
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

 Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 23η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθμ. 3/17-01-2013 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 39, δηλαδή: 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

          

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αγοραστός Αγοραστός 

6. Αναστασιάδης Αντώνιος 

7. Αποστολίδου Ραχήλ 

8. Αραμπατζής Θεόδωρος 

9. Αρναούτογλου Φωτεινή 

10. Γαλάνης Στέργιος 

11. Γάτσιος Αθανάσιος 

12. Γκότσης Ηλίας 

13. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

14. Δημητρίου Ευστράτιος 

15. Δήμου Ιωάννης 

16. Δούκας Γεώργιος 

17. Δρίγκα Χρυσούλα 

18. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

19. Θεοχάρης Μιχαήλ 

20. Ίντος Δημήτριος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Βαλτσάνης Δημήτριος 

21. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

22. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

23. Μερετούδης Δημήτριος 

24. Μηλίδης Θεόδωρος 

25. Μοσχολιός Ζωγράφος 

26. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

27. Μυστακίδης Παύλος 

28. Νιζάμης Δημήτριος 

29. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

30. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

31. Σούζας Ζαχαρίας 

32. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

33. Στεργίου Νικόλαος 

34. Τατούδης Παναγιώτης 

35. Φωτιάδης Στέφανος 

36. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

37. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

38. Χράπας Παντελής 

39. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

2. Μπόικος Αθανάσιος 

 

     

     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 παρών δεν ήταν κανείς. 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

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. 

 

 

 



      Μετά την ολοκλήρωση του 22ου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός 

Σύμβουλος, κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 

 ΘΕΜΑ 1ο :  Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κου Συμβουλίου του 

Ν.Π. με την επωνυμία: «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κου Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Αντικατάσταση μέλους του Δ/κου Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και 

ορισμός Αντιπροέδρου αυτού. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Αντικατάσταση μελών του Δ/κου Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και 

ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Αντικατάσταση μελών του Δ/κου Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. και 

ορισμός Προέδρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 6ο :  Αντικατάσταση αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου στη γενική 

συνέλευση των μετόχων της Επιχείρησης «Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών Α.Ε.». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Ορισμός μέλους για την επανασυγκρότηση της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 8ο :  Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της αριθμ. 197/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Σερρών με την επωνυμία: «Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ. 

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η 

δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.896,40€, έτους 2013, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/1999. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

 



 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 

1 του Π.Δ. 270/11-3-1981 ΦΕΚ 77), για το έτος 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του 

άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α΄) «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Συγκρότηση επιτροπής για αυθαίρετη βοσκή. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 14ο :  Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου χρήσης 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 15ο :  Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δήμο 

Σερρών προς υλοποίηση της λειτουργίας του Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο 

Σερρών στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Ανάπτυξη Δομών και 

Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 

και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 

επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Καφετζή Πέτρου από 

κατεχόμενη δημοτική έκταση. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Λήψη απόφασης για την καταστροφή ή την εκποίηση άχρηστων 

υλικών του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη 

ενός επιστημονικού συνεργάτη, δικηγόρου, στο Δήμο Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού κλήρου: 

α) Τ.Κ. Κάτω Καμήλας και 

β) Δ.Κ. Σερρών, στο συνοικισμό Κρίνου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση χωροθέτησης της έκθεσης και αγοράς των 

βιοκαλλιεργητών επί της οδού Δορυλαίου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

 



 

 

 

 ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση ή μη κατασκευής ράμπας αναπήρων στην οδό Β. Βασιλείου 

1 και Σελεύκου (κατάστημα ADMIRAL). 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: 

α) Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της Πράξης Εφαρμογής Σιγής 

έτους 2009, 

β) Αποχέτευση στο Τ.Δ. Κωνσταντινάτου και 

γ) Αποχέτευση στο Τ.Δ. Κ. Καμήλας. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

του οικισμού Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση: 

α) Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπτυξη αρχικής 

εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών», 

β) 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδοστρωσία πόλης 

Σερρών έτους 2012», 

γ) 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων 

οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων 

Δήμου Λευκώνα», 

δ) 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντηρήσεις οδικού 

δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2012» και 

ε) παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου: 

«Κατασκευή 12θέσιου Δημ. Σχολείου Σερρών (6ο Δημ. Σχολείο 

Σερρών)». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

α) του Δημάρχου Σερρών κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2012 και 

Ιανουάριο 2013 και 

β) του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα 

Δεκέμβριο 2012. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

  

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάμε τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με δυο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 9 

του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του 

Σώματος. Λίγο, λίγη ησυχία σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση. 

Καθίστε στις θέσεις σας. Δυο θέματα λοιπόν εκτός ημερήσιας, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του 

Σώματος, με πρώτο θέμα που αφορά την αδυναμία του προμηθευτή καυσίμων να εφοδιάσει με 

καύσιμα το Δήμο Σερρών και δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας είναι η υπ’ αριθμόν 5/2013  



 

 

απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού/ΕΣΠΑ 2007-2013 ‘Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’». Συμφωνεί το Σώμα; 

Δ.Σ. : Με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Να σας πω ότι το θέμα των καυσίμων είναι δυο θέματα, χωρίστηκε μετά από καθοδήγηση 

του Επιτρόπου σε δυο θέματα «Κήρυξη έκπτωτου της προμηθεύτριας» και σε «Έγκριση απ’ 

ευθείας ανάθεσης και προμήθειας καυσίμων μετά από πρόχειρο διαγωνισμό»…Συγγνώμη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνεί το Σώμα για τη συζήτηση των δυο θεμάτων; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 5/2013 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ : Κήρυξη εκπτώτου της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΔΕΛΑ Ο.Ε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέλω να τονίσω, κάνω μόνον αυτή την παρένθεση για το πρώτο θέμα 

της ημερήσιας, του εκτός ημερήσιας του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω να τονίσω ότι μέχρι 

σήμερα η συνεργασία του προμηθευτή με το Δήμο Σερρών ήτανε άριστη, με τον προμηθευτή 

καυσίμων δηλαδή, τόσο από την πλευρά του Δήμου, όσο και από την πλευρά του προμηθευτή. 

Όμως θα δώσω το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης, τον κ. Γαλάνη, ο οποίος 

θα αναλύσει το θέμα  και για τη λήψη αυτής της απόφασης. Παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …κ. Πρόεδρε, κανείς νομίζω δεν είναι στην εύκολη θέση να, όταν συνεργάζεται 

με κάποιον προμηθευτή να έρθει η ώρα για την έκπτωσή του, ωστόσο πάντα προστατεύοντας 

και τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών, πράγματι όπως τα λέτε είναι, βρισκόμαστε στη 

δυσχερή θέση να οδηγηθούμε σε μια απόφαση έκπτωσης του προμηθευτή καυσίμων, διότι όπως 

μας δήλωσε και με υπεύθυνη δήλωσή του, αδυνατεί να μας προμηθεύσει με καύσιμα από δω και 

στο εξής. Συγκεκριμένα έχει υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση που λέει και για την άριστη 

συνεργασία που είχαμε, αυτό νομίζω και οι συνάδελφοι ίσως το γνωρίζουν και για την, για τις 

οικονομικές συναλλαγές μας οι οποίες ήταν άψογες, δηλαδή δεν οφείλουμε ούτε ένα ευρώ θα 

έλεγα προς τον προμηθευτή καυσίμων. Όμως για δικούς του οικονομικούς λόγους δεν μπορεί 

πλέον να συνεχίσει τη συνεργασία του μαζί μας και είμαστε υποχρεωμένοι όπως λέει και το 

πρακτικό και η εισήγηση της υπηρεσίας και το πρακτικό της επιτροπής να οδηγηθούμε στην 

έκπτωση με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αναφέρονται στη γνωμοδότηση και στο πρακτικό της 

επιτροπής, είναι να κηρυχθεί έκπτωτος η εταιρεία, θα πρέπει ένα ποσοστό της εγγυητικής που 

έχει…να  γίνει κατάπτωση…φυσικά, υπάρχει ακόμα μια συνέπεια που κάνει λόγο για 

αποκλεισμό του προμηθευτή από τις προμήθειες του ΟΤΑ για κάποιο χρονικό διάστημα. 

