ του κ. Γαλάνη και του κ. Αναστα-

σιάδη). Όχι ο κύριος Αναστασιάδης 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   19ο: «Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για 

καταβολή δαπανών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων πρώην ΤΥΔΚ». 
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κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, πάμε στο 19ο θέμα: «Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2012 για καταβολή δαπανών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων πρώην 

ΤΥΔΚ». 

Ομόφωνα, ναι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   21ο: «Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: [Προμήθεια 

εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης δήμου Σερρών] ποσού 

360.786,06 ευρώ από το Ε.Π. Μακεδονία Θράκη 2007-2013 και έγκριση 

τροποποίησης της με αριθμό 119/2011 μελέτης προμήθειας». 

 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο 21ο θέμα, το 20ο το είπαμε: «Αποδοχή χρηματοδότησης για την 

υλοποίηση της πράξης: [Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης 

δήμου Σερρών] ποσού 360.786,06 ευρώ από το Ε.Π. Μακεδονία Θράκη 2007-2013 και 

έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 119/2011 μελέτης προμήθειας». 

Ομόφωνα, ναι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   27ο: «Έγκριση απόδοσης κερκίδων γηπέδου το οποίο βρίσκεται στο αθλητικό 

κέντρο Ομόνοιας στο νομικό πρόσωπο του δήμου Σερρών». 

 

 

κ. Πρόεδρος: Το 22ο το περάσαμε, πάμε στο 27ο θέμα, το 26ο αναβλήθηκε, το 27ο: «Έ-

γκριση απόδοσης κερκίδων γηπέδου το οποίο βρίσκεται στο αθλητικό κέντρο Ομόνοιας 

στο νομικό πρόσωπο του δήμου Σερρών». 

Ομόφωνα, ναι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   28ο: «Έγκριση ανταλλαγής ή μη οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρου πρασί-

νου, με δημοτικό οικόπεδο». 

 

 

κ. Πρόεδρος: 28ο: «Έγκριση ανταλλαγής ή μη οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρου 

πρασίνου, με δημοτικό οικόπεδο». 

Ομόφωνα, ναι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   29ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για 

τους μήνες Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο του 2012». 

 

κ. Πρόεδρος: 29ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για 

τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο του 2012». 

Όχι ο κύριος Αναστασιάδης.  
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 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ   30ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερρών από 

τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Σερρών στον κ. Τσίκο Βασί-

λειο». 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

κ. Πρόεδρος: 30ο θέμα: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερ-

ρών από τον δικαστικό επιμελητή του πρωτοδικείου Σερρών στον κ. Τσίκο Βασίλειο». 

Ομόφωνα, ναι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   31ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερρών από 

τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Σερρών στον κ. Βαϊτση Δημή-

τριο». 

 

κ. Πρόεδρος: 31ο θέμα: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερ-

ρών από τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Σερρών στον κ. Βαϊτση Δημήτριο». 

Ομόφωνα, ναι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   32ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερρών από 

τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών στον κ. Ιωάννη Β. Γιαννή». 

 

κ. Πρόεδρος: 32ο θέμα: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερ-

ρών από τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών στον κ. Ιωάννη Β. Γιαννή». 

Ομόφωνα, ναι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   33ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερρών από 

την δικαστική επιμελήτρια Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Χαμλαλέ». 

 

κ. Πρόεδρος: 33ο θέμα: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερ-

ρών από την δικαστική επιμελήτρια Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Χαμλαλέ». 

Ομόφωνα, ναι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   34ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης υπ΄ αριθμ. 1131/10 απόφασης του 

Εφετείου Θεσσαλονίκης από την δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου 

Χανίων κ. Μουντογιαννάκη Μαρία». 
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κ. Πρόεδρος: 34ο θέμα: «Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης υπ΄ αριθμ. 1131/10 από-

φασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης από την δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Χα-

νίων κ. Μουντογιαννάκη Μαρία». 

Ομόφωνα, ναι.  

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ   35ο: «Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου 

Σερρών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την Δημοτική 

αγορά». 

