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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 17/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 20η  του 

µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ 

και ώρα 20:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών ,  ύστερα 

από την αριθµ .  17/14-06-2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  που επιδόθηκε σε όλους τους 

Δηµοτικούς Συµβούλους ,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 67 

του Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ .Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωµένης Διοίκησης -  

Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία ,  σύµφωνα µε 

τις  διατάξεις  της παρ .  2  του άρθρου 96 του Ν .  3463/2006,  

δεδοµένου ότι  σε σύνολο 41 Δηµοτικών Συµβούλων ,  παρόντες 

ήταν 36 δηλαδή :  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος  Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

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

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 
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Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  Μερετούδης Δηµήτριος 

   Μηλίδης Θεόδωρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος  Μοσχολιός Ζωγράφος 

   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

   Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος  Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Γαλάνης Στέργιος   

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Τατούδης Παναγιώτης 

Δήµου Ιωάννης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή   

Θεοχάρης Μιχαήλ  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος   

    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Αρναούτογλου 

Φωτεινή, 4. Σαραντίδου Ερµοφύλη, 5. Χράπας Παντελής. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών 

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ .  8  του 

άρθρου 67 του Ν .  3852/2010 και παρόντες ήταν οι  κ .κ .  Ανεστούδης 

Γεώργιος ,  Μπεχτσής Αριστείδης και Πολατίδου Γεσθηµανή .  
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Ο  Πρόεδρος του Δ .Σ . ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας ,  κήρυξε την 

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 

Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ .  6 του άρθρου 67 του Ν .  3852/2010.  

 

Με τη σύµφωνη γνώµη του Σώµατος ,  µετά  τη συζήτηση του 4ο υ  

θέµατος ,  συζητήθηκαν τα :  18ο ,  19ο ,  20ο  και 29ο .  

Μετά την ολοκλήρωση του 29ο υ  θέµατος ,  αποχώρησαν από τη 

συνεδρίαση οι  Δηµ .  Σύµβουλοι κ .κ .  Αναστασιάδης Αντώνιος και 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία η οποία επέστρεψε λίγο πριν την 

ολοκλήρωση του 9ο υ  θέµατος .  

 

………………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Θέμα 1ο  :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής αρδευτικών υλικών 

κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 2ο  :  Έγκριση τρίμηνης  παράτασης της σύμβασης για τη ν 

προμήθεια:  

Α) Σάκων απορριμμάτων και  

Β) Χαρτιού Α4  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 3ο  :  Έγκριση παραχώρησης του κτιρίου (οικία Μάλλιου) για την 

λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών θυμάτων βίας  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Αγιαννίδου –Αρβανίτη 

Σταυρούλα.  

 

Θέμα 4ο  :  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του ανενεργού 

Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μητρουσίου στον Σύλλογο 

«Ηλιαχτίδα».  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Μπιτζίδου Σ.  

 

Θέμα 5ο  :  Έγκριση διοργάνωσης της 2 η ς  Τεχνικής Συνάντησης στο 

πλαίσιο της πράξης PROMO SAFE DRIVING  που 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ –ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 6ο  :  Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπων του 

Δήμου Σερρών στο εξωτερικό (Riccione Ιταλίας 5 -6 

Ιουλίου 2012) στο πλαίσιο του έργου: Active Travel  

Network που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία URBACT 2007 -2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 7ο  :  Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσω πικού για το 

δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου για την αντιμετώπιση 

πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 8ο  :  Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 9ο  :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

στην πόλη των Σερρών με βάση την αρ.  7/2012 Απόφ. της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 10ο  :  Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθμόν 927 α /2011 ΑΔΣ σχετικά με 

τη συγχώνευση των ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας 

Σερρών (κατόπιν αιτήσεως των Δημ. Συμβούλων κ.κ.  

Αγοραστού, Φωτιάδη Στέφανου, Γάτσιου Αθανασίου,  
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Χρυσανθίδη Βασιλείου,  Δρίγκα Χρυσούλας,  Ηλιοπούλου 

Σταλακτής,  Κοτρώνη Παναγιώτη, Σαραντίδου Ερμοφύλλης).  

 

Θέμα 11ο  :  Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων 4 ο υ  τριμήνου 2011 για 

τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου  

Σερρών οικονομικού έτους 2011.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 12ο  :  Οριστική έγκριση χορήγησης αδειών:  

Α) Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και  

Β) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 13ο  :  Ενημέρωση επί αποφάσεων Επιχειρήσεων του Δήμου.  

Εισηγητές:  Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών  

        Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Δήμου Ι .  

 

Θέμα 14ο  :  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των 

ΥΠ.ΠΟ.Τ. Δήμου Σερρών και ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ για το 

χρονικό διάστημα από 1 -7-2012 έως 31 -12-2012. 

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών.  

 

Θέμα 15ο  :  Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση του Τουριστικού 

Περιπτέρου (Ακρόπολη) από την Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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Θέμα 16ο  :  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: 

Παρεμβάσεις  Εξοικονόμησης Ενέργειας στο υφιστάμενο 

κτιριακό δυναμικό του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 

399.105,00 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης 1.13 του ΥΠΕΚΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 17ο  :  Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012 -2015 του 

Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλο ντος-  

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 18ο  :  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την μεταφορά 

μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Σερρών για το σχολικό έτος 2012 -2013 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Μπιτζίδου Σ.   

 

Θέμα 19ο  :  Έγκριση της υπηρεσίας Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών για το σχολικό 

έτος 2012 -2013 με ταξί.   

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Μπιτζίδου Σ.   

 

Θέμα 20ο  :  Έγκριση του σχεδίου προγράμματος  βασικών εκδηλώσεων 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπανών και του 

προϋπολογισμού εσόδων τα οποία συνθέτουν το Έργο του 
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Δήμου Σερρών για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την 

απελευθέρωση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.   

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα Μπιτζίδου Σ.   

 

Θέμα 21ο  :  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην 

περιοχή Σιγής -  Ν. Κηφισιά στην κα. Κασαγάση Άννα.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 22ο  :  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 10.000 τ.μ.  στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής για 

εγκατάσταση φωτοβολταικής μονάδας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 23ο  :  Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου 

εμβαδού 1.154 τ.μ.  που αποτελεί  τμήμα του αρ.  319 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 24ο  :  Έγκριση ανταλλαγής ή μη οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως 

κοινόχρηστου χώρου (παιδική χαρά) με δημοτικό οικόπεδο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 25ο  :  Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών ως συνδρομητή στις  

εταιρείες Δήμος ΝΕΤ και Νομοτέλεια σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 81/86 τεχνική υπηρεσία Υπουργείου Εσωτερικών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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Θέμα 26ο  :  Έγκριση εξόφλησης τιμολογίων εφημερίδων για την 

δημοσίευση άγονης δημοπρασίας των έργων:  

Α) Κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών  

Β) Επισκευή και συντήρηση του 1 ο υ  Γυμνασίου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 27ο  :  Έγκριση 3η ς  παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 

του έργου: «Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο ΤΔ 

Σκουτάρεως,  Αγ, Ελένης,  Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 28ο  :  Έγκριση 1 ο υ  ΑΠ του έργου «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 29ο  :  Έγκριση μελέτης των έργων:  

Α) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του 

Δήμου Σερρών και  

Β) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά 

κτίρια του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητές:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδη ς Π.  

      Η Αντιδήμαρχος κα.  Μπιτζίδου Σ.   

 

Θέμα 30ο:  Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: Τεχνική μελέτη 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση 

Στρυμόνα του Δήμου κ.  Μητρουσίου.   
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 31ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών 

κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2011 έως Μάιο 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 32ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Ηλία Αμαξόπουλου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Θέμα 1ο  :  Έγκριση προμήθειας ατομικής προστασίας για τους 

υπαλλήλους του Δήμου Σερρών για το έτος 2012.  

 

Θέμα 2ο  :  Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου α νταποδοτικού 

χαρακτήρα.  

 

Θέμα 32ο  :  Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και ψήφιση σχετικής 

πίστωσης για τον εορτασμό της 99 η ς  Επετείου 

Απελευθέρωσης της πόλης μας.   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  17 Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Με αφορμή το θλιβερό 

γεγονός της απώλειας του πρώην Δημάρχου Σταύρου Σταυρίδη,  

θέλουμε να αποδώσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στον εκλιπόντα.  Η 

απόδοση αυτής της τιμής είναι αναγκαία,  όχ ι  μόνο γιατί  διοίκησε τον 

Δήμο επί τετραετία αλλά κυρίως διότι  του το οφείλουμε εξαιτίας της 

εξέχουσας προσωπικότητάς του.   

 

 Ο Σταύρος Σταυρίδης εκτός από Δήμαρχος υπήρξε εξαίρετος 

επιστήμων γιατρός με ε ιδικότητα παιδιάτρου.  Προσέφερε τ ις  υπηρεσίες 

του σε  δύσκολους καιρούς για τα Ελληνόπουλα. Μεγάλο και 

βαρυσήμαντο το βιογραφικό του.  Τέλειωσε το Γυμνάσιο στις  Σέρρες και 

μετέπειτα φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από 

όπου πήρε το πτυχίο του με βαθμό 10 Άριστα.   

 Ταυτόχρονα με την Ιατρική Σχολή τελείωσε και την Γερμανική 

Ακαδημία Αθηνών και πάλι με άριστα και με υποτροφίες της Γερμανικής 

Ακαδημίας συνέχισε τ ις  σπουδές του για την ειδικότητα του Παιδιάτρου 

πρώτα στην Βιέννη και ύστερα στο Μόναχο της Γερμανίας.   

 Με την κήρυξη του πολέμου το 1940 επέστρεψε οικειοθελώς στην 

Ελλάδα για να υπηρετήσει  την πατρίδα.  Έλαβε μέρος στον Ελληνο -

ιταλικό πόλεμο ως έφεδρος ανθυπίατρος στο 1 ο υ  Τάγμα του 19 ο υ  

Συντάγματος Πεζικού στην πρώτη γραμμή των πολεμικών επιχειρήσεων 

στα βουνά της Αλβανίας.   

 Για τις  υπηρεσίες του στην πατρίδα τιμήθηκε με παράσημα: 

Αργυρού Σταυρού μετά ξιφών Τάγματος του Γεωργίου του Α.   
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 Διάσημα αναμνηστικών μεταλλίων 1940 -1941  

 Αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής εις  εκστρατεία 1940 -1941  

 Επί πενήντα ολόκληρα χρόνια άσκησε την παιδιατρική  ειδικότητα 

όχι  μόνο ως επάγγελμα αλλά κυρίως ως λειτούργημα.  

 Ο Σταύρος Σταυρίδης προσέφερε πάρα πολλά και στον κοινωνικό 

τομέα στις Σέρρες.   

 Ιδρυτής και επί  τριάντα χρόνια Πρόεδρος του Φυσιολατρικού 

Συλλόγου Χρυσοπηγής.  Δήμαρχος της πόλης των Σερρών για  τέσσερα 

χρόνια.  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.  Πρόεδρος του ιστορικού 

Ομίλου Ορφέα.  

 Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 1 η ς  Ιατρικής Εταιρείας,  γενικός 

γραμματέας και ταμίας αυτής.   

 Ιδρυτής του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών και πρώτος 

Πρόεδρος.  Επίτιμος Πρόεδρος  του Αθλητικού Συλλόγου Θύελλα. Μέλος 

της Εθνικής Γεωγραφικής Ένωσης το 1975. Μέλος της Διεθνούς 

Βιογραφικής Ένωσης Κέμπριτζ Λονδίνου το 1975.  

Έλαβε «βραβείο αξίας» από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικών 

Υπηρεσιών τα έτη 1975 και 1976.  

Ιδρυτικό μέλος του Ροταριανού Ομίλου Σερρών και εξελέγη 

τέσσερις φορές Πρόεδρος αυτού.   

 

Κλείνοντας θέλω να προτείνω στο σώμα να δοθεί  το όνομα του 

Σταύρου Σταυρίδου σε μια από τις  οδούς της πόλης μας.   

Νομίζω ομόφωνα το σώμα συμφωνεί να δοθεί  το όνομά του σε 

μια οδό της πόλης.   

 

  Μια δεύτερη ανακοίνωση.  
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Ο Δήμος Μπέλμπορτ Μεστρόφκι της Ουκρανίας καλεί τους 

δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Σερρών να παραστούν στις  

εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης τους στις  24 Ιουνίου του ΄12  

ευελπιστώντας ότι  κατά την διάρκεια της παραμονής τους  θα 

μπορέσουν να ενδυναμωθούν οι  πολιτιστικές και επιχειρηματικές 

σχέσεις των δυο πόλεων.  

Όποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει  μπορεί να μεταβεί,  βέβαια με 

δικές του δαπάνες.   

 

  Μια τρίτη ανακοίνωση.  

Να ενημερώσω, αυτό αφορά κυρίως τις  εκλεγμένες γυναίκες στην  

Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι  το Συνέδριο το οποίο ήταν να γίνει ,  το 17 ο  

Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 1 ο υ  και 2ο υ  βαθμού «Η Αθηνά» ήταν να γίνει  τον Ιούνιο,  

λόγω των εκλογών μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο.  Με νεότερο 

έγγραφο θα ενημερώσουν για ποιες ημερομηνίες.  

 

Μπαίνουμε στα τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξής με πρώτο 

θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση προμήθειας ατομικής προστασίας για τους  

υπαλλήλους του Δήμου Σερρών για το έτος 2012.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει ομόφωνη απόφαση γι΄ αυτό; Ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 415/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας  

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται για τα οκτάμηνα. Για πρόσληψη δώδεκα ατόμων, ενός 

τεχνικού ηλεκτρολόγου οχημάτων, τριών οδηγών  απορριμμάτων και 

οκτώ εργατών καθαριότητας.  Εισηγητής είναι ο κύριος …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να ενημερώσουμε το σώμα ότι  από την απόφασή μας του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του ΄12 ,  όπως έγινε και για άλλους 

Δήμους της χώρας,  ενεκρίθησαν τελικά από τα 21  άτομα που 

αιτηθήκαμε 12 επτάμηνα, 12 άτομα για . .εργασίες  . .δικαίου ορισμένου 

χρόνου και κλήθηκε η υπηρεσία καθαριότητας,  σήμερα λείπει  ο κ.  

Αντιδήμαρχος . .την εισήγηση της Διεύθυνσή της,  για έναν 
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ηλεκτρολόγο οχημάτων, τρεις  οδηγούς απορριμματοφόρων και οκτώ 

ΥΕ εργάτες καθαριότητας.   

 Παρακαλώ τους συναδέλφους για την λήψη της απόφασης,  έτσι 

ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της προκήρυξης για να μπορέσουμε 

με όλες τις  διαδικασίες τις  νόμιμες να προσλάβουμε αυτούς τους 

ανθρώπους.   

 Δεν ξέρω εάν θέλει  κάποιος να ρωτήσει κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να παίρνουμε,  έστω και λίγα άτομα, να μην αναγκαζόμαστε και πάμε 

στα δίμηνα και σε δυσκολίες.  Στο κάτω –κάτω . .  είναι και ένας τρόπος 

να βρουν κάποιοι  άνθρωποι δουλειά αλλά κυρίως να βοηθήσουν στη ν 

καθαριότητας της πόλης μας που είναι πολύ σημαντικό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Από πού είναι αυτοί οι  άνθρωποι;  Σερραίοι  είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα βγει  προκήρυξη κανονικά. Μέσω ΑΣΕΠ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν δεν είναι Σερραίοι  δεν συμφωνώ ποτέ.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φαντάζομαι,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  θα υπάρχει και …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μόνο για Σερραίους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται η αρνητική ψήφος του κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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. .είναι αρνητική, είναι αρνητική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καταγραφεί και αυτό στα πρακτικά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι ντροπή ναι …  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 416/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και ψήφιση σχετικής  

πίστωσης για τον εορτασμό της 99 η ς  Επετείου Απελευθέρωσης της 

πόλης μας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με ενημέρωσε η κυρία . .που είναι στο Γραφείο 

Δημοσίων Σχέσεων ότι  υπάρχει  θετική ανταπόκριση από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο σε σχέση με το να πραγματοποιηθεί  μια μικρή, πολύ μικρή 
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δεξίωση κατά την διάρκεια της 99 η ς  Επετείου της Απελευθέρωσης και 

γι΄ αυτό συμπληρώνουμε την από φασή μας,  για να συμπληρώσουμε την 

απόφαση εκείνη που είχαμε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο την 251/12 

με 270 ευρώ για αυτό που σας λέω, προμήθεια αναψυκτικών και 

γλυκισμάτων.  

 Είναι εδώ η κυρία Ραγκούση, εάν θέλετε να της δώσετε τον λόγο 

δυο λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  περνάει ομόφωνα η απόφαση αυτή.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 417/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  με πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 1 ο  :  

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής αδρευτικών  

υλικών κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 378/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Έγκριση τρίμηνης  παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια:  

Α) Σάκων απορριμμάτων και  

Β) Χαρτιού Α4  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση τρίμηνης  παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια:  

Α) Σάκων απορριμμάτων και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:379 /2012)  

 

Β) Χαρτιού Α4  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 380/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση χρήσης του κτιρίου (οικία Μάλλιου) για την λειτουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Αγιαννίδου –Αρβανίτη 

Σταυρούλα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι παραχώρηση αλλά χρήση της οικίας Μάλλιου.  Το τονίζω. 

Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος η κυρία Αγιαννίδου.  Παρακαλώ κυρία 

Αγιαννίδου.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όπως ήδη γνωρίζετε σε προηγούμενα συμβούλια έχει  ήδη εγκριθεί  η 

συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με 

πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τ ην 

ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και της καταπολέμησης της βίας.   

 Έτσι λοιπόν ο Δήμος Σερρών αναλαμβάνει την δημιουργία και 

την λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών 

Θυμάτων Βίας για μ ια τουλάχιστον διετία προϋπολογισμού 300.000 

ευρώ.  

 Σύμφωνα με το πρόγραμμα μια από τις  προϋποθέσεις είναι το 

συμβουλευτικό αυτό Κέντρο να είναι σε κεντρικό σημείο της πόλης,  

ούτως ώστε να υπάρχει ευχέρεια από όλους και από όλα τα σημεία του 

Δήμου.  

 Έτσι λοιπόν τις  προδιαγραφές αυτές πληροί η οικία Μάλλιου,  η 

οποία είναι στην Ίωνος Δραγούμη 10 και η οποία με κάποιες εργασίες 

που χρειάζονται . .απομάκρυνση των παλαιών αντικειμένων, 

καθαριότητας,  μπορεί κάλλιστα να φιλοξενήσει το Συμβουλευτικό 

Κέντρο, ούτως ώστε και εμείς  να αποφύγουμε το μηνιαίο ενοίκιο,  

ούτως ώστε και να εκτελεστεί  το πρόγραμμα, διότι  είναι ένα αρκετά 

μεγάλο έξοδο.  

 Εισηγούμαι να εγκριθεί  η χρήση του κτιρίου για τρία έτη και 

εφόσον υπάρχει ανάγκη και συνεχιστεί  το πρόγραμμα να παραταθεί,  
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καθώς επίσης και η λειτουργία παράλληλων δραστηριοτήτων που είναι 

κοινωνικού περιεχομένου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη. Άλλος κανείς  ερώτηση; Κανείς.  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ξέρετε για να γίνει  το κτίριο του Μάλλιου . .μήπως είναι αυτό 

παράτυπο; …Μήπως χρειάζεται να κάνουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 381/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

 

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του ανενεργού  

Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μητρουσίου στον Σύλλογο «Ηλιαχτίδα».  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγείται η κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Όπως βλέπετε και στην εισήγηση υπάρχει ένα αίτημα από τον Σύλλογο 

Ηλιαχτίδα για να δημιουργηθεί στο Κάτω Μητρούσι Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αυτισμό. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε είναι,  φυσικά η  γνωμοδότηση της . .Επιτροπής Παιδείας,  

η οποία είναι θετική για την παραχώρηση του σχολείου και ως γνωστόν 

στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν οι  Διευθυντές της Α/θμιας και της 

Β/θμιας,  το κτίριο του σχολείου …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία σας παρακαλώ συνάδελφοι.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Όμως μπορούμε να τον παραχωρήσουμε για κοινωφελείς σκοπούς και 

νομίζουμε ότι  αυτό είναι υψίστης σημασίας κίνηση.  

 Επίσης,  θα ήθελα να πω ότι  στην εισήγηση εδώ γράφει ότι  θα 

πρέπει να εκτελεστούν οι   προϋποθέσεις και να εκτελεστεί  ο σκοπός 

για τον οποίο έχει  παραχωρηθεί ο χώρος και για να μπορεί η 

Ηλιαχτίδα,  υπάρχει και ομοφωνία από το Τοπικό Συμβούλιο Κάτω 

Μητρουσίου και επίσης η παραχώρηση είναι για 15 έτη,  ώστε να 

μπορεί ο Σύλλογος Ηλιαχτίδα να γραφτεί  σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ώστε 

να δημιουργηθεί ένα πρότυπο κέντρο ενημέρωσης.   

 Όλα αυτά φυσικά προϋποθέτουν ότι  δεν θα χρειαστεί  να 

χρησιμοποιηθεί  για σχολικός χώρος το σχολείο Κάτω Μητρουσίου.  

Πιστεύουμε έτσι ότι  και αξιοποιείται και δίνεται η δυνατότητα  να 

αξιοποιήσουν αυτόν τον χώρο με το καλύτερο δυνατ ό των παιδιών, τα 

οποία δεν έχουν την ανάγκη μόνο το πρωί που  βρίσκονται,  
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ενδεχομένως, στο ιδιωτικό σχολείο,  αλλά τις  ώρες απασχόλησής του σε 

μεγαλύτερες ηλικίες.   

 Γι΄ αυτό πιστεύουμε ότι  είναι πρώτιστης σημασίας η θετική 

εισήγησή σας.   Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Άλλος; Ο κ.  Αναστασιάδης.  Άλλος κανείς;  Ο κ.  

Χασαπίδης.  Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το πρόγραμμα κυρία μου θυμίζει  . .Ηλιαχτίδα. .  το 1918. Δηλαδή 

. .  δεν βρήκανε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως έχετε τον λόγο,  παρακαλώ. Ελάτε σε ένα μικρόφωνο κοντά.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ:  

Καλησπέρα σας.  Κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  Αντιδήμαρχοι,  

κύριε επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης,  κύριε επικεφαλή της 

ελάσσονος αντιπολίτευσης,  κύριε επικε φαλή της Διάβασης Πεζών, 

κύριε επικεφαλή του Λαϊκού Συναγερμού, κυρίες και κύριοι  

απευθύνομαι σε όλους εσάς …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ:  

Απευθύνομαι σε όλους εσάς που εκπροσωπείτε συνδυασμούς.  Θα έλεγα 

όχι  παρατάξεις  αλλά . .Ο Σύλλογός μας έχει  ιδρυθεί εδώ και πέντε 

χρόνια,  λέγεται Ηλιαχτίδα,  η ονομασία είναι συμβολική, φανερώνει 
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την ελπίδα,  την προοπτική και πήραμε αυτή την απόφαση να 

ονομάσουμε έτσι τον Σύλλογο.  

 Ο Σύλλογός μας κάνει  μεγάλο αγώνα για να εντάξει  ισότιμα τα 

παιδιά αυτά στην κοινωνία.  Στην ηλικία των 22 χρόνων ολοκληρώνεται 

η εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Από εκεί  και πέρα μπαίνει  ένα απλό 

στην διατύπωσή του ερώτημα αλλά βασανιστικό στην απάντησή του.  Τι 

γίνεται μετά;  

 Στο μετά μπορείτε να βοηθήσετε εσείς .  Πώς; Παραχωρώντας το 

δημοτικό σχολείο μαζί με τον αύλειο χώρο του Κάτω Μητρουσίου για 

να δημιουργήσουμε Κέντρο Ημέρας,  όπου εκεί ,  μετά την διάγνωση του 

αυτισμού που γίνεται στην ηλικία των 3,  4 χρόνων, θα υπάρχει τμήμα 

πρόνοιας παρέμβασης,  θα υπάρχουν ομάδες δημιουργικής 

απασχόλησης και θα υπάρχουν ομάδες που θα βοηθήσουν τους γονείς  

των παιδιών με αυτισμό για να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο 

πρόβλημα.  

 Απευθυνόμαστε σε σας ακολουθώντας την ιεραρχία πρώτα στην 

τοπική κοινωνία και μέσω αυτής ήρθαμε  σε σας να μας παραχωρήσετε 

αυτόν τον χώρο για να κάνουμε το όνειρο αυτό πραγματικότητα.  

 Σας. .  σας ακούω και σας  ευχαριστώ που με ακούσατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη ερώτηση.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επί της ουσίας δεν διαφωνώ αλλά ήθελα να διερευνήσουμε κατά πόσ ο 

είναι νόμιμο αυτό που κάνουμε,  η δωρεάν παραχώρηση δημοτικής 

περιουσίας ο Κώδικας αναφέρει ότι  γίνεται μόνο σε νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου ή σε υπηρεσίες του Δήμου.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

27 

Η Ηλιαχτίδα είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.  

Δηλαδή δωρεάν παραχώρηση, η ένστασή μου είναι εάν έχει  την 

νομιμότητα την απόλυτη.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

…νομιμότητας,  έχει  ερευνηθεί και από τις  υπηρεσίες μας και από το 

Κτηματολόγιο,  γι΄ αυτό και εκτός από … η συγκεκριμένη πήγε στο 

Κτηματολόγιο και εκεί  ο νόμοι αναγράφονται πάνω στην εισή γηση, 

όπως αναφέρει με ποιους τρόπους μπορούμε να το παραχωρήσουμε και 

με ποιες προϋποθέσεις.   

Τονίζω ξανά ότι  εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί  είναι να 

υλοποιηθεί  η . .  του Συλλόγου αυτού που είναι …και γι΄ αυτό τον λόγο 

μπορούμε να παραχωρήσουμε τον  χώρο και φυσικά μην υπάρχει 

κάποιος άλλος λόγος για σχολική χρήση.  

Από εκεί  και πέρα . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  απαντήθηκε.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ:  

Επιτρέψτε μου να πω πως ο Σύλλογός μας έχει  αποκτήσει ειδικό και 

εθνικό μητρώο, έχει  πιστοποιηθεί  από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μπορούμε,  είμαστε στην διαδικασία 

απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας τύπου Γ για να μπούμε στο 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ και πρόγραμμα LEADER.  

 Κάνουμε ότι  μπορούμε,  είμαστε σε καλό δρόμο αλλά 

χρειαζόμαστε και την δική σας στήριξη για να πραγματοποιήσουμε το 

όνειρό μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  

Αναστασιάδης και ο κ.  …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  νομίζω 

ότι  είναι πολύ σωστή η κίνηση και η απόφαση που θα πάρουμε να 

παραχωρηθεί το σχολείο του Κάτω Μητρουσίου στον σύλλογο 

Ηλιαχτίδα.   

 Το σχολείο αυτό πληροί όλες τις  προϋποθέσεις γιατί  εκτός από 

τον χώρο τον κτιριακό έχει  και πάρα πολύ ωραίο αύλειο  χώρο, το 

οποίο θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά να είναι πιο. . ,  να είναι προς τα έξω,  

να παίξουν,  να αθληθούν,   άρα είναι σημαντικό από πάρα πολλές 

πλευρές η επιλογή του κτιρίου αυτού και εφόσον βέβαια υπάρχει και η 

απόφαση..    

 Ταυτόχρονα, . .  του συλλόγου Ηλιαχτίδα,  μπορεί μπαίνοντας σε 

ένα κτίριο,  γιατί  είναι  απαραίτητη προϋπόθεση  να μπουν σε 

προγράμματα, σε προγράμματα της Ε.Ε..   

  Άρα λοιπόν είναι διπλό συμφέρον και ιδιαίτερα θα είναι 

αποδοτικό για τα παιδιά αυτά, γιατί  πράγματι υπάρχει ένα κενό,  ένα 

μεγάλο κενό  σε μια ηλικία περ ίπου στα 22 χρόνια,  που…και εντάξει  

μέχρι κάποιο σημείο είναι κάπου, προστατεύονται,  εκπαιδεύονται.  Από 

εκεί  και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό.  Αυτό λοιπόν το κενό 

καλούμαστε με την συμβολή αυτή, νομίζω ελάχιστη που κάνουμε,  να 

συμβάλλουμε και εμείς  στην ανάπτυξη του Συλλόγου και την βελτίωση 

της διαβίωσης των παιδιών και της κοινωνικότητάς τους που είναι κάτι  

πολύ σημαντικό.   

 Νομίζω ότι  θα πρέπει ομόφωνα να είναι η απόφαση, ομόφωνη. Η 

παραχώρηση για . .χρόνια με δυνατότητα χρήσης αλλά και με 
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παράταση, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί  για σχολείο,  νομίζω το λέει  

μέσα η απόφαση, δεν πιστεύω να χρησιμοποιηθεί  για σχολείο . . ,  άρα 

λοιπόν θα πρέπει να είμαστε θετικοί.   

 Όσο γι΄ αυτό που είπατε κυρία Μπιτζίδου,  έπρεπε,  δώσατε μια 

απάντηση, υπάρχει για το θέμα για το πόσο είναι ενδεικτικό ή όχι  και 

τα λοιπά, υπάρχει στο . .Κώδικα στον Ν3463/2006 όπου λέει  ότι  ομοίως 

με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να 

παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, 

όπου . .  και μόνο δραστηριότητες οι  ο ποίες είναι κοινωφελείς ή 

προάγουν τα συμφέροντα…  

 Άρα λοιπόν νομίζω ότι  πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφασή μας,  

γιατί  ο σκοπός είναι ιερός,  είναι πραγματικά ιερός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  νομίζω ότι  εμεί ς  πρέπει να ευχαριστήσουμε τον 

Σύλλογο Ηλιαχτίδα και όχι  αυτοί.  Πρόκειται για έναν δραστήριο,  έναν 

σοβαρό Σύλλογο. Εάν δεν κάνω λάθος απασχολεί πάνω από είκοσι 

εθελοντές.  Πρόκειται για δραστήριους και σεμνούς ανθρώπους.  Θεωρώ 

ότι  είναι βοηθοί,  είναι αρωγοί  στο έργο του Δήμου και εάν δεν 

υπήρχαν αυτοί,  εάν δεν θα υπήρχε αυτός ο Σύλλογος θα έπρεπε ο 

Δήμος να εντάξει  μια τέτοια δραστηριότητα στις  δομές της κοινωνικής 

πρόνοιας του Δήμου.  

 Συνεπώς εμείς  πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για την βοήθειά 

τους.  Κάναμε  και εμείς  μια συνάντηση πριν από καιρό.  Διαπιστώσαμε 

ότι  πράγματι υπήρχε αυτή η ανάγκη γιατί  στεγάζονταν σε ένα κτίριο 

μέσα εδώ στην πόλη αλλά δεν πληρούσε τις  προϋποθέσεις.   Πλήρωναν 
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από την τσέπη τους οι  άνθρωποι και νομίζω ότι  αυτή η λύση που 

προτάθηκε  και υλοποιείται συμφέρει σε όλους.  

 Θέλω να πω συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά και στο Δ.Σ. του 

Συλλόγου αλλά και στην δημοτική αρχή για αυτές οι  προσπάθειες 

έχουν όχι  διπλά, όπως είπε ο Θόδωρος αλλά είναι πολλαπλά τα κέρδη 

για τον Δήμο, είναι πολλαπλά. Κ αι τα κτίρια συντηρούνται και τα 

παιδιά εξυπηρετούνται και τα πάντα. Συνεπώς ψηφίζουμε θετικά αυτό 

το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Απλώς μου έκανε εντύπωση το όνομα 

Πρόεδρε,  γιατί  Ηλιαχτίδα είναι ο πρώ τος Σύλλογος . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ συνάδελφοι,  σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγη ησυχία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είπα όχι  εγώ. Για το όνομα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το όνομα …Ο κ. Στεργίου.  Παρακαλώ κ.  Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Πρώτα από όλα ήθελα να πω ότι  είναι τελείως άκομψο, επιεικώς 

δηλαδή, να έρχεται κάποιος συγκεκριμένος Σύλλογος να ζητήσει κάτι  

από το Δημοτικό Συμβούλιο,  είναι τελείως άκομψο να τον ρωτάμε 

γιατί  πήρε αυτό  το όνομα. Είναι ντροπή μας.  Πρώτον.   
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 Δεύτερον.  Πρόκειται για ένα ν πολύ δραστήριο Σύλλογος που θα 

έπρεπε το κράτος και η πολιτεία και ο Δήμος να είναι μπροστά. 

Έρχονται ορισμένοι άνθρωποι,  οι  οποίοι  δουλεύουν πάνω σε αυτόν τον 

σκοπό..  με εθελοντισμό. Όχι πρέπει να τους δώσουμε το κτίριο αλλά 

πρέπει να τους βοηθήσουμε κα ι οικονομικά και να τους παρέχουμε και 

την τεχνική δυνατότητα να μπουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για να 

μπορέσουμε αυτό το έργο το οποίο προσφέρουν να το κάνουν ακόμα 

καλύτερο  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι νομίζω ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε.   

Κα   :   

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κυρία μου. Επειδή ξεχάστηκε η Τοπική Κοινότητα, η 

οποία ομόφωνα συναίνεσε,  είχε θετική εισήγηση, τα συγχαρητήρια θα 

πρέπει να τα δώσουμε και στην Τοπική Κοινότητα, όχι  μόνο στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Ευχαριστώ πολύ.  

 Νομίζω ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι .   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ:  

Επιτρέψτε μου να πω ότι  στο Κάτω Μητρούσι καταλήξαμε αφού 

ψάξαμε όλη την πόλη των Σερρών και με υπόδειξη του κ.  Δημάρχου 

πήγαμε στο Κάτω Μητρούσι και απευθυνθήκα με . .  Συνοδεύω τρεις  

κυρίες του Δ.Σ..  Εάν δεν έχετε αντίρρηση η κυρία αντιπρόεδρος έχει  

δυο πράγματα να πει  για το θέμα, μπορεί να σας πει  με δυο λόγια τα 

πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει,  εάν και αναφέρθηκε,  τα 

πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει το Κάτω Μητρούσ ι για εμάς και 
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επίσης είναι εδώ η κυρία Μπογιαλίδου, η οποία έχει  εργαστεί  σε 

Κέντρα Ημέρας και μπορεί να καταθέσει την άποψή σας.   

 Εάν τους δώσετε τον λόγο για να ολοκληρώσουν το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα όμως ένα δίλεπτο,  μέσα σε ένα δίλεπτο να μπ ορέσετε 

να πείτε αυτά τα πράγματα τόσο συνοπτικά προς ενημέρωση του 

σώματος,  διότι  υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να τρέχουν στην 

συνέχεια.   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ:  

Κυρίες και κύριοι  είμαι αντιΠρόεδρος του Συλλόγου Ηλιακτίδα.  Πρώτα  

–πρώτα θέλω να  ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία του Κάτω 

Μητρουσίου,  η οποία μας παραχώρησε το κτίριο χωρίς ιδιαίτερη 

σκέψη. Είναι μια πολύ ευαισθητοποιημένη τοπική κοινωνία.  

Κληθήκαμε για το θέμα . .  Ηλιαχτίδα αλλά εμείς  δώσαμε το όνομα του 

Συλλόγου Ηλιαχτίδα για να δώσο υμε ένα τόνο αισιοδοξίας και ότι  

εμείς  οι  γονείς  θα παλεύουμε μέχρι να δούμε φως, γιατί  τα παιδιά αυτά 

χρειάζονται μονίμως δια βίου εκπαίδευση και θα θέλαμε και την 

στήριξη,  όχι  μόνο της τοπικής κοινωνίας του Κάτω Μητρουσίου αλλά 

και την δική σας,  γιατί  μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά 

πράγματα. Κάναμε ήδη αρκετά αλλά για να κάνουμε περισσότερα 

χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων σας.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.    
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 382/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα το σώμα να δεχθεί  την αλλαγή σειράς των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης όπου είναι εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος η κυρία 

Μπιτζίδου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών της.  Πρέπει να φύγει  από 

το Δημοτικό Συμβούλιο και με παρακάλεσε να αλλάξω λίγο την σειρά.   

 Θα συζητήσουμε τα θέματα, 18,  19,  20 και 29.   

 Πάμε στο  θέμα δέκα οκτώ.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την μεταφορά  

 μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών  

 για το σχολικό έτος 2012 -2013  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος; Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 398/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο θέμα.  

 

Θέμα 19 ο  :  

Έγκριση της υπηρεσίας Μεταφορά μαθητών Α/θμιας  

και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών για το σχολικό  

 έτος 2012 -2013 με ταξί.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών  που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:399/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

Θέμα 20 ο  :  
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Έγκριση του σχεδίου προγράμματος βασικών εκδηλώσεων  

του ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπανών και του προϋπολογισμού  

 εσόδων τα οποία συνθέτουν το Έργο του Δήμου Σερρών για τον  

εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και  

της ευρύτερης περιοχής.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε.  Πριν  δώσουμε τον λόγο ας πάρει τον λόγο 

…Παρακαλώ λίγη ησυχία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως γνωρίζετε το 2013 συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την 

Απελευθέρωση της πόλης των Σερρών και το γεγονός αυτό πρέπει να 

το γιορτάσουμε με την αρμόζουσα επισημότη τα, με ένα πρόγραμμα 

συμβατικών εκδηλώσεων που θα το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει όλο 

το έτος,  μέχρι τον Ιούνιο του ΄13.   

 Έχοντας σαν στόχο να παρουσιάσουμε το καλύτερο πρόγραμμα, 

κλήθηκαν όλοι οι  φορείς πέρυσι την άνοιξη,  πρέπει να ήταν Μάρτιος ή 

Απρίλιος ,  κλήθηκαν όλοι οι  φορείς την άνοιξη και οι  πολίτες που 

ενδιαφέρονται για τα πολιτιστικά για να καταθέσουν τις  προτάσεις 

τους προκειμένου να καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα που θα έχει  την 

μεγαλύτερη απήχηση στην τοπική μας κοινωνία και θα ταιριάζει  στο 

ιστορικό αυτό γεγονός.   

 Μέσα από αυτές τις  συσκέψεις που κάναμε και τις  διαβουλεύσεις 

συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία Οργανωτική Επιτροπή 

έχει  σαν στόχο την κατάρτιση του προγράμματος των εκδηλώσεων και 

στην Οργανωτική αυτή Επιτροπή συμμετέχουν εκπρό σωποι του Δήμου, 
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εκπρόσωποι,  όταν λέω του Δήμου εννοώ αιρετοί,  εκπρόσωποι φορέων 

του Δήμου, όπως είναι το Επιμελητήριο,  το Εργατικό Κέντρο, τα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους,  η Κεντρική Βιβλιοθήκη, η Εκκλησία και 

τα λοιπά και πολίτες επίσης που έχουν επιστημονι κή . .  και εμπειρία σε 

τέτοια θέματα.  