Δ.Σ. : Από έξι μήνες μέχρι… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, αυτά είναι, κ. Πρόεδρε, προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και από τη 

διακήρυξη. Και επίσης το 10% της αξίας των…που θα πάρουμε, που θα προμηθευτούμε έως 

ότου υπάρξει ανάδοχος στο μεγάλο διαγωνισμό που έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι. Να 

ενημερώσω εδώ, βρίσκω την ευκαιρία, τους συναδέλφους, ο μεγάλος διαγωνισμός που είναι για 

έναν ολόκληρο χρόνο ξεκίνησε από πέρυσι, ήδη από τον Οκτώβρη αν θυμάμαι καλά, μια φορά 

έχει καταστεί άγονος, η δεύτερη φορά που επαναπροκηρύχθηκε είναι αρχές Φεβρουαρίου. Θέλω 

να πιστεύω και ελπίζω ότι θα υπάρξει εκεί ανάδοχος, αλλιώς μετά θα πάμε όπως έχουμε κάνει κι 

άλλες φορές με τη μέθοδο, μετά από δυο φορές άγονου διαγωνισμού, με τη μέθοδο της απ’ 

ευθείας ανάθεσης. Μάλιστα θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι ο λόγος που απ’ ό,τι 

αντιλαμβάνομαι αυτά τα δυο χρόνια υπάρχει αυτή η διαδικασία, δηλαδή ενώ είναι μεγάλο το 

ποσό και κανείς  θα έλεγα  θα έπρεπε να  ενδιαφέρεται για να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, είναι  

 



 

 

 

ότι είναι τόσα πολλά τα έξοδα και των δημοσιεύσεων, είναι 4 με 5 χιλιάδες ευρώ στις 

εφημερίδες, αλλά και η μέση τιμή με τις κρατήσεις που υπάρχουν, δηλαδή ο προμηθευτής 

καυσίμων πληρώνεται με τη μέση τιμή…στο μεγάλο διαγωνισμό για…συν τις κρατήσεις που 

έχει να πληρώσει ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα λειτουργεί αποτρεπτικά θα έλεγα έτσι 

όπως είναι το νομικό πλαίσιο προς προμηθευτές ειδικά των Σερρών να πάρουν μέρος σε 

διαγωνισμό. Και επίσης, κ. Πρόεδρε, θα προσέθετα ότι ήδη στους τρεις, τα τρία τελευταία 

χρόνια νομίζω περίπου 50, ίσως και παραπάνω πρατήρια βενζίνης στο Νομό μας έχουν κλείσει. 

Υπάρχει δηλαδή στην αγορά μια πραγματικά δεινή κατάσταση. Το δεύτερο θέμα μας, κ. 

Πρόεδρε, μετά από την πρώτη απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε είναι σύμφωνα με τον 

ΕΚΠΟΤΑ και τις οδηγίες του Επιτρόπου στον οποίο έχει αποτανθεί το τμήμα προμηθειών να 

κάνουμε τις εξής ενέργειες: προμήθεια, απ’ ευθείας ανάθεση…15.000€ και μετά πρόχειρος 

διαγωνισμός νομίζω, αν δεν κάνω λάθος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σύμφωνα με τα δωδεκατημόρια…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όπως ακριβώς προβλέπει ο ΕΚΠΟΤΑ και οι οδηγίες του κ. Επιτρόπου μέχρι να 

ολοκληρωθεί ο μεγάλος διαγωνισμός. Νομίζω είναι 57.000 ο πρόχειρος διαγωνισμός. Να το δω 

λιγάκι το ποσό. Το ποσό είναι το ένα 14.995,20€ και το άλλο του πρόχειρου, της απ’ ευθείας και 

του πρόχειρου είναι 58.794,62€. Αυτά είναι τα ακριβή ποσά, πρόχειρος διαγωνισμός. Μέχρι, έως 

ότου να προκύψει ο προμηθευτής από το μεγάλο διαγωνισμό που σας είπα ξεκινήσαμε εγκαίρως 

πέρυσι. Για να προλάβω τυχόν ερωτήσεις των συναδέλφων, πραγματικά μας δυσκολεύει αρκετά 

αυτή η εξέλιξη, γιατί ελπίζαμε ότι ο συγκεκριμένος προμηθευτής καυσίμων που είχαμε από τον 

προηγούμενο διαγωνισμό θα αντέξει και θα πάει καλά για τους επόμενους 2 με 3 μήνες μέχρι να 

προκύψει ο νέος προμηθευτής. Μας δημιουργεί το εξής θέμα, ότι με αυτά τα ποσά μόνο που μας 

επιτρέπεται να κάνουμε διαδικασίες, τα 15.000€ περίπου και τα 57, θα πρέπει να πάμε πολύ 

συντηρητικά. Αλλά μέχρι εκεί μας επιτρέπει και ο ΕΚΠΟΤΑ και ο Επίτροπος να κινηθούμε, δεν 

μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω για μεγαλύτερα ποσά, γιατί έχουμε το μεγάλο διαγωνισμό 

όπως σας είπα που είναι πάνω από μισό εκατομμύριο και  αφορά όλη τη χρονιά από τον Απρίλιο 

και αργότερα μέχρι του χρόνου το 2014. Επίσης και μια τελευταία κουβέντα, δεν μπορούμε να 

κάνουμε κάτι με το θέμα της δεξαμενής, γιατί πολλοί συνάδελφοι μου το ρωτάνε, το γνωρίζει 

αυτό και ο…με τον οποίο θέλω να πω στο Σώμα ότι χειριστήκαμε το θέμα, διότι κι ακόμη κι αν 

ήταν, μπορούσε να λειτουργήσει νόμιμα η δεξαμενή που η περιβαντολόγος του Δήμου μετά από 

εντολή και του κ. Δημάρχου και δική μας έχει ψάξει το θέμα και είναι δύσκολο να 

νομιμοποιηθεί η δεξαμενή, πάλι πρέπει να κάνουμε την ίδια διαδικασία, να αγοράσουμε το 

καύσιμο με όλους τους νόμιμους τρόπους και αυτό το καύσιμο που θα βάλουμε εκεί, 10-20 

χιλιάδες λίτρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώσατε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ολοκληρώνω…κ. Πρόεδρε θα πρέπει…και δεν γίνουν οι υπερβάσεις που 

προβλέπει ο νόμος θα πρέπει πάλι να ξεχρεώσουμε τα εντάλματα, να πληρώσουμε τον 

προμηθευτή και να πάρουμε εκ νέου νέα ποσότητα. Δηλαδή είναι ουσιαστικά η ίδια διαδικασία. 

Σας ευχαριστώ πολύ και καλώ το Σώμα να ψηφίσει και για τα δυο θέματα αυτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρώτα θα ψηφίσει το Σώμα… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για την έκπτωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την έκπτωση, έτσι, του προμηθευτή και μετά την απευθείας ανάθεση… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και τον πρόχειρο διαγωνισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και τον πρόχειρο διαγωνισμό. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος. Ορίστε, ο κ. Γάτσιος, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. 