 

κ. Πρόεδρος: 35ον θέμα: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μισό λεπτό να το διαβάσω (κάτι 

λέει ο κ. Αναστασιάδης και ακούγονται γέλια) 35ο θέμα: «Καθορισμός ύψους αμοιβής δι-

κηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου Σερρών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας σχετικά με την Δημοτική αγορά». 

Εισήγηση από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γαλάνη.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, το θέμα έρχεται ύστερα από απόφαση της οικονομι-

κής επιτροπής  

κ. Πρόεδρος: Λίγη ησυχία. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μέσα στο θέμα, η απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής, η οποία ορίζει ως εκπροσώπους του δήμου Σερρών για την υπόθεση την συγκε-

κριμένη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Σωτη-

ρέλη Γεώργιο, δικηγόρο παρά Αρείω Πάγω, μόνο για την αίτηση ακύρωσης, για την εκδί-

καση της υπόθεσης τον Μάιο, η αμοιβή, όπως με πληροφόρησε ο κύριος καθηγητής, επει-

δή έπρεπε να του τηλεφωνήσω για να διευκρινίσω, η απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

αφορούσε και την αίτηση αναστολής και την αίτηση ακύρωσης, όπως με διεμήνυσε ο ίδιος 

η αμοιβή του είναι δέκα χιλιάδες ευρώ συν Φ.Π.Α., η πίστωση που έχουμε είναι λίγο πα-

ραπάνω, ο ίδιος μου είπε ότι είναι δέκα χιλιάδες ευρώ συν Φ.Π.Α. και όταν του ζήτησα τον 

λόγο για να εξηγήσω στο Σώμα για ποιο λόγο, πως αναλύεται αυτή η αμοιβή, μου είπε ότι 

είναι 45% η εφορία του, 15% η παρακράτηση από το πανεπιστήμιο, τα έξοδα είναι τριακό-

σια με τετρακόσια ευρώ και η καθαρή του αμοιβή είναι 3.650,00 ευρώ. Αυτά τουλάχιστον 

μου ανέφερε, τα αναφέρω και εγώ στο Σώμα. Πρόκειται για την υπόθεση που έχει προκύ-

ψει για την Δημοτική αγορά, ενημερώνω τους συναδέλφους, στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας, η υπόθεση εκδικάζεται, η αίτηση ακύρωσης τον Μάιο, και αυτή είναι η εισήγηση.  

κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κύριος Μηλίδης.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Μια ερώτηση, κύριε πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Έχω να κάνω τοποθέτηση. 

Γαλάνης Στέργιος: Μια τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για έναν συνά-

δελφο καθηγητή, ο κύριος Κατιρτζόγλου ξέρει, ο οποίος ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις, 

είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας, παρίσταται αρκετές φορές, είναι υπόθεση δύσκολη. Πέ-

ρασε από την οικονομική επιτροπή, είναι μια υπόθεση ιδιαίτερη και για αυτόν τον λόγο 

έρχεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε αντιδήμαρχε, γιατί είναι ερευνητικό έργο που βάζει 15% ο 

κύριος καθηγητής;  
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Γαλάνης Στέργιος: Μου είπε ότι παρακρατείται από την παράστασή του. Επειδή είναι κα-

θηγητής πανεπιστημίου, κύριοι συνάδελφοι, του δίνετε η δυνατότητα να παρίσταται στα 

δικαστήρια του παρακρατεί το πανεπιστήμιο το 15%. Έτσι μου ενημέρωσε τουλάχιστον. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Το άλλο είναι, κύριε αντιδήμαρχε, αφού υπάρχει για το θέμα ψήφι-

ση με 39 – 41. Εδώ μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. 39 ψήφισαν την κατεδάφιση εδώ, υ-

πάρχει δηλαδή ένα ατού, γιατί χρειάζεται να είναι καθηγητής πανεπιστημίου; Άρα δηλαδή, 

εγώ ξέρω και οι δικηγόροι, όπως είσαστε εσείς εδώ, εξαίρετοι δικηγόροι, νομίζω ότι και οι 

δικηγόροι των Σερρών έχουν ασχοληθεί με το Συμβούλιο Επικρατείας, έχουν κάνει παρα-