 Συστάθηκε η Οργανωτική Επιτροπή για την κατάρτιση του 

προγράμματος όπως επίσης συστάθηκαν ομάδες εργασίας με διάφορα 

θέματα από πολίτες που . .όλοι αυτοί φυσικά εθελοντικά προσφέρουν 

τις  υπηρεσίες τους,  ομάδες εργασίας  που έχουν σχέση μια ομάδα με 

την ιστορία,  μια ομάδα με τον πολιτισμό, μια ομάδα με την διοίκηση 

και οικονομία,  μια ομάδα με την καινοτομία και ανάπτυξη και μια 

ομάδα με την επικοινωνία και τα Μ.Μ.Ε..   

 Θα συγκροτηθεί και η . .  Επιτροπή σε λίγο καιρό που θα  

αποτελείται από τους εκπροσώπους των επισήμων τοπικών αρχών.  

 Λοιπόν,  η Οργανωτική Επιτροπή και  οι  ομάδες εργασίες όλο 

αυτό το χρονικό διάστημα, εδώ και ένα χρόνο και περισσότερο, σχεδόν 

ενάμιση χρόνο, δουλέψανε πάρα πολύ εντατικά,  κάνανε μια πάρα πολύ 

καλή δουλειά θα την δείτε αυτή και στο πρόγραμμα που θα 

παρουσιάσει η κυρία Αντιδήμαρχος και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 

μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και τις  ομάδες εργασίας για αυτή την 

σκληρή δουλειά που κάνανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και για το 

πολύ καλό αποτέλεσμα που έχουν φέρει.  

 Λοιπόν,  τι  κάνανε σε αυτό το χρονικό διάστημα; Στείλανε μια 

επιστολή προς όλους τους φορείς για να υποβάλλουν προτάσεις 

σχετικά με τις  εκδηλώσεις και οι  οποίες αυτές προτάσεις 

αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή.  
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 Επίσης,  κάνανε γραπτές και προσωπικές επαφές με βασικούς 

τοπικούς φορείς για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχουν.  Με 

φορείς όπως είναι το ΤΕΙ,  το Επιμελητήριο,  ο Εμπορικός Σύλλογος,  

Τουριστικοί Πράκτορες,  Ένωση Ξενοδόχων και τα λοιπά.  

 Γίνανε γραπτές και προσωπικές επαφές αναζήτησης χορηγών. Σε 

αυτή την φάση η αναζήτηση των χορηγών ήταν κάπως σε χλιαρό 

επίπεδο,  διότι  περιμένανε να εγκριθεί  το πρόγραμμα από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και εν συνεχεία έχοντας το πρόγραμμα, να κτυπήσουμε 

πόρτες προκειμένου να βρούμε χρήματα, διότι  όπως βλέπετε ο 

προϋπολογισμός των εκδηλώσεων αυτών είναι αρκετά μεγάλος,  δεν 

είναι εύκολο να βρεθούν τα χρήματα. Ναι μεν υπάρχει ένα σχέδιο,  ένα 

πρόγραμμα, δεν είναι σίγουρο ότι  όλο αυτό το πρόγραμμα θα 

υλοποιηθεί .  Θα προσπαθήσουμε,  μα κάρι να μπορέσει να υλοποιηθεί  

όλο,  να βρεθούν τα χρήματα και να υλοποιήσουμε όλο το πρόγραμμα.  

 Επίσης έγινε,  προσωπικά εγώ πήγα στο Υπουργείο Πολιτισμού 

και κατέθεσα την πρόταση προκειμένου το Υπουργείο Πολιτισμού να 

συνεργαστεί  για το θέμα αυτό των εκδη λώσεων για τα εκατό χρόνια 

από την Απελευθέρωση της πόλης.   

 Προσωπικά παρέδωσα επιστολή στην Προεδρεία της 

Δημοκρατίας,  στην Αρχιεπισκοπή και στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος 

Καραμανλής και περιμένουμε,  φυσικά, τις  απαντήσεις τους.   

 Υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασί α με την Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών, η οποία θα συμμετέχει  με διάφορες εκδηλώσεις.  Τώρα θέλουν 

και αυτοί το πρόγραμμα που έχουν κάνει  να το καταθέσουν στην 

Περιφέρεια προκειμένου να πάρει έγκριση και εν συνεχεία θα το 

ανακοινώσουν.  
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 Υπήρχε πολύ καλή συνεργασία επίσης και με την Εκκλησία.  Έχει 

καταθέσει τις  προτάσεις και έχουν συμπεριληφθεί οι  προτάσεις στο 

πρόγραμμα. Συνεργασία με τις  δημοτικές παρατάξεις  και όποιες 

δημοτικές παρατάξεις  έχουν καταθέσει προτάσεις οι  προτάσεις τους 

έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα.  

 Συνεργασία επίσης ζητήσαμε με επιστολές και με τους άλλους 

Δήμους των Νομού, προκειμένου να γίνει  μια πανσερραϊκή εκδήλωση, 

στην οποία θα τιμήσουμε όλους τους Σερραίους οι  οποίοι  έχουν 

διακριθεί  είτε Πανελληνίως είτε και διεθνώς και περιμένουμε  και τις  

απαντήσεις και των άλλων δήμων.  

 Επίσης συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς και 

συνδιοργανωτές,  συγκεκριμένων εκδηλώσεων, όπως είναι το Γ 

Επιστημονικό Διεθνές Συνέδριο,  εκθέσεις έργων, παραστάσεις και τα 

λοιπά.  

 Δεν θέλω να πω περισσότερα. Το πρόγραμμα θα σας το αναλύσει 

η κυρία Αντιδήμαρχος και εν συνεχεία φυσικά μπορείτε να καταθέσετε 

τις  απόψεις σας.   

 Αυτό που θέλω να πω, να τονίσω, είναι ότι  σήμερα παίρνουμε 

μια απόφαση για να εγκρίνουμε ένα μπούσουλα, ένα πρόγραμμα το 

οποίο βγήκε πρόγραμμα μετά από πάρα πολύ δουλειά και κόπο και θα 

αναζητήσουμε χορηγούς προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα 

αυτό.   

Αλίμονο θα προσπαθήσουμε να βάλουμε χρήματα και από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου. Γνωρίζετε όμως ότι  τα οικονομικά του 

Δήμου δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον προϋπολογισμό 

των 300.000 ευρώ. Μακάρι να μπορέσουμε σε αυτούς τους δύσκολους 

καιρούς να βρούμε χορηγούς που να ανταποκριθούν και να 
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υλοποιήσουμε εκατό τοις  εκατό το πρόγραμμα, διαφορετικά ανάλογα 

με τα χρήματα που θα συγκεντρωθο ύν θα επιλέξουμε τις  εκδηλώσεις 

που είναι πιο σπουδαίες και αναγκαίες για να γίνουν.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κυρία Αντιδήμαρχος έχετε τον λόγο.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

σύμβουλοι συμπληρώνοντας και διευκρινίζοντας κάποια πράγματα θα 

ήθελα να πω . .του Δημάρχου, θα ήθελα να πω ότι  οι  συμμετέχοντες 

στην προσπάθεια αυτή και στο εγχείρημα αυτό δεν είναι μόνο τα 

ονόματα αυτά που φαίνονται αλλά πολύ μεγάλος αριθμός Σερραίων, 

γιατί  στις  υποομάδες συντονισμού συμπεριλαμβάνονται μέσα όλοι οι  

Σύλλογοι και οι  φορείς του Δήμου μας οι  οποίοι  είναι πολιτιστικοί,  

ιστορικοί και άλλου διαφορετικού χαρακτήρα και οι  οποίοι  βοηθούν 

αυτή την στιγμή τους επικεφαλής συντονιστές για τις  αντίστοιχες 

θεματικές ενότητες.   

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη της Οργανωτικής 

Επιτροπής τα οποία παρευρίσκονται εδώ και είναι στην διάθεσή σας σε 

ότι  χρειαστεί  να ρωτήσετε και να αναφερθώ με δυο λόγια στο κορμό 

του προγράμματος.   

 Θα ήθελα να πω ότι  η προσπάθειά μας ξεκίνησε στο να κάνουμε 

μια αναδρομή στο παρελθόν,  αναφορά στο παρόν και μια προσπάθεια 

οραματισμού της πόλης μας στο μέλλον.  Άρα το πρόγραμμα αυτό 

περιλαμβάνει τρεις  ουσιαστικά, τρεις  άξονες και οι  οποίοι  άξονες 

καλύπτονται με τον κορμό του προγράμματος.   
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 Θα ήθελα επίσης να πω ότι  επειδή γνωρίζουμε και σε συνεργασία 

με την Περιφερειακή Ενότητα αλλά και άλλους φορείς ο στόχος μας 

είναι να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εκδηλώσεων και ουσιαστικά να 

τύχουμε το ίδιο πολιτιστικό περιεχόμενο ή ιστορικό περιεχόμενο και 

με άλλους συνδημότες μας.   

Ο στόχος μας  είναι να ενδυναμώσουμε από κοινού μια 

διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φυσικά εφόσον 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από άλλους φορείς ο Δήμος να 

συμπαρασταθεί με ότι  τρόπο μπορεί.  

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την ου σιαστική παρουσία της 

Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης και την ενσωμάτωση των 

προτάσεων στον κορμό του προγράμματος,  των δημοτικών παρατάξεων 

«Δημοτική Πορεία Ανάπτυξης» που έχουν ενσωματωθεί η μια πρόταση 

στις  καινοτόμες δράσεις του κορμού και η άλλη στις  παράλληλες 

εκδηλώσεις και οι  τέσσερις,  θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση, 

προτάσεις της «Διάβασης Πεζών» εκ των οποίων έχουν ενσωματωθεί 

όλες οι  παράλληλες εκδηλώσεις.   

Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από τα πρακτικά που είναι 

στις  εισηγήσεις σας της Οργανωτικής Επιτροπής,  όπως διατυπώνονται 

οι  απόψεις.   

Για την «Εποχή της Δημιουργίας» έγινε όπως μου..  επί  του 

προγράμματος των βασικών εκδηλώσεων.  

Το πρόγραμμα τώρα των βασικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει και 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τις  παρατάξεις ,  οι  οποίες αν ταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμα και να πω ότι  μετά από υποβολή σωρείας προτάσεων 

διαμορφώθηκε αυτό το πρόγραμμα και ο σκελετός και  ο κορμός είναι 

προτάσεις των δημοτών όλων και όλων των Σερραίων.  
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Εκείνο το οποίο προέχει  είναι το 3 ο  Επιστημονικό Συνέδριο,  το 

χαρακτηρίζουμε σαν κορυφαία διοργάνωση, γιατί  είναι,  δίνει  την 

δυνατότητα να μπορέσουμε να δώσουμε την συνέχεια του 2 ο υ  

Επιστημονικού Συνεδρίου,  το οποίο έθιξε γεγονότα και πράγματα 

μέχρι το ΄13.   

Από εκεί  και πέρα όμως και την διάρκεια του ΄13,  που . .μέχρι κα ι 

σήμερα, έχουμε την δυνατότητα να το επικαλύψουμε με το 

Επιστημονικό Συνέδριο το 3 ο ,  το οποίο αυτή την στιγμή εξελίσσεται η 

οργάνωσή του και έχει  συσταθεί ήδη η Επιστημονική Επιτροπή, η 

οποία δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση.  

Γι΄ αυτό θεωρούμε υψίστης σημασίας την εξασφάλιση 

χρηματοδότησης αφενός μεν και τα ποσά αναγράφονται μέσα στην 

εισήγηση, 31.000 περίπου για την έκδοση των πρακτικών του 2 ο υ  … 

Συμβουλίου . .τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου αλλά και . .τιμή 

των 25.000, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα αναφερόμενα 

μελλοντικά γεγονότα …στο 3 ο  Επιστημονικό Συνέδριο.   

Εδώ μέσα νομίζω στις  θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα 

καλύψουμε και για πάρα πολλές παρουσιάσεις σχετικά με όλες τις  

ιστορικές χρονικές περιόδους αλλά και θεματική ενότητα, 

ενδεχομένως,  της πρότασης που έκανε η «Διάβαση Πεζών» για την 

Εβραϊκή Κοινότητα θίγοντας το θέμα αυτό.   

Οι επιστημονικές διαλέξεις  μας δίνουν διαλέξεις  που είναι το 

δεύτερο θεματικό κομμάτι,  μας δίνει  την δυνατότητα να υλοποιήσουμε 

την πορεία,  να παρουσιαστεί  η πορ εία,   η ιστορική πορεία της  

περιοχής μας την περίοδο της αρχαιότητας,  την βυζαντινή  περίοδο,   

Οθωμανική κατάκτηση και φυσικά να αναφερθώ  και στην ιστορική 
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εκκλησιαστική ιστορία,   η οποία υποστηρίζεται από την Ιερά 

Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.  

 Η έκθεση  του βιβλίου τοπικής ιστορίας  νομίζουμε ότι  θα είναι 

ένα εγχειρίδιο  που θα βοηθήσει … της ιστορικής θεματικής ενότητας.  

 Ως προς την έκθεση, την παράθεση διαφόρων θεματικών 

εκθέσεων  βλέπουμε για τους Βαλκανικούς Πολέμους,  επίσης 

φωτογραφικά  τεκμήρια  από τις   αδελφές στον Σερρών.  Εδώ 

αναφερόμαστε . .  υπάρχει  μέσα υποβολή πρότασης… εάν αυτή η 

πρόταση υλοποιηθεί  . .  Περιφέρεια,  εμείς  θα είμαστε  συμπαραστάτες.  

Η πόλη των Σερρών  και η περιοχή τους μέσα από χάρτες  και  

μουσικές σκηνές από την πόλη των Σερρών  με διάφορες μουσικές 

εκδηλώσεις,   οι  οποίες,  νομίζω, θα  ξεσηκώσουν . .  

… των Βαλκανικών  Πολέμων, επίσης μια διοργάνωση η οποία 

θα γίνει  με συνεργασία με το ιταλικό προξενείο.   

 Για θέματα λαϊκό και σύγχρονο πολιτισμό θα ήθελα να σας 

υπενθυμίσω ότι  η  δημιουργία του Μουσείου Ξενάκη  είναι από τους 

πρωταρχικούς στόχους της δημοτικής αρχής και η . .  Πολιτεία,  ο 

Σύλλογος ο οποίος έχει  την οργάνωση και τη λειτουργία αυτού του 

μουσείου,  μετά από τη δωρεά του καλλιτέχνη, δουλεύει προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

 Άρα η απόφαση για την ίδρυση του μουσείου  είναι ήδη 

ειλημμένη από το δημοτικό συμβούλιο και νομίζουμε ότι  . .  θα βάλουμε 

όλοι τα δυνατά μας για να… αυτή εδώ τη διοργάνωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε σας παρακαλώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  και κλε ίνω.  
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 …την εκπαίδευση  και όλους τους μαθητές σε συνεργασία… 

αποτέλεσμα. Προτάθηκε από το… και πολλές μουσικές παράλληλες 

εκδηλώσεις.  

 Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι  το κομμάτι της ανάπτυξης,  το 

οποίο προτείνεται σε συνεργασία με το ΤΕΙ,  καθώς επίσης,  όπως  ήδη 

ανέφερα . .καινοτόμα πρόταση από την αντιπολίτευση, το συνδυασμό 

του κ.  Φωτιάδη, ήδη έχει  δρομολογηθεί.  καθώς επίσης … για θέματα 

καινοτομίας και φυσικά πρόταση στήριξης από το ΕΒΕ, όπου το 

κομμάτι του Επιμελητηρίου θα στηριχθεί  αποκλειστικά και οικονο μικά 

από το Επιμελητήριο.   

 Οι παράλληλες εκδηλώσεις  είναι μεγάλος αριθμός,  έχουμε 

προϋπολογίσει  …, οι  άλλοι φορείς,  οι  οποίοι  μπορούν να προτείνουν 

και να στηρίξουν αυτές τις  παράλληλες εκδηλώσεις θα έχουν 

συμπαραστάτη τον Δήμο Σερρών και επίσης ότι  είνα ι ανοικτό  το 

κομμάτι αυτό των παράλληλων εκδηλώσεων και μπορούμε να 

συμπεριλάβουν με την καλή θέληση όλες τις  αξιόλογες δηλώσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και έχω ευχαριστώ κ.  Πρόεδρε.  Είμαι στη διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ερωτήσεις,  τοποθετήσεις;  Ερωτήσεις.  Ο 

κ.  Αναστασιάδης.  Παρακαλώ. Και ο αντιπρόεδρος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κυρία Αντιδήμαρχε για ποιο Μουσείο Ξενάκη μιλάτε;  Τι είναι αυτό το 

πράγμα; Δηλαδή ποιος ήταν ο Ξενάκης; Ο τελευταίος ζωγράφος της 

Ελλάδας  θα κάνει  . .  μουσείο;  Τι πράγματα είναι αυτά;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα, κύριε Αναστασιάδη δεν έχετε δικαίωμα κριτικής σε 

κανέναν καλλιτέχνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο τελευταίος ζωγράφος; Σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  

Έχω έναν πίνακα ο οποίος μας δείχνει  ότι  από το Βυζάντιο μέχρι 

…τριακόσιες χιλιάδες και ο πιο ακριβός πίνακας του Ξενάκη είναι 

τριάντα χιλιάδες ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ. Στους καλλιτέχνες δεν μπορούμε να κάνουμε …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις παρακαλώ κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ερώτηση ο 

αντιπρόεδρος.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  για το 

θέμα αυτό ήθελα να ρωτήσω, άκουσα καλά ότι  καλέστηκαν όλες οι  

παρατάξεις  και δώσανε τις  προτάσεις τους.  Εάν πραγματικά 

καλέστηκαν. Έναν είναι αυτό.  Και δεύτερο, εάν γίνανε οι  συναντήσεις 

οι  οποίες είχαν οριστεί  από την Οργανωτική Επιτροπή σχετικά με το 

θέμα …Αυτές οι  δυο ερωτήσεις.  Ευχαριστώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Ναι,  κ.  Αντιπρόεδρε,  εκτός από την έκκλ ηση και την πρόσκληση του 

Δημάρχου,  η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και ουσιαστικά μέσω 

αυτής πετύχαμε μεγάλο αριθμό υποβολής προτάσεων… και προσωπικά 

όλες οι  δημοτικές παρατάξεις ,  εδώ είναι ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Φωτιάδης 

και εκπρόσωπος του κ.  Κοτρώνη παραβ ρέθηκαν, η κυρία Σαραντίδου  

είχε πει  ότι  δεν μπορούσε να παρευρεθεί  και δεν είχε  να καταθέσει 

καμία άλλη πρόταση… τηλεφωνική πρόσκληση  και οι  κύριοι  αρχηγοί 

της αντιπολίτευσης . .  τι  συζητήθηκε και κατέθεσαν και προτάσεις περί 

των εκδηλώσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  

Κατιρτζόγλου. Ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  Φωτιάδης.  Ο κ.  Αναστασιάδης.  

Άλλος κανείς;   

 Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το 2013 είναι πολύ 

σημαντική χρονιά για την πόλη μας,  για τον Δήμο μας.  Είναι εκατό 

χρόνια από την Απελευθέρωσή μας.  Άρα λοιπόν είναι,  έχει  ιδιαίτερη 

σημασία να εορταστεί  με την αρμόζουσα λαμπρότητα και επισημότητα.  

Σε αυτό θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από όλους 

μας,  όπως ταιριάζει  στην ιστορική μας πόλη.  

 Ταυτόχρονα όμως με τον εορτασμό των εκατό χρόνων και τις  

εκδηλώσεις που θα γίνουν,  είναι μια ευκαιρία,  μεγάλη ευκαιρία της 

ανάδειξης της ιστορίας της πόλης μας,  του πολιτισμού μας,  της 

κουλτούρας μας,  όχι  μόνο σε πανσερραϊκό επίπεδο αλλά σε όλη την 

επικράτεια και όχι  μόνο και κυρίως μέσω των ΜΜΕ και με την 

συμμετοχή μεγάλου αριθμού, όλων των κατοίκων, όλου του κόσμου.  
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 Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς  σε αυτό κατευθυνόμαστε,  να 

υπάρχει μια ομοφωνία,  μια ομοθυμία και ένας κοινός στόχος.  Αυτό που  

ανέφερα προηγουμένως.  

 Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να,  έρχεται ένα πρόγραμμα προς 

έγκριση για τον εορτασμό των εκατό χρόνων της Απελευθέρωσης της 

πόλης μας.  Ο προϋπολογισμός περίπου είναι 300 χιλιάδες και κάτι  από 

ότι  ξέρω, είναι ένα σημαντικό ποσό, με την οικονομική συγκυρία που 

υπάρχει,  αξίζει  τον κόπο και νομίζω ότι  θα βρεθούν και ιδιώτες,  θα 

βρεθούν και κάποιοι  φορείς που θα συνδράμουν σε αυτό.  Αξίζει  τον 

κόπο ακόμη να περικόψουμε και από κάπου προκειμένου να δώσουμε 

στην πόλη μας του χρόνου, την χρονιά αυτή, την ζωντάνια που πρέπει 

και την εξωστρέφεια που πρέπει.  Δηλαδή η πόλη μας να γίνει  πιο 

γνωστή, να αποκτήσει μια ταυτότητα.  

 Οι δράσεις μας επομένως πρέπει να είναι συγκεκριμένες και 

στοχευμένες για την επίτευξη του στόχου αυτού. Δεν π ρέπει να έτσι 

σκόρπιες αλλά θα πρέπει να είναι με στόχο.   

 Θα κάνω τώρα μερικές παρατηρήσεις,  γιατί  πολλά ειπώθηκαν από 

την κυρία Αντιδήμαρχο και κάποια σημεία νομίζω ότι  θα πρέπει να 

διευκρινιστούν στο σώμα, γιατί  πρέπει να γνωρίζει  πάρα πολύ καλά το 

σώμα  το τι  ακριβώς γίνεται.   

 Καταρχήν μια παρατήρηση. Στην Επιτροπή, την Οργανωτική 

Επιτροπή την οποία σέβομαι απολύτως δεν υπήρχε κανείς ,  δεν 

προτάθηκε κανείς  από όλη την αντιπολίτευση. Δεν ξέρω εάν προτάξατε 

κάποιους άλλους,  τουλάχιστον από εμάς,  από την με ίζονα 

αντιπολίτευση δεν υπήρχε πρόταση να συμμετέχει  κάποιος από εμάς,  

εάν όχι   να προταθεί κάποιος.   
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 Νομίζω ότι  ήταν μια σημαντική παράληψη του Δημάρχου. Δεν 

μπορεί να μην συμμετέχει  η αντιπολίτευση στην Οργανωτική 

Επιτροπή. Δεν έχει  ιδέες η αντιπολίτευσ η; Δεν εκπροσωπεί έναν 

κόσμο. Δεν . .την πόλη. Το πρώτο ατόπημα της κυρίας Αντιδημάρχου.  

 Το δεύτερο. Μας καλέσατε,  ναι μας καλέσατε,  κάναμε μια 

συνεδρίαση τον Μάιο,  όπου είχε παρευρεθεί  από τους αρχηγούς ο κ.  

Φωτιάδης,  εγώ και ο εκπρόσωπος του κ.  Κοτρώνη…  

Εάν θυμάστε καλά, κυρία Αντιδήμαρχος,  είχα πει  και Πρόεδρος 

της Οργανωτικής Επιτροπής,  είχατε δεσμευτεί  ότι  θα γίνει  . .και 

μάλιστα μας ρωτήσατε ότι  ποια μέρα σας βολεύει να κάνουμε μια 

δεύτερη συνεδρίαση; Μην παραφρονείτε …Μια δεύτερη συνεδρίαση 

. .που θα κάναμε.  Να τις  βάλουμε κωδικοποιημένες.  Έγινε αυτό; Να το 

πείτε με λόγια.  . .εάν κάναμε ή δεν κάναμε προτάσεις.   

 Και τι  είναι αυτές κυρία οι  προτάσεις μας εδώ πέρα; . .  το 

σκεπτικό της Επιτροπής σας; Λέει  λοιπόν ότι  να γίνουν κρίσεις ,  

διορθώσεις και προτάσε ις.  Απαγορεύεται να κάνουμε κριτική; Από πού 

απορρέει  αυτό; Λοιπόν,  εδώ είναι οι  προτάσεις και θα τις  δώσω στα 

ΜΜΕ αύριο για να δούμε εάν είχαμε προτάσεις.   

 . .εάν θέλετε ομοφωνία και ομοψυχία …τον λόγο σας.  Εδώ είναι ο 

κ.  Φωτιάδης εάν θέλει  να το αντικρού σει.  Είχατε πει  ότι  για ποια μέρα 

σας βολεύει;  Την Πέμπτη; Την Παρασκευή; Δεν έγινε αυτό.  Έτσι για 

να . .  οι  προτάσεις.   

 Εμείς ως υπεύθυνη αντιπολίτευση κάναμε κρίσεις ,  παρατηρήσεις 

προς την Οργανωτική Επιτροπή ως οφείλαμε προς τον Σερραϊκό λαό 

και στην συνέχεια κάναμε και συγκεκριμένες προτάσεις.  Ο στόχος των 

προτάσεών μας ήταν η ιστορική ανάδειξη της πόλης,  ο πολιτισμός της,  
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η κουλτούρα της,  τα μνημεία της …βυζαντινά,  για να γίνει  η πόλης 

μας ελκυστική.  

 Μόνο επιγραμματικά θα αναφέρω ότι  είχαμε πει  για η μερίδα για 

Μητροπολίτη Απόστολο Χριστοδούλου, ότι  θα πρέπει να γίνει  γι΄ 

αυτόν τον μεγάλο Μητροπολίτη,  ο οποίος είχε κάνει  και . .γ ια να σώσει 

την πόλη, τον οποίο δεν τον είχε το πρόγραμμα που μας δώσατε.   Δεν 

υπήρχε.  Το κάναμε.  Βέβαια με την  συνεργασία τη ς Μητροπόλεως.  Η 

οποία προϋπάρχει.   22 Μαΐου  είναι η δική μας η πρόταση και 6 

Ιουνίου έγινε η συζήτηση με την Μητρόπολη. Άρα το . .  το δώσαμε 

εμείς  και μην αυτά τα κρατάτε για τον εαυτό σας.  Να τα λέτε δημόσια.  

22 Μαΐου η πρότασή μας,  6 Ιουνίου . .  

 Είχαμε πει  να γίνει ,  . .Κωνσταντίνος Καραμανλής,  ο οποίος είναι 

ο αξιολογότερος πολιτικός,  ο οποίος πολιτικός του αιώνα μετά την 

απελευθέρωση της πόλης μας.  Νομίζω δεν έχει  βγάλει η πόλη μας,  ο 

Δήμος μας,  ο Νομός μας τέτοιο πολιτικό.  Άρα πρέπει να γίνει  μια 

ημερίδα αντάξια του ονόματος Καραμανλής και της προσφοράς.   

 Λέει τώρα ο Δήμαρχος ότι  …θα δούμε τι  έγινε εκεί .  . .  είχαμε 

κάνει  ένα θέμα για ντοκιμαντέρ για της πόλης τα μνημεία με επίκεντρο 

τους Αγίους Θεοδώρους,  που είναι το Πνευματικό Κέντρο καθ’ όλη την 

Βυζαντινή περίοδο και μετέπειτα  και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

απελευθέρωση. Είχαμε πει  για την Μεραρχία των Σερρών…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτά δεν ήταν προτάσεις;  Τι ήταν αυτά δηλαδή; Τι ήταν αυτά και . .ότι  

κάνανε δυο παρατάξεις ,  συγνώμη κύριε Πρόεδρε,  σας παρακαλώ πολύ, 
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δώστε μου ένα λεπτό.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς Δήμαρχε 

είμαστε έτοιμοι εδώ να συνδράμουμε αλλά να . .οι  προτάσεις μας.   

 Και λέει  μέσα η απόφαση, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  λέει  

λοιπόν μέσα η απόφαση της Επιτροπής ,  της Οργανωτικής Επιτροπής,  

με Πρόεδρο τον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο της κυρία Μπιτζίδου,  λέει  

λοιπόν ότι  είναι αξιόλογες οι  προτάσεις της «Εποχής Δημιουργίας» της 

παράταξής μας,  είναι αξιόλογες,  γραπτώς είναι αυτό εδώ μέσα, 

φαίνεται αλλά είναι ατεκμηρίωτες  και δεν έχουν…  

 Είχαμε δεσμευτεί  και πάλι το λέω ότι  θα ξανά βρεθούμε για να 

τις  κωδικοποιήσουμε και να τις  εντάξουμε.  Αυτό δεν έγινε.  Αθετήσατε 

τον λόγο σας γιατί  φέρεστε αλαζονικά και . .της αντιπολίτευσης τα 

αγνοείτε.  …  

 Αφού λοιπόν τις  βρήκατε αξιόλογες,  όπως λέει  και ένας μέλος 

της Οργανωτικής Επιτροπής,  αφού τις  βρήκατε αξιόλογες γιατί  δεν μας 

πήρατε έστω ένα τηλέφωνο να μας πείτε ότι  σας παρακαλώ, κ.  Μηλίδη, 

με τον εκπρόσωπό σας,  όποιον θέλετε,  ελάτε λίγο να δούμε πως 

μπορούμε να τις  κάνουμε υλοποιήσ ιμες;  Δεν έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε στην δευτερολογία σας …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι κύριε Πρόεδρε.  …Και κάποια στιγμή, ένα μέλος της Οργανωτικής 

Επιτροπής,   κ.  Πάσχος αναφέρεται μέσα υποτιμώντας τις  παρατάξεις ,  

ακούστε κύριε Πρόεδρε,  λέει  ότι  οι  παρατάξεις  δεν πρέ πει να φέρονται 

σαν Σωματεία.  Είναι δυνατόν τώρα να λέμε τέτοια πράγματα από μέλος  

της Οργανωτικής Επιτροπής που δεν είναι δημοτικός σύμβουλος; 

Συμπεριφέρονται σαν Σωματείο;  Οι παρατάξεις  εδώ η δική μου, του κ.  

Φωτιάδη και του κυρίου Κοτρώνη; Είναι κουβέντ ες αυτές και να 
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γράφονται μέσα στα κείμενα; Και το βλέπει αυτό,  κύριε Πρόεδρε και ο 

Δήμαρχος;  

 Εμείς είμαστε πρόθυμοι,  θα δευτερολογήσω, κύριε Πρόεδρε,  

είμαστε πρόθυμοι,  κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Πρόεδρε,  μιλούσε δέκα 

λεπτά, δεκαπέντε η κυρία Αντιδήμαρχος.   Εί μαστε πρόθυμοι να 

ψηφίσουμε,  γιατί  πιστεύουμε ότι  πρέπει να έχει  πανσερραϊκό 

χαρακτήρα και πρώτοι εμείς  να δώσουμε το έναυσμα. Είμαστε 

πρόθυμοι,  έχουμε κάνει  συγκεκριμένες προτάσεις,  θα θέλαμε να 

ενσωματωθούν μέτρα, να τις  υλοποιήσουμε και να ψηφίσουμε,  αλ λιώς 

υπάρχει η πρόταση να αποσυρθεί θα το θέμα και να έρθει  αφού το 

συζητήσουμε την Οργανωτική Επιτροπή, όπως είχε δεσμευτεί  η 

Πρόεδρος και όλη η Οργανωτική Επιτροπή.  

 Για περισσότερες λεπτομέρειες ορίζω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας,  κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ειδικό αγορητή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  προκύπτει  ήδη από το ξεκίνημα της συζήτησης ότι  

ίσως το θέμα θα έπρεπε να μας απασχολήσει για μια απώτερη 

συνεδρίαση. Τώρα βλέπετε πιεζόμαστε από τον χρόνο. Θα συ μφωνήσω 

με τον κ.  Μηλίδη στο ότι  ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, μια μοναδική 

στιγμή και για την τοπική μας ιστορία και για ότι  ο Δήμαρχος με την 

εισήγησή του προσπάθησε να αναδείξει  το χθες,  το σήμερα αλλά και το 

αύριο μέσα από έτος ΄13,  το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα, με 
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αυτόν το σχεδιασμό που ήρθε ως εισήγηση, να κινηθούμε πάνω 

ακριβώς σε αυτούς τους άξονες που αναφερθήκατε.   

 Νοιώσαμε και εμείς  ότι  θα έπρεπε και η παράταξή μας,  η 

αντιπολίτευση δηλαδή να μετέχει  στην Επιτροπή. Θα μπορούσε να 

γίνει  αυτή η διαδικασία,  κυρία Αντιδήμαρχε και να γίνει  και λόγος 

μέσα στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και η συγκεκριμένη επετειακή προσπάθεια θα 

έπρεπε να μας… να είναι αντικείμενο . .σε αυτή την συνεδρίαση. Θα 

έπρεπε να ήταν συναινετική η όλη διαδρομή και σήμερα να έρθει   ένα 

πανηγυρικό ναι από όλους.   

 Δεν ξέρω πώς θα το χειριστείτε αλλά αυτό πρέπει να είναι,  

νομίζω, όπως αρμόζει  στην συγκεκριμένη επέτειο το κλίμα μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Εμείς με τις  συνθήκες που κριθήκαμε σας στείλαμε τις  προτάσεις 

μας,  συνεργαστήκαμε και αναδείξαμε,  μέσα από την πρότασή μας,  

νομίζω θα την στηρίξετε,  . .  το αύριο αυτής της πόλης.  Το αύριο αυτής 

της πόλης το οποίο θα πρέπει να το αναζητήσουμε στην καινοτομία,  

στην δυνατότητα που έχει  αυτός ο τόπος,  ιδιαιτέρως το έμψυχο 

δυναμικό του και γενικότερα θεωρώ ότι  οι  προτάσεις μας ήταν 

συνθετικές στην προσπάθεια την κοινή.   

 Για την οικονομία του χρόνου, κύριε Πρόεδρε,  δεν θα συνεχίσω. 

Νομίζω όμως ότι  πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες και εσείς  και ο 

Δήμαρχος να μην υπάρχει αυτή η ένταση. Θα πρέπει να ψηφίσο υμε εδώ 

με ηρεμία και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.  

 Το 2013 είναι ένα ιδιαίτερο έτος,  θα πρέπει να το 

αξιοποιήσουμε.  Είναι και έτος ανταγωνιστικό.  Και οι  διπλανές πόλεις 

κάνανε κάτι  ανάλογο και όλα αυτά τα οποία ορίζουμε ως στόχους και 

εκείνοι θα  το επιδιώξουν.  Πολύ καλό ως στοιχείο αξιολόγησης η 
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συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη και με την Περιφέρεια.  Εμείς 

είπαμε ότι  ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει  μια πρωτοβουλία πολύ 

καλά συντονισμένη και από την Περιφέρεια για να προσεγγίσουμε 

καλύτερα τους στόχους,  όπως είναι η ανάδειξη,  η εξωστρέφεια,  ο 

τουρισμός μας και για να υλοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια.   

 Παρόλα αυτά στηρίζουμε και . .του Δημάρχου ότι  τα χρήματα 

είναι πολλά ή εν πάση περιπτώσει,  θα δούμε εάν θα τα βρούμε,  εμείς  

λέμε ότι  πρέπει να διατεθούν αυτά τα χρήματα, είναι μεγάλο το 

διακύβευμα και από πλευράς ιστορικής ευθύνης αλλά και από πλευράς 

αναγκαιότητας,  όπως προέκυψε από τον διάλογο, ιδιαιτέρως για το 

αύριο αυτής της πόλης που νομίζω όλους μας ενδιαφέρει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν θα ήθελα να κάνω καμία παρατήρηση και να μπω 

κατευθείαν στην ουσία.  Πραγματικά, όπως βλέπω το πρόγραμμα είναι 

καλό, άλλωστε μπορεί να εμπλουτιστεί  και άλλο. Μπορούν να 

υπάρξουν προτάσεις.  Όμως θέλω, δυστυχώς,  να κάνω και δυο 

παρατηρήσεις.  Να συνεχίσω λίγο το σκεπτικό του κ.  Μηλίδη όσον 

αφορά την τοποθέτηση την πολιτική του κ.  Πάσχου. Ο κ.  Πάσχος δεν 

είναι τυχαίος.  Υπήρξε σύμβουλός σας,  είναι μέλος της Οργανωτικής 

Επιτροπής και ενδεχομένως εκφράζει  και κάποιες απόψεις δικές σας.  

Ότι η «Διάβαση Πεζών», δεν θα μιλήσω για τις  άλλες παρατάξεις ,  

θέλει  να βγει  στα μέσα, να αναδεικνύεται.  . .όπως είχατε εσείς .  Κανένα 

. .δεν έχουμε,  ούτε να . .  θέλουμε ούτε τίποτα.   

Μας προσβάλει λοιπόν εδώ και ενώ μας ζητάτε να κάνουμε 

προτάσεις,  εδώ μας θεωρείτε και μάνατζερ,  ούτε ο Ψηνάκης είμαστε,  
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ούτε . . .Μας ζητάτε από την μια να υποβάλλουμε προτάσεις και από την 

άλλη μας λέτε ότι  πληρώστε και από την τσέπη σας.  Δηλαδή συγνώμη, 

εσείς  όλοι η «Δημοτική Πρωτοβουλία»  ως παράταξη δεν διοικ είτε;  

Εσείς θα πληρώσετε από την τσέπη σας για τις  άλλες 98 εκδηλώσεις;  

Εάν πληρώσετε εσείς  θα πληρώσουμε και εμείς .   

Μας ζητάτε να βρούμε χορηγούς,  να βρούμε εκείνα,  να 

πληρώσουμε το ένα,  να πληρώσουμε το άλλο. Τι είμαστε εμείς;  Να 

βοηθήσουμε οργανωτικά, να συμμετέχουν και δικά μας μέλη και να 

βοηθήσουν αλλά οικονομικά να βάλουμε από την τσέπη μας επειδή 

προτείναμε;  

Εξάλλου, δεν μας το διευκρινίσατε αυτό και έγινε συζήτηση του 

κ.  Πάσχου με τον κ.  Πασχάλη, ο οποίος είναι αυτός που είχε την ιδέα 

για την εκδήλωση της Εβραϊκής Κοινότητας και δεν ειπώθηκε κάτι  

τέτοιο.  Και να λέει  εδώ ότι  εμείς  θέλουμε να κάνουμε κάποιες 

προτάσεις για να προβληθούμε και τι  είναι αυτό και δεν έχει  ξαναγίνει  

ποτέ;  Αποσύρετε αυτές,  δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να σας 

βοηθήσουμε πήγαμε.   

Βεβαίως δεν το είπε αυτό η κυρία Αντιδήμαρχος,  το είπε ο κ.  

Πάσχος,  αλλά θα έπρεπε όταν προσβάλει όλες τις  παρατάξεις  να τον 

διακόψετε πάραυτα κυρία Αντιδήμαρχος και να λέτε στο τέλος εσείς  . .  

αλλά συμφωνείτε . .και στο τέλος αποφασίζετε ομόφωνα ότι  οι  

προτείνοντες κάποιες εκδηλώσεις θα συμμετέχουν με οικονομικό ή 

κάποιο άλλο τρόπο.  

Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε με οικονομικό.  Εμείς ούτε 

επιδοτήσεις παίρνουμε.  Από την τσέπη μας βάζουμε και λειτουργούμε 

ως παράταξη. Να πληρώσουμε γι΄ αυτές τις  εκδηλώσεις ;  Να 
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προσπαθήσουμε με έναν άλλο τρόπο να μας πείτε εάν βρούμε κάποιον 

χορηγό ή κάποιον άλλο, ναι,  αλλά να μας λέτε τώρα.  