Νιζάμης. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω, κ. Αντιδήμαρχε, με δεδομένο όλα αυτά που μας είπατε και 

με…και προκύπτει ότι υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία με τον προμηθευτή όλο αυτόν τον 

καιρό και για να λέμε κιόλας στο Σώμα να ξέρει η επιχείρηση κλείνει, γι’ αυτό δεν μπορεί πλέον  



 

 

 

να μας προμηθεύσει καύσιμα, παρόλο που ήτανε πολύ, δηλαδή έπαιρνε αρκετά χρήματα από το 

Δήμο, έπαιρνε πολλά χρήματα από το Δήμο, δυστυχώς δεν μπορεί να επιβιώσει μια επιχείρηση. 

Εμείς θεωρώ ως Σώμα ότι έχουμε τη δυνατότητα να μην επιβάλλουμε αυτές τις ποινές που 

προβλέπονται, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς. Δηλαδή να μη γίνει έκπτωτος, να μην καταπέσει η 

εγγυητική του ή οποιαδήποτε άλλη ποινή έχει. Εγώ δηλαδή προσωπικά θα πρότεινα κάτι τέτοιο 

να γίνει με δεδομένο ότι υπήρχε μια άψογη συνεργασία και οι λόγοι που κλείνει, που δεν μας 

προμηθεύει πλέον ο προμηθευτής είναι αντικειμενικοί, δεν είναι κάτι δηλαδή που υφίσταται η 

επιχείρηση αλλά μας κρεμάει κτλ. Αυτό ήθελα να διερευνήσουμε σαν ενδεχόμενο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε συνάδελφε, πράγματι και εγώ και  ο κ. Χράπας κάναμε απίστευτες 

προσπάθειες και με κινήσεις που αφορούσαν και τη σχέση της ΑΦΟΙ ΜΑΝΔΕΛΑ Ο.Ε. με την 

εταιρεία για να σωθεί η επιχείρηση, γιατί τη διαχειρίζονται και νέοι άνθρωποι και δεν θέλουμε 

σε καμιά περίπτωση να κλείσει ένας, μια επιχείρηση η οποία έχουμε και καλή συνεργασία μαζί 

τους. Ωστόσο απέβησαν άκαρπες οι προσπάθειες, οι εταιρείες στην Αθήνα κοιτάν πολύ ψυχρά 

τα πράγματα θα έλεγα, είναι και δικό τους το ακίνητο, δεν ανήκει δηλαδή στην ΑΦΟΙ 

ΜΑΝΔΕΛΑ Ο.Ε. το συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων, ανήκει στην εταιρεία που τους 

προμηθεύει με καύσιμο, επομένως τουλάχιστον από μέρους μας και οι ίδιοι μπορούν να σας το 

βεβαιώσουν κάναμε αρκετές προσπάθειες μήπως και καταφέρουν να κρατηθούν όρθιοι θα 

έλεγα. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που το ψάξαμε και με την υπηρεσία και το είδαμε 

αναλυτικά, η μόνη περίπτωση για να μην επέλθουν οι έννομες συνέπειες, που…οι έννομες 

συνέπειες είναι οι εξής τρεις: η κατάπτωση μέρους της εγγυητικής, δηλαδή μόνο 19.000€ από 

την εγγυητική που στο σύνολό της ήτανε κοντά στις πενήντα, μάλιστα εδώ θα σας έλεγα ότι απ’ 

ό,τι γνωρίζω, από τις πληροφορίες της εταιρείας αυτή η εγγυητική δεν υπάρχει σαν χρήμα 

κάπου, δεν υπάρχει δηλαδή σαν ρευστό το οποίο θα το χάσει η εταιρεία, ένα είναι αυτό που σας 

λέω, η δεύτερη έννομη συνέπεια από τον ΕΚΠΟΤΑ είναι ο αποκλεισμός από κάποιες, κάποιους 

διαγωνισμούς, η εταιρεία αν μου λέτε κι εσείς έχετε ίδια πληροφορία με μένα ότι θα κλείσει δεν 

θα πάρει νομίζω μέρος…το επόμενο εξάμηνο εφόσον οδηγηθεί σε λύση και η τρίτη συνέπεια 

είναι το 10% από τους διαγωνισμούς που θα κάνουμε μέχρι να βρεθεί ο ανάδοχος στο μεγάλο 

διαγωνισμό. Δηλαδή το 10% των 15.000€ και των 57.000€. Αυτά είναι τα ποσά. Για να μη γίνει 

αυτό που λέτε και χαίρομαι που το αναφέρετε, θα πρέπει να πάνε στην περίπτωση της ανωτέρας 

βίας. Από, νομίζω και ο κ. Κατιρτζόγλου είναι εδώ, έκανα έρευνα, ήμουν στο Δημαρχείο μέχρι 

και αργά το απόγευμα για να δω αυτό το θέμα της ανωτέρας βίας και από τη νομολογία αλλά και 

από άλλες περιπτώσεις συμβάσεων που προσπάθησα να διερευνήσω δεν προκύπτει ότι είναι, ότι 

υπάρχει ζήτημα ανωτέρας βίας. Δηλαδή η ανωτέρα βία είναι κάποιο τυχαίο γεγονός το 

οποίο…αναφέρουν και τα έγγραφα που έχω στα χέρια μου ως της εκ φύσεώς του 

είναι…ανθρώπινες δυνάμεις απρόβλεπτη και αναπότρεπτη. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο γεγονός 

και μάλιστα θα πρέπει 20 ημέρες από τότε που συνέβησαν αυτά τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία να αναφερθεί και εγγράφως στην υπηρεσία. Ούτε αυτό το έχουμε για να 

πάρουμε αυτήν την απόφαση. Αλλά είναι εδώ και ο κ. Κατιρτζόγλου νομίζω, να το 

επιβεβαιώσει, ότι λόγοι ανωτέρας βίας είναι κάποια απρόβλεπτη φυσική καταστροφή, κάποιο 

γεγονός...Ακριβώς, τέτοια γεγονότα, όπως είναι ένας πόλεμος ή κάποια αναπότρεπτα φυσικά 

φαινόμενα, δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις για να πάμε στην περίπτωση ανωτέρας βίας, 

ευχαρίστως, ειλικρινά σας το λέω…κ. Πρόεδρε, καμία συνέπεια…στην εταιρεία, σε διαφορετική 

περίπτωση αν κάνουμε κάτι τέτοιο θα είμαστε κι εμείς εκτεθειμένοι και απέναντι στο νόμο και 

απέναντι σε αυτούς που ελέγχουν τις διαδικασίες μας. 

Δ.Σ. : Αντιδήμαρχε, συγγνώμη, είστε νομικός. Είστε νομικός. Έχουμε το δικαίωμα απ’ τη 

στιγμή που παίρνουμε απόφαση για να τον κηρύξουμε έκπτωτο έχουμε το δικαίωμα όλα αυτά να 

τα κάνουμε; Είστε νομικός. Τζάμπα μιλάτε δηλαδή. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, δεν μιλάμε τζάμπα, γιατί…εδώ η επιτροπή και ο κ. Γάτσιος έχει δίκιο, ούτως 

ή άλλως θα το κάναμε εμείς, θα το ψάχναμε, έθεσε ένα θέμα αν τίθεται ζήτημα ανωτέρας βίας, 

όμως  όπως  σας  ανέφερα  και από την έρευνα που έχω κάνει, είναι εδώ και ο συνάδελφος να το  



 

 

επιβεβαιώσει, δεν προκύπτει τέτοιο ζήτημα, δεν μπορούμε δηλαδή να διευκολύνουμε την 

εταιρεία με αυτόν τον τρόπο, θα το ήθελα κι εγώ προσωπικά…τον κ. Δήμαρχο που ηγείται του 

Δήμου και όλους εσάς και τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να…Η εταιρεία όσο με 

ενημέρωσε δεν έχει πρόβλημα, τις γνωρίζει τις έννομες συνέπειες και μάλιστα…μετά λύπης της 

οι εκπρόσωποι χάναν αυτή τη συνεργασία που είχαν μαζί μας, δεν μπορούμε όμως να κάνουμε 

κάτι άλλο, δεν προκύπτουν δηλαδή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη. 