στάσεις και θα έχετε αυτό το πλεονέκτημα και θα είναι εύκολο, είναι αυτό που ζητάει ο 

Σερραϊκός λαός. Γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε τόσο.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριοι συνάδελφε, είναι μια απόφαση εξειδικευμένη, ιδιαιτέρου εν-

διαφέροντος και πιστεύει η δημοτική αρχή, για αυτό και έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο, 

ότι θα πρέπει να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, για αυτό ορίζεται ένας άν-

θρωπος, ο οποίος έχει τις δυνατότητες, άλλωστε σαν λέω εισηγούμαι την απόφαση της οι-

κονομικής επιτροπής. Έπεσε σε μένα αυτό το βάρος, μετά από απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής έρχεται το θέμα εδώ. Δεν γινόταν διαφορετικά, αν υπήρχε απόφαση της οικονο-

μικής επιτροπής, και μόνο για το ένα δικαστήριο, κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι, για το δικαστήριο της αίτησης ακύρωσης, όχι για το δικαστήριο της αίτησης α-

ναστολής.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε,  

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτό, κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ερώτηση θα κάνω.  

κος Πρόεδρος: Περιμένετε, έχει άλλος σειρά. Ο κύριος Κοτρώνης, η κυρία Σαραντίδου, 

όχι. Ερώτηση, για ερώτηση μιλάμε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ να κάνω μια ερώτηση.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Χρυσανθίδης.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Ανέφερε δυο φορές ο κύριος αντιδήμαρχος ότι η οικονομική 

επιτροπή αποφάσισε τον κύριο Σωτηρέλη. Η οικονομική επιτροπή εξουσιοδότησε τον πρό-

εδρο να βρει δικηγόρο, όνομα δεν είπαμε, αυτό θέλω να διευκρινίσω, ούτε ποσό. 

Γκότσης Ηλίας: Ούτε όνομα, ούτε αμοιβή.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Αυτός ο δικηγόρος νομίζω ότι είναι ειδικός για τέτοιες περιπτώ-

σεις. 

κ. Πρόεδρος: Κάντε ησυχία, όχι ομιλίες, παρακαλώ πολύ.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Είναι πάρα πολύ καλός, τον γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Σω-

τηρέλη, διαχειρίστηκε δική μου υπόθεση όταν ήμουν στην νομαρχία, ήμουν έκπτωτος νο-

μαρχιακός σύμβουλος και με την παράστασή του δικαιώθηκα και επανήρθα στο νομαρχια-

κό συμβούλιο. Όμως θεωρώ ότι η αμοιβή δηλαδή είναι πολύ υψηλή.  

Γαλάνης Στέργιος: Σας τα είπα αναλυτικά, κύριε συνάδελφε. Όπως ακριβώς σας τα ανέ-

φερα, είναι 3.650,00 ευρώ η καθαρή αμοιβή του. Αυτά τα ποσοστά που είπα, η εφορία, η 

παρακράτηση από το πανεπιστήμιο, τα έξοδα της παράστασης. 

κ. Πρόεδρος: Ωραία, τα είπατε. Ο κύριος Αναστασιάδης ερώτηση;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Επειδή έτυχε δυο φορές, μια φορά με τον κύριο Κοτρώνη, να 

πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας για το Κρόνιο και είχαμε καθηγητή πανεπιστημίου, και 

μας κέρδισε την δίκη, ένα πολύ σοβαρό παιδί, και πήρε ο άνθρωπος από μας από 1.000,00 

ευρώ. Ακούτε. 3.000,00 ευρώ πήρε από όλους μας, κύριε Κοτρώνη, αυτά πήρε ο καθηγη-

τής πανεπιστημίου και τα είχε βάλει με ίδρυμα με το γηροκομείο, ακούτε, ποιος είναι αυ-

τός που θα πάρει 12.000,00 ευρώ, τι είναι αυτός;  
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Εγώ προσωπικά να ξέρετε ένα πράγμα, κύριε πρόεδρε, η κυρία Τσίκα, η οποία είναι φοβε-