Λοιπόν,  υπό την προϋπόθεση ότι  θα γίνουν αποδεκτά εμείς  

παραμένουμε,  αφήνουμε τις  προτάσεις μας ως έχουν.  Εάν όμως είναι 

να πληρώσουμε  τις  αποσύρουμε,  δεν κάνουμε καμία πρόταση και θα 

ψηφίσουμε όμως τελικά με όλες τις  παρατηρήσεις και την κριτική μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος ο κ.  Κατιρτζόγλου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ειδικός αγορητής…  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο χρόνος όμως τον οποίο θα διαθέσω στον κ.  Κατιρτζόγλου δεν θα 

είναι πάνω από τρία λεπτά, όπως προβλέπει ο κανονισμός,  διότι  τον 

ειδικό αγορητή τον κάνατε εσείς  μέχρι …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να ξεκινήσετε.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Λοιπόν,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι λυπάμαι πολύ 

που φτάνουμε σε αυτή την θέση και στο σημείο αυτό,  ειπώθηκε από 

τους επικεφαλής των παρατάξεων νωρίτερα ένα γεγονός το οποίο θα 

έπρεπε να μας ενώνει και άλλωστε είναι κάτι  το οποίο συμβαίνει  μια 
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φορά στα εκατό χρόνια,  η αλαζονεία και η μικροψυχία της δημοτικής 

αρχής να μας φέρνουν σε σημείο να αντιδικούμε ακόμη και γι΄ αυτό.   

 Πρώτα από όλα θέλω να κάνω μια αρχική παρατήρηση. 

Προτάσεις υποβάλλαμε κυρία Αντιδήμαρχε και κύριε Δήμαρχε και 

ήταν πολύ συγκεκριμένες,  σαφείς και με συγκεκριμένη στόχευση και 

αντί  να μας πείτε ένα ευχαριστώ διότι  λόγω των δικών μας προτάσεων 

στην συνέχεια πήγατε και ήρθατε σε συνεννόηση με την Ιερά 

Μητρόπολη για να γίνει  η εκδήλωση για τον Μητροπολίτη Απόστολο, 

ο οποίος πράγματι είχε ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα της 

Απελευθέρωσης της πόλης μας οργανώνοντας πολιτοφυλακή στην πόλη 

μας για μην γίνουν περαιτέρω . .Βουλγαρικό στρατό,  πράγμα το οποίο 

δεν το είχατε συμπεριλάβει και είχατε απαξιώσει τον ρόλο της Ιεράς 

Μητροπόλεως  στο αρχικό πρόγραμμα το οποίο είχατε εκπονήσει,  στην 

συνέχεια η δική μας επισήμανση, η δική μας παρατήρηση  σας γλίτωσε 

από την γκάφα του αιώνα.  

 Δεύτερη γκάφα που θα κάνατε,  ότι  είχατε βάλει . .Συνεδρίου… το 

οποίο το ανάγετε και καλά κάνετε σε ένα μείζον  γεγονός για τον 

εορτασμό, είχατε βάλει την κορύφωση του Συνεδρίου την ώρα που 

στην Μητρόπολη θα διεξάγονταν πανηγυρικός πολύ -αρχιερατικός 

εσπερινός για τον ίδιο λόγο.  Και από αυτή την γκάφα σας γλιτώσαμε 

με τις  παρατηρήσεις μας και αντί  να ακούσουμε ένα ε υχαριστώ, 

ακούσαμε μονάχα λόγους απαξίωσης,  τους οποίους δεν θέλω να 

σχολιάσω, από τον κύριο αυτόν,  τον οποίο τον έχετε μαϊντανό σε όλες 

τις  επιτροπές και τον είχατε και δικό σας συνεργάτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ να αποφύγετε τους χαρακτηρισμούς.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Χαρακτηρισμοί ακούστηκαν, κύριε Πρόεδρε,  από τον κύριο αυτόν και 

είναι απαράδεκτοι από ένα μη κυβερνητικό πρόσωπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ επαναλαμβάνω, όχι  χαρακτηρισμούς.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Προχωρώ παραπέρα. Κάναμε τρεις ,  τέσσερις συγκεκ ριμένες και πολύ 

ουσιαστικές προτάσεις.  Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 

λαμπρότερο τέκνο αυτής της Σερραϊκής γης στα εκατό χρόνια του 

ελεύθερου βίου της πόλης; Πρέπει να σας το πούμε εμείς  δηλαδή για 

να συμπεριλάβετε μια εκδήλωση για το συγκεκριμένο  πρόσωπο που 

οραματίστηκε και υλοποίησε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας;  

 Λοιπόν,  το Ίδρυμα Καραμανλής σας πληροφορώ και να το ξέρετε 

και όλοι οι  συνάδελφοι,  είναι έτοιμο και ημερίδα και συνέδριο ακόμη 

να οργανώσει στην πόλη μας.  Αντί  λοιπόν να επικ οινωνήσουμε μαζί 

τους και να κοιτάξετε να υλοποιηθεί  αυτή η στόχευση, στείλατε,  από 

ότι  πληροφορούμαστε,  ένα έγγραφο με το οποίο ουσιαστικά ζητάτε  

χρηματοδότηση για να κάνετε εσείς  κάτι  άλλο.  Δεν είναι έτσι τα 

πράγματα λοιπόν.  Αυτό έπρεπε . .  εμείς .  Μόνο σας έπρεπε να σκεφτείτε 

ότι  έπρεπε να συμπεριληφθεί το λαμπρότερο τέκνο της Σερραϊκής γης 

των τελευταίων εκατό ετών.  

 Δεύτερον,  μιλήσατε …δεν έπρεπε να είχατε έρθει  σε συνέχεια 

των επαφών που είχατε και με όλους τους υπόλοιπους φορείς με την 

Μεραρχία των Σερρών; Δηλαδή ένα ωραία πρωί ξύπνησε ο Σερραίος 

και είπε ότι  τι  ωραία,  τι  καλά . .  είμαστε ελεύθεροι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .στην τοποθέτησή σας και συνεχίζετε στην δευτερολογία σας.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Λοιπόν,  δεν έπρεπε για το θέμα αυτό να υπάρχει μια σχετική 

εκδήλωση; Δεν ήταν συγκεκριμένη αυτή η αναφορά μας στο κείμενο 

που πήρατε;  

 Δυο ακόμα παρατηρήσεις,  κύριε Πρόεδρε και ολοκληρώνω.  

 Δεν είναι σχετικό με τα γεγονότα της απελευθέρωσης της πόλης 

των Σερρών το θέμα των κλαπέντων κειμηλίων του Μοναστηριού μας; 

Δεν  πρέπει το θέμα αυτό . .ειδική συνεδρίαση τότε,  είχαν έρθει  

διαπρεπείς επιστήμονες και μας ενημέρωσαν. Η ενημέρωση που είχαμε 

εμείς  εδώ πέρα τον . .δεν πρέπει να περάσει στην κοινωνία.  Δεν πρέπει 

το θέμα να λάβει μεγαλύτερη πανελλαδική εμβέλεια και διεθνή ακ όμη; 

Δεν είναι μια λαμπρή ευκαιρία τώρα να το κάνουμε με τα γεγονότα 

των εκατό χρόνων; Είναι σχετικό.  Άλλως πότε θα έρθουν τα κειμήλια 

αυτά;  

 Τελευταία παρατήρηση ήταν στο πλαίσιο το γενικότερο του 

θέματος που νομίζουμε εμείς  ότι  πρέπει να έχουν οι  εκδηλώ σεις,  

δηλαδή της ενεργούς συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στις  

εκδηλώσεις αυτές,  γιατί  ενεργός συμμετοχή δεν θα υπάρξει ούτε με τις  

εικαστικές εκθέσεις ούτε στο συνέδριο.  Είπαμε ότι  γίνεται που γίνεται 

η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση μπορούμε να την αναγ άγουμε 

αναβαθμίζοντάς την σε γεγονός πανελλήνιας ακτινοβολίας το θέμα του 

παραδοσιακού χορού και να την αναβαθμίσουμε και  να την εντάξουμε 

στις  εκδηλώσεις.    

 Όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε,  κλείνω, ήταν συγκεκριμένες 

προτάσεις,  σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Υπάρχ ουν και άλλες 

προτάσεις αλλά λόγω του χρόνου δεν θέλω να τις  αναφέρω και είναι 

τουλάχιστον υποκριτικό . .πώς να το χαρακτηρίσω, την αποστροφή του 
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λόγου της κυρίας Αντιδημάρχου ότι  δεν κάναμε προτάσεις ή ότι  

αρκεστήκαμε μονάχα στην κριτική.   

 Ακόμα και στην κριτική μόνο να είχαμε αρκεστεί ,  έπρεπε 

ευχαριστώ να μας πει  γιατί  σας γλιτώσαμε από μεγάλες γκάφες.   

 Τα υπόλοιπα στην δευτερολογία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Ο κ.  Αναστασιάδης και μετά  ο κ.  Γκότσης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Καταρ χάς,  κύριε Πρόεδρε,  επειδή κάποτε 

σας θεωρούσα πολύ σωστό άνθρωπο θα έπρεπε αυτό το θέμα να το 

αποσύρετε και να έρθει  σε μια ειδική συνεδρίαση, ότι  αφορά την πόλη 

των Σερρών και την ιστορική διαδρομή της μέσα στον χρόνο.  

 Εγώ…και από την πόλη των Σερρών . .ποτέ δεν είχε ιστορία,  

ποτέ….κύριε Πρόεδρε θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή πράγματι 

είναι σημαντικό γεγονός,  …  

 Εγώ πολλά μπορώ να πω, μπορώ να σας πω τα πάντα …ειδική 

συνεδρίαση. Κύριε Πρόεδρε κάντε ειδική συνεδρίαση….Αναφέρθηκε η 

Μάχη στο. .  το ΄17,  που ολόκληρη Μεραρχία Σερρών έδωσε τα πάντα 

για να απελευθερωθεί αυτή η χώρα; Που αναφερθήκατε; Στον Εμμ. 

Παπά; Στον …που αναφερθήκατε; Στον μεγάλο πολεμιστή του 

Μεσολογγίου τον. .  

 Παρακαλώ θα έχετε μεγάλη τιμή εάν κάνετε μια ειδική 

συνεδρίαση….κάντε μια γενική συνεδρίαση να πούμε τα πάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Επιγραμματικά κύριε Πρόεδρε.  Θεωρώ ότι  από την κυρία Αντιδήμαρχο 

έγινε κακός χειρισμός του όλου εγχειρήματος,  διότι  έγινε ένας 

παραγκωνισμός της αντιπολίτευσης,  τουλάχ ιστον της δικής μας 

παράταξης με έναν χαρακτήρα μείωσης και απαξίωσης.  . .προτάσεις,  

ενώ εδώ υπάρχουν δέκα σελίδες προτάσεις.   

 Ενώ θα έπρεπε να είναι μια πανηγυρική συνεδρίαση και 

αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα δηλαδή, να κάνουμε τώρα και εμείς  

παρατηρήσεις και να λέμε ότι  είπαμε προτάσεις και τα λοιπά και τα 

λοιπά, όλα αυτά ενώ είναι ένα γεγονός το οποίο γίνεται κάθε εκατό 

χρόνια και θα λαμπρύνει την όλη μας.  Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα 

και αυτό από τον κακό χειρισμό της Αντιδημάρχου. …τα είπαν οι  

υπόλοιποι.  

 Θεωρώ ότι  το κ.  Πάσχος πρέπει να ανακαλέσει.  Δεν είναι 

δυνατόν μια παράταξη και όλες οι  παρατάξεις ,  οι  οποία παίρνει  το 

40%, το 35,  το 37% να θεωρούνται οι  παρατάξεις  αυτές Σωματεία.  Από 

πού το έβγαλε αυτό ότι  εμείς  εκπροσωπούμε Σωματεία; Παρακαλώ να 

και απαλειφθεί η πρόταση αυτή μέσα από τα πρακτικά. Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε,  υποτιμά και εσάς και εσείς  είστε μια 

δημοτική παράταξη, δεν είστε Σωματείο,  άσχετα που είστε στην 

εξουσία.   

 Αυτά θα ήθελα, όπως είπε ο Πρόεδρος δεν θα ξαναμιλήσω, όπως 

είπε ο κ.  Μηλίδης,  ο επικεφαλής,  να συμπεριλάβετε τις  προτάσεις μας,  

όσες βέβαια μπορείτε,  έχουμε δεκαπέντε προτάσεις,  τις  περισσότερες,  

το μεγαλύτερο δυνατόν,  ούτως ώστε όλοι μαζί  με ομοψυχία,  με 

ομοφωνία,  με αγάπη, με λαμπρότητα να γιορτάσουμε αυτό το με γάλο 

ιστορικό γεγονός.   

 Σας ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ την κυρία Αντιδήμαρχο να δώσει τις  σχετικές απαντήσεις,  

εάν έχει  να κάνει  κάποια σχόλια.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ θα ήθελα να πω ότι  η λέξη «αλαζονεία» δεν . .στο πρόσωπό μου, 

γιατί  σε αυτή την αίθουσα βρίσκομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και 

γνωριζόμαστε πολύ καλά όλοι μας,  την προσπερνάω και πιστεύω ότι  

όλες οι  αποφάσεις είναι της Οργανωτικής Επιτροπής και καμίας κυρίας 

Μπιτζίδου.  Απλώς θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της 

δημοτικής αρχής και απλώς βρέθηκα εγώ εκεί .  Η Οργανωτική Επιτροπή  

έχει  τον πρώτο λόγο όπου τα μέλη είναι γνωστά σε σας.   

 Θα ήθελα να ξεπεράσω λίγο την έκφραση, «μεγάλη γκάφα», 

σχετικά με την διοργάνωση της εκδήλωσης για τον Μητροπολίτη 

Απόστολο. Αυτό εδώ είναι όντως πραγματικά έ να πολύ σημαντικό 

γεγονός και ένα σημαντικό πρόσωπο για το οποίο . .αλλά από τις  

πρώτες συναντήσεις που είχα εγώ προσωπικά με τον  Σεβασμιότατο 

ήταν στα . .  της Μητρόπολης.   

 Είμαστε πάρα πολύ μικροί να κάνουμε αυτή την κίνηση, η οποία 

είναι μετά την συνάντηση που είχαμε με τους εκπροσώπους της 

αντιπολίτευσης και να πάμε να υποδείξουμε εμείς  στην Ιερά 

Μητρόπολη τι  πρέπει να κάνει .  Αυτό ούτε μπορούμε να το 

διανοηθούμε σαν Οργανωτική Επιτροπή αλλά ούτε και σαν άτομα.  

 Αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε προγραμμ ατιστεί  από την 

Μητρόπολη εδώ και πάρα πολύ καιρό.  Άρα προσπερνάω την έκφραση 

«γκάφα» και θεωρώ ότι  δεν είχατε την ανάλογη ενημέρωση. Εάν 

είχατε… θα είχατε δει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην την διακόπτετε.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Απλώς δεν θα τολμούσαμε να κάνουμε υποδείξεις  στην Ιερά 

Μητρόπολη και να ζητήσουμε να οργανώσει εκείνη μια τέτοια 

εκδήλωση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Με την ταμπακέρα, τι  γίνεται με τις  προτάσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επιτέλους …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να ευχαριστήσω ειλικρινά την θετική ανταπόκριση της μείζονος 

αντιπολίτευσης και να . .  Οργανωτικής Επιτροπής ότι  πραγματικά σε 

αυτό εδώ που εκλάβαμε εμείς  σαν . .  είναι ουσιαστικά προτάσεις,  γιατί  

όλοι έχουμε μπροστά τα χαρτιά που λένε ότι  . .  είμαστε υποχρεωμένοι 

να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το διαμορφωθέντα 

. .πρόγραμμα. Ξεκινάει  έτσι η πρόταση, κύριε Μηλίδη,  άρα θεωρούμε 

ότι  αυτά εδώ τα ερωτήματα είναι προτάσεις και ευχαριστούμε για όλες 

τις  παρατηρήσεις.   

 Επίσης θα ήθελα να ξεπεράσω και επίσης να ευχαριστήσω την 

παράταξη του κ.  Μηλίδη, γιατί  ενδεχομένως ξεπεράστηκαν οι  όλοι 
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ενδοιασμοί και το κλείσιμο της πρότασης που είναι σε όλους μπροστά 

που λέει  ότι  με όλα αυτά τα δεδομένα το καταρτισθέν πρόγραμμα των 

εορταστικών εκδηλώσεων . .των εκατό ετών από την απελευθέρωση της 

πόλης μας,  πολύ απέχει  από του να τύχει  της εγκρίσεως της 

συγκατάθεσής μας.  Αυτό είναι το κλείσιμο της επιστολής.   

 Εγώ θέλω όμως να . .και να ευχαριστήσω ότι  ξεπεράστηκαν όλα 

αυτά τα ερωτηματικά που είχατε και θα εκλάβουμε πλέον σαν 

Οργανωτική Επιτροπή όλα αυτά σαν προτάσεις και να προχωρήσουμε 

όλοι μαζί  ενωμένοι γι΄ αυτό το μεγάλο εγχείρημα το οποίο ξεκινήσαμε.   

 Επίσης,  θα ήθελα να πω ότι  για την υποβολή προτάσεων 

ανταποκρίθηκαν άμεσα τα άλλα μέλη της αντιπολίτευσης με τον τρόπο 

με τον οποίο . .και ήταν και πολύ θετικός,  κύριε Μηλίδη. Άρα παίρνω 

πίσω εγώ ειλικρινά εάν έχω εκθέσει και έχω κάνει κάποιο λάθος,  

παίρνω πίσω ότι  έχει  ειπωθεί το λάθος για το ότι  δεν υπήρχε η διάθεση 

από εσάς να γίνει  . .προτάσεων και προχωρούμε.   

 Θα ήθελα επίσης να πω για κάποιες αναφορές,  το έγγραφο προς 

το Ίδρυμα Καραμανλή έχει  προηγηθεί εδώ και πολύ καιρό και είμαι 

στην διάθεση να σας δώσω και την ημερομηνία αποστολής του 

εγγράφου.  

 Επίσης θα ήθελα να πω ότι  η Εκκλησί α ήταν ενήμερη για όλες τις  

εκδηλώσεις και όλες τις  προτάσεις που προτάθηκαν από το μέρος της 

Εκκλησίας,  γιατί  υπάρχει   και μέλος εκπρόσωπος της Εκκλησίας,  ο 

οποίος επίσημα προτάθηκε,  είναι σαν αρχικό μέλος,  ο κ.  Θεμελίδης και 

σαν έκτακτο μέλος που παρευρέθηκε πολλές φορές ο κ.  Μπισμπίδης.  

Άρα η Εκκλησία . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.   
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Γνώριζε ακριβώς τι  γινόταν ακριβώς.   

 Για όλες τις  άλλες εκδηλώσεις που προτείνετε,  δεν θα ήθελα να 

το προσωποποιήσω, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές υπέροχες προτάσεις 

από το σύνολο των Σερραίων, πολλές είναι ενταγμένες και θίγονται 

είτε στις  ιστορικές αναδρομές,  στις  ομιλίες,  στις  διαλέξεις ,  συνέδρια 

και σίγουρα θα έχουν την ευκαιρία όλες να τις  απολαύσουμε.   

 Δεν θα ήθελα να πάρω εγώ και να αναλάβω τ ην ευθύνη για τα 

ιστορικά γεγονότα της πόλης μας.  Δεν είμαι ούτε ειδική ούτε αρμόδια 

και υπάρχει Επιστημονική Επιτροπή αρμόδια,  οπότε νομίζω ότι  είναι 

αυτή η οποία μπορεί να μας υποδείξει  και να οργανώσει όλα τα 

ιστορικά γεγονότα.  

 Αυτά, κύριε Πρόεδρε.  Εάν υπάρχει κάτι  άλλο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ποιος θέλει  να 

δευτερολογήσει;  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Κατιρτζόγλου, ο κ.  Κοτρώνης και 

ο κ.  Αναστασιάδης.  Ο κ.  Μηλίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδ ελφοι,  με σεβασμό στα εκατό 

χρόνια της πόλης,  της περιοχής της Απελευθέρωσης,  με πραγματικό 

σεβασμό…στην πρωτολογία μου να συνεισφέρουμε και να κάνουμε μια 

πανηγυρική συνεδρίαση. Αυτή η απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη. 

Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.  Γι΄ αυτό χαίρομαι που αναγνώρισε 

κάποια πράγματα  η κυρία Αντιδήμαρχος,  γιατί  μέσα στο κείμενο που 

εισηγούνταν η Οργανωτική Επιτροπή, δεν είχε μόνο προτάσεις,  έλεγε 

και παρατηρήσεις και κρίσεις ,  δεν έλεγε μόνο προτάσεις.   Εμείς αφού 

κάναμε τις  κρίσεις  κάναμε και τις  προτάσεις.  Ήταν συγκεκριμένες.   
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 Τώρα άμα δεν ήταν …γι΄ αυτό και όταν απαντάει η απόφαση λέει  

ότι  στην τάδε …απαντάει δηλαδή ότι  αυτό το εντάξαμε,  εκείνο το 

εντάξαμε.  Άρα λοιπόν θέλοντας και μη να συμβάλλουμε με όλες μας 

τις  δυνάμεις γι΄ αυτό τον λαμπρό εορτασμό, επιμένω ότι  είναι το 

σημαντικότερο, το κορυφαίο γεγονός.  Και συμφωνώ με τον κ.  Φωτιάδη 

για τα 300 χιλιάρικα που είπε την πρώτη φορά, θα τα βρούμε,  θα 

κοιτάξουμε να τα βρούμε,  θα κόψουμε από αλλού αλλά θα τα βρούμε 

και θα παρακαλέσω και τους Σερραίους και τις  επιχειρήσεις,  είπα 

τράπεζες και . .στην ιδιωτική πρωτοβουλία.   

 Άρα λοιπόν θέλουμε να συμμετέχουμε με την ψυχή μας,  γι΄ αυτό 

κάναμε αυτό το κείμενο,  αρκετών σελίδων νομίζω και πιστεύω ότι  θα 

έπρεπε τώρα να αναλάβει την ευθύνη, ενδεχομένως,  εσείς σαν κ.  

Δήμαρχος καλύτερα και κάποιες προτάσεις από αυτές,  τις  

σημαντικότερες,  να τις  εντάξουμε,  να ψηφίσουμε ομόφωνα 

. .πανηγυρικά, όπως αρμόζει  στην ιστορική μας πόλη. …  

Δεν θέλω να έχω διαφορετική άποψη, απλώς θέλω και εγώ να 

συμβάλω. Στο ότι  δεν έγινε δεύτερη συνάντηση, δεν έγινε με τις  

παρατάξεις ,  δεν έγινε υπ ευθύνη μου. Έγινε με ευθύνη της αρμόδιας 

Επιτροπής.   

Από εκεί  και πέρα, θέλω να δεσμευτεί  τώρα ως προς τις  

ημερομηνίες που είπατε ότι  στείλατε στο Ίδρυμα Καραμανλή, σε 

εκείνη την συγκέντρωση  που κάναμε με την Επιτροπή δεν αναφέρθηκε 

κάτι  τέτοιο.  Τότε εμείς  το επισημάναμε.  Εάν είχε αναφερθεί,  κυρία 

Αντιδήμαρχος δεν θα είχαμε λόγω τώρα, τι  να κάνουμε δηλαδή 

υπέρβαση; Απλώς δεν είχε αναφερθεί καθόλου στην εν λόγω 

συνάντηση. Το είπαμε αλλά και η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση 

που γίνεται μπορούμε να την αναδείξουμε.   
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Φαντάζεστε αυτό το . .της μεγάλης πόλης εδώ …ελκυστική δεν 

θέλουμε να κάνουμε την πόλη; Πόλη με ταυτότητα δεν θέλουμε να την 

κάνουμε; Εμένα αυτό ήταν το όραμά μου σαν υποψήφιος Δήμαρχο ς.   

Λοιπόν,  θα ήθελα σας παρακαλώ να . .  και εσείς  κύριε Δήμαρχε,  

με την δυνατότητα που έχετε ως Δήμαρχος αυτής της πόλης . .  

προτάσεις,  να ψηφίσουμε ομόφωνα και να δουλέψουμε.  Εμείς 

μπορούμε να ορίσουμε και βοηθητικά μέλη στην Επιτροπή εάν θέλουν 

να βοηθήσουν. Είμαστε πρόθυμοι.  Θέλουμε,  επιτέλους,  η πόλη να 

δείξει  την ιστορία της.   

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και θα περιμένω την απάντηση 

και από την Αντιδήμαρχο και από τον κ.  Δήμαρχο. Θα περιμένω 

. .ομόφωνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

Κος   :  

Κύριε Πρόεδρε,  οι  οποιεσδήποτε παρατηρήσεις δεν δικαιολογούν 

αρνητική ψήφο γι΄ αυτό το γεγονός.  Για το ξεκαθάρισα και για ακόμη 

μια φορά θα το ξεκαθαρίσω, όμως δεν απάντησε η κυρία Αντιδήμαρχος 

για τις  προτάσεις μας,  εάν πρέπει να τις  αποσύρουμε ή όχι .  Εάν έχουν 

οικονομικό κόστος τις  αποσύρουμε.  Εάν θέλετε κάντε τες μόνοι σας 

απευθείας χωρίς το όνομά μας,  χωρίς τίποτα.  Εάν όχι  συνεχίζουμε.  Δεν 

απάντησε για να ξέρουμε τι  να κάνουμε εμείς  άμα θα συνεχίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά. Ο κ.  Κατιρτζόγλου:  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Λυπάμαι,  κύριε Πρόεδρε,  αλλά οι  θετικές απαντήσεις στα θέματα τα 

οποία θέσαμε προηγουμένως δεν πήραμε.  Η απάντηση της κυρίας 
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Αντιδημάρχου ήταν τελείως προσχηματική. Εάν υπήρχε προηγουμένως 

έγγραφο στο Ίδρυμα Καραμανλή δεν λέει  τίποτα.  Τι περιεχόμενο είχε 

αυτό το έγγραφο; Ζητούσε κάτι  συγκεκριμένο από αυτούς;  

Και εν πάση περιπτώσει,  εμείς  κάναμε μια συγκεκριμένη 

πρόταση, είναι προσχηματικό να μας λέτε,  είναι σαν μας λέτε ότι  δεν 

ξέρουμε να διαβάζουμε ελληνικά. Είναι προσχηματικό να μας λέτε ότι  

το κείμενο το οποίο είχατε μπροστά σας και το έχουμε όλοι μαζί  

σήμερα εδώ, δεν καταλάβατε ότι  είχε μέσα και προτάσεις.  Το εκλάβατε 

μόνο ως κριτική.   

…υπήρχαν συγκεκριμένες προτάσεις,  συγκεκριμένες εκδηλώσεις 

που νομίζουμε ότι  είναι σκόπιμο να γίνουν.  Και τώρα …θα κάνετε 

εκδήλωση για τον Καραμανλή; Θα κάνετε εκδήλωση για την Μεραρχία 

Σερρών; Θα εντάξετε την . .Συνάντηση; Θέλουμε συγκεκριμένες 

απαντήσεις.  Θα κάνετε κάποια εκδήλωση για το θέμα των κλαπέντων 

κειμηλίων και στην προσπάθεια να . .  αυτό το ζήτημα; Αυτά είναι 

συγκεκριμένα πράγματα.  Δεν μπορείτε λοιπόν να λέτε ότι  . .  είναι 

προσχηματικό.   

Δεν μπορούμε να λέμε ότι  τι  καλά να έχουμε όλοι ομόφωνη 

απόφαση και στην πορεία στην πραγματικότητα να μην καταλήγονται.  

Το πρώτο μεγάλο ολίσθημα είναι ότι  δεν αλλάξατε κάποιους από την 

αντιπολίτευση της Επιτροπής.  Το δεύτερο μεγάλο ολίσθημα είναι ότι  

όταν σας κάναμε προτάσεις,  τις  οποίες λέτε εσείς  στα πρακτικά σας ότι  

είναι αξιόλογες,  γιατί  δεν κάνατε ένα τηλεφώνημα. Εδώ να κάνω μια 

διευκρίνιση. …Εάν είχατε πραγματική διάθεση, θέλω να πω, να 

καταλήξουμε σε ομόφωνες αποφάσεις,  έπρεπε αυτό το πράγμα να το 

εκδηλώσετε πιο μπροστά, όχι  τώρα εδώ. Αλλά και τώρα μπορούσατε να 
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το κάνατε,  γιατί  ακόμα και τώρα . .και μας ομολογείτε ότι  δεν έχετε 

πλήρη εικόνα των προγραμματιζόμενων εκδηλώσεων.  

Λέτε ότι  περιμένουμε απάντηση από εδώ, περιμένουμε απάντηση 

από εκεί ,  θα δούμε και για τα άλλα. Γιατί  να ψηφίσουμε,  επομένως,  

σήμερα να . .  το όραμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μετά από 

ένα,  δυο,  τρεις ,  πέντε μήνες ακόμη;  

Λοιπόν,  νομίζω γι΄ αυτό τον λόγο ότι  θα πρέπει ή να μας δώσετε 

συγκεκριμένες τώρα απαντήσεις εάν δέχεστε να εντάξετε στο 

πρόγραμμα τις  εκδηλώσεις που σας έχουμε προτείνει  ή όχι  και σε 

εναλλακτική περίπτωση νομίζω ότι  . .  στάση που θα πρέπει να 

κρατήσετε θα είναι να αποσύρετε το θέμα, να υπάρξε ι πληρέστερη 

επεξεργασία όλων αυτών που σας έχουμε πει  και όσων προέκυψαν 

σήμερα σε αυτή την αίθουσα, για να έχουμε πραγματικά μια 

πανηγυρική συνεδρίαση στην οποία πανηγυρικά όλοι μας θα 

ομονοήσουμε.  Έτσι πρέπει να γίνει .  Οτιδήποτε όμως αντίθετο από αυτό  

θα γίνει  με δική σας ευθύνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Εγώ, κύριε Πρόεδρε δεν θα πω τίποτα 

άλλο, διότι  όταν . .πρέπει να ψάξουμε να βρούμε την ιστορική 

αναδρομή μέσα στην πορεία του χρόνου της πόλης των  Σερρών. 

Δυστυχώς όμως αυτά τα πράγματα βλέπω ότι  δεν γίνονται,  άλλα 

πράγματα κάνετε εσείς ,  γι΄ αυτό παρακαλώ θερμά και επαναλαμβάνω, 

επειδή έχετε έναν χρόνο μπροστά, ολόκληρο χρόνο, να κάνουμε μια 

συνεδρίαση ειδικά για την πόλη των Σερρών και εκεί  να πούμ ε τι  

πρέπει να πούμε και πραγματικά να το κάνουμε …  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία η κυρία Αντιδήμαρχος.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ συνάδελφοι,  μην μιλάτε μεταξύ σας.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και είμαστε θετικοί στο να προϋπολογίσουμε όλες αυτές τις  

εκδηλώσεις,  να τις  στηρίξουμε οικονομικά. Απλώς επειδή όποιος 

φορέας υπέβαλε πρόταση ζητήσαμε εάν υπάρχει η δυνατότητα 

επιχορήγησης,  στήριξης της εκδήλωσης.   

Από εκεί  και πέρα, δεν είμαστε αρνητικοί και η Οργανωτική 

Επιτροπή ήταν θετική σε όλες τις  εκδηλώσεις γι΄ αυτό και 

προϋπολογίσαμε ένα ποσό για. .  εκδηλώσεις.  Είμαστε θετικοί και στην 

χρηματοδότηση και φυσικά προς Θεού δεν μπορούμε να βάλουμε όλες 

αυτές,  να καλύψουμε αυτά τα ποσά από την τσέπη μας.  Η προ σπάθεια 

θα είναι συντονισμένη, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε αυτά τα 

χρηματικά ποσά.  

 Για το περίγραμμα, δώσαμε ένα περίγραμμα των εκδηλώσεων και 

δεν μπορουμε να μπούμε στα . .θέματα και αναφέρθηκα ότι  είναι το τι  

θα ειπωθεί στο 3 ο  Επιστημονικό Συνέδριο είνα ι θέμα της 

Διεπιστημονικής Επιτροπής και όχι  δική μου.  

 Θέλω να πω ότι  είμαστε θετικοί στις  προτάσεις της μείζονος 

αντιπολίτευσης,  γιατί  …  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

69 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, όταν λέτε θετικοί,  θα τις  συμπεριλάβετε;  Τι εννοείτε 

θετικοί;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτό θα σας πω. Σχετικά για … αυτή η αναφορά σίγουρα θα γίνει  στο 

3ο  Επιστημονικό Συνέδριο,  οπότε θα καλυφθεί αυτή . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε κ.  Αναστασιάδη παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε όμως.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Επιτρέψτε μου να πάρω ένα –ένα τα σημεία τα οποία ανέφερε η 

πρόταση του κ.  Μηλίδη και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σε όλα αυτά θα αναφερθούν στο Επιστημονικό Συνέδριο και στις  

ομιλίες,  οι  οποίες καλύπτουν όλη την χρονική διάρκεια της ιστορίας 

των Σερρών.  Όπως  είπαμε η Ιερά Μητρόπολη προτείνει  για τον  

Μητροπολίτη Απόστολο. Επίσης για γεγονότα τα οποία αναφέρθηκα 

στους Αγίους Θεοδώρους και σε άλλα Βυζαντινά Μουσεία,  ήταν 

θέματα του 2 ο υ  Επιστημονικού  Συνεδρίου,  αλλά όπως προανέφερα θα 
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έχουμε την δυνατότητα να παρουσιάσω όλα τα πρακτικά του 2 ο υ  

Επιστημονικού Συνεδρίου.  Άρα θα θίξουμε και αυτό το θέμα.  

 Επίσης και στις  ιστορικές διαλέξεις  σχετικά με τα βυζαντινά 

μνημεία,  στο βιβλίο του ιστορικού περιεχομένο υ θα ανοιχθούν όλα τα 

θέματα στα οποία αναφέρεστε και θα ήθελα να πω και σχόλιο της 

Οργανωτικής Επιτροπής σχετικά με την κλοπή των κειμηλίων. Αυτό 

είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και ένα θέμα το οποίο το 

χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα αυτή είνα ι  η άποψη της 

Οργανωτικής Επιτροπής και προτείνουμε να είναι ένα από τα 

τελευταία ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Τέλος να αναφερθώ ότι  για την πολιτιστική διοργάνωση πανελλήνια,  

είμαστε θετικοί,  υλοποιείται στα τακτά χρονικά δι αστήματα και 

πιστεύουμε ότι  είναι ευκαιρία να καλέσουμε όλο τον κόσμο, οπότε να 

έχει  πανηγυρικό χαρακτήρα.  

 Επίσης για το θέμα της παραγωγής ντοκιμαντέρ είναι ήδη μια 

πρόταση η οποία έχει  προταθεί και από την συντονίστρια της 

Επιτροπής Προβολής,  οπότε έχε ι  ταχθεί  και αυτή η πρότασή σας,  κ.  

Μηλίδη, στις  παράλληλες εκδηλώσεις.  . .θα τεθεί  σαν θέμα στο 

Ιστορικό Συνέδριο.  Οπότε νομίζω ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το Ίδρυμα Καραμανλή.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για το Ίδρυμα Καραμανλή είμαστε σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Καραμανλή, κύριε . . ,  θα σας δείξουμε την επιστολή που στάλθηκε και 
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θα συζητήσουμε μαζί,  ώστε να δρομολογήσουμε κάτι  μεγαλεπήβολο 

και καλύτερο όλοι μαζί  για να μπορέσουμε,  με και την συμπαράσταση 

του Ιδρύματος να προχωρήσουμε.   

 Δεν νομίζω ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και κλείνω . .  τον χρόνο που θέλει  να δώσει η Οργανωτική Επιτροπή 

και όλοι οι  Σερραίοι  δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Θα είμαστε 

στο όραμα να έχουμε την πινελιά των Σερρών του ΄13 με διάφορες 

όψεις κτιρίων και με διάφορες ά λλες τέτοιες κινήσεις αρχιτεκτονικής 

παρέμβασης σε διάφορα σημεία της πόλης.   

 Επίσης να βάλουμε στο παιχνίδι  και διάφορα άλλα τα οποία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάτε σε επιμέρους . .  σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτά είναι το όραμα …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι πολύ σημαντικό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σημαντικό αλλά …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κάθε εκατό χρόνια γίνεται αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη εάν θέλουμε ενημέρωση υπάρχει Οργανωτική Επιτροπή 

να συζητηθούν τα θέματα. Εδώ δεν θα συζητήσουμε για τα . .  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην διακόπτουμε,  χάνουμε χρόνο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  το είπατε επτά φορές.  Κύριε Πάσχο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δέκα επτά θα το πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Φτάνει όμως, το εμπεδώσαμε όλοι.  Κύριε Πάσχο θα 

παρακαλούσα να έρθετε κοντά,  δίπλα σε ένα μικρόφωνο και μετά θα 

δώσω τον λόγο και στο άλλο μέλος της Οργανωτικής,  τον κ.  Βασίλη 

Βαφειάδη. Ας μιλήσει πρώτος ο κ.  Πάσχος Γεώργιος.  Παρακαλώ κ.  

Πάσχο. Κύριε Βαφειάδη θέλετε να έρθετε πρώτα εδώ, επειδή υπάρχουν 

κενές θέσεις;  Όπως θέλετε.   

 Σύντομος κ.  Πάσχο.  

Κος ΠΑΣΧΟΣ:  

Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος,  όσο σύντομος . .  Κύριε αξιότιμοι 

δημοτικοί σύμβουλοι ειλικρινώς παρερμηνεύτηκα και λυπάμαι γι΄ 

αυτό.  Τουναντίον μάλιστα θεωρώ ότι  οι  δημοτικές δημοκρατικές 

υποχρεωτικά εκλεγμένες παρατάξεις  που είναι εδώ και εκφράζουν στην 

πράξη με πολύ ευθύνη την ανάπτυξη του τόπου, την διοίκηση του 

τόπου, δεν τις  είδα ως Σωματεία.  Τουναντίον μάλιστα. Ωστόσο 

παρερμηνεύτηκα γιατί  ήταν μια πρ οσωπική θέση και θα σας 

τεκμηριώσω γιατί  παρερμηνεύτηκα. Διότι  δεν ήταν αυτή η απόφασή 
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μας,  δεν μπορούσα να φανταστώ ότι  θα οργανώσουν οι  παρατάξεις  

εκδηλώσεις.  Έχω εντελώς προσωπική άποψη και έτσι ήρθαν οι  

προτάσεις,  ότι  θα οργανωθούν από τις  δημοτικές πα ρατάξεις .  Αυτό 

λοιπόν είπα και γραπτώς με απόλυτη ευθύνη και διαφάνεια.   

 Θεωρώ ότι  οι  παρατηρήσεις που έγιναν από την δημοτική 

παράταξη «Εποχή Δημιουργίας» είναι πάρα πολύ σημαντικές και 

γόνιμες,  μα πάρα πολύ και στην απόφαση δίνουν κάποιες απαντήσεις 

οι  εισηγήσεις.  Εάν χρειάζονται περισσότερο ήδη ακούστε ότι  θα 

βρεθούν να τα πουν με την Οργανωτική Επιτροπή αναλυτικά.  