Δ.Σ. : Το μικρόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και το μικρόφωνό σας, σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καταρχάς συμφωνώ με τον κ. Γάτσιο, αυτό ήθελα να πω κι εγώ, διότι 

είναι κρίμα ένας επιχειρηματίας ο οποίος πέφτει έξω… 

Δ.Σ. : Λίγο πιο δυνατά. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Συμφωνώ με τον κ. Γάτσιο, κυρία…απόλυτα με κάλυψε, αυτό ήθελα να 

πω κι εγώ, αλλά όσο για το άλλο που λέει ο Γαλάνης ότι ο…τον είπε για τη δεξαμενή, αυτό είναι 

ψευδές. Εγώ εκατό φορές έχω πει εδώ μέσα…σε παρακαλώ, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε εκτός θέματος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σε παρακαλώ, εγώ για τη δεξαμενή είπα εκατό φορές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κάποιες σοβαρές αποφάσεις… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σοβαρή απόφαση είναι αυτή, το είπα εκατό φορές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα μιλάμε ούτε για δεξαμενές, ούτε για τίποτε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …δεν θα λέει ψέματα εδώ μέσα, θα λέει αυτά που… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, ηρεμήστε, καθίστε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σε παρακαλώ, κύριε. Προεδρεύεις και να προεδρεύεις δίκαια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δικαιότατα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Το έχω πει εκατό φορές ότι εμείς έχουμε μια δεξαμενή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εφόσον… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …την οποία πρέπει να γεμίσουμε, εκατό φορές το έχω πει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν χρειάζεται να υψώνετε τους τόνους της φωνής σας, έτσι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη, έχετε το λόγο για ερώτηση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε. Το ερώτημά μου είναι στον κ. εισηγητή εάν ο Δήμος έδωσε 

επιπλέον λεφτά από τα ωφελούμενα, δηλαδή εάν έχουμε πάρει ένα ιξ ποσό λίτρων, εάν έχουμε 

δώσει χρήματα πέραν αυτού…της αξίας. Και δεύτερον εφόσον θεωρηθεί η εταιρεία έκπτωτος, 

δεν μπορούμε να κάνουμε καμία επιπλέον διαδικασία πέραν απ’ αυτά που προβλέπονται, ούτε 

ανωτέρα βία, ούτε τίποτε. Η ανωτέρα βία προηγείται του έκπτωτου. Ευχαριστώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, την ανωτέρα βία εγώ δεν την εισήγαγα στη συζήτηση, την 

εισήγαγε το πρακτικό της επιτροπής σαν μια, σαν μια εκδοχή…Η ανωτέρα βία δεν τέθηκε από 

μένα. Η εισήγησή μας ήταν για έκπτωση, κάτι που έχει δεχτεί και η εταιρεία και μάλιστα επειδή 

είναι και μέρος της εγγυητικής, δεν έχει πρόβλημα όπως τουλάχιστον μου δήλωσε ο νόμιμος 

εκπρόσωπος. Από κει και πέρα, για το θέμα που βάζετε, εμείς λειτουργούσαμε ως εξής, ο Δήμος 

πλήρωνε με βάση τα εντάλματα που πήγαιναν στο ταμείο και μόνο γι’ αυτά. Δεν μπορούσαμε να 

δώσουμε παραπάνω χρήματα. Βρήκαμε μια νομική φόρμουλα σε συνεργασία με τον 

προμηθευτή να εκχωρήσει τη σύμβασή του, πράγμα το οποίο το έκανε ο ίδιος, στη 

Συνεταιριστική Τράπεζα. Από εκεί αντλούσε χρηματοδότηση για να λειτουργεί την εταιρεία. 

Εμείς μέχρι τώρα έχουμε πληρώσει τα νόμιμα, αυτά που πρέπει να πληρώσουμε και θα 

ξεχρεώσουμε ό,τι άλλα τιμολόγια και εντάλματα υπάρχουν μέσα στο 2013. Δεν υπάρχει δηλαδή 

από μας καμία ροή χρημάτων πέραν απ’ της νομιμότητας και των νομίμων ενταλμάτων που 

πρέπει   να   πληρωθούν.   Σας   το   λέω   ευθαρσώς   και   μπορείτε   και  στη διάθεσή σας να το  

 



 

 

 

επιβεβαιώσει και η υπηρεσία. Κανένα, ούτε ένα ευρώ επιπλέον από τα νόμιμα εντάλματα και τα 

τιμολόγια…Η εξήγηση όμως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δώσατε την απάντηση νομίζω. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατάλαβαν οι συνάδελφοι, έκανε συγκεκριμένη ερώτηση ο κ. Νιζάμης... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν υπάρχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις υπάρχουν επί του θέματος; Τοποθετήσεις…Άλλος, εκτός από τον 

κ. Μηλίδη. Ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Γάτσιος. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τις απαντήσεις του αρμόδιου Αντιδημάρχου και 

συμφωνώ εφόσον κηρύχθηκε έκπτωτος δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να 

παραβούμε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Εγώ επειδή ξέρω ότι η επιχείρηση αυτή είναι από νέα 

παιδιά που τώρα ξεκινούν το μέλλον τους και έφτασε το σημείο που έφτασε να μην μπορούν να 

ανταποκριθούν θα ήθελα να δει η επιτροπή και εφόσον με την υπεύθυνη δήλωσή του την οποία 

έχω διαβάσει και λέει ότι ήταν άψογη η συνεργασία μας και όλα αυτά και ήτανε όλα άριστα, 

εάν…εάν μπορεί το πρόστιμο, όποιες κυρώσεις είναι να οι μικρότερες δυνατές. Αυτό μόνο 

προτείνω στο Σώμα, εάν υπάρχει, εσείς νομικοί είστε, αν θέλετε και τη συνδρομή του δικού μας 

νομικού, του κ. Κατιρτζόγλου, ευχαρίστως να την έχετε, αυτή, τέλος πάντων το πρόστιμο ό,τι 

είναι να είναι το μικρότερο δυνατό. Βέβαια πάντοτε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Επειδή αν βγάλουμε έκπτωτους νομίζω είναι συγκεκριμένα τα πράγματα και δεν 

έχουμε μεγάλες δυνατότητες να ελιχθούμε, θα πρότεινα, δεν ξέρω, κ. Αντιδήμαρχε, μέχρι ποιο 

σημείο έχετε διερευνήσει όλο το θέμα, γιατί μας ήρθε τώρα, εάν κάτι δεν έχει διερευνηθεί και αν 

δίνεται η δυνατότητα να το διερευνήσουμε περαιτέρω, να αναβάλλουμε το συγκεκριμένο θέμα 

και να το φέρουμε και να μπει, αν, αν λέω, αν δεν έχει κάτι διερευνηθεί, δεν λέω για… 

Δ.Σ. : …διερευνηθεί. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …αν δεν έχει διερευνηθεί. Επειδή ξαναλέω ότι είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι 

αρκετά τα χρήματα τα οποία επιβαρύνονται και μάλιστα μια επιχείρηση που δεν, ενώ δεν πήγε 

καλά ήταν πολύ συνεπής απέναντι στο Δήμο όπως και παραδέχεται ότι και ο Δήμος ήταν 

συνεπής απέναντι σ’ αυτή, παρόλα αυτά όμως δεν μπόρεσε να κρατηθεί, να εξαντλήσουμε κάθε 

δυνατότητα και κάθε περιθώριο βελτίωσης κι επειδή αυτή δεν άντεξε λίγο ακόμη μέχρι το Μάιο 

λόγω του ότι η δική της εταιρεία της δημιουργεί το πρόβλημα, δηλαδή η προμηθεύτρια εταιρεία 

του, της εταιρείας που έχουμε εμείς τη σύμβαση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Γάτσιο…υπάρχει οφειλή της, του προμηθευτή μας προς την προμηθεύτρια 

εταιρεία. Είναι ένα δικό της θέμα, δεν προκύπτει τουλάχιστον από τη δική μας συνεργασία. 