ρή δικηγόρος των Αθηνών αυτή η οποία κέρδισε, την προσωρινή αυτή κατεδάφιση, γιατί 

φοβούνται επειδή έχουν κάνει παρανομίες, για αυτόν τον λόγο φοβούνται, με πήρε, μόνο 

αυτή πήρε 800,00 ευρώ για να παραστεί. 300,00 ευρώ ήταν το παράβολο και 500,00 ευρώ 

ήταν η αμοιβή της που παρέστη όταν πήγαμε στην Αθήνα. Ποιος είναι δηλαδή αυτός είναι 

τόσο μάγκας που παίρνει δέκα χιλιάδες; Ή βρήκε εδώ ανόητους ανθρώπους και τους εκμε-

ταλλεύεται. (ακούγονται διαμαρτυρίες από το Σώμα) 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, ανακαλέστε αυτήν την στιγμή. (παρόλα αυτά ο κ. Α-

ναστασιάδης συνεχίζει στο ίδιο ύφος). Ανακαλέστε αυτήν την στιγμή. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Είναι τόσο μάγκας ή δεν είμαστε εμείς ανόητοι να πληρώσουμε 

δέκα χιλιάδες ευρώ. 

κ. Πρόεδρος: Σας ανακαλώ στην τάξη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Για ποιο πράγμα;  

κ. Πρόεδρος: Για αυτό που εκστομίσατε προηγουμένως. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τι είπα, εμείς δεν είμαστε ανόητοι να πληρώσουμε τόσα λεφτά.  

κ. Πρόεδρος: Τι είπατε; ΑΝΟΗΤΟΥΣ!  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Για μένα είπα, δεν είπα για σένα. Για μένα είπα, δεν είπα για 

σένα. Εγώ δεν είμαι ανόητος να πληρώσω δέκα χιλιάδες ευρώ. (ακούγονται πάλι φωνές 

από το Σώμα, κάποιος λέει ότι αλλιώς το είπατε προηγουμένως) Και συνεχίζει, όχι για μέ-

να είπα. Για μένα είπα, κύριε πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Εάν το είπατε αυτό. (Πάλι το Σώμα φωνάζει, το είπε ο άνθρωπος, το είπε). 

Το Σώμα άκουσε. Είναι καταγεγραμμένα. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Για μένα είπα. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ, τι ακούσατε εσείς; 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Για μένα είπα. Τίποτε 

κ. Πρόεδρος: Θέλω από σας, τι ακούσατε;   

(χτύποι κουδουνιού). Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι μπορείτε να σταματήσετε να γε-

λάτε. (χτύποι κουδουνιού) Μπορείτε να σταματήσετε να γελάτε και να κουβεντιάζετε με-

ταξύ σας;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Μην γελοιοποιούμε αυτό το Σώμα! 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, σας είπα μια κουβέντα.  

κ. Πρόεδρος: Δεν σας έδωσα τον λόγο. Ζήτησα τον λόγο από τον κύριο Μηλίδη. Τι ακού-

σατε, κύριε Μηλίδη;  

Μηλίδης Θεόδωρος: Την κασέτα, κύριε Πρόεδρε, την κασέτα να ακούσομε επακριβώς τι 

είπε. 

κ. Πρόεδρος: Την κασέτα, ωραία.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Την κασέτα να δούμε τι ακριβώς είπε. 

κ. Πρόεδρος: Την επόμενη φορά, κύριε Αναστασιάδη, θα έχω καταγεγραμμένα τα πρακτι-

κά.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Βεβαίως. 

κ. Πρόεδρος: Και εάν δεν ζητήσετε δημόσια συγνώμη για την απεχθή έκφρασή σας,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι δεν είπα ότι είστε ανόητοι εγώ, για μένα το είπα, να πλη-

ρώσω δέκα χιλιάδες ευρώ εγώ,  
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κ. Πρόεδρος: Θα το δείξει η κασέτα αυτό.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Σε έναν δικηγόρο να δώσω 10.000,00 ευρώ.  