 Όμως λέγω και προς την παράταξη «Εποχή Δημιουργίας» ότι  οι  

προτάσεις της ήταν ιδέες …πολλές από τις  οποίες ταυτιστήκαμε ήδη 

αλλά όταν λέμε  πρόταση εννοούμε περιγραφή περιεχομένου, 

προϋπολογισμό, συνδιοργανωτές,  συμμετέχοντες πολίτες . .ή άλλες 

εκθέσεις και τα λοιπά και άλλα στοιχεία τα οποία μέσα από την φόρμα 

που η Οργανωτική Επιτροπή κάνει  διάθεση προς τους πάντες 

περιμέναμε από την «Εποχή Δημιουργίας» μια -μια από τις  ιδέες 

προτάσεις της να τις  φορμάρει ακριβώς για γίνουν για μας 

αξιοποιήσιμες.  Κάθε άλλο….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μας καλέσατε κ.  Πάσχο δεύτερη φορά.  

Κος ΠΑΣΧΟΣ:  

Ωραία.  Όταν θα ξανά συζητηθεί …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΣΧΟΣ:  

Η παρεξήγηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τώρα διακόπτετε έναν ομιλητή….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε παρακαλώ.  

Κος ΠΑΣΧΟΣ:  

Περισσότερο από τις  δημοτικές παρατάξεις  περιμένω να μας κάνουν 

διορθώσεις στην δουλειά μας,  σας το λέω εντίμως αυτό,  γιατ ί  έτσι 

νοιώθω εγώ, όχι  το αντίθετο που πέρασε και πλανάτε,  περιμένω να μας 

κάνετε διορθώσεις,  γόνιμες διορθώσεις και πάλι να προσαρμόσουμε 

την δουλειά μας στα δεδομένα που θέλει  και επιθυμεί η δημοτική 

αρχή. Εγώ αισθάνομαι κάτω από την δημοτική αρχή για τι ς  

παρατηρήσεις.  Κατά τα άλλα είδατε όμως ότι  . .ομόφωνα η Οργανωτική 

Επιτροπή είπε.  

 Από όπου λοιπόν και να προέρχεται η πρόταση, μα από δημοτική 

παράταξη, μα από Ομοσπονδία,  μα Υπουργείο να έρθει ,  εάν δεν έρθει  

με τα στοιχεία της δεν θα μπορώ να δουλέψω. Κ αι από πρόσωπα 

μεμονωμένα όπως συζητήσαμε άλλωστε.  

 Νομίζω ότι  δεν θέλω περισσότερο να επεκταθώ. Ποτέ δεν 

ένοιωσα ότι  οι  δημοτικές παρατάξεις  είναι σωματεία.  Δεν θέλω να . .  

ως Σωματεία.  Αυτό ναι.  Είναι προσωπική μου άποψη.  

 Ευχαριστώ που με ακούσατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Βαφειάδης Βασίλης έχει  τον λόγο.  Μέλος και αυτός της 

Οργανωτικής Επιτροπής.  

Κος ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ:  
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Θα πρέπει να πω ότι  επειδή συμβαίνει  να συμμετέχω ως πολίτης στην 

Οργανωτική Επιτροπή αλλά ταυτόχρονα υπηρεσιακά στην Περιφέρεια 

ασχολούμαι επίσης με τον  πολιτισμό, επομένως και με τα εκατό 

χρόνια,  έχω μια συνολική εικόνα τι  συμβαίνει  αυτή την στιγμή σε όλη 

την περιοχή της Μακεδονίας,  κυρίως στην περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας όσον αφορά την προετοιμασία αυτών των εκδηλώσεων.  

 Το μεσημέρι μάλιστα συμμετείχαμε με τον κ.  Μωησιάδη σε μια 

σύσκεψη στην Περιφέρεια που ήταν όλοι οι  νομοί.  Πρέπει να σας πω 

ότι  η δουλειά που γίνεται εδώ και που ξεκίνησε πριν από ένα,  ενάμιση 

χρόνο περίπου παράλληλα τόσο στον Δήμο με την προσωρινή 

Οργανωτική Επιτροπή αρχικά, μετέπειτα με την Οργανωτική Επιτροπή 

. .όσο και από την Επιτροπή Πολιτισμού που έχει  μόνιμα σε λειτουργία 

. .Σερρών, είναι . .από όλους τους άλλους νομούς …και αυτό γιατί  είδα,  

ας πούμε,  ότι  ακόμη δεν έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο και εμείς  

…Μιλάω για νομούς που  …ή προετοιμάζουν τώρα το πρόγραμμα και 

τα λοιπά.  

 Άρα αυτό είναι ένα καλό σημάδι.  Δεν μπορώ ως μέλος της 

Οργανωτικής Επιτροπής να υπεισέλθω σε πράγματα που αφορούν το 

Δημοτικό Συμβούλιο και τον τρόπο συμμετοχής των παρατάξεων και 

όλα αυτά. Θέλω να πω ότι  και τα άλλα μέλη της Οργανωτικής 

Επιτροπής προσπαθήσαμε με αντικειμενικό και σοβαρό τρόπο να  . .τις  

προτάσεις που ερχόντουσαν στο τραπέζι .  Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει 

καμία διάθεση να αποκλειστεί  για άλλους λόγους πέραν της 

τεκμηρίωσης που έχουμε να κάνουμ ε.  Πιστεύω ότι  από αυτά που 

άκουσα, τουλάχιστον,  ότι  υπάρχουν όλα τα περιθώρια να υπάρξει μια 

σύνθεση, ώστε πραγματικά και εμείς  που δουλεύουμε εθελοντικά να 

αισθανθούμε ότι  έχουμε . .να εγκρίνει  αυτά που θα προσπαθήσουμε να 
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επιχειρήσουμε να υλοποιήσουμε . . επομένως,  νομίζω ότι  είμαστε σε 

καλό δρόμο και θα γίνει  ακόμα καλύτερος εάν και εσείς  βρείτε έναν 

τρόπο να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο.  Θα δώσω τον λόγο τον λόγο στον κ.  

Δήμαρχο για να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο θέμα και την συζήτηση 

αυτού. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  κάποιες απόψεις θα 

καταθέσω και εγώ και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να 

μπούμε μετά στο τελικό μέρος της συζήτησης που είναι η ψηφοφορία.   

 Καταρχήν αυτό το θέμα . .  

Κος  Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε κ.  Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι  όταν πριν από ενάμιση 

περίπου χρόνο ξεκίνησε αυτή η δουλειά για να ετοιμαστεί  αυτό το 

πρόγραμμα που έχει  σχέση με τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση 

της πόλης,  κλήθηκαν σε δυο ή τρεις  συσκέψεις που έγιναν στην 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  όλοι και οι  δημοτικές παρατάξεις  και ήταν και πολίτες που 

θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοια εγχειρήματα και από αυτούς που 

παρευρέθηκαν εκεί  συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή. Αυτό έγινε 

για να μην υπάρχει καμία καχυποψία,  κανένας ενδοιασμός ότι  κάποιος 

που ήθελε να συμμετέχει  στην Οργανωτική Επιτροπή δεν τον …  
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 Όποιος πολίτης,  δημοτική παράταξη, φορέας,  ακόμα και τώρα, 

άλλωστε το λέει  και η Οργανωτική Επιτροπή στην συνεδρίαση που 

έκανε τελευταία και τώρα εάν έχει  να καταθέσει μια συγκεκριμένη 

πρόταση για συγκεκριμένη εκδήλωση, ασφαλώς θα συζητηθεί στην  

Οργανωτική Επιτροπή, θα αξιολογηθεί,  όπως όλες οι  άλλες προτάσεις 

και θέλω να πιστεύω ότι  θα ενσωματοποιηθεί .  Άρα δεν αποκλείεται 

κανένας.   

Μακάρι να μπορούσαμε να πληρώσουμε όλες τις  προτάσεις που 

καταθέτουν όλοι οι  φορείς.  Μακάρι.  Όμως πάνω σε αυτό το θέμα έχει  

τοποθετηθεί η Οργανωτική Επιτροπή, εγώ σέβομαι τις  αποφάσεις της,  

οι  αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν σχεδόν ομόφωνες,  

σχεδόν πάντα ομόφωνες,  τους έχω εμπιστοσύνη, θέλω να τους 

ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την σκληρή 

και επίπονη δουλειά που κάνανε,  εγώ ξέρω πως δουλέψανε αυτοί οι  

άνθρωποι και όσοι γνωρίζουν πως δουλέψανε είμαι βέβαιος ότι  θα τους 

δώσουν συγχαρητήρια.   

Με την Εκκλησία από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε.  Αφού 

υπάρχει εκπρόσωπος της Εκκλησίας στην Οργανωτική Επιτροπή. Είναι 

δυνατόν,  δηλαδή, να αδιαφορήσαμε για την Εκκλησία; Υπήρχε 

εκπρόσωπος και εάν και όποτε έκανε προτάσεις δεν ήταν δυνατόν να 

μην συζητηθούν και να μην ενσωματωθούν στο πρόγραμμα, όπως και 

έγινε άλλωστε.   

Με το Ίδρυμα για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο ίδιος εγώ πήγα 

στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής,  όπως πήγα στην Προεδρεία 

της Δημοκρατίας και στην Αρχιεπισκοπή και στο Υπουργείο 

Πολιτισμού και μετά τα χέρια μου παρέδωσα επιστολές που ζητάω 

συνεργασία.  Με την Προεδρεία της Δημοκρατίας και με τον 
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Αρχιεπίσκοπο τους καλούμε να μας τιμήσουν με την παρουσία τους τις  

εκδηλώσεις.  Με το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής ζητάμε 

εγγράφως και την συνεργασία τους και περιμένουμε τις  προτάσεις 

τους.   

Πριν από λίγες ημέρες,  όταν με επισκέφτηκε ο Κώστας ο 

Καραμανλής ο νεότερος του Αχιλλέα, συζητήσαμε και αυτό το θέμα 

και του λέω ότι  ήρθα στο Ίδρυμα και καταθέσαμε ένα έγγραφο και 

ζητάμε την συνεργασία σας.  Μου λέει  ότι  το ξέρω, το έχω υπόψη μου 

και θα το δούμε και μετά τις  εκλογές.  Θα ακολουθήσουν, ασφαλώς και 

άλλες επισκέψεις δικές μας.   

Η Προεδρεία της Δημοκρατίας και η Αρχιεπισκοπή δεν απαντάνε 

γρήγορα. Αυτή είναι μια πάγια τακτική.  Απαντάνε πάρα πολύ αργά. Θα 

απαντήσουν μάλλον αρχές του έτους εάν θα έρθει  ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας ή ο Αρχιεπίσκοπος.  Ή τέλος του έτους ή αρχές του 

επόμενου έτους.   

Η επέτειος των εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της πόλη 

μας θα έχει  πανηγυρικό . .και είναι πλαισιωμένη από εκδηλώσεις που 

τονώνουν το πατριωτικό φρόνιμα των πολιτών μας,  όπως το 

Επιστημονικό Συνέδριο,  … της κοινωνικής διαλέξεις  ιστορικού 

περιεχομένου. Εκδηλώσεις της τοπικής και Εκκλησιαστικής ιστορίας,  

θεματικές εκθέσεις ιστορικών τεκμηρίων. Το εορταστικό πρόγραμμα 

έχει  μια πλούσια αναφορά στα ιστορικά γεγονότα, όπως φαίνεται από 

την ενότητα Α και Β.   

Σχετικά με το εάν θα γίνει  αναφορά για τους . .Σερραίους που 

οδηγήθηκαν όμηροι στην Βουλγαρία,  ασφαλώς θα υ πάρχει αναφορά 

στο 3ο  Διεθνές Συνέδριο για την ιστορία της πόλης.  Θα αναδειχθεί  
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αυτό το θέμα μέσα από τους ομιλητές και από τις  διαλέξεις  που θα 

κάνουν.   

Για τον Μητροπολίτη Σερρών Απόστολο η Εκκλησία οργανώνει 

εκδήλωση. Έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα. Το Ολοκαύτωμα της 

πόλης αναδεικνύεται τεκμηριωμένα με στοιχεία στην 1 η  Ενότητα στο 

3ο  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επίσης.  Αυτά όλα τα ιστορικά, οι  

προτάσεις που έγιναν και από τον κ.  Μηλίδη, όλα αυτά μπαίνουν μέσα 

στο Επιστημονικό Συνέδριο και αναδεικνύοντα ι.  Θα γίνει  και μουσική 

εκδήλωση από την Εκκλησία στην παλαιά Μητρόπολη, στους Αγίους 

Θεοδώρους.   

Για την κλοπή των κειμηλίων του Μοναστηρίου της Ιεράς Μονής 

…και αυτό το θέμα θα αναπτυχθεί  στο 3 ο  Διεθνές Επιστημονικό 

Συνέδριο.  Θα έρθει  επιστήμονας να πει  την άποψή του,  όμως μην 

ξεχνάμε ότι  είναι ένα λεπτό θέμα ιστορικό και το χειρίζεται πολύ 

προσεκτικά και το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό.   

Άρα αυτά . .στο 3 ο  Επιστημονικό Συνέδριο θα συζητηθούν και θα 

αναδειχτούν με τον καλύτερο τρόπο.  

. .συμμετοχή θα γίνει  με πολλαπλές οργανωτικές ενέργειες,  πέρα 

από το πρόγραμμα και την συμμετοχή του κόσμου. Θα 

κινητοποιήσουμε όσο περισσότερο τους πολίτες που μπορούμε.  Θα 

εμπορικά καταστήματα, διάφορους φορείς όπως το ΚΤΕΛ, Εμπορικό 

Σύλλογο, τουριστικά πρακτορεία,  ξενοδοχεία κ αι τα λοιπά.  

Για ντοκιμαντέρ επίσης συζητήθηκε,  υπάρχει πρόταση από ένα 

μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και θα προσπαθήσουμε να γίνει  και 

ντοκιμαντέρ για την ιστορία της πόλης.   

Για την ένδοξη Μεραρχία μας,  ασφαλώς θα αναδειχθεί  η ένδοξη 

Μεραρχία μας και αυτό το θέμα στο 3 ο  Επιστημονικό Συνέδριο,  στο 
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οποίο θα πάρουν μέρος έγκριτοι  επιστήμονες,  ιστορικοί και θα 

αναδείξουν διάφορα ιστορικά γεγονότα  του τόπου μας.  

Για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή σας είπα.  Είναι δυνατόν 

δηλαδή, εμείς  . .  το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Κ αραμανλή..  την συνεργασία 

του,  την πρότασή του.  Είναι δυνατόν.  Πρώτα εμείς  θα λέγαμε ότι  θα 

κάνουμε αυτό για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και θα πηγαίναμε στο 

Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής να τους πούμε ότι  κοιτάξτε,  εμείς  

θα κάνουμε αυτό; Θα ήταν ασέβεια.  Ο ρισμένα θέματα πρέπει να τα 

χειριστούμε λεπτά, εάν θέλουμε να σεβόμαστε αυτά τα πρόσωπα. 

Αποταθήκαμε στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής,  περιμένουμε την 

πρότασή τους και θα μας πουν και ασφαλώς θα θέλαμε,  θέλουμε και 

πιστεύω ότι  θα γίνει  μια εκδήλωση για τ ον Κωνσταντίνο Καραμανλή, 

όπως του αξίζει .   

Για την αθλητική ιστορία του τόπου μας.  Σχετικά με την 

αξιοποίηση της αθλητικής ιστορίας του ΟΡΦΕΑ και της σύγχρονης 

αθλητικής ιστορίας των αθλητικών ομάδων που έχουμε,  γίνεται επαφή 

με τον ιστορικό Όμιλο και τους Αθλητικούς Σερραϊκούς Συλλόγους  

προς αυτή την κατεύθυνση, για να υπάρξει μια παράλληλη εκδήλωση 

με αυτό το θέμα.  

Εγώ κλείνω τώρα. Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τα 

μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής,  τα μέλη των ομάδων που βοήθησαν, 

όλες τις  δημοτικές παρατάξεις  για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνουν 

για το γεγονός αυτό που έχει  σχέση με την ιστορία της πόλης.  

Το πρόγραμμα για τον εορτασμό των εκατό χρόνων από την 

απελευθέρωση της πόλης πρέπει να τύχει  της ομόφωνης απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  όπως ταιριάζει  στο ιστορικό αυτό γεγονός,  

διότι  αποτελεί  ένα γεγονός που ενώνει τις  δυνάμεις του τόπου μας με 
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στόχο την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και την απόδοση τιμής σε 

όσους προσέφεραν σε αυτό τον τόπο.  

Εγώ είμαι βέβαιος ότι  όλοι οι  πολίτες και όλο ι οι  φορείς με καλή 

διάθεση θα συνεργαστούμε για να γιορτάσουμε με έναν υποδειγματικό 

τρόπο τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης και να 

κάνουμε έτσι τους συμπολίτες μας να αισθανθούν υπερήφανοι.   

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ομόφωνη η απόφαση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ομόφωνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τον λόγο…..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ομόφωνη με την επισήμανση ότι  οι  δεσμεύσεις που 

πήρε τώρα δημοτική αρχή ο κ.  Δήμαρχος θα υλοποιηθούν.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι είπαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης όχι .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι πράγμα είναι αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε κάθε δικαίωμα.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 400/2012)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σας παρακαλώ στο εικοστό ένατο θέμα.  

 

Θέμα 29 ο  :  

Έγκριση μελέτης των έργων:  

Α) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου 

Σερρών και  

Β) Εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων σε σχολικά κτίρια 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το αναφέρω επειδή το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό  που αφορά την 

κυρία Αντιδήμαρχο κ.  Μπιτζίδου.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Έγκριση μελέτης των έργων:  

Α) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου 

Σερρών  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γ ια την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 410/2012)  

…………………  

 

Β) Εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων σε σχολικά κτίρια 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 411/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  
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Έγκριση διοργάνωσης της 2 η ς  Τεχνικής Συνάντησης στο  

πλαίσιο της πράξης PROMO SAFE DRIVING  που χρηματοδοτείται  

 από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

ΕΛΛΑΔΑ –ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 383/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπων του  

Δήμου Σερρών στο εξωτερικό (Riccione Ιταλίας 5 -6 Ιουλίου 2012)  

στο πλαίσιο του έργου: Active Travel  Network που 

χρηματοδοτείται  

από την Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT 2007 -2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γρηγοριάδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ τα άτομα, από ότι  έχει  ο κ.  Αντιδήμαρχος,  κύριε Γρηγοριάδη, τα 

άτομα τα οποία θα συμμετέχουν είναι τα άτομα;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Κοτρώνης.  

Παρακαλώ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε,  γιατί  ο τρόπος που λέει  εδώ η προβολή και η 

προώθηση του ποδηλάτου και της μετακίνησης,  βρίσκεται σε σημείο 

μηδέν στην πόλη μας των Σερρών, συνεπώς δεν το ψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 384/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπι κού για το δίμηνο  
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Ιουλίου Αυγούστου για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων  

αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 385/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκώνα, Καπετάν Μητρούση, Ορεινής και 

Βροντούς και στις  Τοπικές Κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς.  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης ο Αντιδήμαρχος.  Παρακαλώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  έχει  

ολοκληρωθεί η διαδικασία με βάση την προκήρυξη. Η επιλογή είναι η 

εξής:  

Στην ΔΕ Λευκώνα έχουν επιλεγεί  και καλείται το Δημοτικό 

Συμβούλιο να εγκρίνει  αυτή την επιλογή, ο κ.  Λευκίδης Αλέξανδρος 

και ο κ.  Καθίσας Ευστάθιος.   

Στην ΔΕ Καπετάν Μητρούση ο κ.  Κάρλος Αθανάσιος και ο 

κύριος …  

Στην Τοπική Κοινότητα Άνω  Βροντούς ο κ.  Βάγιας Βασίλειος  

Στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής ο κ.  Πηλιάδας Σταύρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ να πω άλλη μια φορά, να επισημάνω στους συναδέλφους ότι  το 

Βασιλικό Διάταγμα, το άρθρο 6 συγκεκριμένα του Βασιλικού 

Διατάγματος 1957 στην Επιτροπή γίνεται η διαδικασία όλη, απαιτεί  

από τους ενδιαφερόμενους υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό Δημάρχου 

για εγγραφή στα Μητρώα και αντίγραφο του Μητρώου. …αυτές τις  

προϋποθέσεις τις  βάζει  ο  νόμος.  Από εκεί  και πέρα με την συζήτηση 

που έκανα με τον κύριε Δήμαρχο οι  υπερωρίες έγιναν με βάση και την 

εμπειρία και την γνώση του αντικειμένου και την εντοπιότητα των 

προσώπων που θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ο κ.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω, από πότε ισχύουν οι  συμβάσεις αυτών των 

ανθρώπων και εάν εφαρμόστηκε η διαδικασία έτσι όπως έπρεπε να 
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εφαρμοστεί;  Δηλαδή εάν έχουν γίνει  αιτήσεις ή προγενέστερα των 

αιτήσεων έχουν προσληφθεί τα άτομα; Γιατί  μας καλείτε σήμερα να 

επικυρώσουμε στην ουσία για πράγματα τα οποία δεν,  για ανθρώπους 

τους οποίους τους προσλάβατε πριν ξεκινήσει η όλη διαδικασία και 

στο τέλος,  όπως και πέρυσι,  θα έχουμε πάλι πρόβλημα.  

…αυτοί που προσλήφθηκαν για πέντε μήνες δεν έχουν πληρωθεί 

και ούτε βρήκατε τρόπο να δούμε πως θα πληρωθούν αυτοί και θα 

πούμε πως θα πληρωθούν και αυτοί,  γιατί  στις  30 Σεπτεμβρίου 

σταματάει η αρδευτική περίοδος και δεν μπορεί να …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο συνάδελφος . .  το θέμα της χρονικής διάρκειας,  δηλαδή η χρονική 

διάρκεια εδώ πέρα ξεκινά από τότε που προσλαμβάνεται κανείς  ως 

υδρονομέας.  Η διαδικασία,  όπως βλέπετε στα έγγραφα του . .ήταν 

σύμφωνα με τον νόμο, έγινε η προκήρυξη, αναρτήθηκε στο si te   του 

Δήμου, εμείς  …12 από την ΔΕ Λευκώνα.  

 Από εκεί  και πέρα, κύριε συνάδελφε,  πράγμα τι η διαδικασία έχει  

ως εξής:  η πρόσκληση γίνεται από την στιγμή που καλείσαι να 

υπογράψεις την σύμβαση. Έχετε δίκαιο σε αυτόν τον προβληματισμό 

σας αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να έχετε υπόψη 

σας . .  πριν από την υπογραφή της σύμβασης.  Αυ τό έχω να σας πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η άρδευση δεν λειτουργεί  σαν …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με εθελοντικό τρόπο και όχι  με …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως πολύ σωστά είπε ο Αντιδήμαρχος,  η επιλογή των υδρονομέων 

έγινε σύμφωνα  με το ΠΔ1957 και το οποίο ΠΔ έδωσε το δικαίωμα σε 

όλους αυτούς να κάνουν τις  αιτήσεις.  Και οι  αιτήσεις έχουν γίνει  

δώδεκα στην ΔΚ Λευκώνα, εννέα στην ΔΚ Μητρουσίου και έξι  στην 

Τοπική Κοινότητα Βροντούς και πέντε στην Τοπική Κοινότητα 

Ορεινής.  Όλες αυτές οι  αιτήσεις,  λέει  ότι  πληρούσαν τις  προϋποθέσεις 

…πρόσκληση του Δημάρχου.  

Όλες οι  αιτήσεις και οι  δώδεκα και οι  εννέα και οι  έξι  και οι  

πέντε τηρούσαν τις  προϋποθέσεις,  άρα εμείς  τώρα καλούμαστε να 

επιλέξουμε κάποιους οι  οποίοι  τηρούν τις  προϋποθέσεις.  Δε ν θα 

έπρεπε να είχαμε απόφαση των Τοπικών Συμβουλίων; Γιατί  όπως 

αντιλαμβάνεστε,  κύριε Πρόεδρε,  είναι θέμα του Τοπικού Συμβουλίου.  

Από την στιγμή που όλες οι  αιτήσεις πληρούν τις  προϋποθέσεις,  το 

Τοπικό Συμβούλιο,  το οποίο είναι και αρμόδιο για θέματα του Τοπικού 

Συμβουλίου θα έπρεπε να έχουμε τις  αποφάσεις του Τοπικού 

Συμβουλίου που να μας υποδεικνύουν,  που εκτιμώ ότι  θα κάνουν 

καλύτερη επιλογή από εμάς και θα μας επιδείκνυαν ποιους πρέπει να 

προσλάβουμε.   

 Στην σημερινή συγκυρία βλέπετε ότι  ενώ μέχρι τώρα  ότι σε όλες 

τις  Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες γινόταν μια,  δυο αιτήσεις,  

σήμερα κάνουν την διαδικασία να έχουμε δώδεκα αιτήσεις στον 

Λευκώνα, εννέα αιτήσεις στο Μητρούση, γιατί  η οικονομική αυτή 

ανάγκη των πολιτών είναι μεγάλη και θεωρώ ότι  θα έπρεπε σ ήμερα να 

υπήρχε ένα απόσπασμα των Τοπικών Συμβουλίων και της Δημοτικής 
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Κοινότητας του Λευκώνα και της Τοπικής Κοινότητας Ορεινής και της 

Δημοτικής Κοινότητας του Μητρουσίου.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε δεν υπάρχει προϋπόθεση από την νόμο, δεν προβλέπεται 

κάπου αυτή η διαδικασία,  ωστόσο είμαι βέβαιος ότι  μπορεί και ο 

Δήμαρχος να την επιβεβαιώσει  ότι  έγιναν συζητήσεις και 

συνεννοήσεις με τους θεσμικούς παράγοντες των Τοπικών και 

Κοινοτικών Ενοτήτων που αναφέρει η προκήρυξη και από εκεί  

προέκυψαν οι  άνθρωποι αυτοί για τον καλύτερο δυνατό της περιοχής.  

Δεν νομίζω δηλαδή ότι  κ.  Δήμαρχος που έχει  και την ευθύνη και την 

εξουσιοδότηση από τον νόμο να επέλεξε,  να έφερε σήμερα εδώ αυτές 

τις  προτάσεις διαλέγοντας ανθρώπους οι  οποίοι  δεν θα έχουν 

χαρακτηριστικά της εμπειρίας  και . .  τις  δυνατότητες να φέρουν σε 

πέρας αυτό το έργο που είναι πολύ σοβαρό για τις  περιοχές εκεί .   

 Εάν νομίζετε ότι  υπάρχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλες οι  αιτήσεις πληρούν τις  προϋποθέσεις.  Δεν θα έπρεπε το Τοπικό 

Συμβούλιο να επιλέξει ,  να κάνει  την αξιολόγηση …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό εξηγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  θα την έκανε  καλύτερα εκτιμώ από εμάς,  αλλά με απόφαση του 

Τοπικού Συμβουλίου.  Θα ήταν υπεύθυνη η απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου.  Εγώ δεν είπα ότι  είναι υποχρεωτικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος συγκεκριμένα, ο Διευθυντής του Δήμου ανέλαβε να 

επικοινωνήσει με τους τοπικούς Κοινοτάρχες και να επιλεγεί  ο άτομο 
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με εμπειρία,  το άτομο με γνώση, το άτομο που πληροί αυτές τις  

προϋποθέσεις,  διότι  όλοι γνωρίζετε,  όσοι είστε από χωριά,  ότι  

χρειάζεται εξειδικευμένο άτομο, δηλα δή να γνωρίζει .  Εάν πάει ένα 

εκατοστό στο χωράφι περισσότερο καταστράφηκε η παραγωγή. Αυτό 

και έγινε από τον Διευθυντή του Δήμου. Όμως ανταπόκριση δεν 

υπήρξε.  Αυτό ας το καταθέτω.  

 Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου.  Από εκεί  και πέρα όμως ρωτήθηκαν οι  Πρόεδροι των 

Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και πήραμε τις  απόψεις τους και 

τα κριτήρια που υπήρχαν ήταν η εμπειρία και η εντοπιότητα. Να είναι 

από εκείνο το χωριό και να έχουν εμπειρία.  Και ακούσαμ ε τις  απόψεις 

των προέδρων και της Τοπικής Κοινότητας.  Τις προτάσεις τους.  Αυτές 

τις  προτάσεις παίρνουμε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Δεν ρωτήθηκαν 

καθόλου οι  τοπικοί Πρόεδροι,  τουλάχιστον ο Πρόεδρος της Ορεινής 

που εγώ ξέρω καλά. Ένας σύμβουλος,  ο κ.  Θεοχάρης συγκεκριμένα ένα 

απόγευμα πήρε τον άνθρωπο και δεν έχουμε διαφωνία ως προς τον 

άνθρωπο, να το ξεκαθαρίσουμε,  τον έβαλε και ο Πρόεδρος την άλλη 

μέρα . .  ένας άνθρωπος.  Καμία λοιπόν και μάλιστα πριν γίνει  η 

προκήρυξη των θέσεων αυτό.   

 Οπότε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  δεν ισχύει  ότι  ακολουθήθηκε όλη η 

νόμιμη και νομότυπη διαδικασία,  ούτε μια στο εκατομμύριο και γι΄ 

αυτό είμαι απόλυτα βέβαιος.  Ούτε και ο Πρόεδρος ρωτήθηκε.   
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 Συμπληρωματικά θα ήθελα να ρωτήσω και ένα άλλο ζήτημα. . .  

την Κοινότητα της Ορεινής,  ήθελα Πρόεδρε να ρωτήσω ότι  αυτός ο 

νόμος,  το Βασιλικό Διάταγμα αυτό προβλέπει ότι  πρέπει να 

προσκομίσουμε και τα ποινικά μητρώα. Έχουν προσκομίσει  οι  

ενδιαφερόμενοι ποινικό μητρώο; Και από πέρυσι και από φέτος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχω τις  αιτήσεις μπροστά μου, ο καθένας από τους αιτούντες 

προσκομίζει  υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει  ότι  

γνωρίζει  ανάγνωση και γραφή, αυτό είναι το Βασιλικό Διάταγμα του 

΄57,  πιστοποιητικό Δημάρχου για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων 

και αντίγραφο ποινικού μητρώου. Από όλες τις  αιτήσεις δηλαδή αυτά 

τα τρία συνημμένα …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και δεν απαντήθηκε το θέμα, πώς θα πληρωθούν αυτοί που δούλευαν 

πριν ακόμη ξεκινήσει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό είναι θέμα της . .περιόδου.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πως θα πληρωθούν οι  άνθρωποι αυτοί;    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην ξεχνάτε ότι  έπρεπε να δοθεί  πέρυσι λόγω των εκλογών, έπρεπε 

. .σε αυτές τις  περιπτώσεις. .  τις  εκλογές.  Ο προβληματισμός που έχετε 

και είναι πολύ σωστός,  ειδικά για φέτος,  είναι ενώ . .να κάνουμε 

νωρίτερα την διαδικασία,  πέσαμε  πάνω στις  εκλογές και έπρεπε να 

δοθεί  . .  και ευτυχώς που δόθηκε και φτάσαμε,  τέλος πάντων, εδώ που 

φτάσαμε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο,  με συγχωρείτε πάρα πολύ…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ούτε ενημερώθηκαν οι  τοπικοί Πρόεδροι…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο η διαδικασία έγινε με την προκήρυξη. Σύμφωνα με τα 

όσα ορίζει  ο νόμος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και πως θα πληρωθεί ο άλλος;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μου θέτετε ένα θέμα για πέρυσι,  για . .  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν μιλάω για πέρυσι μόνο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ σας απαντώ καθαρά πάνω στην νόμιμη διαδικασία.  Η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε είναι νόμιμη. Βγήκε η προκήρυξη, έγιναν οι  

αιτήσεις,  τα συνημμένα παραστατικά που έπρεπε να προσκομίσουν 

δικαιολογητικά οι  ενδιαφερόμενοι,  έγιναν οι  επιλογές από τον κ.  

Δήμαρχο, ερχόμαστε  εμείς σήμερα εδώ να τις  εγκρίνουμε με ένα ναι ή 

ένα όχι  και να γίνουν οι  συμβάσεις.  Αυτό είναι.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είμαι σαφής.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Παρακαλώ κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  να ολοκληρώσουμε το θέμα. 

Να σας διαβεβαιώσω  ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και 

ερωτήθηκαν όλοι Πρόεδροι.  Και θα σας πω και συγκεκριμένα. 

Ρωτήθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου και 

η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Λευκώνα και ο Πρόεδρος 

της Τοπικής Κοινότητας Βροντούς που στο γραφείο μου μάλιστα ήρθε 

και το συζητήσαμε,  όσον αφορά για την Τοπική Κοινότητα της 

Ορεινής,  ο κ.  Θεοχάρης μου είπε ότι  έκανε την πρόταση στον Πρόεδρο 

για το . .και ο Πρόεδρος δεν έφερε καμία αντίρρηση.  

 Άρα λήφθηκε απόφαση, λήφθηκε υπόψη η άποψ η της τοπικής 

κοινωνίας.  Αυτό είναι σίγουρο και δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας 

μα κανένας.   

 Όσον αφορά το πώς θα πληρωθούν και τα λοιπά, θα πληρωθούν 

από την στιγμή που υπογράφουν συμβάσεις και μετά.  Εάν κάποιος 

προσέφερε εργασίες πιο μπροστά ήταν μια ε θελοντική εργασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη κύριε Πρόεδρε,  με αυτά που είπε ο κ.  Δήμαρχος καταργεί  τα 

τοπικά συμβούλια.  Δηλαδή σε ένα τοπικό συμβούλιο…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπατε,  κύριε Δήμαρχε,  προηγουμένως ότι  δεν είναι υποχρέωση να  

ρωτήσουμε τα Τοπικά Συμβούλια.  Τότε με το να ρωτήσετε τον 

Πρόεδρο των Τοπικών Συμβουλίων χωρίς να έχουν απόφαση αυτοί από 

τα Τοπικά Συμβούλια καταργείτε τα Τοπικά Συμβούλια.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να το διευκρινίσω για μια ακόμη φορά. Ο νόμος δεν λέει  ότι  είμαστε 

υποχρεωμένοι να έχουμε αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων. Παρόλο που 

δεν είμαστε υποχρεωμένοι εμείς  τους ρωτήσαμε και οι  Πρόεδροι ο 

καθένας έκανε την δική του διερεύνηση προς το Τοπικό του Συμβούλιο 

και πήραμε μια ανάλογη απάντηση. Καταλάβατε; Αυτό λέω. 

Υποχρεωμένοι από τον νόμο δεν είμαστε να ζητήσουμε αποφάσεις,  

όμως εμείς  ζητήσαμε προφορικά και μας είπαν την άποψή τους και 

αυτή την στιγμή ψηφίζουμε τα πρόσωπα που μας προτείνανε οι  τοπικές 

κοινωνίες με κριτήρια την εμπειρία τους και την εντοπιότητα τους.   

 Νομίζω  ότι είναι τόσο ξεκάθαρο που δεν χρειάζεται να πω τίποτα 

άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Από εδώ και πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέντε μήνες.  Ναι κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε σε αυτή την αίθουσα δεν πρέπει να λέγονται αυτά από 

το στόμα του Δημάρχου. Τι εννοώ; Καταρχάς ή εφαρμόζουμε τον νόμο 

και δεν θα μπορούσε κανένας τοπικός να μας υποδείξει  ότι  θέλω 

αυτόν.  Ο νόμος έχει  . .  Η παρέμβαση ή η άποψη του τοπικού προέδρου 

ή του Τοπικού Συμβουλίου έχει  μόνο μια ερμηνεία.  Εάν είχε σταθεί 

πέρυσι με επάρκεια ή όχι .  Εάν είναι το ίδιο πρόσωπο. Εάν δεν είναι το 

ίδιο πρόσωπο, επ’ ουδενί δεν θα μπορούσε να κάνει  . . ,  διότι  εσείς  

εφαρμόζετε τον νόμο και εσείς  με κριτήρια επιλέγετε.  Συνεπώς αυτά 

δεν πρέπει να λέγονται από τον Δήμαρχο.  
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 Τα δεύτερο, κύριε Πρόεδρε εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Εγώ το 

ονομάζω ευθέως διαπλοκή. Δεν μπορεί να εργάζεται ένας ενάμιση 

μήνα πριν,  να τον επιβραβεύουμε γι΄ αυτή του την προσπάθεια,  

υποτίθεται την εθελοντική και να λέμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  

διότι  ευθέως δηλώνουμε ή εφαρμόζουμε τον νόμο ή οι  διαπλεκόμενοι 

επιλέγουν αυτόν που οικειοθελώς ως εθελοντής εργάστηκε ενάμιση ή 

δυο μήνες.  Ή το ένα συμβαίνει  ή το άλλο. Να αποσυρθεί διότι  δεν 

μπορεί να τύχει  εγκρίσεως τέτοιου είδους διατύπωση. Δεν μπορεί να 

πούμε σε έναν  ότι έλα να εργαστείς  δυο μήνες δωρεάν και εγώ ως 

επιβράβευση θα σε προσλάβω πέντε μήνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω ότι  έχει  εξαντληθεί τόσο το θέμα και οι  απαντήσεις που έδωσα 

ότι  τόσο ξεκάθαρες.  Τώρα, εάν κάποιοι  εάν θέλουν να διαστρεβλ ώσουν 

και να κάνουν το άσπρο, μαύρο, δικαίωμά τους είναι,  είναι νόμιμη, 

νομιμότατη η διαδικασία και τώρα τα περί της διαπλοκής …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Παρακαλώ. Ναι,  

ναι,  ναι .  Κύριε Κατιρτζόγλου; Ναι.  Κύριε Μηλίδη; ο κ.  Ί ντος;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι από την παράταξη, διότι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με την διατύπωση, κύριε Πρόεδρε,  διότι  με δήλωση του Δημάρχου 

είναι προϊόν διαπλοκής και …Με αυτή την διατύπωση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη; Όχι.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 386/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  

Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

στην πόλη των Σερρών με βάση την αρ. 7/2012 Απόφ. της  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ψηφίζω αυτά που είχα ψηφί σει και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 387/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εκπροσώπους των φορέων των ταξί …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα τον είδα των Πρόεδρο των Ταξί και μου λέει  ότι  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι ,  αγαπητοί 

παρευρισκόμενοι της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης,  

αγαπητοί σύμβουλοι,  μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 

πέντε,  έξι  μηνών που καταθέσαμε τις  προτάσεις μας ως Σωματείο 

Ειδικών Ταξί το πώς θέλουμε τους χώρους στάθμευσης των ταξί,  το 

πώς πρέπει να λειτουργεί  το ταξί,  μιας και είναι κομμάτι του 

κοινωνικού ιστού της πόλης,  το πώς πρέπει να συμβάλει το ταξί σε όλο 

αυτό το εγχείρημα της καθαριότητας,  του πολιτισμού της πόλης,  θα 
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αναφερθώ, . .  τώρα εάν μου επιτρέπεται σε αυτά που ειπωθήκανε περί 

Δήμου και τα άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εκατό χρόνια 

του θεσμού της πόλης μας.  Της απελευθέρωσης της πόλης των Σερρών.  