Εμείς στις 40 με 50 χιλιάδες ευρώ το μήνα ήμασταν στο ακέραιο εντάξει απέναντί τους. Αυτό 

ακριβώς που λέτε ζήτησα από την επιτροπή και από το τμήμα προμηθειών, όπως βλέπετε στο 

πρακτικό δεν καταπίπτει όλη η εγγυητική που ήταν 49.000€, αλλά μόνο μέρος αυτής 19.000€, 

ένα είναι αυτό, το δεύτερο που δεν μπορεί να πάρει μέρος στους διαγωνισμούς, αφού κλείνει η 

εταιρεία δεν υπάρχει νομίζω ζήτημα… 

Δ.Σ. : Τα είπατε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …και το τρίτο και τελευταίο, το 10%...δεν είναι επί όλου του ποσού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγινε σαφές νομίζω σε όλο το Σώμα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, αυτό που λέω δείχνει τη διάθεσή μας. Το 

10% που λέμε ότι επιβάλλεται δεν είναι επί όλου του ποσού των 200.000€, είναι επί του ποσού 

μόνο που θα κάνουμε διαγωνισμούς και αυτό είναι μια ερμηνεία που κάνουμε του νόμου για να 

βοηθήσουμε την εταιρεία που λέει ο κ. Γάτσιος. Να ‘στε σίγουρος γι’ αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ήθελα μια, να μου απαντήσετε αν ο νομικός σύμβουλος του Δήμου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κάνουμε, κ. Αναστασιάδη, όχι ερωτήσεις.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Παρατήρηση κάνω, ναι. 



 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετηθείτε επί του θέματος, χωρίς ερώτηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …έχετε…στο Δήμο…το δικηγόρο του Δήμου αυτά που λέει ο Γαλάνης; 

Αν δεν έχουμε…διότι είναι κρίμα…επιχειρηματίες…δεν έχουν τη στιγμή αυτή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να έχουμε την…του νομικού συμβούλου του Δήμου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

Δ.Σ. : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι για την έκπτωση, έτσι; Αυτό είναι το θέμα 

και τις συνέπειές της. Ναι, ο κ. Κατιρτζόγλου, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Αναστασιάδης;…Ο 

κύριος, η παράταξη του κ. Φωτιάδη ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 6/2013 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ : Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων αξίας 

14.995,20€ με ΦΠΑ - έγκριση προμήθειας καυσίμων μετά από πρόχειρο διαγωνισμό ύψους 

58.794,62€ με ΦΠΑ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δεύτερο θέμα, κ. Γαλάνη το οποίο είναι…Ναι, πρέπει να το αναλύσουμε και 

να το πούμε, έτσι; Για την απευθείας ανάθεση σε νέο προμηθευτή για... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …για το υπόλοιπο ποσό που…δεν θα προμηθευτούμε καύσιμα από τον 

κύριο…Κύριε Πρόεδρε, για το υπόλοιπο ποσό που ήταν να προμηθευτούμε καύσιμα και δεν θα 

μπορέσουμε να προμηθευτούμε, μας δίνει τη δυνατότητα ο κ. Επίτροπος να βγάλουμε μια 

απευθείας ανάθεση με 15.000€ γιατί η πόλη θα μείνει από καύσιμα, δεν έχουμε καύσιμα, 

είμαστε, αντέχουμε μέχρι το τέλος της βδομάδας και ένα πρόχειρο διαγωνισμό στο ποσό που 

σας ανέφερα 57.000€ αν θυμάμαι καλά απέξω για να προχωρήσουμε και σ’ αυτή τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνεί το Σώμα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : 58.794,62. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνεί το Σώμα; Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; Ναι. Και πάμε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαριστώ πολύ το Σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης απ’ ό,τι λέει συμφωνεί, απ’ ό,τι τον ακούω…Έτσι. Πάντα. 

Λοιπόν, επίσης να αναφέρω στο Σώμα ότι και ο ίδιος ο προμηθευτής κλήθηκε απόψε να 

παραστεί αλλά τελικά…επισήμως κλήθηκε με έγγραφο, έτσι; Αλλά δεν ήθελε να παραστεί. Δεν 

υπάρχει θέμα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 7/2013 

ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ : Έγκριση της αριθμ. 5/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Σερρών με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών» με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος ‘Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού/ΕΣΠΑ 2007-2013’ ‘Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δεύτερο θέμα, κυρίες και κύριοι, εκτός ημερήσιας όπως ανέφερα είναι η υπ’ 

αριθμόν 5 απόφαση του 2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Ο κ. 

Δούκας, δίλεπτη, τρίλεπτη τοποθέτηση και ανάλυση του θέματος. 



 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, το θέμα…προ 

ημερήσιας γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να προλάβουμε τις ημερομηνίες ώστε να κάνουμε τις 

προσλήψεις των δέκα ατόμων που θέλουμε να κάνουμε πριν τελειώσουν τα δίμηνα που ήδη 

έχουμε, γιατί αν δεν προλάβουμε να κάνουμε αυτές τις προσλήψεις θα πρέπει να ξαναπάρουμε 

πάλι…και μετά να προχωρήσουμε στην πρόσληψη των δέκα αυτών ατόμων. Τα δέκα άτομα ήδη 

υπάρχουν βέβαια με δίμηνη απασχόληση. Αν προλάβουμε και τα πάρουμε με το πρόγραμμα 

αυτό με την…του Υπουργείου θα τα πάρουμε σε ετήσια βάση με δικαίωμα ανανέωσης άλλον 

ένα χρόνο, το οποίο βέβαια για να μην ξαναγίνει το ίδιο διαδικασία θα γίνει του χρόνου 

αυτόματα. Ευχαριστώ…ΑΣΕΠ, ΑΣΕΠ. Και μάλιστα με την επικοινωνία που είχα με την 

αποκεντρωμένη μας είπε προχωρήστε το θέμα σε μας για έγκριση αλλά εσείς κάντε τη 

διαδικασία στον ΑΣΕΠ για να πάρετε γρήγορα την έγκριση…γι’ αυτό λέμε ότι πιστεύουμε ότι 

μπορούμε να προλάβουμε γι’ αυτό και το φέρνουμε το θέμα προ ημερήσιας. Αν σε περίπτωση 

δεν προλάβουμε ήδη έχουμε πάρει απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για δίμηνα, αλλά για 

να μη φτάσουμε εκεί προσπαθούμε να πάρουμε αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; 

Τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση θέλω να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση ο κ. Γκότσης; Ο κ. Μηλίδης; Ο κ. Δινάκης. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Θέλω να παρακαλέσω, γεια σας καταρχάς, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε. Θέλω να 

παρακαλέσω τον εισηγητή να μας πει τι θέσεις είναι αυτές, τι ειδικότητες. 