κ. Πρόεδρος: Αυτή είναι ερώτηση που κάνατε; Αυτή δεν είναι ερώτηση, αυτή δεν είναι 

ερώτηση, είναι ύβρεις, είναι υβρεολόγιο. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πλήρωσα εγώ δικηγόρο,  

κ. Πρόεδρος: Καλά κάνατε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι καλά έκανα,  

κ. Πρόεδρος: Καλά κάνατε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εσείς φοβάστε γιατί εάν τελικά εγώ κερδίσω την δίκη τότε θα 

καταλάβατε τι πάθατε. Θα σε πω εγώ τότε τι θα πάθεις.  

κ. Πρόεδρος: Πάρα πολύ καλά να κάνατε. Λοιπόν, τοποθέτηση. Ο κύριος Κοτρώνης και ο 

κύριος Κατιρτζόγλου. Ε, τότε θα πρέπει να ξεκινήσω τις τοποθετήσεις από τον κύριο Μη-

λίδη. Συγνώμη, κύριε Κοτρώνη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, επειδή υπήρξε ένταση, εγώ απλώς αναφέρ-

θηκα στον κύριο αντιδήμαρχο, ότι το ποσό δεν είχε συζητηθεί, από ότι με διαβεβαιώνει ο 

κύριος Γκότσης εδώ. Το ποσό δεν είχε συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή, άρα  

Γαλάνης Στέργιος: Εγώ σας είπα την αμοιβή, όπως μου την ανέφερε ο ίδιος. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Μετά 

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, το αναφέρατε προηγουμένως, το είπατε. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Ποσό δεν αναφέρθηκε, 

μπορεί να ήταν και διαφορετική η άποψη της οικονομικής επιτροπής, αν αναφερόταν το 

ποσό, εν πάσει περιπτώσει, πάντως, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα 

πιστεύω ότι η αμοιβή του είναι μεγάλη, όμως επειδή μιλάτε και έχουμε και την διαβεβαίω-

ση από την εισήγηση του κυρίου Χρυσανθίδη ότι πρόκειται περί ειδικού και τα λοιπά, θα 

ψηφίσουμε, παρόλο που έχουμε την ένστασή μας, ως προς την αμοιβή, είναι μεγάλη η α-

μοιβή. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ο κύριος Κοτρώνης έχει τον λόγο. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ, εντάξει τώρα εσείς έχετε μια 

θέση, τι εξειδικευμένος χρειάζεται; Εδώ εμείς δεν πήγαμε γιατί ξέραμε ότι θα χάσουμε. Να 

πληρώσουμε τώρα είκοσι χιλιάδες για να πάρουμε έναν καθηγητή πανεπιστημίου να μας 

κάνει τι; Με 39 που λέει ο Θόδωρος και με 9-2 γνωμοδότηση και με απόφαση Υπουργού 

και να πληρώνουμε τώρα έντεκα χιλιάδες για να πάρουμε καθηγητή πανεπιστημίου; Ο τε-

λευταίος εδώ δικηγόρος, ο ασκούμενος να πάει θα την κερδίσει την υπόθεση, και δίνετε 

τώρα έντεκα χιλιάδες, τώρα σοβαρά μιλάμε; Σοβαρά μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, πέρα από την 

πλάκα. Είναι έντεκα χιλιάδες ευρώ για να, τι είναι αυτά τα πράγματα;  

κ. Πρόεδρος: Το Σώμα θα αποφασίσει, κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Εντάξει, το Σώμα. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, α, ο κύριος, συγνώμη κύριε Κατιρ-

τζόγλου. Συγνώμη. Κάντε λίγη ησυχία, κύριοι συνάδελφοι. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Κατά αρχή είναι δώδεκα 

χιλιάδες συν Φ.Π.Α., δέκα χιλιάδες συν Φ.Π.Α.; 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε συνάδελφε, η πίστωση που δόθηκε από το λογιστήριο, η ανά-

ληψη δαπάνη είναι δώδεκα χιλιάδες συν Φ.Π.Α. και ο ίδιος μου είπε δέκα χιλιάδες συν 

Φ.Π.Α. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Εν πάσει περιπτώσει, δεν θα μείνουμε τώρα εκεί.  