 Το ταξί δεν πρέπει να λείπει  από αυτή την εκδήλωση. Όπως 

αναφέρθηκε για τα ΚΤΕΛ κάτι,  όπως και παλαιότερα εξίσου επί 

θητείας Νομάρχη του κ.  Φωτιάδη είχαμε ασχοληθεί και είχαμε 

προβάλει τον δρόμο τότε με διαφημιστικό υλικό,  στα αυτοκίνητά μας,  

με έγχρωμο υλικό που να δίνουμε στους επιβάτες και τους πηγαίναμε 

στον προορισμό τους,  δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι  το 

ταξί παίζει  έναν,  τον πρώτο, εάν θέλετε και τον τελευταίο ρόλο σε μια 

πόλη, στην είσοδο και στην έξοδο της πόλης.   

 Πιστεύω, κύριε Δήμαρχε,  ότι  την πρότασή μου την καταθέτω 

τώρα και θέλω να την λάβετε σοβαρά υπόψ η ότι  θα μπορέσει να 

βοηθήσει το ταξί άμεσα σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε και βλέπω 

. .για μια καλή υποδομή της πόλης,  ότι  το ταξί θα είναι αρωγός,  για 

άλλη μια φορά, στην προσπάθεια αυτή που γίνεται μέσα από . .και από 

υλικό που μπορούμε να διανείμουμε,  εάν θέλετε από τα αυτοκίνητά 

μας,  να διαφημίζουμε την πόλη μας πάλι στα αυτοκίνητά μας και 

επίσης,  θα μπορούμε με αυτά τα σκέπαστρα . .  κοσμήματα που 

συμβάλλουν και στην καθαριότητα με την συμβολή, με την απόφαση 

. .και με την δική σας την συμβολή τώρα που ζητήσαμε να μπουν σε 

όλους τους χώρους στάθμευσης των ταξί,  θα μπορείτε να διαφημίσετε 

όλο το υλικό,  το οποίο θα έχετε στην διάθεσή σας από την . .για αυτά 

τα εκατό χρόνια.  

 Πιστεύω ότι  με την σοβαρότητα που διακρίνει  όλους σας να 

λάβετε υπόψη σας ότι  το ταξί δεν πρέπει από το ιστορικό κέντρο της 

πόλης το …σε όποιος διαπλατύνσεις και εάν γίνουν στο άμεσο μέλλον,  
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να τα δείτε τα ταξί ως λειτουργικό μέσο, ως εργαλείο,  να μπορέσετε να 

εξυπηρετήσετε τους πολίτες και να εξυπηρετηθείτε και εσείς  

συγχρόνως μέσα από το έργο που θα προβάλλετε ως δημοτική αρχή, γι΄ 

αυτό και οι  προτάσεις μας,  όπως γνωρίζετε και εμμένουμε στις  

απόψεις μας είναι ότι  η στάση . .  τουλάχιστον τριών θέσεων, τριών 

χώρων στάθμευσης που είχαμε συμφωνήσει τότε με τον κ.  Στεργίου. .  

και με την δική σας σύμφωνη γνώμη, κύριε Δήμαρχε,  επιμένω ότι  δεν 

πρέπει να λείπει  από το ιστορικό κέντρο της πόλης τα ταξί από το 

συγκεκριμένο σημείο.   

 Όπως και στην είσοδο της πόλης που έχουμε ζητήσει να έχουμε 

έναν νέο χώρο στάθμευσης,  να μπορούμε να καθοδηγούμε τους π ολίτες 

να προσέρχονται ως επισκέπτες στην αγορά των Σερρών και εάν 

θέλετε,  . .να τους ξεναγήσουμε στην πόλη μας.   

 Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας,  χωρίς να είναι αυτό,  πώς να το 

πω, . .γ ια μας ότι  το ταξί πλέον είναι και ανήκει στους . . ιστό της 

πόλης,  ασχέτως εάν μερικοί το βλέπουν με διαφορετική σκοπιά και 

άλλο μάτι.   

Είμαι εδώ να απαντήσω στα ερωτήματα . .που έχουν κάποιοι ,  

γιατί  άκουσα ότι  βάλθηκαν τα σκέπαστρα χωρίς την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  . .κύριε Δήμαρχε έχουμε μιλήσει κατ ιδίαν,  έχω 

έρθει  πολλές φορές στο γραφείο σας και να λύνουμε τα προβλήματά 

μας,  ότι  υπάρχει  μια κανονιστική απόφαση του 2005 επί θητείας του κ.  

Μωυσιάδη τότε και με σας στην μεριά της αντιπολίτευσης,  που 

σύμφωνα, ομόφωνα, έχω την …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος να περιοριστούμε ,  κύριε Πρόεδρε και να 

συντομεύουμε την διαδικασία.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Αυτό είναι το θέμα μας.  Λέω ότι  το θέμα έχει  ως εξής:  όταν τότε είχε 

παρθεί η απόφαση να μπουν σκέπαστρα. Εμείς τι  ζητάμε τώρα; 

Επιπλέον να . .τους χώρους στάθμευσης των ταξί με σκέπαστρα, τα 

οποία βοηθάμε και εμείς  στην καθαριότητα συμβάλλοντας,  γιατί  όπως 

γνωρίζετε,  τα σκέπαστρα έχουν καλάθια για απορρίμματα, …για 

αυτούς που μπορούν να περιμένουν και να επιλέξουν το δικό μας 

μεταφορικό μέσο και για τους συναδέλφους α υτοκινητιστές που τώρα 

είναι σε αυτόν τον χώρο με 12ωρη και 15ωρη εργασία να μπορούν να 

κάνουν το τσιγαράκι τους,  εάν θέλετε,  χωρίς να . .περιοχή.  

 Με όλα αυτά πιστεύω και ευελπιστώ με όλη την καλή διάθεση 

του Δήμου . .για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης και ένα λειτουργικό 

και βιώσιμο περιβάλλον,  μπορούμε για να είμαστε αρωγοί στην 

προσπάθεια να συμβάλλουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν βγαίνουν τα ταξί έξω από την πόλη πάνε στην Περιφέρεια του 

Καλλικρατικού Δήμου τώρα βάζει  διπλή ταρίφα. Για ποιο λ όγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην μπούμε σε τέτοια θέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί του θέματος είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  είναι  θέμα το οποίο μπορείτε να το ρωτήσετε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν άπτεται του…Ας μην το πάμε.  Θέ λω, 

κύριε Πρόεδρε,  να μας πείτε,  που διαφοροποιείστε και εάν 

διαφοροποιείστε φυσικά σχετικά με την υπ΄ αριθμόν 7 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Διαφοροποιούμαστε στην μετακίνηση του . . ,  όπως στην μετακίνηση 

του χώρου στάθμευσης της Μεραρχίας μπροστά στην Λέσχη 

Αξιωματικών, γιατί  η κανονιστική απόφαση σε συνάντηση που είχαμε 

με τον κ.  . .  λέει  ότι  η στάση στο . .  ,  μετά την διέλευση των πεζών θα 

…θα πάει στην . .  θα εξαφανιστεί ,  ενώ υπάρχει μέσα στην συμφωνία.   

 Και με τον κύριο . .και με τον Δήμαρχο ακόμα . .χώρο στάθμευσης 

της διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου που θα γίνει ,  νομίζω ότι  θα είναι 

χώρος έλξης των επιβατών που κινούνται στο . . ,  όπως και αυτό. .  ένα 

αυτό.   

 Δεύτερο σημείο,  ο χώρος στάθμευσης στην Μεραρχίας,  στη ν 

Λέσχη Αξιωματικών, ο μόνος που ενοχλείται εκεί  είναι ο περιπτεράς 

που για τους δικούς του λόγους δεν θέλει  να έρθει  κάποιος… πόλος 

έλξης στα καταστήματα τα γύρω που δίνει  δουλειά,  δεν θέλει  η 

γειτονιά…  

 Νομίζω ότι  οι  χώροι στάθμευσης των ταξί,  κύριε Πρόε δρε και 

αγαπητό συμβούλιο πρέπει να είναι στα κεντρικά σημεία της πόλης,  να 

εξυπηρετούν άμεσα τον πολίτη και να μην . .όπως στην δεκαετία του 

΄60,  που τότε καλώς ή κακώς οι  συνάδελφοί μας είχαν άλλη μεταφορά 

και άλλη μετακίνηση από …δημοτικής αρχής.   

 Οπότε  παραμένουμε στην απόφασή μας,  στην πρότασή μας του 

χρόνου να παραμείνουν τρεις  θέσεις στάθμευσης και να είναι η 
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προέκταση στην Ερμού. Συμφωνούμε . .να παραμείνουν ως έχει ,  όπως 

είπαμε,  συμφωνούμε και είπαμε και αυτό για την μεταφορά της στάσης 

των …που λειτουργικά αποδίδει  πολύ καλά, τα μέγιστα και έχουμε τα 

εύσημα από όλους τους επιβάτες,  γιατί  περιορίσαμε έτσι το κόστος 

διαδρομής των πελατών, συν ότι  την απόφαση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Συντομεύω, κύριε Πρόεδρε . .  στις  2 -11-11 με αίτημά μας προς την 

δημοτική αρχή παρακαλούμε να μας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Να τοποθετήσουμε σκέπαστρα σε όλους τους χώρους στάθμευσης,  κάτι  

το οποίο . .  ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή.  

 Βλέπω όμως ότι  στην εισήγηση εδώ έχει  …στάθμευση. 

Καταλάβατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

έχει  επεξεργαστεί  το θέμα, υπάρχει εκπροσώπηση από όλες τις  

παρατάξεις ,  νομίζω ότι  εκεί  έπρεπε να απευθυνθείτε.  Έχει  εισηγητικ ό 

ρόλο και έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

 Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης,  ο οποίος είναι και εισηγητής 

του θέματος εάν θέλει  κάτι  να προσθέσει σε αυτό; Εάν υπάρχουν 

ερωτήσεις και τοποθετήσεις επί  του θέμ ατος.   

 Κύριε Μυστακίδη.   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  για το 

θέμα που αναφέρει ο Πρόεδρος στην οδό Μεραρχίας πρέπει να 

γνωρίζετε ότι  θα γίνει  ανάπλαση της Μεραρχίας και θα γίνεται απλώς 

κυκλοφορία.  Εκεί πέρα . .  και στάθμευσης και δυνατότητα κυκλοφορίας 

ενός λεωφορείου,  γι΄ αυτό είπαμε στο 23 λέμε ότι  θα παραμείνουν 

μέχρι να γίνουν οι  αναπλάσεις.   

 Η διαφωνία σας είναι ότι  θέλετε να εξαπλωθούν και μετά την 

ανάπλαση να είναι στο ίδιο σημείο στην περιοχή εκεί  που  είναι το . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Εάν μου επιτρέπετε να απαντήσω;  Έχουμε συμφωνήσει εκεί  να γίνει  

χώρος στάθμευσης για τρία αυτοκίνητα με μια εσοχή. Που είναι το 

κακό; Δεν κατάλαβα; Δεν μπορεί πιο πάρα κάτω να έχει  μια στάση των 

Αστικών και πιο πριν άλλη μια και να λείπει  το ταξί από το κέντρο της 

πόλης.  Άρα εδώ δίνουμε την δυνατότητα ή δείχνουμε,  τουλάχιστον,  

στους πονηρούς σκεπτόμενους να σκέπτομαι ότι  . .   

 Το ταξί είναι σημαντικό μέσο μεταφοράς,  κ.  Μυστακίδη και 

πρέπει να …Όπως εάν θέλετε να δούμε παρακάτω στην Λάρισας που 

είναι μέσα στο . .κέντρο . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Ναι αλλά θέλουμε να έχουμε την είσοδο για να εξυπηρετούμε τους 

πολίτες.  Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Η φιλοσοφία των αναπλάσεων είναι να διώξει τα αυτοκίνητα από τους 

πεζόδρομους.  Επομένως εάν . .  δεν υπάρχει πρόβλημα νομίζω, είναι 
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πάρα πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ,  ανάμεσα στις  πιάτσες των ταξί.  

Άμα δείτε σε άλλες πόλεις,  εγώ περπάτησα δυο χ ιλιόμετρα για να βρω 

ταξί στην Ιταλία.  Εδώ τώρα στα εκατό μέτρα έχουμε πιάτσα ταξί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.  Θα υπάρξουν 

άλλες ερωτήσεις από δημοτικούς συμβο ύλους.  Ερωτήσεις από άλλους 

δημοτικούς συμβούλους υπάρχουν; Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Κατιρτζόγλου. 

Παρακαλώ τον γραμματέα. Ο κ.  Νιζάμης,  ο κ.  Δινάκης,  ο κ.  Κοτρώνης 

και ο κ.  Γάτσιος;  Άλλος κανείς;  Όχι.  Και ο κ.  Σταυρόπουλος.   

 Παρακαλώ τον κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επειδή είναι καίριο θέμα που καίει  και τα ταξί,  οφείλουμε να 

ομολογήσουμε ότι  . .τα ταξί,  δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς και 

…χαίρομαι που το τόνισε ο Πρόεδρος ότι  μπορούν την χρονιά που 

έρχεται,  ιδιαίτερα να διαφημίσουν την πόλη μας σε πανελλήνιο 

επίπεδο και όχι  μόνο.  

Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κατάλαβα ότι  το μήλο της έριδος,  το ζόρι 

είναι εδώ στην στάση της  Μεραρχίας.  Με τις  αναπλάσεις που θα 

γίνουν υπάρχει η ελάχιστη δυνατότητα για δυο,  τρεις  χώρους 

στάθμευσης έστω ακόμα και μέσα στο κεντρικό ιστό της  πόλης που θα 

είναι,  όπως είπαμε,  με την ανάπλαση και τα λοιπά και τα λοιπά; 

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί  υπάρχει  ένα μικρό δίκαιο στα ταξί 

μας,  ότι  πρέπει το ταξί να είναι στο κέντρο της πόλης.  Και στον 

. .πεζόδρομο. Εκεί που η μάνα θα είναι με τα παιδ ιά,  η γιαγιά με τα 

εγγόνια,  να μπορεί να το πάρει και να φύγει .   
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Υπάρχει αυτή η δυνατότητα; Εάν υπάρχει . .  η χρυσή τομή. Αυτή 

είναι η άποψή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Μπορεί να γίνει  τροποποίηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Μπορεί να γίνει  τροποποίηση αλλά το θέμα είναι εάν είναι σκόπιμο να 

γίνει  την στιγμή που λίγο παρακάτω έχουμε στην Νομαρχία θα 

υπάρχουν ταξί,  στην πλατεία Εμπορείου θα υπάρχουν ταξί,  δηλαδή ας 

περπατήσουν και εκατό μέτρα, δεν θα πάθουν και με το παιδάκι και με 

την …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε είπατε ότι  λίγο παρακάτω στην Νομαρχία 

υπάρχουν ταξί.  Από το …καταλαβαίνετε τι  σημαίνει;  Ένα αυτό.  

Δεύτερο. Δεύτερο. Αναφέρατε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  την Ιταλία.  … Εμείς 

καλώς ή κακώς με την οικοδόμηση και τα λοιπά την κάναμε όπως την 

κάναμε,  αλλά εκεί  …Εγώ ήθελα να δω εάν μπορεί να υπάρξει αυτή η 

μικρή για να τελειώσει το θέμα. . .Εάν μπορεί να γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης ερώτηση.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Στο 25ο  θέμα, οι  Γάτσιος,  Σταυρόπουλος και Δρίγκα επισημαίνουν ότι  

για τα στέγαστρα..  και να υπάρξ ει σχετική απόφαση της 

Αρχιτεκτονικής Επιτροπής.  Αυτό προβλέπεται από κάποια διάταξη και 

εάν δεν το εφαρμόσουμε είμαστε παράνομοι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσει ο κ.  Σταυρόπουλος.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Να απαντήσω. Λοιπόν,  για τα στέγαστρα . .  Αρχιτεκτονική Επιτροπή.  

Εμείς επισημάναμε το εξής:  του είπαμε ότι  για τα στέγαστρα κάνε την 

αίτηση σε ποια σημεία θέλετε να γίνει  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Δεν έγινε αυτό;  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

. .Εν πάση περιπτώσει,  επισημαίνω ότι  από εδώ και πέρα δεν μπορείτε 

να βάζετε τα σκέπαστρα και μετά να μας βάζετε…αυτό είπαμε εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Δεν είναι έτσι.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Μα πως δεν είναι έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Να σας εξηγήσω αμέσως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα κάνετε διάλογο. Να σεβαστείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

. .και κοινόχρηστο χώρο… Πάει αυτό.  Ένα θέμα επομένως. Τώρα, 

είπαμε πριν τα βάλετε από εδώ και πέρα να ισχύσει ο νόμος αυτός …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος; Ο κ.  Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Πρόεδρο, . .εάν υπάρχει κανονιστική απόφαση 

προηγουμένως ή οποιαδήποτε απόφαση η οποία τοποθετεί ,  δίνει  

έγκριση για τοποθέτηση των στεγάστρων;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  
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Να απαντήσω για να απαντήσω και στο ερώτημα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  σύντομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Σύντομα όσο μπορώ. Σας υποβάλλω αντίγραφο του . .  τον αριθμό 

700/2005 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ειδικό πίνακα 

και τα λοιπά. Αριθμό 1293/2005. Τότε …δημοτική αρχή του κ.  

Αγγελίδη,  Δήμαρχος ο κ.  Μωυσιάδης.  Αποφασίζει  ομόφωνα και 

εγκρίνει  την τοποθέτηση τεσσάρων στεγάστρων στις  παρακάτω 

αναφερόμενες πιάτσες.  Πρώτον: Εθνική Τράπεζα. Μακεδονία,  οδός 

Εθνικής Αντίστασης πάνω από το ΙΚΑ, Διοικητήριο. .  η οποία . .δεν είχε  

τοποθετηθεί γι΄ αυτό και  μπήκε, . .  μεταφέρθηκε στην Μεραρχίας,  

μπροστά από την Λέσχη Αξιωματικών μεταφέρθηκε το στέγαστρο.. .η 

εγκατάστασή του.  Ένα αυτό.   Ένα αυτό.  Ευαγγελίστρια,  δεν υπήρχε 

μπήκε τώρα.  

 Οπότε ότι  και να μου λέτε τώρα τα σκέπαστρα που μπήκαν είναι 

νομότυπα. Δεν υπάρχει και μία . .  από μέρους μας και δεν είναι …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άλλο πράγμα λέω εγώ και άλλο λέτε εσείς .  Καταρχάς,  εμείς  δεν είπαμε 

που δεν πρέπει να μπουν ή να μπουν.  Είπαμε ότι  πρέπει να 

ακολουθηθεί η διαδικασία.  Όταν θα . .  η εισήγηση της υπηρεσίας . .  εκεί  

πρέπει να κάνετε μια …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Το 2005.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  
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Σας είπα ότι  δεν …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση όμως να τελειώνουμε και να βγαίνει  και ένα συμπέρασμα. 

Λοιπόν,  ο επόμενος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ήθελα να πω το εξής:  εμάς μας προβλημάτισε πολύ 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  λέτε να παραμένει  εκεί  μπροστά σε 

αυτό το . .δυο,  τρεις  θέσεις στάθμευσης ταξί.  Θα γίνει  ένα έργο και 

αντιλαμβάνεστε ότι  αυτό είναι δύσκολο να συμβεί.  Δεν μπορούμε τώρα 

εκεί  που πάμε να κάνουμε πεζόδρομο να πάμε με το αυτοκίνητο.   Η 

εναλλακτική που προτάθηκε,  δεν είναι μακριά,   είναι εκατό μέτρα πιο 

πέρα. . .δεν σας εξυπηρετεί  εκεί  πέρα; Αυτό θέλω να θέσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Τον λειτουργικό τρόπο των ταξί αφήστε τον να τον γνωρίζουμε εμείς  

καλύτερα, όπως εσείς  γνωρίζετε καλύτερα τα του οίκου σας και της 

δουλειάς σας.  Εμείς ζητάμε από εσάς λειτουργικά αυτά τα σκέπαστρα 

σας άρεσαν; …Ο χώρος που σας . .που λέμε  ότι πρέπει να παραμείνει  

εκεί  πέρα είναι για μας πνεύμονας και είναι . .το σημείο,  είναι το 

καλύτερο σημείο της πόλης των Σερρών. Είναι ανάσα πνοής για μας . .  

τις  νυκτερινές ώρες.   

 . .απομάκρυνση του χώρου στάθμευσης των ταξί από εκεί  είναι 

για μας όχι  χειρότερο μπορεί να συμβεί στην επιχείρηση. Τώρα όσον 

αφορά για εκεί  που λέτε …εκτός εάν μας θεωρείτε ως μαύρα πρόβατα 

της αγοράς και δεν μας θεωρείτε ως …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μην βάζετε τώρα λόγια.  Ποιος από εδώ μέσα θεωρεί 

μαύρα πρόβατα τους ταξιτζήδες;  Για όνομα του Θεού. Μην προσβάλετε 

το σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Δεν προσβάλω κανέναν και οφείλω να το προστατεύσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με συγχωρείτε δηλαδή είπατε τρεις  φορές αυτό.  Κανείς δημοτικός 

σύμβουλος δεν έχει  τέτοια  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Κύριε Πρόεδρε ειλικρινά λυπάμαι πολύ, συγνώμη ζητάω ειλικρινά 

αλλά δεν μπορεί να . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν αποκλείσαμε τίποτα και ούτε θεωρούμε τους ταξιτζήδες μαύρα 

πρόβατα. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,  άλλη ερώ τηση έχουμε; Ο κ.  

Νιζάμης.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  απευθύνεται στον εκλεγμένο σύμβουλο και διορισμένο 

Αντιδήμαρχο η ερώτηση. Η κάθε,  ο κάθε χώρος στάθμευσης των ταξί,  

κάποιες στάσεις. .αναφέρεται σε συγκεκριμένο έργο ταξί;  Εάν 

αναφέρεται,  μήπως γνωρίζετε στην οδό Μεραρχίας,  στον . .  πόσα ταξί 

σταθμεύουν συγχρόνως; Πόσα ταξί επίσης σταθμεύουν συγχρόνως στο 

χώρο εδώ μπροστά στην Νομαρχία;  

Εάν όντως υπάρχουν παραπάνω τι  προβλέπεται,  τι  διαδικασίες 

προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να λυθούν αυτά τα ζητήματα;  Εάν 
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οι τρεις  θέσεις στάθμευσης δημιουργηθούν είτε επί  της οδού Ερμού 

είτε επί  της οδού Μεραρχίας λίγο παρακάτω που . .θεωρείτε ότι  

μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αισθητική της πόλης 

και στο κέντρο . .  της πόλης;  

 Αντιπαρέρχομαι φυσικά, συγνώμη κύριε Πρόεδρε γι΄ αυτό,  για 

τις  θέσεις του κ.  προέδρου σε ότι  αφορά μαύρα πρόβατα και τα λοιπά. 

Νομίζω ότι  ήταν,  αν μην τι  άλλο, ατυχέστατη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  ξεπεράστηκε το θέμα αυτό.  Παρακαλώ να δώσει απάντηση 

ο κ.  Αντιδήμαρχος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Από τον κ.  Νιζάμη θα ξεκινήσουμε.  Εκεί στην συγκεκριμένη θέση 

προβλέπονται πέντε θέσεις στάθμευσης.  Ομολογώ πως όποτε και να 

πέρασα ήταν τουλάχιστον οκτώ ταξί,  τα οποία μάλιστα ξεκινάνε,  όχι  

από την πινακίδα αλλά ξεκινάνε πενήντα μέτρα πιο κάτω, οπότε 

εμποδίζουν και την ορατότητα εκεί  που συμβάλει η Εμμανουήλ . .  με 

την Μεραρχίας.  Πολλές φορές τους έκανα, απεύθυνα παράκληση να 

μην παρκάρουν εκεί  και παρόλες τις  διαβεβαιώσεις εξακολουθούν με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο να παρκάρουν και να περιμένουν τους πελάτες 

τους.   

 Και κάτι  άλλο που ήθελα να πω, νομίζω ότι  από τις  . .που κάναμε 

στο τμήμα του Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, οι  πιάτσες των ταξί είναι 

πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο 

να απομακρυνθεί λίγο κάποια πιάτσα και να πάει σε κάποιο στεν ό και 

όχι  στην Μεραρχίας.   
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 Από εκεί  και πέρα νομίζω ότι  πρέπει να το δεχθείτε,  κύριε 

Πρόεδρε αυτό,  να μην έχουμε μέσα στα πόδια μας,  μέσα στους 

πεζόδρομους τα ταξί.  Ας είναι πενήντα μέτρα παρακάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος; Ο κ.  Δινάκης.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Έχω καλυφθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος;  Ο κ.  Σταυρόπουλος.  Μίλησε,  εντάξει .   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να συμπληρώσω λίγο ότι  στον πεζόδρομο που . .δεν μπορεί να υπάρχει 

ούτε ταξί ούτε στάση λεωφορείο.  Πρόταση ήταν αυτή της Επιτροπής 

του κ.  . .συγκοινωνίας στην Ερμού, θα μπορ ούσε βέβαια . .να πάτε λίγο 

παρακάτω, δηλαδή τελειώνει η ανάπλαση στην πλατεία Εμπορείου,  να 

κατεβείτε λίγο παρακάτω. Εάν υπάρχει εκεί  η δυνατότητα …δέκα 

μέτρα παρακάτω. Στο καινούργιο . .και να παραμείνει  σαν . .  είτε 

αριστερά είτε δεξιά.  Εκεί θα μπορούσατε.  Αλλά δεν έκανα καμία 

πρόταση την ημέρα που ήρθε στην Ποιότητα Ζωής.  Η μόνη πρόταση 

που καταθέσανε είναι στην Ερμού. Νομίζαμε ότι  είχατε γνώση της 

θέσης,  . .και την βάλαμε εκεί .   

 Εάν έχετε κάποια άλλη πρόταση, όχι  όμως …δεν είναι δυνατόν 

σε πεζόδρομο να υπάρχει πιάτσα ταξί.   Καταλαβαίνετε.  Να μπαίνετε,  

να βγαίνετε και να περνάει ένα παιδί  με την μάνα του.  Δεν γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Δεν ζητήσαμε εμείς  …  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Θα μπαίνετε και θα βγαίνετε.  Με την ίδια λογική θα ζητήσει και το 

ΚΤΕΛ μια εσοχή να παρκάρει και να βγαίνει .  Δεν είναι δυνατόν στον 

πεζόδρομο. Παρακάτω, ώσπου να γίνει  πιθανότατα και η άλλη 

ανάπλαση, θα πάτε παρακάτω. Και εάν θα γίνει ,  πιστεύω, με την 

ανάπλαση εκεί  πεζοδρόμηση μέχρι κάποια στιγμή που θα γίνει ,  αυτό 

…Δεν είναι δυνατόν να είναι μέσα στον πεζόδρομο, να γίνει  αυτό το 

πράγμα.  

Εγώ νομίζω ότι  εάν υπάρχει πρόταση, δεν ξέρω εάν έχει  γίνει  

παρακάτω από την…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  απέναντι  από το  . .και παρακάτω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Μου επιτρέπετε;  …να τελειώσω εδώ και να μην ξανά επανέλθω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Σας είπα και πριν,  δεν ξέρω εάν το ακούσατε,  ότι  ο χώρος στης 

στάθμευσης των ταξί θα πρέπει να είναι εκεί  που να μην εμποδίζουν 

άλλους επαγγελματίες.  Δηλαδή εκεί  που έδειξε τώρα… ο πελάτης να 

αφήσει το αυτοκίνητό του,  να πάρει σε μια . .να κάνει  μια έρευνα 

αγοράς στις  βιτρίνες.  Δεν μπορώ να του σταθώ εγώ εμπόδιο.  Στο 

συγκεκριμένο σημείο του το είπατε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  εκεί  δεν ενοχλώ 

κανέναν.  . .κατά περίεργο τρόπο, τόσα χρόνια τώρα . .αυτοκινητιστές…  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

114 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι νομίζω σαφής η τοποθέτησή σας.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Κύριε Πρόεδρε,  με συγχωρείτε ένα λεπτό,  δεν φταίνε εμείς  γι΄ αυτή 

την κατάσταση, γιατί  ο τζίρος μας έχει  μια πτωτική τάση γύρω στα 

70%, δεν χωράνε οι  χώροι στάθμευσης με τα ταξί  της πόλης.  Είμαστε 

. .ταξί ,  τα οποία βγάζουμε ελάχιστο μεροκάματο, … οποιαδήποτε 

αναίρεση συγκεκριμένης πιάτσας και μεταφορά αλλού θα είναι για μας 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι επί  του θέματος για να το 

ολοκληρώσουμε.  Ο κ.  Γάτσιος.  Άλλος κανείς;  Ο κ.  Στεργίου.  Και 

κλείνουμε.  Παρακαλώ κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αισθάνομαι πολύ άσχημα, για να μην χρησιμοποιήσω 

τον όρο ντρέπομαι,  να . .  ο Πρόεδρος του Σωματείου στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ενώ είμαι  μέλος και του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά πολύ 

περισσότερο μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για να τον ρωτάω 
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εάν υπήρχε προγενέστερη απόφαση, όπου όριζε με ποιον τρόπο θα 

τοποθετηθούν τα στέγαστρα στις  τάξεις  αυτές.   

 Το θέμα το συγκεκριμένο στην Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής μας 

βασάνισε πάρα πολύ προκειμένου να καταλήξουμε σε ομόφωνη 

απόφαση. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις οι  οποίες αποτυπώνονται.  

Σήμερα φαίνεται ότι  εκεί  που πηγαίνουμε να συνεδριάζουμε δεν 

έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας,  έτσι ώστε να μπορού με να 

βγάλουμε μια ασφαλή απόφαση.  

 . .γ ια μένα και για την συνάδελφό μου της παράταξης με την 

οποία είμαστε,  να ψηφίσουμε διαφορετικά ενώ αυτό που ψηφίσαμε 

σήμερα μας το καταρρίπτει  ένα μη μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 

ούτε μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

 Έπρεπε λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα που υπήρχαν τα 

προγενέστερα  να είναι μπροστά μας,  όπως και στον κύριο 

Σταυρόπουλο βεβαίως… ψήφισε διαφορετικά.  Εάν γνωρίζαμε ότι  

υπήρχαν αυτά τα δεδομένα δεν θα είχαμε,  κύριε Πρόεδρε,  διαφορετική 

άποψη στο συγκεκριμένο θέμα. Όταν δεν έχουμε τα δεδομένα και δεν 

θέλαμε . .  τα δεδομένα και να ενημερωνόμαστε τώρα ότι  υπήρχε 

προγενέστερη απόφαση από τον Πρόεδρο, σήμερα των Ταξί,  αύριο,  

ενδεχομένως,  κάποιον άλλο.  

Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί  σε αυτά τ α 

ζητήματα και όταν έρχονται,  να έρχονται έτοιμα, ώριμα και να 

μπορούμε να βγάλουμε ασφαλείς αποφάσεις,  γιατί  από τις  αποφάσεις 

αυτές,  ενδεχομένως,  θίγονται συμφέροντα κάποιων ανθρώπων, 

ενδεχομένως να κάνουμε κακό ή ζημιά σε κάποιον άλλο.  

Εσείς,  κύριε Πρόεδρε,  . .η διαδικασία των ερωτήσεων, έπρεπε να 

έχει  κληθεί ο κ.  Πρόεδρος των Ταξί στην συγκεκριμένη, γιατί  θα 
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διευκρινιζόταν και δεν θα είχαμε αυτή την ταλαιπωρία τώρα, έτσι ώστε 

να εμφανίζονται εδώ οι διαφοροποιημένες απόψεις.   

Έκκληση λοιπόν σε αυτές τις  Επιτροπές να μην παραβλέπουμε . .  

σοβαρές,  οι  οποίες μετά . .για να έχουμε την ίδια άποψη και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Εγώ ανακαλώ την άποψη αυτή που είχα μέχρι 

χθες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  μια και θίξατε το θέμα αυτό κ.  Γάτσιο,  θα πω  το εξής:  καλό 

είναι όπως αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι επισκέπτονται τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες για να έχετε ολοκληρωμένη και 

τεκμηριωμένη άποψη και επισκέπτεστε και να συζητάτε από το 2.000 

μέχρι σήμερα τι  αποφάσεις έχουν βγει;  Θέλει ψάξιμο η δουλειά.  Θέ λει 

ψάξιμο η δουλειά και αυτό βαρύνει τον κάθε δημοτικό σύμβουλο, 

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Εάν δεν έχει  ενημέρωση σημαίνει  ότι  

δεν το ψάχνει .  Περιμένει  έτοιμη τροφή. Λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι 

που το λέω. Ειλικρινά το λέω, πρέπει το θέμα να το ψάχνετ ε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω τον λόγο για ένα λεπτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας προσβάλω. Εάν . .κάθε δημοτικός σύμβουλος,  στην 

δευτερολογία σας πείτε,  ναι.  Εάν πάει να το κάνει  ένας δημοτικός 

σύμβουλος ξέρετε πόσο γρήγορα θα …Λυπάμαι που το λέω, κύριοι  

συνάδελφοι,  αλλά αυτή  είναι η πραγματικότητα και δεχθείτε την.  Θα 

διευκολύνετε πάρα πολύ το σώμα.  

 Ο κ. Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Ακούστηκε εδώ μέσα η άποψη που λέει  ότι  πρέπει να βγει  το 

αυτοκίνητο από την πόλη. Αυτό είναι σωστό. Παγκόσμια το 

αυτοκίνητο πρέπει να φύγει  από τη ν πόλη με ένα δίκτυο πεζοδρόμων 

αλλά παράλληλα πρέπει να συνδυαστεί  αυτή η κίνηση με τα δημόσια 

μέσα μεταφοράς.  Και ποια εννοούμε δημόσια μέσα μεταφοράς; Ναι μεν 

δίκτυο πεζοδρόμων αλλά θεωρούμε εμείς  τα μέσα μεταφοράς το  ΚΤΕΛ, 

το ΚΤΕΑΛ και το ταξί.  

 Άρα επομένως πρέπει να διασφαλίσουμε και τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς κατά τέτοιο τρόπο . .ώστε να εξυπηρετηθούν οι  πολίτες.   

Δεν μπορεί ένας πολίτης εάν κάνουμε ένα τεράστιο κέντρο με 

πεζόδρομους να κουβαλάει τα πράγματα, 600,  700 μέτρα. Πρέπει να 

υπάρχει εκεί  . .κα ι το θέμα είναι απλό.  

Εμείς είχαμε συμφωνήσει τότε και δεν την παίρνω την απόφασή 

μου πίσω, ότι  εκεί  στον χώρο, γιατί  ξέρω ότι  θα γίνει ,  εάν 

πεζοδρομηθεί όλη η περιοχή και προβλέπεται από τον . .αφήνει δυο 

μέτρα, τρία μέτρα, για να περνάνε μόνο ταξί και λεω φορεία.  Άρα 

επομένως είναι απλό να γίνουν εγκοπές για να μπει και η στάση του 

λεωφορείου και να παίρνει  και δυο ταξί.  Είναι απλό το θέμα για να 

μπορούν να …  

Και έτσι ελευθερώνεται δηλαδή αυτό που λέμε,  ότι  θέλουμε να 

αφήνουμε το αυτοκίνητο . .από την πόλη κ αι παράλληλα να 

διευκολύνουμε και τους επαγγελματίες και τον κόσμο. Νομίζω ότι  

μπορούμε να δεχθούμε μια τροποποίηση τους πεζόδρομους,  να 

κάνουμε μια εγκοπή για δυο ταξί και μια στάση για το λεωφορείο και 

να . .ο κόσμος να εξυπηρετείται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη;  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα συμφωνήσουμε απόλυτα με την τοποθέτηση του κ.  Στεργίου και να 

πω, κύριε Πρόεδρε,  μετά την τοποθέτησή σας ότι  το λέμε εδώ και 

ενάμιση χρόνο, εάν υπήρχε και υπήρχε . .συγκεκριμένη Επιτροπή 

εισήγηση πολιτική,  όπου εκεί  θα υπήρχε το ιστορ ικό,  πόσες φορές 

εμπλακεί Επιτροπή ή Δημοτικό Συμβούλιο στο θέμα, θα ήσασταν 

υποχρεωμένοι να κάνατε αναφορά. Μην μαλώνετε λοιπόν τους 

συμβούλους.  Είναι η δική σας ανεπάρκεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μαλώνω κανέναν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  συγχωρέστε με,  είπατε . .ανεπάρ κειας ή εν πάση περιπτώσει,  μη 

επαρκούς χρόνου προς διάθεση για ενημέρωση. Αυτό είναι δικό σας 

αντικείμενο.  Κάτι ιστορικό ως εισαγωγή και ύστερα λέτε και την δική 

σας πολιτική πρόταση. Εάν θέλετε να κρύβεστε δεν . .  

 Στο θέμα τώρα. Νομίζω ο κ.  Στεργίου το ε ίπε πολύ σωστά και 

εγώ ως Νομάρχης συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω 

η προσπάθεια που γίνεται στον Τουρισμό με κάποιες κοινωνικές 

ομάδες,  με τα μέσα δημόσιας μεταφοράς ή ειδικής κατηγορίας,  όπως 

είναι αυτοί,  νομίζω ότι  θα πρέπει να βρείτε τη ν λύση.  

Ο κ. Μυστακίδης το έπιασε το θέμα, ο κ.  Στεργίου νομίζω έδωσε, 

υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες πολιτών, έτσι θα τους ονομάσω, με 

ειδικά προβλήματα. Εγώ προσωπικά να το πω έτσι και να κλείσω, 

πόσοι από εμάς . .το παιδί  τους,  το οποίο είναι . .να κινη θεί και . .σε 

κάποιο στενό; Εγώ συμβουλεύω τα παιδιά μου ότι  από το κέντρο θα 

πάρετε το ταξί.  Άρα λοιπόν μπορεί να βρεθεί  μια λύση.  
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Βρείτε λοιπόν,  ειδικές κοινωνικές ομάδες,  ειδική συμπεριφορά. 

Όλοι λέμε ναι.  Εμείς προσωπικά σας εξουσιοδοτούμε να βρείτε μι α 

λύση, τεχνική λύση, χωρίς να καταστρατηγήσουμε την γενική 

φιλοσοφία της πεζοδρόμησης του ιστορικού κέντρου, που είναι το 

κέντρο της …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, δεν το είπα προηγουμένως αλλά …Αυτή την πρόταση του κ.  

Στεργίου εάν εμείς  την ημέρα εκείνη που συνεδ ρίασε η Επιτροπή την 

είχαμε υπόψη μας θα παιρνόταν μια διαφορετική απόφαση. …ο κ.  

Γάτσιος ότι  την είχαμε μπροστά μας την πλήρη εικόνα των δεδομένων. 

Δεν . .αυτή η πρόταση.  

Άρα το συγκεκριμένο σκέλος,  εάν δεν έχετε αντίρρηση και εσείς ,  

κύριε Αντιδήμαρχε…να το κρατήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα και να 

επανέλθουμε κάποια άλλη φορά. Να περάσουν και οι  υπόλοιπες 

δηλαδή ρυθμίσεις  που προβλέπονται στην εισήγηση και το 

συγκεκριμένο να το εξετάσουμε.  Νομίζω ότι  είναι λογική η πρόταση 

που έγινε από τον κ.  Στεργίου,  την οποία,  εάν την ξέραμε θα την 

είχαμε πιθανότατα υπερψηφίσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην ανάγκη να ξανά ψηφιστεί  μια τροποποίηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα τι  θα κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  συμφωνώ με την πρόταση . .του κ.  