ΔΟΥΚΑΣ : Οι θέσεις αυτές είναι, εφτά είναι οι θέσεις ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος, βοηθού, βοηθοί 

βρεφονηπιοκόμου ΔΕ, οι τρεις είναι ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, για τους παιδικούς σταθμούς. 

Δ.Σ. : ΔΕ Βρεφονηπιοκόμοι; 

ΔΟΥΚΑΣ : Βοηθοί βρεφονηπιοκόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;…Τοποθετήσεις, παρακαλώ…Τοποθέτηση ο κ. 

Μηλίδης. Άλλος κανείς; Και ο κ. Γκότσης. Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα ήρθε βέβαια 

προ ημερησίας χωρίς να...πολύ αργά το…ενημερωθήκαμε, άκουσα τον Πρόεδρο, τον κ. Δούκα, 

ότι…τις ημερομηνίες και καλά κάνουμε, όμως το πρώτο που θέτω είναι το εξής: με το υπ’ 

αριθμόν τάδε, 48054/21-12-2012, 21-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού. Γιατί δεν μπήκε τακτικό θέμα; 21/12ου λέει…την απόφαση. Και να το 

συζητήσουμε… προ ημερησίας τέτοια θέματα όταν υπήρχε ένα μήνα και παραπάνω. Έπρεπε να 

μπει προ ημερησίας; Έτσι; Έγκριση πρόσληψης 21/12ου. Εισήγηση είναι, κ. Δούκα. 

Δ.Σ. : …πρωτόκολλο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τι σημασία έχει αυτό, κύριε…; Είναι δυνατόν να εστάλη 21/12ου…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ημερομηνία με αριθμό πρωτοκόλλου, κ. Μηλίδη, 22-1-2013… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το είδα αυτό, το είδα αυτό, αλλά τόσο, τόσο κάνει, ένα μήνα έκανε να ‘ρθει;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυστυχώς. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το άλλο όμως το οποίο, αυτό που θέλω να συζητήσω είναι περισσότερο 

και…εγκρίθηκε η απασχόληση δεκαοχτώ ατόμων για το Νομικό Πρόσωπο Οργανισμός 

Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού. Γιατί εμείς προτείνουμε δέκα; 

Δηλαδή όταν από το Υπουργείο σύμφωνα με το ΦΕΚ 280 Α΄ και με την απόφαση 33/2006 έχει, 

έχουν εγκριθεί δεκαοχτώ θέσεις, δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί να πάρουμε δέκα τη στιγμή που 

υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για εργασία, τη στιγμή που το πρόγραμμα όπως αναφέρθηκε 

επίσημα είναι με το ΑΣΕΠ, επομένως με διαφανείς διαδικασίες και δεν υπάρχει πρόβλημα και 

τη στιγμή που υπάρχει τεράστια ανάγκη σε ένα τόσο μεγάλο Νομικό Πρόσωπο για προσωπικό. 

Στη συνέχεια είμαι βέβαιος ότι θα αναγκαστούμε να φέρουμε δίμηνα για να εξυπηρετήσουμε τις 

ανάγκες του οργανισμού και μάλιστα σε έναν ευαίσθητο τομέα όπως είναι οι παιδικοί…οι 

βρεφονηπιακοί σταθμοί…αντικείμενο…απ’ ό,τι βλέπω είναι πιο πολύ βρεφονηπιοκόμοι και 

βοηθοί  βρεφονηπιοκόμοι.   Βεβαίως  ψηφίζουμε το  θέμα,  εάν είναι δυνατόν να μην ψηφίσουμε  



 

 

 

ένα θέμα...για πρόσληψη ατόμων στο Νομικό Πρόσωπο, αλλά διατυπώνω το ερώτημα  μήπως 

είναι ολιγωρία μας, γιατί λένε δεκαοχτώ και να παίρνουμε δέκα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δούκα. 

Δ.Σ. : …τοποθέτηση έκανα, έχει…τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλει ας τοποθετηθεί ο κ. Δούκας… 

Δ.Σ. : Θα απαντήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλα μαζί. Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ ένα λεπτό, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, με το ΑΣΕΠ εγώ 

είμαι πεπεισμένος ότι κανένας δεν μπορεί να υπεισέλθει ώστε να αλλάξει τη διαδικασία ύστερα 

από δω αυτά που λέμε…Θα γίνει και θέλω από την πλευρά σας να δώσετε την εμπιστοσύνη 

στους δημότες μας, σ’ αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται με μεγάλη καθαρότητα όλο αυτό το σύστημα... 

Δ.Σ. : Αξιοκρατία… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …και ναι, και αξιοκρατία κλπ και καθαρότητα ακριβώς, επειδή δεν μπαίνει 

κανένας στη μέση. Πρέπει αυτό να το κάνετε σημαία, να το…μέσα στα μέσα ενημέρωσης, 

εφημερίδες, τηλεόραση, διότι ο κόσμος αμφιβάλει ότι έστω και με ΑΣΕΠ γίνονται τα πράγματα 

αξιοκρατικά και καθαρά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το ‘χετε υπόψη σας και να, για να 

έχει…τα παιδιά αυτά, οι συνδημότες μας να έχουν την εμπιστοσύνη προς αυτό το σύστημα το 

οποίο λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δούκα; 

ΔΟΥΚΑΣ : Επί του συνόλου να μιλήσω, κ. Πρόεδρε, όσον αφορά τις ημερομηνίες, 21…από το 

Υπουργείο, στις 27 πρωτοκολλήθηκαν στο Δήμο, στις 10/1ου ήρθαν σε μας, στο Νομικό 

Πρόσωπο…Στις 10/1ου. Τώρα όσον αφορά γιατί…δέκα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού 

Προσώπου έκρινε ότι πρέπει να πάρει τα δέκα, αν σε περίπτωση χρειάζεται κι άλλα θα τα πάρει, 

έχει δικαίωμα να τα πάρει μέχρι 31-12-2013 για ένα έτος. Μπορεί τον τελευταίο δηλαδή να τον 

πάρει και 31/12ου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δευτερολογία, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να μην ακολουθήσουμε τη διαδικασία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, έχετε κάθε δικαίωμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, το…μου το έδωσε ο κ. Πρόεδρος που λέει ότι…10 του μηνός και δέκα 

μπορούσε να ‘ρθει τακτικό θέμα, 10 του μηνός, σήμερα έχουμε 23, έτσι; Ήταν 13 μέρες, 

μπορούσε να ‘ρθει τακτικό θέμα επαναλαμβάνω. Το δεύτερο είναι για τα άτομα που λέει, το 

ξέρω, το διάβασα ότι λέει μέχρι το 2013, το ‘χω διαβάσει αυτό, αλλά όταν η απόφαση αυτή του 

Υπουργείου 33/2006 συγκεκριμένα…αυτή είναι περί αναστολών διορισμών και προσλήψεων 

στο δημόσιο τομέα, εγκρίνει 18 θέσεις, εσύ ζητάς 10 γιατί έτσι αποφάσισε το Δημοτικό 

Συμβούλιο; Προφανώς…Διοικητικό Συμβούλιο; Προφανώς δική σας πρόταση είναι, είστε σε 

λάθος κατεύθυνση. Γιατί δηλαδή; Για ποιο λόγο; 

Δ.Σ. : Τόσοι χρειάζονται… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …Υπουργείο, ακούστε με λίγο, κύριοι συνάδελφοι, 18 εγκρίνει το Υπουργείο με 

απόφαση περί αναστολής διορισμών και προσλήψεων, έχοντας αυτό ως κριτήριο στο μυαλό του. 