Γαλάνης Στέργιος: Εγώ σας λέω τι μου είπε ο ίδιος.  
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Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι. Η δικιά μου 

ψήφος θα είναι αρνητική για ποιον λόγο. Πρώτον γιατί το ποσό, καταλαβαίνετε όλοι σας, 

έτσι, είναι μεγάλο και για καθηγητή πανεπιστημίου, δεύτερον και κυριότερο, δεν μου επι-

τρέπετε εμένα, ως Σερραίου δικηγόρου, να ψηφίσω να αναλάβει την υπόθεση ένας δικηγό-

ρος από την Αθήνα όταν υπάρχουν εδώ στις Σέρρες δικηγόροι ικανότατοι, φερέγγυοι, α-

ξιόπιστοι, που έχουν παραστεί σε ανώτατα δικαστήρια, και οι οποίοι μπορούν να διεκπε-

ραιώσουν την υπόθεση αυτή με απόλυτη επιτυχία, και ο δικηγόρος του δήμου να πήγαινε, 

θα μπορούσε να κάνει το ίδιο. Λοιπόν, εν πάσει περιπτώσει, και εξωτερικό θα μπορούσαμε 

να πάρουμε, αλλά δικηγόρο από τις Σέρρες. Ο δήμος Σερρών δεν νομιμοποιείται, νομίζω 

σε καμιά περίπτωση, να προσφεύγει σε δικηγόρους των Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Τοποθέτηση ο κύριος Δινάκης. 

Δινάκης Κωνσταντίνος: Εγώ θα κάνω μία πρόταση. Πρόταση δική μου, πιστεύω και της 

παράταξής μου, είναι να ορισθεί ένα ποσό έως 3.000,00 ευρώ και ο δικηγόρος να είναι 

Σερραίος.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Τοποθέτηση επί του θέματος; Τοποθετηθήκατε, πάλι; Φτάνει, σας παρακα-

λώ. (ακούγονται φωνές από το Σώμα). Έχετε δύο λεπτά.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δύο λεπτά. Επειδή, επαναλαμβάνω, ξέρω καλά την υπόθεση 

και για το Κρόνιο που πήγαμε με τον κύριο Κοτρώνη πληρώσαμε από χίλια ευρώ μόνο, 

τρία άτομα, τρεις χιλιάδες καθηγητή πανεπιστημίου. Και για αυτήν την εξαιρετική δικηγό-

ρο, η οποία κέρδισε την υπόθεση κατά αρχάς, και πληρώσαμε μόνο 800,00 ευρώ, εδώ για 

αυτήν την δικηγόρο, δικηγόρο από την Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα. Αυτή όμως η κυ-

ρία Τσίκα Αντωνία που πήγε και κατέθεσε τον φάκελο, πήρε μόνο 800,00 ευρώ. 500,00 

ευρώ αμοιβή και 300,00 ευρώ το παράβολο. Ακούτε, που πάμε εσείς εδώ με τα χιλιάρικα; 

Ε! 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορί-

α.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Την πρότασή μου, όπως την εισηγήθηκα.  

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 
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Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Με την άποψη του κ. Δινάκη. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Ναι, να γίνει μια προσπάθεια ακόμη από τον 

κ. Δήμαρχο για μείωση της τιμής. Αν είναι να 

μεσολαβήσω και εγώ.  

κ. Πρόεδρος: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσανθίδη. Ζητούμε την συνδρομή 

σας.  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:              Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλό βράδυ και για την υπομονή και για την κατανόηση.  

 

Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την 

λήξη της συνεδρίασης. 
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 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

 

Πρ. 1/5/2012  Σχετικά με επερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Μηλίδη Θεόδωρου και 

του συνδυασμού «Εποχή Δημιουργίας».  

 

Πρ. 2/5/2012  Σχετικά με επερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Φωτιάδη Στέφανου και 

του συνδυασμού «Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης» για την ροή χρηματοδό-

τησης και την αποπεράτωση του έργου: «Εργασίες στατικής επάρκειας κερ-

κίδας νοτίου πετάλου δημοτικού γηπέδου Σερρών».  