Στεργίου.  Κύριε Πρόεδρε η φιλοσοφία το αυτοκίνητο έξω από την 

πόλη…ξέρετε τι  εννοεί;  Τα δικά μας τα ΙΧ, δεν εννοεί  το ταξί και το 

…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   Ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αποδέχομαι απόλυτα αυτό που μου είπατε,  ότι  κάθε 

δημοτικός σύμβουλος πρέπει να είναι ενημερωμένος για κάθε θέμα και 

να ψάχνει  τους υπηρεσιακούς παράγοντες . .θα πρέπει να σας πω δυο 

πράγματα. Πρώτον ότι  οι  υπηρεσιακοί παράγοντες . .και δεύτερον,  ότι  

ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής και έπρεπε πρώτος 

αυτός να γνωρίζει  την διαδικασί α,  που όπως είπα προηγουμένως μας 

βασάνιζε επί  μακρόν και για πολύ ώρα. Άρα κάποιος άλλος πρέπει να 

. .  γ ι΄ αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν,  θέλω να υπενθυμίσω την θέση της παράταξής μας,  η οποία 

είναι γραμμένη στο πρόγραμμά μας  σχετικά με τις  πεζοδρομήσεις και 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς.  Η θέση μας ποια είναι;  Ναι στις  

πεζοδρομήσεις,  δρόμους ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο, από τους 

οποιους δρόμους θα περνάν μέσα μαζικής μεταφοράς.   

 Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν,  να πεζοδρομηθεί όλο τ ο ιστορικό 

και εμπορικό κέντρο της πόλης,  αλλά αυτό δεν θα πρέπει να έχει  σαν 

συνέχεια την νέκρωση της εμπορικής κίνησης.  Πώς θα έχει  χρόνο να 

έρθει  ο πολίτης στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης για να 

ψωνίσει;  Άρα η φιλοσοφία η δική μας είναι ναι σ τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς στο κέντρο της πόλης με πεζοδρομημένο το κέντρο για να 

φύγουν τα ΙΧ, όχι  τα μέσα μαζικής μεταφοράς.   
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 Αυτό το έχω πει  πάρα πολλές φορές και πολύ σωστά το 

υπενθύμισε και ο κ.  Στεργίου,  το έχω πει  πολλές φορές και στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και όταν κλείσαμε τότε την Εμμανουήλ 

Ανδρόνικου και είπαμε ότι  δοκιμαστική είναι το κλείσιμο για δυο 

μήνες,  για να δούμε πώς θα πάνε μέσα και τα ταξί και θα φανεί εν 

συνεχεία μέχρι να ολοκληρωθούν οι  αστικές αναπλάσεις και τα λοιπά, 

αυτά τα λέγαμε και συνεχίζουμε να είμαστε υπέρ αυτής της άποψης.   

 Εδώ πιστεύω όλοι μας,  δεν έχουμε να αντιδικήσουμε με τους 

φορείς ούτε να κάνουμε ζημιά σε κανέναν φορέα ή σε κανέναν πολίτη.  

Ο γνώμονας με τον οποίο παίρνουμε τις  αποφάσεις ποιος είναι;  Το 

συμφέρον του Δήμου και των δημοτών. Και νομίζω ότι  όταν υπάρχει 

καλή διάθεση και υπάρχουν και αμοιβαίες υποχωρήσεις,  βρίσκονται οι  

λύσεις.  Και μπορούν να υπάρχουν και αποτελέσματα καλά.  

 Εγώ νομίζω ότι  μέσα από ένα τέτοιο πνεύμα . .αυτό το θέμα, 

υπάρχουν λύσεις και με συνεχή συνεργασία,  διαβούλευση, συζήτηση 

και καλή διάθεση πάντα μπορούμε να βρίσκουμε τις  καλές λύσεις.   

 Τώρα για τα συγκεκριμένα σημεία που διαφωνεί ο Πρόεδρος,  για 

τα συγκεκριμένα τώρα, για το . .  μιλήσαμε και μετά την απόφαση αυτή, 

κύριε Πρόεδρε και σας  πρότεινα αυτό που λέει  και ο κ.  Σταυρόπουλος,  

ότι  εκεί  θα πεζοδρομηθεί η Μεραρχίας μέχρι την πλατεία . .Μπορείτε 

να μεταφερθείτε λίγο πιο κάτω. Μετά το περίπτερο και εσείς .  Λέτε ότι  

θα δημιουργήσετε  πρόβλημα στα μαγαζιά.  Γιατί  τώρα δεν 

δημιουργείτε πρόβλημα στα μαγαζιά; Τώρα παρκάρετε μόνο στο κενό 

που υπάρχει εκεί  στην πλατεία . . ;  Παρκάρετε,  μέχρι την Ερμού 

παρκάρετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Σας εξήγηση, κύριε Δήμαρχε,  ποιος είναι ο λόγος που παρκάρω…  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο αυτό.  Παρκάρετε όμως. Άρα  δεν στέκει  το επιχείρημα ότι  εκεί  θα 

δημιουργείτε πρόβλημα ενώ τώρα δεν δημιουργείτε πρόβλημα. 

Παρκάρετε και από τις  δυο πλευρές.   

 Απλώς θέλω να πω ότι  το επιχείρημα στέκει  και μπορείτε άνετα 

να πάτε λιγο πιο κάτω, μετά το περίπτερο, εκεί  που είναι η . .κ αι να 

μετακινηθείτε εκεί  για όσες θέσεις προβλέπονται.  Θέλω να πω ότι  

. .αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση και από τις  δυο πλευρές.  Και νομίζω 

ότι  συμφωνήσαμε σε αυτό.  Όταν το συζητήσαμε μου είπατε ότι  ναι,  

συμφωνούμε,  έτσι μου είπατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Σας εξέφρασα  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  μου είπατε ότι  συμφωνείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Χθες μου είπατε το διαφορετικό.  Όταν μετά την απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγώ σας πήρα τηλέφωνο και σας είπα ότι  

γιατί  δεν κληθήκατε. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες γιατί  δεν κληθήκατε,  εγώ ο ίδιος . .γ ια να 

πείτε τις  απόψεις σας και σας είπα ότι  ελάτε να τις  πείτε στο Δημοτικό 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

123 

Συμβούλιο.  Και μάλιστα σας προέτρεψα ότι  δεν είναι αργά να πάτε να 

συζητήσετε και με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Έτσι δεν είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Εγώ είπα να κάνω ένσταση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είπα να κάνετε ένσταση. Ποια ένσταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Της απόφασης.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα δεν χρειάζεται να κάνετε ένσταση. Εγώ ο ίδιος . .ήρθα και σας 

πήρα τηλέφωνο και σας λέω γιατί  δεν ήρθατε και μου λέτε ότι  δεν μας 

κάλεσαν.  Θέλω να δείξω την καλή διάθεση. Ε γώ ο ίδιος σας είπα ότι  

ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να πείτε τις  απόψεις σας για να βρούμε 

την καλύτερη λύση. Ο ίδιος σας είπα να πάτε και στους επικεφαλής 

των άλλων παρατάξεων να τα συζητήσετε.  Και είπατε ότι  συζητήσατε.  

Αυτό θέλω να αποδείξω, την καλή δ ιάθεση που υπάρχει για να βρούμε 

λύση. Λύσεις όμως βρίσκονται όταν υπάρχουν καλές διαθέσεις και από 

τις  δυο πλευρές.  Και εσείς  ο ίδιος μου είπατε,  όταν το συζητήσαμε 

τότε,  ναι συμφωνούμε να πάμε λίγο πιο κάτω από το περίπτερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ:  

Κύριε Δήμαρχε δεν είπαμε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  το είπατε.  Χθες μόνο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είπατε  ότι  το αποδέχεστε και χθες μόνο είπατε τρεις  θέσεις όμως να 

παραμείνουν εκεί  που είστε και …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω ότι  είναι ξεκάθαρα αυτά που λέω και υπάρχει τέτοια καλή 

διάθεση …του Δημοτικού Συμβουλίου.  Νομίζω είναι πολύ καλή η 

πρόταση να πάτε λίγο πιο κάτω, μετά το περίπτερο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Πιο κάτω υπάρχει στάση των αστικών, υπάρχει στάση του Galaxy. .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε με να μιλήσω. Η στάση του Galaxy μπορεί να πάει απέναντι ,  

τα αυτοκίνητα, οι  δυο θέσεις και των αστικών να πάει λίγο πιο κάτω. 

Δεν υπάρχει πρόβλημα νομίζω. Μήπως τα αστικά που σταματάνε τώρα; 

Σταματάνε μετά το περίπτερο της . .θα μεταφερθούν δυο μέτρα πιο 

κάτω. Όταν υπάρχει καλή διάθεση βρίσκουμε λύσεις.  Εάν κάποιος δεν 

θέλει  να . .στυλώνεται και δεν βρίσκονται λύσεις.   

 Και αυτό,  αυτό μπορείτε να μεταφερθείτε και νομίζω ότι  δεν 

είναι τίποτα να πάτε ένα μέτρο πιο κάτω. Αυτό λέμε τώρα, να πάτε ένα 

μέτρο πιο κάτω. Και αυτό μέχρι να ξεκινήσει,  εάν και όποτε ξεκινήσει,  

εφόσον υπάρχουν λεφτά, η ανάπλαση του υπόλοιπου τμήματος της 

Μεραρχίας από το . .προς τα κάτω. Και τότε εδώ είμαστε πάλι,  το 

συζητάμε γ ια να βοηθήσουμε και να βρούμε την καλύτερη λύση.  

 Επαναλαμβάνω ότι  λύσεις υπάρχουν και μπορούμε να τις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  
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Εγγύτατε εσείς  την ομαλότητα των σχέσεων των επαγγελματικών, όπως 

του Galaxy,  των εμπορικών καταστημάτων εκεί  π έρα, των αστικών; 

Εγώ μπορώ . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα μιλάει ο καταστηματάρχης που του κλείνετε τώρα..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Σας είπα για πιο λόγο τους κλείνουμε.  Δεν κλείνουμε κανέναν,  

κλείνουμε …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρέ μου, τώρα συζητάμε τα ίδια και τ α ίδια.  Δεν ζητάω να μου 

πείτε για ποιους λόγους τους κλείνετε,  τους κλείνετε.  Δεν δημιουργείτε 

το ίδιο πρόβλημα που θα δημιουργήσετε,  όπως λέτε,  μεθαύριο εκεί  εάν 

δεν πάτε ένα μέτρο πιο κάτω. Και εσείς  μου λέτε για ποιους λόγους.  

Τους κλείνετε,  τους κλείνετε.  Δεν δημιουργείτε το ίδιο πρόβλημα που 

λένε ότι  θα δημιουργήσετε,  εάν μετατοπιστείτε ένα μέτρο πιο κάτω; 

Για όνομα του Θεού.  

 Και γιατί  δηλαδή οι  καταστηματάρχες εκεί  να αντιδράσουν; Εγώ 

νομίζω ότι  θα ωφεληθούν όταν θα πηγαίνει  στην πιάτσα να πάρει ταξ ί  

και θα πηγαίνει  μπροστά στο μαγαζί του.  Θα ωφεληθούν αυτά. Αλλά 

εδώ είμαστε,  το συζητάμε και πάλι.   Να καταλήξουμε κάπου, να 

πάρουμε μια απόφαση και εδώ είμαστε,  η ίδια  η ζωή δείχνει  και εάν 

κάτι  δεν πάει καλά το διορθώνουμε.  Δεν είναι δύσκολο να το 

διορθώσουμε.   

 Εδώ σε αυτή την πόλη η οποιαδήποτε δημοτική αρχή, το 

οποιοδήποτε Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συμβιώνει αρμονικά με 

τους φορείς μέσα στα πλαίσια της λογικής.  Αυτό δείχνουμε αυτή την 

στιγμή όλοι μας.  Θέλουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο κέντρο της 
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πόλης.  Δεν θέλουμε να νεκρώσει η εμπορική κίνηση.  Τα εμπορικά 

καταστήματα. Έξω τα ΙΧ από το κέντρο. Αυτή είναι η φιλοσοφία,  αυτό 

προσπαθούμε να κάνουμε και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε το θέμα κ.  Κοτρώνη. Το ολοκληρώσαμε το θέμα. Η 

πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι αντί  δηλαδή στο 23,  αντί  δηλαδή 

να πάει οι  πέντε θέσεις αυτές από εδώ πέρα να μεταφερθούν πιο κάτω 

από το περίπτερο εκεί  της . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή είναι η πρόταση.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Έχουμε  μια καινούργια πρόταση, για δυο θέσεις με εσοχή εκεί  που 

είναι.  Η πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να δημιουργηθεί 

εσοχή με δυο θέσεις εκεί  που είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Στεργίου,  εί ναι σαφείς και 

κατανοητές οι  προτάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο δυο και να μην υπάρχει καμία άλλη θέση;  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Δεν θα υπάρχει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο δυο.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Με την ανάπλαση γίνεται δρόμος τριών μέτρων κυκλοφορίας μόνο για 

ταξί και λεωφορεία.  Άρα πρέπει να γίνουν εσοχές για να εξυπηρετηθεί 

το ξενοδοχείο το Galaxy,  να χρησιμοποιεί  το λεωφορείο και για το 

ταξί.  . .το λεωφορείο να πάρει 50 επιβάτες,  …Άρα οι εσοχές πρέπει να 

γίνουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρότασή σας,  κ.  Στεργίου είναι …  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο εσοχές για ταξί και …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και να φύγουν όλα τα άλλα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, κύριοι  συνάδελφοι,  να καταλήξουμε σε πρόταση. 

Κάντε λίγο ησυχία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπαμε,  κύριε Πρόεδρε,  δυο ταξί στην εσοχ ή που είπε ο κ.  Στεργίου 

και οι  υπόλοιποι. .  στην Ερμού. . .Στην Ερμού επάνω. . .  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  καινούργια,  παλιά δεν έχει  σημασία.  Υπάρχει αυτή η πρόταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βάλε του Στεργίου.  Είναι καλή πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  υπάρχουν άλλες προτάσεις;  

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Μια ερώτηση σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε,  δεσμεύεστε για την 

στάση των δυο ταξί;  Παίρνετε εσείς  την ευθύνη; Διότι  μεθαύριο,  

συγνώμη, αυτή την στιγμή βλέπουμε επί της Μεραρχίας μπροστά στον 

. .και δεξιά και αριστερά είκοσι και τριάντα ταξί.  Δεσμεύεστε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Κάτι άλλο θέλω να πω εγώ. Δεσμεύεστε σαν Πρόεδρος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε λίγη ησυχία.   

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Δεν με αφήνετε να τελειώσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Δημητρίου δεσμεύσεις μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν,  

προσέξτε,  είναι θέμα όμως της δημοτικής αρχής εάν θα τηρηθεί ή όχι  η 

νομιμότητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν γράφονται στα ταξί …καλώς θα κάνουν.  Νομίζω κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι ότι  πρέπει να καταλήξουμε σε μια ομόφωνη απόφαση. 

Υπάρχουν αντιρρήσεις.  Άλλη πρόταση, καταθέστε την.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να καταλάβετε ότι  θέλω συγκεκριμένη πρόταση. Συγκεκριμένη 

πρόταση. Η μια πρόταση λοιπόν,  επαναλαμβάνω, είναι η εξής:  Πάμε 

για την παράγραφο 23.  Δυο στάσεις ταξί ,  σταθμεύσεις ταξί  στο ύψος 

του . .  εκεί  στο φωτογραφείο όπου υπάρχουν και σήμερα, στο 

φωτογραφείο του . .και τα υπόλοιπα στην οδό Ερμού, στην συμβολή της 

με την Μεραρχίας.  Τα υπόλοιπα είναι άλλες τρεις  θέσεις,  νομίζω. 

Τρεις στην Ερμού δηλαδή και δυο στο …  

 Άλλη πρόταση θέλω να μου πείτε χωρίς διευκρινήσεις.  Άλλη 

πρόταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η διευκρίνιση είναι ότι  τρεις  θέσεις στην Ερμού κάνει  εκεί  που είναι 

το αυτοκίνητο  της πρώην, του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα είναι πιο πίσω κύριε Αντιδήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη πρόταση από τους δημοτικούς συμβούλους,  από παρατάξεις  ή 

από δημοτικούς συμβούλους;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η δική μου πρόταση είναι να πάει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακάτω. Ωραία.  Δυο προτάσεις  λοιπόν και ολοκληρώνεται το θέμα. 

Και μπαίνουν σε ψηφοφορία.  Η πρόταση η πρώτη, δηλαδή …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μια διευκρίνιση για την πρώτη πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι με τις  διευκρινήσεις;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όσο διαρκούν οι  αναπλάσεις τα ταξί θα είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Άρα διευκρίνιση χρειάζεται.  Όσο διαρκούν οι  αναπλάσεις,  όσο να 

γίνουν οι  εσοχές τι  θα γίνει;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ερώτηση του κ.  Χασαπίδη είχε ένα νόημα, όταν θα ξεκινήσουν,  σας 

παρακαλώ πολύ, όταν θα δημιουργηθούν οι  αναπλάσεις από την 

Μεραρχίας μέχρι την πλατεία …ρωτάει ο κ.  Χασαπίδης,  οι  . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Που θα είναι;  Που θα πάει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην Ερμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πάνε ή στην Ερμού ή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν δυο προτάσεις.  Τελειώσαμε με τις  προτάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρότασή μου είναι διπλή. Ή θα πρέπει να πάνε όπου λέει  η Επιτροπή 

Ποιότητας στην Ερμού ή να πάει στις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Την πρόταση λοιπόν ας την ονομάσουμε του κ.  Στεργίου,  με τις  

δυο θέσεις επί  της Μεραρχίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την πρώτη του κ.  Στεργίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε ψηφίζω την πρόταση που ήρθε από την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  Επίσης από την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν γίνεται όμως έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα ή θα λέτε όχι  ή θα λέτε ναι.   Η πρόταση του κ.  Στεργίου,  ναι ή 

όχι;  Ναι.  Όχι,  Όχι,  Όχι,  Όχι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  Ο κ.  Χασαπίδης λέει  ναι.  Όχι,  Όχι .  Ναι ο κ.  Νιζάμης,  ναι ο κ.  

Στεργίου.  Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  Κοτρώνης; Ναι.  Ναι.  Όχι ο 

κύριος . .Ναι,  εσείς .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όχι ο κ.  Δημητρίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  …ο κ.  Μερετούδης,  ναι.  Η κυρία Παπαδοπούλου,  όχι.  Η κυρία 

…όχι.  Η κυρία Μπιτζίδου,  όχι .  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη είπε,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπετε πόσα ναι και πόσα όχι  υπάρχουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να σηκώσουμε το χέρι να τελειώνουμε.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην απασχολείτε σας παρακαλώ την γραμματέα, δυο λεπτά υπομονή. 

Ο κύριος Δήμου είπε όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε ναι;   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Ναι στου Στεργίου την πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κ.  Δήμου. Δέκα οκτώ τα ναι.  Πάμε όπως ακριβώς ήρθε το θέμα 

…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε υπομονή, όπως ακριβώς ήρθε από την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής.  Όχι,  ναι,  ναι ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς σχόλια.  Ναι.  Ναι,  όχι  είπατε.  Ναι.  Ο κ.  Δούκας;  Όχι.  Όχι ο κ…, 

όχι  ο κ.  Στεργίου,  όχι  η παράταξη του κ.  Μηλίδη, όχι  η παράταξη του 

κ.  Φωτιάδη, όχι  ο κ.  Κοτρώνης.  Παρακαλώ πολύ λίγη σοβαρότητα κατά 

την διάρκεια της ψηφοφορίας.  Εάν θέλετε κ.  Κατιρτζόγλου, εάν λέτε τι  

σοβαρότητα και δεν θεωρείτε σοβαρή την ψηφοφορία,  συνεχίστε.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Η ψηφοφορία,  κύριε Πρόεδρε,  είναι πολύ σοβαρό….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να καταγραφούν και οι  τρεις .   Και οι  τρεις  για τα πρακτικά. 

Εάν δεν ξέρετε μην μιλάτε τουλάχιστον.  Μην με διακόπτετε.  Ο κύριος;  

Ναι.  Όχι.  Ναι  η κυρ ία Παπαδοπούλου, ναι,  ναι η κυρία Μπιτζίδου,  ναι 

και ο Πρόεδρος.   

 Η τρίτη είναι του κ.  Σταυρόπουλου.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρόταση του κ.  Σταυρόπουλου ενσωματώθηκε με την πρόταση της 

Ποιότητας Ζωής.   

 Την δεύτερη ψηφοφορία,  παρακαλώ όσοι  ψηφίσατε ναι να 

σηκώσετε το χέρι.  Όποιοι  συμφωνούν δηλαδή όπως ήρθε το θέμα με 

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  Καταγράφετε σας παρακαλώ. Ωραία.  

Άρα λοιπόν περνάει η πρόταση του κ.  Στεργίου.  Τέλειωσε η 

ψηφοφορία,  τελείωσε,  τελείωσε το θέμα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 387/2012)  

…………………  

 

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε πήραμε μια απόφαση. Ακούσαμε μόνο τον έναν. .  

φορέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα έχει  ολοκληρωθεί κ.  Καλαϊτζίδη,  σεβαστείτε τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και πάμε στο επόμενο θέμα.  

 Θέμα δέκατο.   

 

Θέμα 10 ο  :  

Ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμόν 927 α /2011 ΑΔΣ σχετικά με τη  

συγχώνευση των ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών  

(κατόπιν αιτήσεως των Δημ. Συμβούλων κ.κ.  Αγοραστού,  

Φωτιάδη Στέφανου, Γάτσιου Αθανασίου, Χρυσανθίδη Βασιλείου,  

Δρίγκα Χρυσούλας, Ηλιοπούλου Σταλακτής, Κοτρώνη Παναγιώτη,  

 Σαραντίδου Ερμοφύλλης).  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  γι΄ αυτό το θέμα έχω να 

πω ότι  έχει  ολοκληρωθεί η διαδικασία, . .όμως σε συνάντηση που είχαμε 

με τους εργαζόμενους και χθες και σήμερα, καταλήξαμε στην εξής 

θέση την οποία έχω  να σας ανακοινώσω και θα την πουν και οι  ίδιοι .   

 Μπορεί να υπάρχει το κεντρικό ΚΕΠ εδώ στο Διοικητήριο και να 

γίνει  ένα παράρτημα για να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας και 

παράλληλα με το παράρτημα γιατί  όχι  και κανένα ένα με δυο ακόμα 

συνοικιακά ΚΕΠ με το προσωπικό ήδη που υπάρχει;   

 Τώρα περισσότερο θα σας αναλύσουν αυτή την θέση, την 

πρόταση και οι  εργαζόμενοι.  Ας έρθει  κάποιος από τους εργαζόμενους 

εδώ να πει  την πρότασή τους με περισσότερες λεπτομέρειες.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος ο Γιαννάκης,  εκτελώ από τον Φεβρουάριο  

διευθυντικά χρέη στα ΚΕΠ του Δήμου Σερρών.  

 Με το που ανέλαβα την εργασία μου είχα στα χέρια μου μια 

απόφαση . .  σε σας,  που αναφέρεται περί συγχωνεύσεως και εξαιτίας 

του Καλλικράτη και της συνταξιοδότησης αρκετών υπαλλήλων στον 

Δήμο Σερρών είχα τα δυο ΚΕΠ της τέως Νομαρχίας και του Δήμου, 

τέως Δήμου Σερρών είχα κουτσουρεμένους το υπαλληλικό προσωπικό.  

 Τι σημαίνει  αυτό; Σημαίνει  ότι  στο ένα ΚΕΠ και με τις  επιπλέον 

δυο αποχωρήσεις που έγιναν από το ΚΕΠ Δυτικής Θράκ ης του τέως 

Δήμου, έμειναν τέσσερις υπάλληλοι διεκπεραιώσεις υποθέσεων  εκεί  

και πέντε υπάλληλοι εδώ πέρα. Μαζί με τους προϊσταμένους δηλαδή 

είχαμε πέντε εκεί  πέρα και έξι  στο Διοικητήριο.   

 Έχοντας αυτή εδώ πέρα την διαδικασία και μετά από κουβέντα 

που είχαμε κάνει  με τον Δήμαρχο και με τους Αντιδήμαρχο 

προσωπικού, δεν μας μπορούσε να μας διαθέσει άλλο προσωπικό έτσι 

ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσουμε και στην εφαρμογή της 

απόφασης.   

 Όπως σας είπε και προηγουμένως ο Δήμαρχος,  . .αυτό,  . .  το ΦΕΚ, 

ήδη αυτές τ ις  ημέρες θα δημοσιευτεί  κιόλας,  υπάρχει  αριθμός αλλά θα 

πω το εξής:  ότι  με την κατάργηση, μάλλον με την συγχώνευση μας 

δίνεται . .επιπλέον δυνατότητα, ενώ με τα δυο ΚΕΠ ήμασταν 

υποχρεωμένοι να λειτουργούμε σε ένα συγκεκριμένο σφικτό πλαίσιο 

πρωί –απόγευμα και τα Σάββατα, με την συγχώνευση και την 

δημιουργία,  ενδεχομένως,  παραρτήματος,  μπορούμε να 
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ελαχιστοποιήσουμε τις  ώρες,  να κάνουμε μόνο πρωί,  ούτως ώστε να 

μπορούμε με το υπάρχον προσωπικό να στελεχώσουμε και το υπάρχον 

ΚΕΠ που μένει  αλλά και τα παραρτήμα τα.  

 Από την άλλη μεριά έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε να 

φύγουμε από την εγκατάσταση. Δεν είχαμε και δικαίωμα 

μετεγκατάστασης με τα δυο υπάρχοντα ΚΕΠ που είχαμε,  έτσι όπως 

ήταν δρομολογημένα.  

 Με την δημιουργία,  επομένως,  παραρτήματος μπορούμε  να 

επιλέξουμε θέση καλύτερη με πιο μεγάλη πρόσβαση στο κοινό,  πιο 

απομακρυσμένα από το κέντρο, ενδεχομένως,  ούτως ώστε να έχουμε 

και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 Τώρα τι  άλλο να πούμε; Δεν ξέρω εάν έχετε κάτι  να ρωτήσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ;  Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να ρωτήσουν 

κάτι;  Ο κ.  Μηλίδης και ο κ.  Γκότσης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γιαννάκη είναι αποδεκτό και γνωστό σε όλους ότι  τα ΚΕΠ έχουν 

προσφέρει πάρα πολλά από τις  υπηρεσίες τους στο κοινό.  Αυτό είναι 

αδιαμφισβήτητο.  Πλην όμως μας . . ήθελα να ρωτήσω, τα απογεύματα 

εξυπηρετούν πάρα πολύ υπαλληλικό κόσμο. Να σας πω παράδειγμα τον 

εαυτό μου, εγώ πολύ σπάνια μπορώ πρωινή  ώρα να έρθω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Το Διοικητήριο θα λειτουργεί .  Δεν θα λειτουργεί  το παράρτημα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε κάτι  ανάλογο θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που άκουσα ότι  

θα δουλεύουν μόνο πρωινά και τα λοιπά. Αυτό θα λειτουργεί  κανονικά 

τις  ώρες . .  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Και Σάββατα και τα λοιπά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως το έθεσε ότι  θα λειτουργούμε μόνο πρωί και τα λοιπά και τα 

λοιπά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  

Φωτιάδης,  ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  Γκότσης.  Ας  ξεκινήσω από το κ.  

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Το ΚΕΠ είναι ΚΕΠ. Είναι διοικητικός 

εξοπλισμός.  Ήταν κατάκτηση. Είναι κατ άκτηση. Είναι κατάκτηση και 

για την διοίκηση είναι κατάκτηση και για τον πολίτη.  Και το ωράριο 

και  η παρουσία των εργαζομένων έτσι προκρίθηκε να είναι και δεν 

μπορεί να είναι λιγότερο κατά  πως το λένε κάποιοι .   

 Κρίμα διότι  χάνουμε και την. .  Κρίμα διότι  σήμερα βλέπουμε την 

πλειοψηφία να λέει  άλλα λόγια,  για να αγαπηθούμε,  όπως λέει  ο λαός.  

Για ποιο λόγο εμείς  να σκοτώσουμε μια δομή που σε αντίστοιχο αστικό 

κέντρο, σε αντίστοιχο Δήμο έχουν τρία ΚΕΠ; Γιατί  να πάμε σε λογική 

διερωτώμαι;  Ποιος ήταν ο λόγος;  Δ ιότι  τώρα το να κάνουμε και 

δεύτερο και τρίτο παράρτημα που θα δουλεύει όπως περιγράφηκε,  

δηλαδή σαν να είναι ΚΕΠ πιστοποιημένο και με την …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και θα γίνει  λέει  ο Δήμαρχος τώρα και . .  
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Εδώ το ΚΕΠ είναι μια χαρά και κατάκτηση και γιατί  κ.  

Αντιδήμαρχε,  να το πω, δεν πηγαίνουν οι  προκηρύξεις στα ΚΕΠ του 

Δήμου; Μου το κατήγγειλαν με μορφή παραπόνου οι  δημότες;  

Στοχευμένα . .  αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς  και μας εξυπηρετεί . .  ήταν 

υπηρεσία μιας . .  που δυνητικά από το ν γεννήτορα τους,  μπορούσε να 

δώσει δεκάδες ακόμα, εκατοντάδες,  να μην πω χιλιάδες ακόμα αγαθά, 

διοικητικά αγαθά, υπηρεσίας.   

Λοιπόν,  γιατί  εμείς  φτάνουμε στην λογική αυτή και σήμερα να 

. .Για ποιο λόγο; Η πόλης πήγε ανατολικά. Το καλοκαίρι οι  Σερραίοι  . .  

και ποιος μας είπε ότι  η παρουσία του ΚΕΠ μέσα στο Διοικητήριο 

είναι σωστή θέση; Όλο το Διοικητήριο είναι πιασμένο. Αύριο . .  ο 

Δήμος οραματιζόμαστε.  Μπορεί το ΚΕΠ να είναι μέσα και να 

δημιουργεί  αυτή την κατάσταση, όποιος θέλει  μπαίνει  στο 

Διοικητήριο,  έρχεται οπουδήποτε θέλει .  Το ΚΕΠ πρέπει να βγει  έξω 

από το Διοικητήριο.  Πουθενά δεν υπάρχει τέτοιου είδους παρουσία.   

 Λοιπόν,  το είπαμε και το ξανά λέμε κύριε Δήμαρχε,  φτου και 

από την αρχή την πρότασή μας και αυτό δεν μπορεί να μας χωρίσει .  

Δεν μπορεί ένας . .Δήμαρχος . . .θέλει  να εξυπηρετήσει τους δημότες 

πρωί,  μεσημέρι,  Σάββατο, βεβαίως κύριε Διευθυντά μου και την 

Κυριακή θα έλεγα εγώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας άκουσα με προσοχή. Σας άκουσα με πολύ προσοχή.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Συγνώμη, σας άκουσα με προσοχή, σας άκουσα με πολύ προσοχή. Λέω 

εγώ λοιπόν,  η πρότασή μας είναι,  εμείς  θα κάνουμε πέντε ΚΕΠ, έξι  

ΚΕΠ, διότι  αυτό ως υπηρεσία νέας τάξεως είναι πραγματικά πλούτος,  

είναι επί  της ουσίας προχωρημένη λογική διοίκησης,  αποσυμφόρηση 

εξυπηρέτησης στον τόπο διαμονής,  διασύνδεση, όλα αυτά τα αγαθά 

που είπαμε με ένα πάτημα κουμπιού και ερχόμαστε εμείς  να 

σκοτώσουμε το . .  και τώρα να ψάχνουμε εκ των υστέρων αφού δεν 

προλάβαμε και πήγε για ΦΕΚ να κάν ουμε παραρτήματα. Γιατί  τέτοια 

επινόηση;  

 Εγώ θα σας έλεγα ότι  θα έπρεπε να ζητήσετε να γίνει  και τρίτο 

και τέταρτο ΚΕΠ. Και επίσης,  κύριε Αντιδήμαρχε το ΚΕΠ του …γιατί  

δεν τα δίνετε αυτά τα λεφτά; Τα χρήματα έρχονται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, γιατί  δεν δίνεται δυο χρόνια τα χρήματα στον ιδιοκτήτη;  

 Έκλεισα. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτή την πολιτική βούληση που εξέφρασε τώρα μόλις ο 

κ.  Δήμαρχος αναγνωρίζω ότι  ήταν λάθος η συγχώνευση και το 

τονίσαμε  όταν λήφθηκε αυτή η απόφαση, γιατί  δεν ήταν και 

υποχρεωτική, ήταν προαιρετική.  Και εμείς  αμέσως σε μια προαιρετική 

πρόταση, εισήγηση από κάτω . .  την αποδεχθήκαμε.   

 Όμως εγώ νομίζω ότι  υπάρχει  δυνατότητα, δεν έχει  δημοσιευτεί  

στο ΦΕΚ. Δεν υπάρχει δυνατότητα νομικά να το εξετάσουμε εάν η 

ανάκληση της απόφασής μας στην …27 άτομα δίνει  την δυνατότητα να 

ανατρέψουμε την πρώτη απόφαση; Αφού υπάρχει η πολιτική βούληση 

να το δούμε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι,  λέω μήπως υπάρχει η δυνατότητα να μην δημοσιευτεί ,  αφού δεν 

δημοσιεύτηκε για να γλιτώσουμε.  Να μην καταργείται δηλαδή το 0470, 

πόσο είναι.   Υπάρχει τέτοια δυνατότητα; Να το δούμε πρώτα και μετά; 

Εάν υπάρχει τέτοια δυνατότητα εγώ νομίζω ότι  πρέπει να ζητήσουμε 

την ανάκληση. Αφού εκφράστηκε η πολιτική βούληση . .  τρία και 

τέσσερα. Αυτό είναι ένα το οποίο οφείλετε εσείς  να το εξετάσετε όπως 

και αυτό που κάναμε και για την εκκαθάριση των ΚΕΠ. Εάν θυμάστε 

σας εξουσιοδοτήσαμε να δείτε όλες τις  πολιτικές πλευρές.  

Περιμένουμε και ενημέρωση γι΄ αυτό να δούμε τι  έγινε.   

 Τώρα, ο Δήμος Σερρών ενώ αυτά τα δυο κέντρα εξυπηρετούσαν 

ένα πληθυσμό 80,  90,  100 χιλιάδων περίπου πολιτών, ήταν λάθος μας 

να καταργήσουμε το ένα ΚΕΠ. Λειτουργώντας εδώ στην Νομαρχία δεν 

γλιτώσαμε τίποτα. Από ότι  έμαθα κάποιο ς που υπολογίζαμε ότι  θα 

γλιτώσουμε σε κόστος μισθολογικό βγήκαν στην σύνταξη, παρόλα 

αυτά λειτουργούν τα δυο ΚΕΠ, το ενοίκιο θα μπορούσε να πέσει από 

τα 300 ευρώ στα 200, διότι  . .αλλά αυτή την στιγμή λόγω της 

οικονομικής κρίσης θα μπορούσαμε να πάμε στα 2 00 τουλάχιστον και 

250 ευρώ.  

 Επίσης,  έπρεπε πριν αποφασίσει να κάνει  αυτή την συγχώνευση 

να δείτε ότι  σε μικρότερες πόλεις του Νομού λειτουργούν δυο ΚΕΠ, σε 

αντίστοιχες πόλεις λειτουργούν τρία ΚΕΠ με τον πληθυσμό εννοώ τον 

δικό μας και με λίγο μεγαλύτερο  πληθυσμό λειτουργούν τέσσερα ΚΕΠ. 

Εμείς εδώ πρόθυμοι καταργήσαμε και ένα ΚΕΠ και τώρα έχουμε . .Εν 

πάση περιπτώσει,  έστω και τώρα ας δούμε εάν κάτι  μπορεί να γίνει .   
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 Το 0470, αυτό το ΚΕΠ που καταργήσαμε είχε και ένα άλλο 

προνομιακό χώρο, διότι  βρισκόταν στην πλατεία . .και θα μπορούσε να 

πάει τώρα, εάν του πρότειναν άλλο χώρο λίγο πιο πάνω περίπου εκεί  

στα όρια  . .με πλατεία . .για να εξυπηρετεί  και τους δημότες του Δήμου 

Εμμ. Παπά. Εγώ ήρθα σε επαφή και με τον Δήμαρχο του Δήμου Εμμ. 

Παπά και είναι πρόθυμος να συμβάλει και οικονομικά σε αυτό θέμα. 

Εάν υπάρχει νομική φόρμουλα, επειδή παραδέχεται και αυτός,  

αναγνωρίζει  ότι  εξυπηρετούμε και δημότες δικούς του,  έχει  την 

πρόθεση, εάν νομικά μπορεί να γίνει  αυτό να μας βοηθήσει και αυτός 

να ξεπεράσουμε το όποιο οικονομικό κόστος.   

 Υπάρχουν παραδείγματα, όπως είναι η λειτουργία περιφερειακών 

ΕΛΤΑ που μείωσε και τον χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών. Ήταν ένα 

ΕΛΤΑ, έγινε ένα μεγάλο ΕΛΤΑ, έγινε με . .σαν παράρτημα. 

Αποσυμφωρήθηκε εκείνο.  Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς .  Και αυτό 

νομίζω ότι  εκφράζεται σήμερα με την πολιτική σας βούληση ότι  πρέπει 

να γίνει .   

 Δεν είναι μόνο όμως η εξυπηρέτηση των πολιτών. Και η αγορά, 

εάν δείτε ένα σωρό άλλα μαγαζιά τα οποία έχουν σχέση, όπως είναι οι  

φωτοτυπίες,  υπηρεσίες που αφορούν την δ ιεκπεραίωση των πολιτών, οι  

φοιτητές των ΤΕΙ,  ας πούμε και τις  καφετέριες,  για όλους αυτούς τους 

λόγους νομίζω ότι  έστω και γι΄ αυτό,  εάν δεν πετύχουμε στο πρώτο 

μας μέλημα που είναι . .  νομίζω ότι  είναι θετικό και πράγματι 

αναγνωρίζει  και η δημοτική αρχή και ο κ.  Δήμαρχος ότι  έγινε ένα 

λάθος,  εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω την αναγνώριση αυτή και ίσως να 

είναι και καλύτερα, διότι  από τα δυο ΚΕΠ που είχαμε από ότι  βλέπω 

μπορούμε να πάμε και σε τέσσερα και σε πέντε και μπορεί,  από ότι  

έκανα μια συζήτηση και  με το  προσωπικό των ΚΕΠ, μπορεί να 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

143 

εξυπηρετηθεί ο κόσμος με το ίδιο προσωπικό την μια μέρα στο ένα 

ΚΕΠ, την άλλη να είναι στο άλλο ΚΕΠ.  

Εάν μάθει ο κόσμος ότι  στα σφαγεία θα λειτουργεί  ένα ΚΕΠ 

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ένα άλλο εκεί ,  είναι κάτι  και 

αυτό.  Για επείγουσες περιπτώσεις δεν θα έχει  . .θα περιμένει  Δευτέρα 

και Τετάρτη να εξυπηρετηθεί.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.  Λίγη ησυχία σας παρακαλώ συνάδελφοι.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είμαι ένας από την παράταξή μας που ψηφίσαμε την 

συγχώνευση.  Την συγχώνευση της ψηφίσαμε για τους εξής λόγους.  