Εγκρίνει το ελάχιστο δηλαδή κατά τη γνώμη μου. Αυτή είναι η Υπουργική Απόφαση, δεν 

ξέρω…να το διαβάσω, αναστολή διορισμών και προσλήψεων. Εμείς τι είμαστε, βασιλικότεροι 

του Βασιλέως είμαστε εδώ; Και τι, για να πάρουμε μετά διμηνίτες και το ένα και το άλλο; 

Βασιλικότεροι του Βασιλέως είμαστε; Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας λέω το ψηφίζω γιατί 

θέλω παιδιά, Σερραίοι, να βρουν δουλειά, να απασχοληθούν, να καταπολεμήσουμε την ανεργία 

που μαστίζει το Νομό μας, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των δημοτών μας πρώτο και κύριο, 

αλλά εδώ νομίζω υπάρχει λάθος, ολιγωρία και θα ήθελα αν μπορούμε να το αλλάξουμε και τώρα 

αυτή τη στιγμή.  

 



 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ : Εμείς προσπαθούμε να το περάσουμε…για να προλάβουμε, για να μην πάρουμε 

δίμηνα. Είναι δυνατόν να πάμε σε δίμηνα;  Μα γι’ αυτό…για να μην πάμε σε δίμηνα. Το 

Υπουργείο καλά κάνει και εγκρίνει 18. Μα σου λέω ότι την επόμενη μέρα, αύριο θα ‘ρθουν κι 

άλλα δέκα, θα πάρουμε κι άλλα δέκα;…στο Υπουργείο… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κ. Δούκα, αυτά; 

ΔΟΥΚΑΣ : Εμείς θα τα πληρώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ. Τοποθετήσεις επί του θέματος… 

ΔΟΥΚΑΣ : …εννοείται, αλλά λένε ότι τόσα χρειάζονται τώρα, δέκα. Αν χρειαστεί παραπάνω 

θα πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο άλλα δυο, άλλα πέντε, όσα χρειάζεται. Γιατί να 

πάρουμε περισσότερα; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εντάξει… 

ΔΟΥΚΑΣ : Γιατί μας βγαίνουν χρήματα…να τα δίνουμε, να τα σκορπάμε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …Δήμαρχε, αν είναι δυνατόν, με την… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα νομίζω ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον υπάρχει 

και η δυνατότητα μέχρι τέλους του έτους να προσληφθούν κι άλλα και εφόσον χρειάζονται…θα 

πάρουν, εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε, συνάδελφοι…σε ψηφοφορία, ναι, 

ναι, ναι, κ. Γρηγοριάδη; Ναι, ναι, ναι, ναι, κ. Νιζάμη; Κύριε Στεργίου, ναι, ναι, ναι…Η κα. 

Σαραντίδου ναι, ο κ. Αναστασιάδης ναι, ο κ. Χρυσανθίδης, η παράταξη του κ. Φωτιάδη ναι, ναι. 

Κύριε Δήμου; Ο κ. Δημητρίου; Ναι, ναι, ναι… ναι και ο  Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 8/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κου Συμβουλίου του Ν.Π. με την 

επωνυμία: «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού 

Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα: 

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 

με την επωνυμία: «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού 

του Δήμου Σερρών». Το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σερρών, κυρίες και κύριοι, 

διοικείται από 13 μέλη και η θητεία του λήγει 27-2-2013. Το νέο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου 

που θα εκλεγεί θα θητεύσει μέχρι 31-8-2014 σύμφωνα με το άρθρο 282, παράγραφος 16 του 

Νόμου 3852/2010. Από 28/2ου φυσικά ξεκινάει η θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους, μετά τον ορισμό των μελών 

το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 

δημοτικού, του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση είναι έξι αιρετά μέλη, τέσσερα από τη 

συμπολίτευση, δυο από την αντιπολίτευση, τακτικά και αναπληρωματικά. Από τη συμπολίτευση 

ως τακτικά μέλη ο κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, ο κ. Στεργίου Νίκος, ο κ. Χασαπίδης 

Κωνσταντίνος και η κα. Αρναούτογλου Φωτεινή. Ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα ο κ. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος, ο κ. Σούζας Ζαχαρίας, ο κ. Μερετούδης Δημήτριος και η κα. Μπιτζίδου-

Σαρακενίδου Σοφία. Από τα μέλη της…δυο από το σύνολο της αντιπολίτευσης, δυο μέλη 

τακτικά και δυο αναπληρωματικά. Ξεκινώντας από σας, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τακτικό μέλος ο κ. Ίντος, αναπληρωματικό ο κ. Δινάκης…Ορίστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από σας, κ. Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...και αναπληρωματικό ο κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν άκουσα, συγγνώμη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ο κ. Χρυσανθίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρυσανθίδης. 



 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και αναπληρωματικό ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και αναπληρωματικό... 

Δ.Σ. : …λίγο το μικρόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γάτσιος. Ναι, καλό είναι να ανοίγετε τα μικρόφωνα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ο κ. Χρυσανθίδης και αναπληρωματικό ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Λοιπόν, ένας εκπρόσωπος από τους…των εργαζομένων του Νομικού 

Προσώπου, ο οποίος αναδείχτηκε μετά από εκλογική διαδικασία στις 10-1-2013 και είναι ως 

τακτικό μέλος η κα. Τσομπάνη Παρασκευή και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Τάσιος 

Απόστολος. Τέσσερις δημότες του Δήμου Σερρών, οι οποίοι είναι χρήστες των υπηρεσιών του 

Νομικού Προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 

ανάλογες προς τους σκοπούς του Νομικού Προσώπου και ως τακτικά μέλη είναι οι κύριοι 

Πάσιος Γεώργιος, Καρυπίδου Βασιλική, Νεράντζης Βασίλειος και Μελίτος Δημήτριος. Ως 

αναπληρωματικά μέλη ο κ. Κουτλιάκης Παύλος, η κα. Στολίδου Ιουλία, η κα. Τσεκερίδου 

Παναγιώτα, η κα. Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη Βασιλική. Δυο μέλη προερχόμενα το ένα από την 

Ένωση ή το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων… αντιπροσωπευτικούς φορείς, Κυνηγετικό 

Σύλλογο και Ένωση…Ελλάδος. Ως τακτικά μέλη η κα. Πάνου Βασιλική από το Σύλλογο 

Γονέων αναπληρούμενη από την κα. Χαραλαμπίδου Μαρκέλλα, ως τακτικό μέλος από το 

Σύλλογο, από τον Κυνηγετικό Σύλλογο ο κ. Σιαπαρδάνης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό 

μέλος τον κ. Τριανταφύλλου Χρήστο από την Ένωση…Και ακολουθεί βέβαια ως Πρόεδρος 

προτείνεται ο κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης και ως Αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου ο 

κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος. Ψηφοφορία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …μπορώ να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …ο Τζανακάρης ο Βασίλης. Για ποιο λόγο καμιά φορά δεν τον βάλατε σε 

καμιά επιτροπή; Για ποιο λόγο; Ο Τζανακάρης ο Βασίλης ήτανε εκδότης…εφημερίδων, εντάξει; 

Αλλά βλέπω πόσο απαξιείτε ας πούμε…ανθρώπους. Για ποιο λόγο δεν τον βάλατε, πουθενά; Για 

ποιο λόγο; Πέστε μου. Υπάρχει λόγος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, είναι σεβαστή η άποψή σας και καταγράφεται. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κ. Μηλίδη; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Κύριος Κατιρτζόγλου; Κυρία Σαραντίδου; Ναι. Ο κ. Αναστασιάδης ναι, ναι 