 

Πρ. 3/5/2012  Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζόμενους στο Ο.Ε.Ε. και 

Ο.Ε.Κ.                                      

 

 

43 / 2012  Έγκριση σύναψης συμβάσεων της υπηρεσίας «Μεταφορά  μαθητών Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερρών για το σχολικό 

έτος 2011-2012 με ΤΑΞΙ».  

 

44 / 2012 Έγκριση σύναψης δανείου για χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Σερρών». 

 

45 / 2012   Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης 

απονομής τίτλου επίτιμου δημότη της πόλης των Σερρών στον κ. Σταμάτη 

Κριμιζή.  

 

46 / 2012 Έγκριση δαπάνης δημιουργίας τριών τηλεοπτικών μηνυμάτων κοινωνικού 

χαρακτήρα και εργασιών σχεδιασμού τριών δίπτυχων εντύπων καθώς και 

της εκτύπωσής τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας, συνο-

λικής δαπάνης 4.800,00 ευρώ. 

 

47 / 2012 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών και ορισμός εκπροσώπου σε εκ-

θέσεις τουρισμού στο εξωτερικό. 

 

48 / 2012  Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο ετήσιο διεθνές 

τουριστικό γεγονός [Τουριστικός Πολιτισμός 2012] που θα πραγματοποιη-

θεί στην πόλη Βελίκο – Τίρνοβο Βουλγαρίας από τις 19 έως τις 21-4-2012. 

 

49 / 2012 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 11ο διεθνές festival Nilufer 

που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Nilufer – Προύσα, Τουρκία, από τις 13 

έως 20-5-2012. 

 

50 / 2012 Ενημέρωση επί των 1,2 και 3/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 
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51 / 2012 Ψήφιση πίστωσης 125.000, 00 ευρώ για την προγραμματική σύμβαση με-

ταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Σερρών και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

 

52 / 2012 Έγκριση πρόσληψης δύο (2) κοινωνικών λειτουργών με δίμηνη σύμβαση 

εργασίας. 

 

Πρ. 4/5/2012  Αποσύρεται το θέμα με τίτλο: «Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών 

στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλλων, κωδ. 

πρόσκλησης 07.08.09.69.02.03. 09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ), με τίτλο: «Ανάπτυξη δο-

μών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών 

και για την καταπολέμηση της βίας - δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και υποβολής 

σχετικής πρότασης. 

 

53 / 2012 Έγκριση υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το 

έτος 2012. 

 

54  / 2012 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΣ – Δήμου 

Σερρών για είσπραξη λογαριασμών νερού πρώην δήμων Σκουτάρεως, Λευ-

κώνα, Καπετάν Μητρούση και πρώην κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βρο-

ντούς.  

 

Πρ. 5/5/2012  Αποσύρεται το θέμα με τίτλο: «Συζήτηση-Ενημέρωση του Δ.Σ. επί των 

προβλημάτων της Α΄ βάθμιας περίθαλψης στα όρια του Δήμου Σερρών.  

  

55 / 2012 Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επί δίμηνου για τις ανάγκες του 

γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας και Εργασιών του Δήμου Σερρών. 

 

56 / 2012 Έγκριση της χρονικής παράτασης της συμβάσεως καυσίμων για την κίνηση 

των οχημάτων και την θέρμανση των κτιρίων του δήμου για επιπλέον τρεις 

(3) μήνες. 

 

57 / 2012 Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 10-03-2012, δώδεκα η-

λεκτροκίνητων οχημάτων τύπου Polaris Ranger RZR, τα οποία αποτελούν 

μέρος της με αρ. πρωτ. 74678/06-12-2011 σύμβασης για την προμήθεια ε-

ξοπλισμού για τη λειτουργία της σχολής ασφαλούς οδήγησης και του πάρ-

κου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών. 

 

58 / 2012 Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης κατάθεσης ειδικού προ-

στίμου για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 αυθαιρέτων 

κατασκευών ιδιοκτησίας του Δήμου Σερρών, λόγω λήξης οικονομικού έ-

τους 2011, συνολικού ύψους 1.000,00 ευρώ. 
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59 / 2012 Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για αλ-

λαγή κωδικών πάγιας προκαταβολής. 