Λόγω οικονομικής κρίσης είπαμε να γίνει  συγχώνευση, είπαμε για 

περιστολή δαπανών, γιατί  εδώ όλοι φωνάζουν περιστολή δαπανών 

προκειμένου να έχει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε τον ομιλητή.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να μην έχουμε περισσότερα έξοδα από ότι  έσοδα, ότι  ένα ΚΕΠ εκτός 

από τους υπαλλήλους έχει  ρεύματα, έχει  ενοίκια,  έχει  κοινόχρηστα και 

τα λοιπά.  

 Τώρα υπάρχει μια άλλη πρόταση εναλλακτική για το παράρτημα.  

Από ότι  ρώτησα το παράρτημα θα γίνει  σε δικό μας κτίριο,  στο υπό 

ανακαίνιση ορφανοτροφείο.  Εκεί.  Εκεί τα έξοδα δεν θα υπάρχουν,  

διότι  ήδη θα λειτουργεί  εκείνο ως δημοτικός χώρος.   
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Εάν υπάρχει δηλαδή και δεν έχουμε καμία αντίρρηση, εάν 

υπάρχει κάποιος άλλος χώρος,  ένα άλλο πα ράρτημα το οποίο θα 

εξυπηρετεί  ανατολικά την πόλη, πάλι να γίνει ,  αλλά να περιορίσουμε,  

όπως είπαμε,  τα έξοδά μας γιατί   βρισκόμαστε σε πολύ άσχημες εποχές 

και σε πολύ οικονομικές δυσχέρειες.   

Και τελειώνω. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει πάλι να μας 

διευκρινίσει  ο κ.  Γιαννάκης,  δεν ξέρω νομίζω ότι  του ξέφυγε αυτό,  για 

το ωράριο.   Εγώ, εμείς ,  η παράταξή μου ψηφίζουμε την καινούργια 

απόφαση αλλά το παράρτημα αυτό όσο μπορεί να δουλέψει 

περισσότερες ώρες,  να εξυπηρετεί  περισσότερες ώρες το κοινό της 

δυτικής πόλης αλλά και της ανατολικής.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Γιαννάκη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Δεν ξέρω εάν δεν διευκρίνισα κάτι ,  είναι ότι  αυτή την στιγμή τα δυο 

ΚΕΠ έχουν προβλήματα λειτουργίας.  Δηλαδή παρότι τα βγάζουμε 

πέρα, παρότι δεν υπάρχουν παράπονα τ ου κόσμου, οφείλεται στο 

φιλότιμο των ανθρώπων που δουλεύουν ήδη και στην σκληρή εργασία 

που επιτελούν,  τόσο στο 470 της Δυτικής Θράκης,  όσο και εδώ στο 

Διοικητήριο.   

 Ένας κύριος λόγος που για μένα εγώ προσωπικά ξεκίνησα να 

υλοποιήσω, μάλλον το ήξερα περι σσότερο να πω, όχι  ξεκίνησα, γιατί  

. .βοήθησα την συγχώνευση ήταν ακριβώς αυτή η έλλειψη προσωπικού 

και ακριβώς επάνω σε αυτό είπα ότι  η δημιουργία ενός παραρτήματος 

μας απαλλάσσει από το πλήρες ωράριο και την ανάγκη επιπλέον 
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προσωπικού που δεν το έχουμε,  ούτως ή άλλως, γιατί  άμα το είχαμε 

δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε και την συγχώνευση.  

Καλώς ή κακώς για τα οικονομικά μεγέθη πραγματικά υπάρχουν 

τα έξοδα, δεν μας έρχεται η χρηματοδότηση τακτική και έχουμε 

ελλείψεις για το ΚΕΠ της Δυτικής Θράκης αλλά νομίζω ότι  στο 

συμφέρον του Σερραϊκού λαού και του κόσμου μπορούσαμε και με τον 

Δήμαρχο να κάνουμε κάποια πράγματα, δεν νομίζω να υπήρχε κάποιο 

πρόβλημα ιδιαίτερο,  αλλά το πιο ουσιαστικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη 

προσωπικού. Έχουμε έλλειψη προσωπικού.  

Λοιπόν,  θα πω ένα παράδειγμα. Ότι και στο Διοικητήριο και στην 

Δυτικής Θράκης τα βράδια είναι ένα άτομο, μια κυρία.  Τώρα δεν θέλω 

να απευθύνω πρόταση. Εγώ την δική μου την κυρία δεν θα την έβαζα 

να δουλέψει 20:00΄ η ώρα το βράδυ χειμερινή βάρδια.  Δεν είναι τόσο 

απλά τα πράγματα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο μην κάνετε παρεμβάσεις σας παρακαλώ και μην 

διακόπτετε τον ομιλητή.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Που; Δεν είναι θέμα εάν δουλεύουν,  που δουλεύουν.  Εδώ πέρα στο 

Διοικητήριο είναι ανοικτά,  όπως επ ίσης και εκεί .  Η Δυτικής Θράκης 

δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα εκεί  πέρα. Μπορεί να μπει και 

νόμιμα κιόλας,  έρχεται κάποιος και λέει  όχι  αυτό και αρχίζει  και 

κάνει .  Που θα πάει και που θα απευθυνθεί;  Τι θα κάνει;   

 Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγμα τα όσον αφορά, το 

κύριο δηλαδή ζόρι ήταν το προσωπικό και με την δημιουργία,  μάλλον 
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με την συγχώνευση μας απαλλάσσει από τους περιορισμούς του 

πιστοποιημένου ΚΕΠ.  

 Κάτι θέλω να απαντήσω στον κ.  Φωτιάδη. Τα παραρτήματα που 

θα γίνουν ή οποιεσδήποτε άλλες θέσεις εξυπηρέτησης,  θα 

πιστοποιηθούν και εκείνες.  Δεν θα πάμε να κάνουμε και δεν μπορούμε 

κιόλας να κάνουμε όπου να είναι τα ελεύθερα. Θέλουν κάποιες 

προδιαγραφές και κάποιες απαιτήσεις από υποδομές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Το παράρτημα είναι ότι  μπορούμε αυτή την στιγμή το προσωπικό 

γραφείο μου με το παράρτημα θα μπορεί να είναι από ένα έως τρία 

άτομα παράρτημα. Ενώ στο κέντρο, θα μου πείτε ότι  εδώ υπάρχουν και 

περιφερειακά που δουλεύουν και με ένα άτομο, έτσι;   Εκείνα όμως 

ούτως ή άλλως δεν δουλεύουν απογεύματα.  

Ενώ τώρα εδώ πέρα με το ΚΕΠ που έχουμε και είναι ορισμένοι 

και είναι μάλλον εγγεγραμμένοι εκεί  πέρα και δεν μπορεί να τους 

μετακινήσει κανένας παρά μόνο..  από την Διεύθυνση του Υπουργείου,  

είναι τέσσερα άτομα. Από την στιγμή που είναι τέσσερα άτομα 

βγαίνουμε πρωί,  απόγευμα, Σάββατο. Τέλος.   

Και ούτε με απόφαση Δημάρχου ή με οποιαδήποτε άλλη απόφαση 

μπορεί να αναλάβει και να πει ,  η πρώτη μου . .  εμένα ήταν κόβω το 

απόγευμα την Δυτική Θράκη. Να την κόψουμε.  Ποιος θα υπογράψ ει;  

Και έρχεται κάποιος και λέει  ότι  το . .έπρεπε να δουλεύει το απόγευμα. 

Ποιος θα το υπογράψει;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Είπαμε το πρόβλημά μας ήταν ότι  ήμασταν περιορισμένοι από 

υπαλλήλους του Δήμου. Εάν μπορεί ο Δήμος να μ ας διαθέσει πέντε 

άτομα δεν έχουμε κανέναν πρόβλημα, κάνουμε και διατηρούμε και το 

470, πάμε και σε άλλα δυο παραρτήματα. Δεν το συζητάμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το σταματήσαμε διότι  ακυρώθηκε…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Οι υπάλληλοι που δούλευαν με ειδικότητα διεκπεραίωσης πολιτών δεν 

μπορούν να μετακινηθούν καταρχάς με απόφαση Δημάρχου. Δεν 

μπορούν.  Αυτοί που ίσως αναφέρεστε είναι τα δυο άτομα που έφυγαν 

από το ΚΕΠ της Νομαρχίας και πήγαν στην Διεύθυνση Αγροτικής 

Ανάπτυξης,  ήταν υπάλληλο ι όμως του Δήμου ή ήταν υπάλληλοι της 

Νομαρχίας που έκαναν μετάταξη  αλλά δεν ήταν του ΚΕΠ, δεν ήταν 

της ειδικότητας διεκπεραίωσης ποτέ.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Αυτό το ανέφερα από την αρχή. Έχουμε αυτή την στιγμή έλλειψη 

προσωπικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε κ.  Γιαννάκη; Ευχαριστώ. Ο κ.  Δήμαρχος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε δευτερολογία κάτι  ήθελα να πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

148 

Και εγώ ήθελα να πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δευτερολογία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.  Είστε;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε δίπλα σε ένα μικρόφωνο. Παράκληση να είστε όσο το 

δυνατόν σύντομος.   

Κος   :  

Καταρχήν,   να ευχαριστήσω τον κ.  Δήμαρχος για όλες τις  προσπάθειες 

που έχει  κάνει  και για αυτή την πρόταση που έχει  καταθέσει και να 

ανοίξει  ένα καινούργιο ΚΕΠ αλλά  και γνωρίζω και όλες τις  

προσπάθειες που έχει  κάνει  για να βοηθήσει το ΚΕΠ Ορεινής να ξανά 

ανοίξει  και το προσωπικό που δούλευε να ξανά δουλέψει.   

Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και σαν εκπρόσωπος του Σωματείου 

και σαν υπάλληλος.   

Επίσης,  σαν Σωματείο χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή που 

γίνεται.  Αργά, καλά όμως. Εντάξει  υπάρχει . .   

Τώρα σε ότι  αφορά το ωράριο που ρώτησε ο κ.  Γκότσης,  να σας 

θυμίσω ότι  υπάρχει  υπουργική απόφαση που ρυθμίζει  αυτές τις  

λειτουργίες και δεν είναι θέμα Δήμου. Ότι αφορά προσωπικό, εάν 

θέλει  ο Δήμος σε κάθε περίπτωση μπορεί να βοηθήσει,  όπως αναφέρει 

. .απόφαση που είναι υποχρεωμένος να . .Επομένως καταλαβαίνω 

. .μπορεί να γίνει .   
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Τώρα σε ότι  αφορά τις  λειτουργικές ανάγκες που έχουν τα δυο 

ΚΕΠ. Η πρόταση να μεταφερθεί ανατολικότερα είναι πά ρα πολύ σοφή, 

ουσιαστικά βοηθάει όλα εκείνα τα άτομα τα οποία είναι στους γύρω 

Δήμους που ήταν μεγάλο πρόβλημα να είναι μέσα στο κέντρο των 

Σερρών, ουσιαστικά αποσυμφορείται το κέντρο και δίνουν μια άλλη 

μορφή ανάπτυξης στην γύρω περιοχή.  

Εκ μέρους του Σωματείου των Εργαζομένων Μακεδονίας Θράκης 

Θεσσαλίας κύριε Δήμαρχε,  σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που 

επαναφέρατε το  ΚΕΠ στην αρχική του θέση.  

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Ο κ.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ ήθελα να τοποθετηθώ από την αρχή Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Λείπει  ο γραμματέας και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή ήμουνα από τα μέλη της πλειοψηφίας που διαφώνησαν τότε με 

την συγχώνευση των δυο ΚΕΠ, στην ερώτηση του κ.  Κοτρώνη εάν 

συζητήθηκε πραγματικά, εάν μάλλον δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η 

συγχώνευση, αυτό δεν το  . .γ ιατί  θα ήταν διαφορετική η θέση μου.  Θα 

πω, εάν δεν δημοσιεύτηκε θα μπορούσε να γίνει  ανάκληση της 

απόφασης που είχαμε πάρει προηγουμένως. Την προηγούμενη φορά. 

Εάν δημοσιεύτηκε όμως αυτό που κάνετε είναι προς την θετική 

κατεύθυνση της δυνατότητας που  σας δίνει  η προηγούμενη, 

λανθασμένη, κατά την άποψή μου απόφαση της πλειοψηφίας για να 

εξυπηρετήσει τους πολίτες.   
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 Δεν ξέρω εάν σε μεταγενέστερο χρόνο πρέπει να από την πλευρά 

της πλειοψηφίας να ζητήσουμε την δημιουργία νέων ΚΕΠ. Δεν ξέρω, 

μετά δηλαδή όχ ι  να ανακαλέσουμε την απόφασή μας,  εάν μπορούμε να 

διεκδικήσουμε την δημιουργία νέου ΚΕΠ. Ενδεχομένως οι  οικονομικές 

συνθήκες να το επιτρέψουν.  

 Στην Πρόεδρο του προσωπικού. Σε ότι  μου λέτε ότι  το 

αιτιολογικό της υπόθεσης ήταν η έλλειψη προσωπικού, νομίζω ότι  

αυτό δεν το πιστεύω. Το ΚΕΠ της Ορεινής το λειτουργούμε και πολύ 

καλά κάνουμε,  με συμβασιούχους υπαλλήλους.  Και πολύ καλά 

κάνουμε.  Μα είναι δυνατόν μέσα στον αστικό ιστό με τόσο πληθυσμό 

να έχουμε μόνο ένα ΚΕΠ; Ήταν λάθος επιλογή.  

Κος   :  

Να μιλήσω λίγο για το ΚΕΠ; Αυτή την στιγμή την Δευτέρα, . .Το Δ 

σημαίνει  ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το Δ είχε αριθμό 84955. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία.  Για να 

μην δημιουργούνται διάφορες εντυπώσεις.  Παρακαλώ.  

Κος   :  

Απλά θα ήθελα να τονίσω ότι  σαν υπαλλήλους σε μας τώρα μπορεί να 

γίνουν συγχωνεύσεις.  Να το δούμε ειλικρινά.  Εμείς είμαστε από 

αυτούς οι  οποίοι  θέλουμε να δουλέψουμε όσο γίνεται καλύτερα για τον 

πολίτη και αυτό αποδείχθηκε,  διότι  μέσα σε αυτό το διάστημα που 

έγινε η συγχώνευση και εν πάση περιπτώσει . .επτά,  οκ τώ μήνες,  

δουλεύουμε κανονικά. Λειτουργούμε και εξυπηρετούμε τον πολίτη 

κανονικά. Πρωί,  απόγευμα, Σάββατο, ταχύτατα.  

Κος   :  

Ήδη υπάρχει υπάλληλος που από το 570 που λέμε ότι  θα δουλεύουν …  
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Κος   :  

Και τα καταφέρνουμε μια χαρά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο σας.  Λοιπόν,  κύριε Δήμαρχε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε δευτερολογία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα με δυο λεπτά. Εγώ ούτε κατάλαβα τώρα την διαφορά, από την 

στιγμή, έγινε νομίζω μια μελέτη από τον υπεύθυνο ότι  για εκείνη την 

χρονική στιγμή δεν υπήρχαν α υτά τα δεδομένα, πήραμε την απόφαση 

της συγχώνευσης.  Σήμερα έρχεται μια άλλη πρόταση, πρόταση νομίζω 

τεκμηριωμένη και με μελέτη ότι  μπορούμε και νομίζω ότι  σε αυτό 

συμφωνούν και οι  υπάλληλοι,  να μας το πουν κιόλας.  Συμφωνείτε,  δεν 

συμφωνείτε;   

Κος   :  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούν και οι  υπάλληλοι το παράρτημα αυτό που θα δουλεύουν 

και τις  ίδιες ώρες.  Είναι έτσι;   

Κος   :  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι έτσι.  Άρα λοιπόν και κλείνω με αυτό που θα πω, το εν 

κατακλείδι  που λέμε,  η άποψή μου και η άποψη της παράταξης είναι ,   

η  πρότασή μας μάλλον,  όχι  μόνο δυτικά στο ορφανοτροφείο εκεί  αλλά 
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θα παρακαλούσα την δημοτική αρχή, εφόσον υπάρχουν τα περιθώρια 

και εφόσον μέσα από την μελέτη βγαίνει  ότι  μπορούμε και ανατολικά 

έστω να λειτουργήσουμε με έναν,  δυο υπαλλήλους,  να γίνει ,  κύριε 

Δήμαρχε,  οπότε έχουμε μια επέκταση με λιγότερα έξοδα από την ίδια 

ποιοτική δουλειά που θα κάνουν οι  υπάλληλοι.   

 Το μέγιστο δυνατό αυτό είναι,  να λειτουργήσουμε το ίδιο για 

τους πολίτες αλλά με λιγότερο κόστος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  νομίζω ότι  το θέμα είναι ξεκάθαρο.  

Πρώτον, από ότι  μας είπε και ο διευθυντής του ΚΕΠ έχει  πάρει 

αριθμό, άρα έχει  τελειώσει αυτή η ιστορία.  Δεν μπορεί να ξανά γυρίσει  

πίσω.  

 Δεύτερον.  Από αυτά που είπε ο διευθυντής ότι  από την 

συγχώνευση που έγινε βγαίνουν πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα 

ποια είναι;  Η ευελιξία στις  μετακινήσεις του προσωπικού και από την 

στιγμή που θα γίνει  στο παραρτήματα ή σε συνοικιακά ΚΕΠ κάτι που . .  

οι  εργαζόμενοι και τα αποδέχομαι εγώ αυτά, μπορούνε να 

εξυπηρετούνται καλύτερα οι  πολίτες και χωρίς να ξοδεύει   τα λεφτά 

που ξοδεύει  τώρα ο Δήμος.   

 Άρα η συγχώνευση έγινε προς τον σωστό δρόμο και έχουμε 

πολλά πλεονεκτήματα και καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου, διότι  

μπορεί το παράρτημα, να δημιουργήσουμε ένα παράρτημα 

οπωσδήποτε,  το παράρτημα μπορεί να πάει,  όπως συμφωνούν και οι  

εργαζόμενοι επί  της Βενιζέλου στο ορφανοτροφείο που πρόκειται να 

ανακαινιστεί ,  μπορούν να γίνουν,  από ότι  . .  και συνοικιακά ΚΕΠ που 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

153 

θα λειτουργούν με έναν υπάλληλο που θα πηγαίνει  εκ περιτροπής.  Μια 

φορά στο ένα συνοικιακό ΚΕΠ, μια στο άλλο.  

 Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στα εργατικά σφαγείων υπάρχει 

ένα κτίριο δημοτικό που λειτουργούσε η δεύτερη. Δίπλα ακριβώς εκεί  

πρόκειται να μεταφερθεί σε λίγους μήνες,  να μεταφερθούν τα 

υπεραστικά ΚΤΕΛ. Καταλαβαίνετε  τι  σημαίνει  αυτό.  Εκεί μπορεί 

άνετα να λειτουργήσει ένα συνοικιακό ΚΕΠ και να εξυπηρετούνται οι  

πολίτες που θα έρχονται από τα γύρω χωριά εκεί .   

 Άρα μπορεί να γίνει  ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός,  ένα 

δίκτυο. Σε αυτά συμφωνούν, όπως βλέπετε και οι  εργαζ όμενοι και το 

Σωματείο τους,  το Σωματείο που εκπροσώπησε προηγουμένως ο 

πρόεδρός τους.  Δεν νομίζω ότι  υπάρχει  ούτε λόγος να ανησυχούμε 

ούτε να . .  φυσικά για το πώς θα εξυπηρετείται και με τον καλύτερο 

τρόπο ο πολίτης.  Νομίζω ότι  προς την σωστή κατεύθυνση έ γινε η 

συγχώνευση και θα εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης και με λιγότερα 

έξοδα του Δήμου.  

 Γι΄ αυτό προτείνω να μην ανακληθεί η απόφαση που πήραμε για 

συγχώνευση και με την σκέψη ότι  θα δημιουργηθεί ένα παράρτημα και 

συνοικιακά, το οποίο θα φέρουμε επόμε νο Δημοτικό Συμβούλιο μετά 

από την εισήγηση του Διευθυντή και των υπαλλήλων του ΚΕΠ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα ερώτημα.  . .  το παράρτημα που θα μεταφερθεί δεν γνωρίζουμε,  

…το 470 που θα λειτουργεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εφόσον μπορεί να συνεχίσει  να λειτουργεί  εκεί ,  θα λειτουργεί  εκεί .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε κύριοι  συνάδελφοι.  Να το βάλουμε το θέμα σε 

ψηφοφορία; Υπάρχει διαφωνία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπέρ της ανάκλησης είμαστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ανάκληση, όχι  ανάκληση. Όχι,  όχι .  Όχι ανάκληση, με τις  

προτάσεις.  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη; Ναι στην ανάκληση. Ναι στην 

ανάκληση. Ο κ.  Κοτρώνης ναι στην ανάκληση. Όχι στην ανάκληση. Ο 

γραμματέας ναι στην ανάκληση και ο Πρόεδρος όχι  στην ανάκληση.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 388/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  και έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμη. …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι,  όλη η παράταξή σας κ.  Φωτιάδη. Ζητώ μέχρι την διεκπεραίωση 

όλων των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου μια ώρα παράταση.  

 Πάμε στο ενδέκατο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφ οι.   

 

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων 4ο υ  τριμήνου 2011 για τον  

 έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου  Σερρών  

οικονομικού έτους 2011.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 389/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Οριστική έγκριση χορήγησης αδειών:  
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Α) Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και  

Β) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Οριστική έγκριση χορήγησης αδειών:  

Α) Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγορ ιάδης Π.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 390/2012)  

…………………………… . .  

 

Β) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.  

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:391 /2012)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο θέμα .   

 

Θέμα 13 ο  :  

Ενημέρωση επί αποφάσεων Επιχειρήσεων του Δήμου.  

Εισηγητές: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών  

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Δήμου Ι.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλέσω τον κ.  Δήμαρχο να εισέλθει  στην αίθουσα. Έχει πάει  

κάπου αλλού. Για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και έγκριση, δεν το γ ράφω στην 

ημερήσια αλλά το τονίζω προφορικά και έγκριση επί αποφάσεων της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσουμε κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ή για το πρώτο θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Εισηγητής είνα ι ο κ.  Δήμου. Θέλετε να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι κ.  Φωτιάδη. Άλλος θέλει  να κάνει  ερώτηση από το σώμα; Όχι.  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο έντυπο που μας μοιράσατε έχετε 

κάποιες δράσεις τις  οποίες υλοποιήσατε,  οι  οπο ίες είναι προγενέστερες 

της γενέσεως της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Πώς τις  ξαναφέρνετε  και πως τις  

αντιμετωπίσατε;  Άλλοι θα έπρεπε να είναι αυτοί οι  οποίοι  θα τις  είχαν 

χειριστεί .   

 Η δεύτερη ερώτηση είναι,  δεν νοιώσατε την ανάγκη να μας 

ενημερώσετε για την απόφαση που πήρατε για την απομάκρυνση των 

πέντε εργαζομένων, η οποία είχε,  δυστυχώς, μια κακή δικαστική 

εξέλιξη,  η οποία επιβάρυνε την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;  Νομίζω η απόφασή σας 

ήταν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του ΄11.  Εδώ μας αναφέρεστε για 

όλες τις  δράσεις του ΄11,  μια βασική  όμως, η οποία έφερε . .  στα 

οικονομικά σας,  δεν νοιώσατε την ανάγκη να μας ενημερώσετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Δήμου.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι να ξεκινήσω από το 

τελευταίο το κομμάτι,  εάν και είναι εκτός θέματος.  Η απόφαση η ο ποία 

έχει  βγει  για την απομάκρυνση των πέντε υπαλλήλων από το .  πρώην 

Δήμου Καπετάν Μητρούση, την έχουμε πάρει τώρα τελευταία.  Άρα 

λοιπόν τα πεπραγμένα έχουν προηγηθεί της απόφασης από το Δ.Σ..   

 Όσον αφορά το εάν ένα δικαστήριο εγκρίνει  να πληρώσει μια 

επιχείρηση τα «δεδουλευμένα βάζει»,  σε εισαγωγικά κατά τον κ.  

Φωτιάδη, την επιχείρηση μέσα, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό,  θα έλεγα ότι  
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δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε χωρίς απόφαση δικαστηρίου,  απλώς 

ζητήσαμε και αυτή ήταν η συμφωνία που είχαμε κάνει  εξαρχής με του ς 

εργαζόμενους αλλά και με τον δικηγόρου τους και ο δικηγόρος της 

επιχείρησης,  να πάμε στα δικαστήρια εφόσον θα πουν τα δικαστήρια 

για το ποια είναι η σχέση, η σύμβαση, μάλλον,  που είχαν με την πρώην 

δημοτική επιχείρηση, εάν είναι αορίστου ή όχι  και τι  πρέ πει να 

κάνουμε εμείς ,  έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της 

επιχείρησης αλλά και να μην στερήσουμε τα δικαιώματα των 

υπαλλήλων.  

 Ποτέ λοιπόν,  πουθενά στην δικαστική απόφαση που έχει  εδώ και 

λίγες μέρες βγει  στην επιφάνεια αναφέρεται ότι  οι  συμβάσει ς αυτές,  κ.  

Φωτιάδη, είναι αορίστου χρόνου, πουθενά μα πουθενά και πουθενά δεν 

αναφέρει ότι  πρέπει οι  συγκεκριμένοι υπάλληλοι,  δυστυχώς, να 

γυρίσουν στην επιχείρηση.  

 Άρα λοιπόν ενημέρωση υπήρχε δυο φορές στο Δ.Σ. της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  εκπροσωπείστε από την κυρί α Ηλιοπούλου εκεί ,  πριν από 

δεκαπέντε,  είκοσι μέρες περίπου έγινε μόνο η ενημέρωση κατά της 

απόφασης από το Ειρηνοδικείο και πριν από μια εβδομάδα, δέκα μέρες 

πήρε απόφαση το ΔΣ για την απομάκρυνση των συγκεκριμένων 

υπαλλήλων.  

 Έκανε ορθή επανάληψη της απ όφασης του Οκτωβρίου του ΄11.   

 Είμαι στην διάθεση, κύριε Πρόεδρε,  επειδή δεν είναι το θέμα μας 

αυτό αλλά είμαι στην διάθεση οποιουδήποτε ερωτήσει να απαντήσω.  

 Τώρα αναφέρουμε στην απόφαση για τα πεπραγμένα του ΄11.  

Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις,  κ Φωτιάδη.  Θα ήθελα να μου πείτε,  που 

συγκεκριμένα αναφέρεστε για να μπορώ να σας απαντήσω. Διότι  εγώ 

θα σταθώ . .  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην σελίδα 13 στις  πολιτιστικές εκδηλώσεις.  Έχετε εκεί  πολιτιστικές 

εκδηλώσεις από τις  οποίες  . .  τις  οικειοποιείστε ενώ …  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κοιτάξτε η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι συνένωση έξι  νομικών προσώπων. Άρα 

λοιπόν ήταν σε ισχύ πριν την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τα παλαιά νομικά πρόσωπα, η 

ΚΕΠΑΣ, η  ΚΕΚΑΣ στην πόλη των Σερρών, ήταν η πρώην κοινωφελή  

Καπετάν Μητρούση, η πρώην κοινωφελή Σκουτάρεως,  η πρώην 

κοινωφελή Λευκώνα. Σωστά; Άρα λοιπόν είχαν την δυνατότητα τα 

συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα να τρέξουν κάποιες εκδηλώσεις και 

τρέξανε αυτές τις  εκδηλώσεις.   

 Εάν δείτε στην εισήγηση, κ.  Φωτιάδη, ενώ η απόφαση είναι 

ομόφωνη, να το τονίσουμε αυτό,  η κοινωφελής επιχείρηση τ ου Δήμου 

Σερρών είναι νομικό πρόσωπο το οποίο αναφέρει από ποια νομικά 

πρόσωπα  έχει  γίνει  η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Σερρών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό είναι γνωστό.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Πάρα πολύ ωραία.  Άρα λοιπόν οι  εκδηλώσεις αυτές που υπήρχαν προ 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τρέξανε από αυτά τα νομικά πρόσωπα. Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. άρχισε 

να τρέχει  εκδηλώσεις από τον Μάιο . .και μετά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  έγινε μια προσπάθεια  από τον κ.  

Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να καλύψει ένα τεράστιο λάθος.  Η δικαστική 

απόφαση ζητάει η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να πληρώσει,  όχι  γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη συγνώμη, είμαστε …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πότε έγινε η απόφαση απομάκρυνσης,  πότε λήφθηκε,  κύριε Πρόεδρε;  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Η απόφαση απομάκρυνσης αναφέρεται στην απόφαση του Οκτωβρίου 

του ΄11.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κύριε Φωτιάδη σας είπα προηγουμένως ότι  η απόφαση η συγκεκριμένο 

όσον αφορά για τα πεπραγμένα, έχει  προηγηθεί της απόφασης της 

δεύτερης,  γιατί  ήμασταν …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνουμε διάλογο τώρα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Το δικαστήριο λέει  ότι  οφείλει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να πληρώσει τα 

δεδουλευμένα από 1 -1-11 έως Οκτώβριο του ΄11,  άρα λοιπόν π ου 

ζημιώνεται η επιχείρηση κύριε Φωτιάδη;  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ρώτησα, κύριε Πρόεδρε,  διότι  αυτά στα οποία αναφέρθηκα ήταν 

διοικητικές ενέργειες του ΄11 και θα έπρεπε σαφέστατα να έχει  γίνει  

και αναφορά από τον Πρόεδρο. Εάν δεν ήθελε να αναφέρει την έκβαση 

την δικαστική, θα έπρεπε,  τουλάχιστον,  να αναφερθεί σε αυτή την 

ενέργεια.   

 Μπαίνουν θέματα. Υπήρξε νομική εισήγηση; Ο  όρος 

απομάκρυνσης είναι δόκιμος; Η περίοδος εργασίας που λέει  που 

προέκυψε αυτή η επιβάρυνση είναι αυτή; Εγώ θα είναι εδώ η απόφαση 

και να μας την αναλύσει ο κ.  Γαλάνης και οι  άλλοι νομικοί στα σημεία 

στα οποία θεωρώ ότι  δεν είναι έτσι,  τουλάχιστον με νομική συμβουλή 

που πήρα εγώ.  

 Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια προσπάθεια η οποία δεν . .  τέτοιο 

χειρισμό. Πάλι εξακολουθείτε να απομακρύνετε τους  εργαζόμενους.  Το 

δικαστήριο σας λέει  ότι  αυτή η διατύπωση δεν έχει  βάση και εσείς  

εξακολουθείτε.  Ερώτημα, συμβουλεύεστε νομικό και ποιος είναι αυτός 

ο νομικός και ποια είναι η  άποψή του; Μπορείτε να παίζετε με το 

ταμείο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;   

 Λοιπόν,  όσο δε για το άλλο θέμα, θέλετε να το χοντρύνουμε.  

Τιμολόγια που κόπηκαν; κόπηκαν στις  προηγούμενες δομές του 

Καπετάν Μητρούση, ας πούμε; Τα τιμολόγια από 1 η ς  ή 2,  πότε είναι  η 

πρώτη εκδήλωση, τον 2 ο υ  του ΄11,  που κόπηκε,  στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;  Εάν 

κόπηκαν στις  άλλες επιχειρήσεις έχει  καλώς. Εάν δεν κόπηκαν όμως 

εκεί ,  υπάρχει  πρόβλημα.  

 Θα συνεχίσω κύριε Πρόεδρε,  εάν χρειαστεί .   

Κος ΔΗΜΟΥ:  
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Πολλά τιμολόγια που κοπήκανε επί προ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχουν κοπεί σε 

κάποια νομικά πρόσωπα πριν την συγχώνευση και κάποιες εκδηλώσεις 

ναι που γίνανε προ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. αλλά κοπήκανε τιμολόγια μετά,  

κοπήκανε στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Δεν είναι τίποτα το παράνομο κατά τον κ.  

Φωτιάδη. Ο κ.  Φωτιάδης. .  Φαντάζομαι  εσείς  . .  ο κ.  Φωτιάδης το ότι  

ήρθε ένα Δ.Σ. να βάλει τάξη σε μια παρανομία που προϋπήρχε και η 

απόφαση που πήραμε η δεύτερη, κύριε Πρόεδρε,  μιλούσε ξεκάθαρα 

μετά από νομική ζήτηση για παρανομία.  Να τα λέμε τα πράγματα 

ανοικτά και με το όνομά τους.   

 Υπήρχε μια προσπάθεια στήριξης των υπαλλήλων και από τον κ.  

Δήμαρχο και από όλη την δημοτική αρχή. κάναμε τα πάντα για να είναι  

οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι στην θέση τους.  Από εκεί  και πέρα όμως 

πάνω από εμάς είναι ο νόμος και εμείς  έχουμε μάθει,  κύριε Πρόεδρε,  

να σεβόμαστε και να υπηρετούμε τον νόμο, όχι  την παρατυπία και την 

αδιαφάνεια.   

 Άρα λοιπόν δεν δέχομαι από κανέναν εδώ μέσα την μομφή ότι  

ζημιώθηκε η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. από πράξεις  ή παραλείψεις του προέδρου και 

του ΔΣ, κάναμε τα πάντα να μην ζημιωθεί η Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Τώρα εάν 

κάποιοι  τα λένε αυτά ορμώμενοι από κάποιο θέμα, το οποίο δεν τους 

βγαίνει ,  να μας το πουν ξεκάθαρα. Εδώ είμαστε να το απαντήσουμε 

και εκείνο.   

 Από εκεί  και πέρα εμείς  δεν παίζουμε με κανέναν εργαζόμενο και 

δεν παίζουμε με τον νόμο. Είμαστε ξεκάθαροι και λέω την θέση της 

δημοτικής αρχής,  ότι  είμαστε υπέρ του να συνεχίσουν οι  εργαζόμενοι 

οι  συγκεκριμένοι να εργάζονται στην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου 

Σερρών, πάνω όμως από το θέλω μας είναι ο νόμος και το ελληνικό 
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δικαστήριο,  ο δικαστής,  κ.  Φωτιάδη, εάν διαβάσετε την απόφαση λέει  

το εξής.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να μας την φέρετε.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Βεβαίως.  Κύριε Φωτιάδη, επειδή το Δ.Σ. ότι  αποφασίζει  και είναι στο 

Διαύγεια,  μπορεί ο οποιοσδήποτε και στο Διαύγεια να μπει και να πάει 

στην επιχείρηση. Κύριε Πρόεδρε έχει  εκπροσώπηση ο κ.  Φωτιάδης και 

την έχει  πάρει την απόφαση του Ειρηνοδικείου ο εκπρόσωπος του κ.  

Φωτιάδη στο ΔΣ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Τι να λέμε τώρα, ιστορίες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  …  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Μισό λεπτάκι,  κύριε Πρόεδρε.  Άρα λοιπόν ενώ θέλαμε να κάνουμε την 

αγωγή στους υπαλλήλους,  υπάρχει μια απόφαση από το Ειρηνοδικείο η 

οποία τι  λέει  η απόφαση; Ότι οι  συμ βάσεις αυτές δεν είναι αορίστου 

και υπάρχει και η νομική εισήγηση και η εισήγηση των συμβούλων, 

υπάρχουν πολλά έγγραφα στα οποία προκύπτει  από όλη αυτή την 

αλληλογραφία ότι  οι  συγκεκριμένες συμβάσεις δεν είναι αορίστου 

χρόνου αλλά ορισμένου χρόνου και έπρε πε να απομακρυνθούν πριν 

από δυο και τρία χρόνια και από εκεί  και πέρα στην απόφαση του 

Ειρηνοδικείου δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη ότι  ζημιώνεται η 

επιχείρηση. Αναφέρει ότι  οφείλει  η επιχείρηση να πληρώσει τα 

δεδουλευμένα, τα οποία δεδουλευμένα αφορούν τη ν περίοδο από 1 -1-

11 έως 30-10-11. Δεν έχει  πληρώσει τίποτα παραπάνω η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και 

δεν έχει  πληρώσει διότι  ήθελε να προστατεύσει το Δ.Σ.  τα συμφέροντα 

της επιχείρησης και γι΄ αυτό και δεν πλήρωσε.  
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Ο κ.  Φωτιάδης μόνο.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ έβαλα κάποια θέματα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Θα 

επανέλθουμε βεβαίως και θα δούμε και την δικαστική απόφαση και θα 

δούμε και την τεκμηρίωση και βεβαίως ο κ.  Πρόεδρος προσπαθεί να 

δημιουργήσει ένταξη,  . .θα πρέπε ι να αποφασίσει εάν στον Δήμο 

Καπετάν Μητρούση κάνουν παρανομίες,  εάν δηλαδή ο Πρόεδρος και το  

Δημοτικό Συμβούλιο,  ότι  ο Πρόεδρος έκανε θέματα, έκανε 

ισολογισμούς της δημοτικής επιχείρησης,  . .λέτε κουβέντες οι  οποίες 

έχουν και ένα ειδικό βάρος.  Εάν κάνανε παρανομίες,  όπως λέτε 

μεγαλόστομα, εκεί  είναι και ο Εισαγγελέας και τα λοιπά. Να 

προσέχετε ποιους εκθέτετε.  Πρωτίστως εκθέτετε τον Πρόεδρο και το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Καπετάν Μητρούση, γιατί  πέρασε ο κ.  

πρόεδρος με τον προηγούμενο ρόλο του τους ισολογισμ ούς.   

 Λοιπόν,  όσο δε για την παρουσία των συγκεκριμένων, επειδή 

πάλι πήρατε την απόφαση, θα το δούμε προσεχώς.  Σημειωτέων όμως 

ότι  οι  αποφάσεις,  εδώ είναι ο κ.  Γαλάνης . .  είναι άμεσα . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι προσωρινά εκτελεστεί  η απόφαση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι προσωρινά εκτελεστεί  κ.  Δήμου και αντιλαμβάνεστε τι  σημαίνει  

αυτό.  Πληρώνετε.  Θα πληρώσετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πληρώθηκαν.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Άρα δεν χρειάζεται . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Και βεβαίως θα πληρώσουμε και το επόμενο διάστ ημα μέχρι και 

φέτος.  Και αυτά θα τα πούμε και του χρόνου, εάν θέλετε,  άρα εγώ δεν 

προσπάθησα να σας πλήξω προσωπικά. Όσο δε πάλι στην ροή του 

λόγου σας,  γιατί  μιλήσατε για παρατυπίες και τα λοιπά, ευθέως 

δεχθήκατε ότι  παρατυπήσατε.   

Όταν κόβετε ένα τιμολόγ ιο,  το οποίο ως δράση αφορά μια 

περίοδο,  το δε τιμολόγιο κόβεται με τα στοιχεία ενός νομικού 

προσωπικού που γεννήθηκε μετά την παρατυπία,  να προσέχετε λοιπόν 

τι  διατυπώνετε γιατί  εκτίθεστε.  . .Μάρτη και κόβετε τιμολόγιο στην 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τον Ιούνιο,  όταν αυτή …Αυτό δεν είναι παρατυπία; Μην 

εκτίθεστε λοιπόν.  Εγώ θέλω να σας προφυλάξω. Εγώ δεν θα μπω 

. .λογική κατά τα λοιπά. Θα σας τα αντιστρέψουμε όμως και σας αφήνω 

να εκτεθείτε.   

Δεν χρειάζεται να πω εάν έχω εκπρόσωπο ή δεν έχω, αλλά . .  την 

ευθιξία και θα έπρεπε  να μας φέρετε την απόφαση εδώ την νομική να 

μας την αναλύσει ο κ.  Αντιδήμαρχος.  Όσο δε για τα υπόλοιπα, είναι 

μέλη εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου που νομίζω πρέπει  να τους 

ζητήσετε ένα συγνώμη εάν παρανομήσανε,  αυτό όμως είναι κάτι  δικό 

σας.  Εγώ πάντως . .πουθενά μέτοχος και δεν παρανόμησα εγώ πουθενά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμου.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  
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Και εγώ…πουθενά. Είμαστε . .και σε αυτό που λέει  ο κ.  Φωτιάδης,  

όταν μίλησα για παρανομίες αυτή είναι η απόφαση, η ορθή επανάληψη 

της αρχικής απόφασης και είναι η νομική εισή γηση αυτή, δεν 

αναφερόμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο στον πρώην Δήμαρχο ή σε 

πρώην δημοτικούς συμβούλους ή προέδρους.  Αναφερόμουν 

συγκεκριμένα σε πρόσωπα και εάν έχει  διαβάσει ο κ.  Φωτιάδης,  την 

έχει  διαβάσει την απόφαση, η λέξη παρανομίες αναφέρεται για το Δ .Σ. 

και για συγκεκριμένο πρόσωπο. Ξέρετε πολύ καλά κ.  Φωτιάδη και μην 

βάζετε τώρα λόγια σε μένα που δεν έχω πει  για να δημιουργήσουμε 

εδώ πέρα μέσα εντυπώσεις απέναντι  στους συναδέλφους του πρώην 

Δήμου Καπετάν Μητρούση.  

 Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, π ρέπει να πληρώσουμε.  Αυτό 

θέλαμε.  Δεν θέλαμε να πληρώσουμε χωρίς την νομιμοποίηση ενός 

δικαστηρίου,  χωρίς την νομιμοποίηση ενός Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Είναι απόφαση των υπαλλήλων να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. 

Αυτή ήταν η συμφωνία,  εάν δεν γνωρίζετε.  Το ό τι  έπρεπε να πάνε και 

καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε σταμάτησέ τον να μην εκτίθεται.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Δεν εκτίθεμαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκτίθεσαι.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Καθόλου δεν εκτίθεμαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και θα έπρεπε να ντρέπεσαι Πρόεδρε …ότι οι  αποφάσεις όλω ν των 

νομικών προσώπων εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η 

ευθύνη βαραίνει  το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο που είναι 

απέναντί  σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σεβαστές οι  απόψεις όλων.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Να ολοκληρώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Λέγοντας το εξής,  ότι  είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε τα 

δεδουλευμένα τα οποία αφορούν την περίοδο από 1 -1-11 έως και 30 -

10-11 και αυτό θα πράξουμε.  Παρόλα αυτά όμως έχουμε προβεί στις  

απαραίτητες διαδικασίες τις  νομικές,  γιατί  υπάρχ ει  νομικός σύμβουλος 

ο οποίος υποστηρίζει  την όλη ιστορία,  έχει  κάνει  και την ανακοπή 

όσον αφορά για την κατάσχεση των χρημάτων που έχουν γίνει  στον 

λογαριασμό της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  αλλά έχει  καταθέσει και την έκθεση που 

όπως προβλέπεται και έπρεπε να κάνουμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια και από τον κ.  Δήμαρχο. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το θέμα αυτό των υπαλλήλων της πρώην κοινωφελούς επιχείρησης του 

Δήμου Καπετάν Μητρούση πρέπει να πω και το ξέρετε πολύ καλά όλοι 

σας κάναμε ότι  μπορούσαμε για να τους κρατήσουμε τους ανθρώπους 
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αυτούς και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι  ίδιοι  και μας ευχαριστούν 

γι΄ αυτό.   

Ίσως και με κίνδυνο ότι  μπορούσάμε κάναμε για να τους 

κρατήσουμε,  όμως από ένα σημείο και μετά όταν πλέον ήρθαν 

αποδεικτικά στοιχεία και τα λοιπά, δ εν ήταν δυνατόν να τους 

κρατήσουμε.  Γι΄ αυτό και απομακρύνθηκαν πολύ σωστά. Και οι  ίδιοι  

το ζήτησαν για να μπορέσουμε να τους πληρώσουμε.  Δεν μπορούσαμε 

να τους πληρώσουμε.  Έπρεπε να υπάρχει δικαστική απόφαση. Εάν τους 

πληρώναμε απευθείας τώρα αυτοί που μα ς κατηγορούν γι΄ αυτό,  αυτοί 

οι  ίδιοι  θα μας είχαν πάει στα δικαστήρια.  Αυτό είναι σίγουρο.  

Τα είπε πάρα πολύ καλά ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  είναι έτσι 

όπως τα είπε.  Κάναμε ότι  μπορούσαμε.  Τώρα υπάρχει μια δικαστική 

απόφαση που λέει  ότι  να τους πληρώσουμε .  Να μην τους πληρώσουμε; 

Δεν θέλετε να τους πληρώσουμε; Ασφαλώς και θα τους πληρώσουμε.  

Όμως υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι τους οποίους συμβουλευόμαστε και 

κάνουμε αυτό που μας λένε και οι  νομικοί σύμβουλοι για να 

προστατεύσουμε τα συμφέροντα της κοινωφελούς  επιχείρησης,  χωρίς 

να αδικήσουμε όμως τους εργαζόμενους.   

Η δικαστική απόφαση μιλάει,  λέει  να τους πληρώσουμε για τους 

έξι ,  επτά μήνες που δουλέψανε.  Οι υπάλληλοι αυτοί . .θα πάνε στα 

δικαστήρια και θα δούμε εάν θα δικαιωθούν ή όχι .  Αυτό είναι άλλο 

θέμα.  

Οι αποφάσεις,  όπως γνωρίζετε πολύ καλά των κοινωφελών 

επιχειρήσεων και των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων δεν εγκρίνονται  

όλες από τα Δημοτικά Συμβούλια.  Ποιος το είπε αυτό; Ποιος το λέει  

αυτό; Κάποιες έρχονται για ενημέρωση και κάποιες λίγες έρχονται για 

έγκριση. Να μην θολώνουμε συνεχώς τα νερά.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι για έγκριση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είτε από άγνοια είτε εσκεμμένα. Ας μην τα θολώνουμε τα νερά 

συνεχώς.  Θέλετε το θέμα αυτό να το συζητήσουμε όσες φορές θέλετε.  

Είμαστε στην διάθεσή σας και σας προκαλούμε.  Για τι  πράγμα να μας 

κατηγορήσει κάποιος;  Γιατί  κάναμε ότι  μπορούσαμε να τους 

κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους; Εγώ ο ίδιος το πήγα στον 

Μητρόπουλο, τον καλύτερο εργατολόγο της Αθήνας.  Τον βρήκα και 

λέω στα παιδιά ότι  πάρτε το τηλέφωνό του,  βρείτε τρόπο να σας 

κρατήσουμε.  Θέλουμε να σας κρατήσουμε.  Αφού έχουμε ανάγκη από 

προσωπικό. Κάνουμε αμάν για προσωπικό. Τίποτα δεν μπορούσαμε να 

κάνουμε.  Το ξέρουν και οι  ίδιοι .   

 …που είχε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και μετά την 

συγκεκριμένη αυτή ημερομηνία συνέχισαν να δουλεύουν.  Εγώ δεν 

κατηγορώ κανέναν πρώην Πρόεδρο. Από καλή διάθεση το έκανε για να 

βοηθήσει τους εργαζόμενους.  Να τον καταδικάσουμε αυτόν τον 

άνθρωπο; Θέλησε να τους βοηθήσει.  . .κατηγορίες δηλαδή τον όποιο 

πρώην Πρόεδρο; Βάλανε το κεφάλι τους στην λαιμητόμο. . .  

 Όποιος νομίζω ότι  κάνουμε κάτι  παράνομο ή κάτι  παράτυπο, εδώ 

είναι η δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος ότι  κάποιοι ,  όχι  όλοι,  κάποιοι  σε 

μια σταγόνα νερό θέλουν να μας πνίξουν εδώ, άμα δούνε κάτι  

παράνομο ή παράτυπο θα πάνε αδίστακτα στα δικαστήρια.  Σας το λέω 

εγώ με αυτό που έχω καταλάβει μέχρι τώρα.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

171 

 Λοιπόν,  όποτε θέλετε και όπου θέλετε να το συζητήσουμε αυτό 

το θέμα. Στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε  και  

μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Για το πρώτο κομμάτι:   Ενημέρωση επί των 

αριθμών 18…26 αποφάσεων του ΔΣ της ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ομόφωνα 

ναι;  

 

Ενημέρωση επί των αριθμών 18…26 αποφάσεων  

του ΔΣ της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 392/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δεύτερο θέμα: έγκριση επί αποφάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. υπάρχει 

κάποιος που διαφωνεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ διαφωνούμε εμείς  για τους λόγους τους οποίους εξήγησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ή όχι  ψηφίζουμε εδώ πέρα. Για τα τιμολόγια . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα δεν ψηφίζετε.  Πείτε μου την πρότασή σας.  Σας παρακαλώ πολύ 

είναι έγκριση, κύριε Δήμαρχε,  είναι έ γκριση επί αποφάσεων. Το 

τόνισα, άσχετα εάν δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια.  Το ξεκαθάρισα 

διαβάζοντας την ημερήσια.  Διαβάζοντας την ημερήσια σας το 

ξεκαθάρισα. Είναι έγκριση. Δεν είναι ενημέρωση.  

Γι΄ αυτό το ξεκαθάρισα από την αρχή. Μπορεί να γράφει,  το  

τόνισα, κύριε Δήμαρχε από την αρχή. Για μεν το πρώτο θέμα του 

ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι ενημέρωση, για δε την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έργο 

έγκριση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα εγκρίνονται οι  αποφάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  φέρατε τις  αποφάσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διότι  κάποιες αποφάσεις έρχονται για έγκριση, όπως ανέφερε ο κ.  

Δήμαρχος και κάποιες έρχονται για ενημέρωση. Ο διάολος το 

τυπογραφείο εδώ πέρα δεν το πέρασε για έγκριση, τι  να κάνουμε 

δηλαδή; Για ενημέρωση. Της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι για έγκριση. Τελεία και 

παύλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι .  Ο κ.  Μοσχολιός,  ο κ.  Γκότσης,  ναι.  

Ναι.  Ο κ.  Γάτσιος;  Όχι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σε εμένα πρέπει να απευθύνεστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Με την σειρά.  Παρακαλώ, παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα ναι και με την παρατήρηση ότι  βεβαίως τα τιμολόγια τα οποία 

προηγούνται,  τυπώθηκαν σε βάρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. πριν την υπόστασή 

της.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Κοτρώνης; Ναι.  Ο κ.  Δήμου; Ναι,  ναι,  ο γραμματέας 

σύμφωνα με την παράταξή του και ο Πρόεδρ ος ναι.   

έγκριση  της αρ. 122/2012 απόφασης του ΔΣ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 393/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα, δέκατο τέταρτο.  

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των  

ΥΠ.ΠΟ.Τ. Δήμου Σερρών και ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για το  

χρονικό διάστημα από 1 -7-2012 έως 31 -12-2012.  
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Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 394/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 15 ο  :  

Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση του Τουριστικού  

Περιπτέρου (Ακρόπολη) από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε για μισό λεπτό,  εάν θέλετε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι σημαντικό που, τέλος πάντων, επιτέλους θα κάτι  θα γίνει  με την 

Ακρόπολή μας,  αλλά νομίζω είναι όμως και μεγάλη . .τώρα, λίγο να 

δώσουμε βαρύτητα γιατί  είναι το πιο ωραίο κομμάτι της πόλης μας να 

γίνει  μια ανάπλαση. Δηλαδή να . .που υπάρχουν εκεί  πέρα . .να το 

δούμε.  Είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί  πάρα πολύ και 

να αποτελέσει και να είναι και ελκυστικό για τον κόσμο. Είναι κρίμα 

να είναι τόσο απαξιωμένο μια που γίνεται αυτή η παραχώρηση να το 

δούμε.  Πιστεύω  και θα είναι μεγάλη προσφορά όλοι μας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι το ίδιο με τα μονοπάτια.  Για τον περιβάλλοντα χώρο. Άλλο 

για το κτίριο συγκεκριμένα και άλλο για τον περιβάλλοντα χώρο. Και 

εδώ είναι μια μοναδική ευκαιρία σι γά –σιγά,  χωρίς πολλά λεφτά λίγο 

να το …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .η αξιοποίηση αυτών των χώρων είναι . .  όπως είναι το Τουριστικό 

Περίπτερο που μας παραχωρούν, που δεν ανήκει σε μας αλλά στον 

ΕΟΤ για την εξέλιξή του που είναι . .  όχι  τόσο της καλύτερης δυνατής 

εκμετάλλευσης με βάση . .αλλά την λογική . .  την αξιοποίηση με βάση 

την λογική …Δηλαδή και η Οικονομική Επιτροπή που παίρνει  

ομόφωνες αποφάσεις δεν έχει  στόχο να βάλει ένα μεγάλο μίσθωμα, 

όσο το να υπάρχει ένας νοικοκύρης εκεί ,  να πληρώνει αυτό το όποιο 

είναι και να το διατηρεί και να το συντηρεί.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

176 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:395 /2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης:  

Παρεμβάσεις  Εξοικονόμησης Ενέργειας στο υφιστάμενο κτιριακό  

 δυναμικό του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 399.105,00 ευρώ  

 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος  

Ανάπτυξη στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.13 του ΥΠΕΚΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 396/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα  

Αστική Αναζωογόνηση 2012 -2015 του Πράσινου Ταμείου  

του Υπουργείου Περιβάλλοντος -  Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης όχι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να μιλήσετε;  Συγνώμη. Παρακαλώ. Θέλετε να προηγηθεί ο 

εισηγητής;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γρηγοριάδη. Ως εισηγητής του θέματος έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρόκειται για το Πράσινο Ταμείο.  Θα καταθέσουμε μια πρόταση. 

Συγκεκριμένα είναι τρία έργα, όπως αναγράφονται αγαπητοί 

συνάδελφοι.  Πρόκειται τα έργα αναβάθμισης πεζ οδρομίων σε 

κεντρικές οδούς της πόλης των Σερρών και δημιουργία 

ποδηλατοδρόμου. Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος 

κοινοχρήστων ποδηλάτων στον Δήμο Σερρών και προώθηση της 

ανακύκλωσης απορριμμάτων στον Δήμο Σερρών.  

 Το πρώτο πρόκειται για τις  οδούς Τσαλοπούλου και Διονυσίου.  

Σολωμού, οι  οποίες . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι για το δέκα έξι .  Στο δέκα επτά είμαστε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το δέκα επτά είναι.  Οι οποίες αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στις  

αναπλάσεις που γίνονται τώρα και κρίθηκε σκόπιμο.  

Το δεύτερο είναι προμήθεια αυτοματοποιημένων σημαίνει  ότι  θα 

υπάρχουν στάσεις για ποδήλατα σε πέντε σημεία της πόλης.  Τα σημεία 

αυτά είναι τα δυο στρατόπεδα. Ένα στην είσοδο από Λευκώνα στο 

Κολοκοτρώνη, η άλλη θα είναι στου Παπά, στο ΤΕΙ,  στα ΚΤΕΛ και 

στην πλατεία Ελευθερίας.   

Θα είναι μια πρωτοποριακή έτσι μέθοδος με μια συγκεκριμένη 

κάρτα που θα είναι ως ταυτότητα θα πηγαίνει  κάποιος θα δανείζεται το 

ποδήλατο για δυο ώρες και . .γ ιατί  θα έχει  ένα μικροτσίπ που ανά πάσα 

στιγμή θα ξέρουμε που βρίσκεται.   

Όσον αφορά την τρίτη πρόταση, η πρόταση της ανακύκλωσης θα 

προμηθευτούμε ένα απορριμματοφόρο μπλε επανακύκλωσης και 
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πεντακόσιους κάδους μπλε επίσης,  γιατί  χρειάζονται τόσο  στην πόλη 

αλλά και στις  συνοικίες.   

Αυτή είναι η πρόταση και παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε για να κάνουμε αυτό το σύστημα, γιατί  εγώ πήρα 

και στην Θεσσαλονίκη και είχα και επαφή αλλά θα . .να κάνω 

συζήτηση, γιατί  για να κάνεις  αυτό το σύστημα πρέπει να έχεις  

ποδηλατόδρομους.  Εσείς τώρα θέλετε να κάνετε αυτό το σύστη μα με 

300 μέτρα ποδηλατόδρομους.  Εγώ ντράπηκα να πω. Εσείς αφού δεν 

ντρέπεστε να κάνετε τέτοιες προτάσεις,  εγώ ντράπηκα να πάω… Γιατί  

ήξερα 3 χλμ. ποδηλατόδρομο και μετά έμαθα ότι  είναι 300 μέτρα.  

 Εν πάση περιπτώσει,  τώρα λέτε για ακόμη μια φορά εσείς  ως  

δημοτική αρχή ότι  θα κάνετε ποδηλατόδρομους.  Ελπίζω να 

. .ποδηλατόδρομοι πάλι.  Μας είπατε ότι  θα κάνετε Τσαλοπούλου και 

Διονυσίου Σολωμού; Ωραία.  Τώρα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά τα 

εμπόδια που μας φέρατε ως αστείες δικαιολογίες . .Εντάξει  ως 

αντιπολίτευση δεν  . .ανέτρεψε την πρώτη πρόταση, την άλλη μελέτη,  

την τρίτη μελέτη και τελικά καταλήξαμε με 300 μέτρα. Υλοποιήσατε 

αυτό το έργο και το υλοποιείτε ακόμη. Εμείς δώσαμε ξεχωριστή 

συνέντευξη τύπου γιατί  προβληματιστήκαμε,  εσείς  ούτε έναν 

προβληματισμό. Έτσι μας είπαν και έτσι θα γίνεται.  Δεν γίνεται έτσι,  

διότι  εγώ μαζί με τους Οικολόγους…στον κ.  Δήμαρχο και οι  

δικαιολογίες,  συγνώμη για την έκφραση αλλά πραγματικά ήταν 

αστείες,  γελούσανε οι  άνθρωποι,  οι  εκπρόσωποι των Οικολόγων.  
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 Γιατί  δεν γίνονται,  κύριε Δήμαρχ ε,  ποδηλατόδρομοι;  Γιατί  είναι 

στενοί οι  δρόμοι.   Μάλιστα. Εκεί γιατί  δεν γίνονται;  Κάτω; Γιατί  είναι 

φαρδύς οι  δρόμοι.  Και που έχει  πολλά αυτοκίνητα, οπότε δεν μπορεί 

να γίνει  ούτε εκεί .  Και εκεί  δεν γίνεται στην Εθνικής Αντίστασης; 

Γιατί  είναι χαρακτηρισμένος ως εθνικός δρόμος,  ως εθνική οδός 

Δράμας και τα λοιπά. Και γιατί  γίνεται μέσα σε αυτή την οδό την ίδια 

από την Συνεταιριστική Τράπεζα; Εκεί δεν είναι χαρακτηρισμένη;  

 Λοιπόν ή υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν ποδηλατόδρομοι ή δεν 

υπάρχουν.  Τώρα αυτά δεν ισχύουν; Φάρδυναν οι  δρόμοι;  Στένεψαν οι  

δρόμοι;  Τι έγινε;  Πώς θα γίνει  τώρα ποδηλατόδρομος; Άρα κάτι  άλλο 

συμβαίνει .  Ή μας δουλεύετε ή είμαστε ανίκανοι.   

 Με την ευκαιρία εδώ, επειδή αναφέρεται κάπου στο δεύτερο 

κομμάτι,  λέει  ότι  είναι συνέχεια και από  άλλες δράσεις,  άλλα έργα, όχι  

έχει  γίνει  μια διανομή ποδηλάτων, εάν θυμάμαι καλά πενήντα τον 

αριθμό, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στους . .υπαλλήλους.  Πάλι 

δεν κάνετε έναν απολογισμό εδώ πέρα. Μας λέτε ότι  εδώ καλά είναι 

. .μια χαρά λειτουργεί;  . .   

Δεν  πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό; Περπατάει αυτό το 

έργο; Έγινε;  Τι έγινε;  Που είναι αυτά τα ποδήλατα; Εγώ ξέρω ότι  είναι 

δυο μονάχα. Τα είδα μια φορά, τώρα δεν τα βλέπω ούτε αυτά να είναι 

παρκαρισμένα εκεί .  Ή βάλτε κάποιους υπαλλήλους αυτά να τα 

χρησιμοποιούν και . .  γ ια να μην κοροϊδευόμαστε.  Γιατί  για να 

προχωράμε σε ένα έργο πρέπει να κάνουμε απολογισμό των 

προηγούμενων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητέ συνάδελφε δεν βρίσκω τον λόγο να εκνευρί ζεστε αλλά και να 

εκνευρίζεστε εμείς  θα συνεχίσουμε την προσπάθεια . .την πόλη, να 

κατεβάζουμε προγράμματα, όσο και να σας πονάει,  να κάνουμε μια 

ευρωπαϊκή πόλη επιτέλους.  

 Σας είπα ότι  σε πέντε σημεία θα μπουν τα ποδήλατα …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τα ποδήλατα κυκλοφορούν μόνο σε ποδηλατόδρομους.  Και δεν είναι 

300 τα μέτρα των ποδηλατόδρομων.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Πόσα είναι;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Παραπάνω είναι.  Πάνω από χιλιόμετρο είναι.  Εμείς θα προσπαθήσουμε 

να τα κάνουμε αρκετά τα  χιλιόμετρα, βλέπετε βήμα –βήμα πάμε . .για 

να δημιουργήσουμε και ποδηλατόδρομους και να μπορούμε να 

κυκλοφορούμε με ποδήλατα. Εσείς είστε αρνητικός στο να φέρουμε 

προγράμματα, στο να κάνουμε κάτι  σύγχρονο. Εάν δεν κατεβάζουμε 

προγράμματα θα βρούμε τον μπελά μας.  Ότι δεν κάνουμε τίποτα, όπως 

πολλές φορές από διάφορους ειπώθηκαν αυτά τα πράγματα και 

δυστυχώς δημόσια.   

 Εμείς κάθε φορά, σε κάθε συμβούλιο και το σημερινό έχουμε 

προτάσεις για 2,5 εκατ.  ευρώ και δεν το εκτιμάει κανένας από εσάς.  

Από συγκεκριμένους εννοώ.  
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 Όσον αφορά το άλλο, έχετε δίκαιο εν μέρει  στο άλλο. Έχει δοθεί  

ήδη εντολή, γιατί  και άλλος με ρώτησε,  να επιστραφούν τα ποδήλατα 

που δεν κυκλοφορούν όπως πρέπει και να πάνε σε άλλους.  Σε αυτό 

έχετε δίκαιο.  Και θα το δείτε τις  επόμενες ημέρες πισ τεύω γιατί  έχει  

ήδη δοθεί εντολή. Και άλλος που το ρώτησε προχθές είχε και αυτός 

δίκαιο και εσείς  έχετε δίκαιο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στο ένα σας είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 397/2012)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο θέμα.  
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Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας  

στην περιοχή Σιγής -  Ν. Κηφισιά στην κα. Κασαγάση Άννα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 401/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικής έκτασης  

εμβαδού 10.000 τ.μ.  στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής για  

εγκατάσταση φωτοβολταικής μονάδας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης όχι .   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που  απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 402/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 23 ο  :  

Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου   

εμβαδού 1.154 τ.μ.  που αποτελεί τμήμα του αρ. 319 αγροτεμαχίου  

του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πω κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Γαλάνη.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ σύντομος θα είμαι.  Είναι μια παλαιά απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Λευκώνα, η οποία,  να το πω έτσι,  επικαιροποιείται με 

μια απόφαση και της Τοπικής Κοινότητας,  δηλαδή εάν διάβασε κανείς  

την απόφαση που πήρε τη Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα λέει  ότι  

αποφασίζει  ομόφωνα για. . .πρόταση το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών 

εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που αποτελεί  τμήμα 

του αρ.  319 αγροτεμαχίου,  έκτασης αυτή που έχει ,  τμήμα περιοχής 

Βίσσανης του αγροκτήματος Λευκώνα  και καθορίζεται το ελάχιστο 

όριο πρώτης προσφοράς στο ποσό του 1,20 ευρώ το τετραγωνικό 

μέτρο.  

 Αυτή είναι η καινούργια επικαιροποιημένη απόφαση της 

Δημοτικής Κοινότητας η 7/2011.  

 Έρχεται αυτό το θέμα για την εκποίηση, υπάρχει και το 

τοπογραφικό μέσα στον φάκελο. Δεν ξέρω εάν θέλει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το προϊόν θα αποδοθεί . .ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία,  τέλος 

πάντων, τους σκοπούς δηλαδή που συνάδουν,  πιστεύω, με την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών των  . .προς το συμφέρον της 

τοπικής κοινωνίας της Δημοτικής  Ενότητας Λευκώνα.  

 Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάτι  άλλο που . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθέτηση ο κ.  Μυστακίδης παρακαλώ. Εάν υπάρχει κάποιος άλλος; 

Ο κ.  Μυστακίδης.  Παρακαλώ έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε για το συγκεκρ ιμένο θέμα  βλέπω ότι  υπάρχει απόφαση 

ομόφωνη του Τοπικού  Συμβουλίου,  πιστεύω ότι  είναι καλοπροαίρετη 

η απόφαση, απλώς θεωρώ ότι  το Τοπικό Συμβούλιο το είδε από άλλη 

σκοπιά το ζήτημα, δεν το είδε τεχνικά.   

Εγώ βλέποντας σήμερα το τοπογραφικό θεωρώ ότι  δεν  πρέπει να 

το ψηφίσουμε αυτό το θέμα για τους εξής λόγους: Πρώτα από όλα το 

τίμημα, το ποσό δηλαδή που θα πάρει ο Δήμος είναι ασήμαντο για να 

εκτελεστεί  κάποιο έργο καταρχήν.  Δεύτερον,  δεν βλέπω τον λόγο,  

πιστεύω κάπως εκεί  με όμορο αγροτεμάχιο το κάνει  αυ τό.  Δεν λύνει  

κανένα πρόβλημα.  

Θα συμφωνούσα και εγώ εάν έλυνε κάποιο πρόβλημα σε κάποιον 

αγρότη, αλλά παραχωρώντας,  εκποιώντας αυτό το τεμάχιο,  άμα δείτε 

τον χάρτη, διακόπτεται η σύνδεση του χερσαίου τμήματος με το ρέμα. 

Υπάρχει ένα ρέμα που έρχεται από τα βουνά και το χέρσο, το οποίο 

είναι ανατολικά και υπάρχει πρόσβαση, σύνδεση με το χέρσο και του 

ρέματος.  Αυτό το κομμάτι . .  70,  80 μέτρα. Διακόπτει  δηλαδή την 

επικοινωνία μέχρι το χέρσο με το ρέμα.  

Επίσης το σχήμα του είναι τέτοιο που κλείνει ,  από τα βό ρεια 

πλευρά τρία τεμάχια κλείνουν τις  … Δεν βλέπω κανέναν λόγο,  ας 

πούμε,  δεν υπάρχει κέρδος για κανέναν,  ούτε στον ίδιο που θα το 

πάρει να του λύσει κάποιο πρόβλημα εάν δεν του δημιουργεί  τα 

παραπάνω προβλήματα. Γι΄ αυτό εγώ διαφωνώ με αυτή την . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το τοπογραφικό να το δούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή το θέμα το παρακολούθησα από κοντά, το ξέρω, αυτά είναι 

κάτι  πρανή, δεν είναι ούτε ρέμα ούτε τίποτα.  Εκεί έχει  δυο 

αγροκτήματα σε δυο διαφορετικά επίπεδα και είναι τα πρανή που 

συνδέουν αυτά τα δυο αγροκτήματα.  

 Έχω την εντύπωση ότι  εάν δεν εκποιηθεί  η έκταση θα 

καταπατηθεί.  Θα χαθεί δηλαδή για τον Δήμο. Αυτό το μεγάλο κομμάτι,  

το 319, έχει  επαφή και με την άσφαλτο που ανεβαίνει  για  του 

Καπεταλούδου. Ο πρώην Δήμαρχος ο κ.  Φωτιάδης μπορεί να το ξέρει .  

Εκείνο έχει  εκποιηθεί ,  έχει  παρθεί.  Αυτές είναι δυο λωρίδες 

ουσιαστικά ανάμεσα σε δυο αγροκτήματα σε διαφορετικό επίπεδο τα 

πρανή, τα οποία θα χαθούν για τον Δήμο.  

 Δεν δημιουργεί  κανένα επίπεδο,  που λέει  ο Αντιδήμαρχος,  γιατί  

τα αγροκτήματα τα άλλα έχουν. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ πήγα από κοντά και το είδα.  Πράγματι υπάρχει κάποιος που 

ενδιαφέρεται.  Συνήθως αυτά έτσι γίνονται.  Μπορεί δημόσια να μην 

επιτρέπεται να το λέμε αλλά κάποιος ενδιαφέρεται,  πράγματι.  Αλλά 

εάν δεν εκποιηθεί  πολύ φοβάμαι ότι  πολύ σύντομα θα καταπατηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η κυρία Πρόεδρος τους Λευκώνα θέλει  να τοποθετηθεί επί  του 

θέματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ:  

Εμείς καλοπροαίρετα το είδαμε ως Τοπικό  Συμβούλιο,  ήταν από τις  

πρώτες μας αποφάσεις και μάλιστα . .να ορίσουμε εδώ την τιμή,  . .είναι 

ώριμο, έχει  περάσει όλες τις  εγκρίσεις  και από ότι  μου είπε και ο ίδιος 

δεν δημιουργεί  πρόγραμμα στους υπόλοιπους που είναι εκεί  και μου 

κάνει  εντύπωση τώρα η τοποθέτηση του κυρίου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα ήθελα να το δουν όλοι οι  σύμβουλοι το σχέδιο και αυτό που 

έχει  σημασία είναι τελικά η παραχώρηση στον χάρτη, όχι  πως το 

είδαμε στο έδαφος.  Αυτό είναι μια άλλη θεώρηση του ζητήματος 

αυτού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον χάρτη αυτόν τον είδα.  Εγώ το είδα,  είναι ένα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο είναι να το δεις  κανείς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ πήγα να το είδα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και άλλο είναι με βάση τον χάρτη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να το δούμε και έτσι εγώ όταν βλέπω όλο εκρήξεις έτσι 

εύκολα λίγο με στεναχωρεί και βλέπω …Δηλαδή το Δημοτικό 

Συμβούλιο καλοπροαίρετα πραγματικά . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Θέλετε το θέμα, κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  να το αποσύρουμε,  να το  δούμε καλύτερα και να το 

φέρουμε στο επόμενο συμβούλιο; Δεν νομίζω ότι   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα κρατείται για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ προτείνω να γίνει  μια Επιτροπή και να πάμε 

επιτόπου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης,  ο κ.  Γκότσης.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Ο κ.  Μυστακίδης.  Θέλετε 

κύριε Κοτρώνη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Γκότσης και ο κ.  Μυστακίδης για να 

έχουμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά είναι να το δούμε επιτόπου αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει  ότι  …  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 403/2012)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

 

Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση ανταλλαγής ή μη οικοπέδου χαρακτηρισμ ένου  

ως κοινόχρηστου χώρου (παιδική χαρά) με δημοτικό οικόπεδο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το εικοστό τέταρτο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 404/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.  

 

Θέμα 25 ο  :  

Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών ως συνδρομητή  

στις εταιρείες Δήμος ΝΕΤ και Νομοτέλεια σύμφωνα με  
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την εγκύκλιο 81/86 τεχνική υπηρεσία Υπουργείου Εσωτερικών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 405/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.   

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση εξόφλησης τιμολογίων εφημερίδων για την  

δημοσίευση άγονης δημοπρασίας των έργων:  

Α) Κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών  

Β) Επισκευή και συντήρηση του 1 ο υ  Γυμνασίου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Έγκριση εξόφλησης τιμολογίων εφημερίδων για την  

δημοσίευση άγονης δημοπρασίας των έργων:  

Α) Κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 406/2012)  

…………………  

 

Β) Επισκευή και συντήρηση του 1ο υ  Γυμνασίου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 407/2012 )  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση 3η ς  παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης  
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του έργου: «Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο ΤΔ Σκουτάρεως,  

Αγ, Ελένης,  Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:408 /2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Έγκριση 1ο υ  ΑΠ του έργου «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου  

 και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 409/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

Θέμα 30 ο  :  

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: Τεχνική μελέτη 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση Στρυ μόνα του 

Δήμου κ.  Μητρουσίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:412 /2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 31 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

195 

κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2011 έως Μάιο 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 413/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 32 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Ηλία Αμαξόπουλου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 κ αι 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 414/2012)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η 

συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

378/2012:  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής αρδευτικών υλικών 

κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

379/2012:  Έγκριση τρίμηνης  παράτασης της σύμβασης για την 

προμήθεια:  

Α) Σάκων απορριμμάτων και  

 

380/2012: Ομοίως για την προμήθεια  χαρτιού Α4  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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381/2012:  Έγκριση παραχώρησης του κτιρίου (οικία Μάλλιου) για την 

λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών θυμάτων βίας  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Αγιαννίδου –Αρβανίτη 

Σταυρούλα.  

 

382/2012:  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του ανενεργού 

Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μητρουσίου στον Σύλλογο 

«Ηλιαχτίδα».  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Μπιτζίδου Σ.  

 

383/2012:  Έγκριση διοργάνωσης της 2 η ς  Τεχνικής Συνάντησης στο 

πλαίσιο της πράξης PROMO SAFE DRIVING  που 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ –ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

384/2012:  Έγκριση συμμετοχής και μετάβα σης εκπροσώπων του 

Δήμου Σερρών στο εξωτερικό ( Riccione Ιταλίας 5 -6 

Ιουλίου 2012) στο πλαίσιο του έργου: Active Travel  

Network που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία URBACT 2007 -2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

385/2012:  Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού για το 

δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου για την αντιμετώπιση 

πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

386/2012:  Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

387/2012:  Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

στην πόλη των Σερρών με βάση την αρ.  7/2012 Απόφ. της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

388/2012:  Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθμόν 927 α /2011 ΑΔΣ σχετικά με 

τη συγχώνευση των ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας 

Σερρών (κατόπιν αιτήσεως των Δημ. Συμβούλων κ.κ.  

Αγοραστού, Φωτιάδη Στέφανου, Γάτσιου Αθανασίου,  

Χρυσανθίδη Βασιλείου,  Δρίγκα Χρυσούλας,  Ηλιοπούλου 

Σταλακτής,  Κοτρώνη Παναγιώτη, Σαραντίδου Ερμοφύλ λης).  

 

389/2012:  Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων 4 ο υ  τριμήνου 2011 για 

τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου  

Σερρών οικονομικού έτους 2011.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

390/2012:  Οριστική έγκριση χορήγησης αδειών:  

Α) Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου  

 

391/2012:       Ομοίως  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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392/2012:  Ενημέρωση επί των αρ.  18….26 των  αποφάσεων του Δ.Σ. 

της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ .  

Εισηγητές:  Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών  

         Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Δήμου Ι .  

 

393/2012:  Έγκριση της αρ.  122/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ.  

 

394/2012: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των 

ΥΠ.ΠΟ.Τ. Δήμου Σερρών και ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ για το 

χρονικό διάστημα από 1 -7-2012 έως 31 -12-2012. 

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών.  

 

395/2012:  Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση του Τουριστικού 

Περιπτέρου (Ακρόπολη) από την Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

396/2012:  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: 

Παρεμβάσεις  Εξοικονόμησης Ενέργειας στο υφιστάμενο 

κτιριακό δυναμικό του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 

399.105,00 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης 1.13 του ΥΠΕΚΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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397/2012:  Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012 -2015 του 

Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος -  

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

398/2012:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την μεταφορά 

μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Σερρών για το σχολικό έτος 2012 -2013 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Μπιτζίδου Σ.   

 

399/2012:  Έγκριση της υπηρεσίας Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών για  το σχολικό 

έτος 2012 -2013 με ταξί.   

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Μπιτζίδου Σ.   

 

400/2012:  Έγκριση του σχεδίου προγράμματος βασικών εκδηλώσεων 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπανών και του 

προϋπολογισμού εσόδων τα οποία συνθέτουν το Έργο του 

Δήμου Σερρών για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την 

απελευθέρωση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.   

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα Μπιτζίδου Σ.   

 

401/2012:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην 

περιοχή Σιγής -  Ν. Κηφισιά στην κα. Κασαγάση Άννα.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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402/2012:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 10.000 τ.μ.  στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής για 

εγκατάσταση φωτοβολταικής μονάδας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

403/2012:  Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου 

εμβαδού 1.154 τ.μ.  που αποτελεί  τμήμα του αρ.  319 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

404/2012:  Έγκριση ανταλλαγής ή μη οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως 

κοινόχρηστου  χώρου (παιδική χαρά) με δημοτικό οικόπεδο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

405/2012:  Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών ως συνδρομητή στις  

εταιρείες Δήμος ΝΕΤ και Νομοτέλεια σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 81/86 τεχνική υπηρεσία Υπουργείου Εσωτερικών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

406/2012:  Έγκριση εξόφλησης τιμολογίων εφημερίδων για την 

δημοσίευση άγονης δημοπρασίας των έργων: Κατασκευή 

12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών  

 

407/2012:  Ομοίως του έργου «Επισκευή και συντήρηση του 1 ο υ  

Γυμνασίου Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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408/2012:  Έγκριση 3η ς  παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 

του έργου: «Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο ΤΔ 

Σκουτάρεως,  Αγ, Ελένης,  Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστα κίδης Π.  

 

409/2012:  Έγκριση 1 ο υ  ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

410/2012:  Έγκριση μελέτης του έργου :  Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών  

  

411/2012: Ομοίως του έργου :  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητές:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

       Η Αντιδήμαρχος κα.  Μπιτζίδου Σ.   

412/2012:  Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλ ο: Τεχνική μελέτη 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση 

Στρυμόνα του Δήμου κ.  Μητρουσίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

413/2012:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών 

κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2011 έως Μάιο 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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414/2012:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Ηλία Αμαξόπουλου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

415/2012:  Έγκριση προμήθειας ατομικής προστασίας για τους 

υπαλλήλους του Δήμου Σερρών για το έτος 2012.  

 

416/2012:  Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα.  

 

417/2012:  Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και ψήφιση σχετικής 

πίστωσης για τον εορτασμό της 99 η ς  Επετείου 

Απελευθέρωσης της πόλης μας.   

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ:  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………….  

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΔΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ……………….  
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ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ     ……………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      ……………….  

 

ΙΝΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         ……………….  

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………….  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ       ……………….  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      ……………….  

   

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     ………………  

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………….  

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    ……………….  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………….  

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………….  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………….  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ……………….  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….        

 

 