 

60  / 2012 Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για κα-

ταβολή δαπανών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων πρώην ΤΥΔΚ. 

61 / 2012 Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για 

εξόφληση αμοιβών υπαλλήλων – αιρετών που δεν καταβλήθηκαν το έτος 

2011. 

 

62 / 2012 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: [Προμήθεια εξο-

πλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Σερρών] ποσού 

360.786,06 ευρώ από το Ε.Π. Μακεδονία Θράκη 2007-2013 και έγκριση 

τροποποίησης της με αριθμό 119/2011 μελέτης προμήθειας. 

 

63 / 2012 Έγκριση κατ΄  αρχήν εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικής έκτασης του 

αγροκτήματος Σερρών για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

64 / 2012 Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης 3ου δημοτικού καταστήματος Δημοτικής 

Κοινότητας Μητρουσίου. 

 

65 / 2012 Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανά-

γκες του Κυνοκομείου του Δήμου. 

 

66 / 2012 Καθορισμός αμοιβής ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση 

Δήμου Σερρών. 

 

Πρ. 6/5/2012  Αποσύρεται το θέμα με τίτλο: «Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων για απαλ-

λοτριώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ». 

 

67 / 2012 Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση κερκίδων γηπέδου το οποίο βρίσκεται 

στο αθλητικό κέντρο Ομόνοιας στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Σερρών. 

 

68 / 2012 Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρου πρασίνου, με 

δημοτικό οικόπεδο. 

 

69 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους 

μήνες Δεκέμβριο 2011. 

 

70 / 2012  Ομοίως κατά τις ημερομηνίες 10-13 Ιανουαρίου 2012. 

 

71 / 2012  Ομοίως κατά τις ημερομηνίες 27-28 Ιανουαρίου 2012. 
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72 / 2012  Ομοίως κατά τις ημερομηνίες 24-26 Ιανουαρίου 2012. 

 

73 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του δήμου Σερρών από τον 

δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Σερρών στον κ. Τσίκο Βασίλειο. 

 

74 / 2012 Ομοίως στον κ. Βαϊτση Δημήτριο. 

 

75 / 2012 Ομοίως στον κ. Ιωάννη Β. Γιαννή. 

 

76 / 201: Ομοίως στην κα  Ελένη Χαμλαλέ. 

 

 

77 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης υπ΄ αριθμ. 1131/10 απόφασης του 

Εφετείου Θεσσαλονίκης από την δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου 

Χανίων κ. Μουντογιαννάκη Μαρία. 

 

78  / 2012 Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου 

Σερρών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την Δημοτική 

αγορά. 

 

 

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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 ΤΑ ΜΕΛΗ      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

 

 

 

 

1)  Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα 

2) Αναστασιάδης Αντώνιος 

3) Αποστολίδου Ραχήλ 

4) Αραμπατζής Θεόδωρος 

5) Αρναούτογλου Φωτεινή 

6) Βαλτσάνης Δημήτριος 

7) Γαλάνης Στέργιος 

8) Γάτσιος Αθανάσιος 

9) Γκότσης Ηλίας 

10) Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

11) Δημητρίου Ευστράτιος 

12) Δήμου Ιωάννης 

13) Δινάκης Κων/νος 
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14) Δούκας Γεώργιος 

15) Δρίγκα Χρυσούλα 

16) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

17) Θεοχάρης Μιχαήλ 

18) Ίντος Δημήτριος 

19) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

20) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21) Κοτρώνης Παναγιώτης 

22) Μερετούδης Δημήτριος 

23) Μηλίδης Θεόδωρος 

24) Μοσχολιός Ζωγράφος 

25) Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

26) Μυστακίδης Παύλος 

27) Νιζάμης Δημήτριος 
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28) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

29) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

30) Σούζας Ζαχαρίας 

31) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

32) Στεργίου Νικόλαος 

33) Τατούδης Παναγιώτης 

34) Φωτιάδης Στέφανος 

35) Χασαπίδης Κων/νος 

36) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

37) Χράπας Παντελής 

38) Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