η παράταξη του κ. Φωτιάδη, ναι, ναι, ναι, ναι, ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν και πάμε στον ορισμό μελών, δεύτερο θέμα της ημερήσιας, ορισμός 

μελών για τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου Σερρών. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών διοικείται από εντεκαμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Η λήξη θητείας κι εδώ είναι 31-8-2014. Πέντε αιρετά μέλη, τρία από τη 

συμπολίτευση και δυο από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Από τη συμπολίτευση ως τακτικά 

ορίζονται  ο κ.  Δήμου   Ιωάννης, η  κα.  Μπιτζίδου - Σαρακενίδου  Σοφία  και  ο  κ.   Δημητρίου  



 

 

 

Ευστράτιος, ενώ ως αναπληρωματικά μέλη η κα. Αρναούτογλου Φωτεινή, η κα. Αγιαννίδου-

Αρβανίτη Σταυρούλα και ο κ. Χράπας Παντελής. Δυο άτομα από την αντιπολίτευση, ως 

τακτικά. Κύριε Μηλίδη; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα τακτικό μέλος… 

Δ.Σ. : Και αναπληρωματικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κι ένα αναπληρωματικό. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ο κ. Τατούδης τακτικό μέλος, ο κ. Κατιρτζόγλου αναπληρωματικό μέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατιρτζόγλου. Από… 

Δ.Σ. : Τακτικό η κα. Ηλιοπούλου, αναπληρωματικό ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος. Λοιπόν, συνεχίζοντας, ένας εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα 

του Δήμου  Εργατικό Κέντρο Σερρών ως τακτικό μέλος, έχει υποδειχθεί ο κ. Παραστατίδης 

Ηλίας του Παναγιώτη από τις Σέρρες και ως αναπληρωματικό μέλος του Εργατικού Κέντρου 

Σερρών ο κ. Γρηγοριάδης Χρήστος του Ευαγγέλου από την Αναγέννηση. Πέντε δημότες με 

πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο ως τακτικά μέλη. Η κα. Μεντίζη Μαρία, η κα. 

Ζαφειριάδου-Μπουρδάρη Βασιλική, ο κ. Σαμσάρης Πέτρος, ο κ. Μπαλκούρης Πέτρος και η κα. 

Κηπουρού Μαριάνθη μετά από γενική συνέλευση των εργαζομένων της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης έχει εκλεγεί η κα. Κηπουρού Μαριάνθη. Ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα… 

Δ.Σ. : Από το Εργατικό Κέντρο δεν έχει, Πρόεδρε; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, τέσσερις πολίτες κι ένας εκπρόσωπος εργαζομένων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέσσερις πολίτες αναγνώστηκαν και επαναλαμβάνω ως τακτικά μέλη η κα. 

Μεντίζη Μαρία, η κα. Ζαφειριάδου-Μπουρδάρη Βασιλική, ο κ. Σαμσάρης Πέτρος, ο κ. 

Μπαλκούρης Πέτρος, από τη γενική συνέλευση ανέφερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχει 

εκλεγεί η κυρία, από τους εργαζόμενους δηλαδή της…η κα. Κηπουρού Μαριάνθη και ως 

αναπληρωματικά αντίστοιχα είναι η κα. Μυγδαλιά Κωνσταντινιά, η κα. Ομηρίδου Γεσθημανή, η 

κα. Λόλα Φωτεινή, η κα. Τσεχερίδου Παναγιώτα και από την γενική συνέλευση των 

εργαζομένων ως αναπληρωματικό μέλος εξελέγη η κα. Σαββατιανού Χρυσούλα. Λίγη ησυχία 

σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό είναι το σχήμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μέσα στους τέσσερις δημότες έχουμε…ως αξιωματική αντιπολίτευση να 

προτείνουμε άτομο με γνώση του αντικειμένου που θα…την επιχείρηση να πάει μπροστά ακόμη 

καλύτερα. Έχετε την πλειοψηφία νομίζω, μπορείτε να…τη δυνατότητα να προτείνουμε ένα 

άτομο από την αξιωματική αντιπολίτευση, τέσσερις δημότες. Έναν στους τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, θα μπορούσα ίσως να το δεχτώ αυτό το οποίο λέτε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Με μεγάλη…στο αντικείμενο, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προσέξτε. Ήδη αυτά τα άτομα με τα οποία ήρθαμε σε επαφή έχουν ήδη 

ενημερωθεί ότι θα είναι μέλη του συγκεκριμένου ενδεκαμελούς τμήματος της ΚΕΔΗΣ. Λοιπόν, 

δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αφαιρέσουμε κάποιον για να βάλουμε κάποιον άλλον. Δεν είναι, 

δεν είναι νομίζω σωστό και ηθικό να το κάνουμε. Εάν όμως μου λέγατε, μου κάνατε δυο, τρεις, 

τέσσερις μέρες πιο μπροστά την αντίστοιχη πρόταση βεβαίως και θα ήταν, θα είχε αποδεχτεί το 

Σώμα, η συμπολίτευση αυτήν την πρότασή σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προβώ σε αυτήν την ενέργεια. Λυπάμαι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έχω το λόγο, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίαρχο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι; 

Νομίζω αυτή τη στιγμή αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και εκτός των άλλων πρέπει να σας 

ομολογήσω ότι είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά, το είχα ζητήσει και στην προηγούμενη, την 

πρώτη  θητεία,  μόλις  κάναμε  την έναρξη της θητείας στο Δημοτικό Συμβούλιο και…η άρνηση  



 

 

 

της δημοτικής αρχής και του Δημάρχου προσωπικά ήταν κατηγορηματική, είναι 

καταγεγραμμένο αυτό…πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο και προς το δημοκρατικότερο. 

Βλέπω ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ειλικρινά το λέω και υπήρχε η πρόθεση αλλά… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν με πήρατε τηλέφωνο, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ έπρεπε να σας πάρω τηλέφωνο; Εσείς…ένα άτομο; Για όνομα του Θεού… 

Λοιπόν, επίσης ως Πρόεδρος, να ολοκληρώσω λίγο την εισήγηση, ως Πρόεδρος της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται ο κ. Δήμου Ιωάννης και ως Αντιπρόεδρος η κα. Μπιτζίδου-

Σαρακενίδου Σοφία. 

Δ.Σ. : Προτείνεται, όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προτείνεται. Προτείνεται, ορίζεται προς ψήφιση, έτσι; 

Δ.Σ. : Έτσι λέει ο νόμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίζεται προς ψήφιση, έτσι είναι ο δόκιμος όρος. Παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Σε συνέχεια, κ. Πρόεδρε, του κυρίου…για μας είναι προσβολή το να λέτε 

ότι έχετε μιλήσει με κάποια μέλη τα οποία…το Συμβούλιο…βλέπω και την πρώτη φορά στο 

πρώτο Συμβούλιο που συγκροτήθηκε και το δεύτερο απουσιάζουνε και ειδικά στον τομέα του 

πολιτισμού με μεγάλη δράση στις Σέρρες άτομα πολύ αξιόλογα και απορώ γιατί δεν μπορεί να 

είναι μέσα παραδείγματος χάρη ένας Σπύρος Γιαννακάρης, ένας…ένας…ένας…άνθρωποι με 

μεγάλη διαδρομή και μεγάλη προσφορά στον τόπο μας. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να…αυτούς 

και να συμβάλλουν… σε τόσο μεγάλο…η Κοινωφελής Επιχείρηση. Και δεν είναι δυνατόν να 

λέτε κιόλας ότι συζητήσατε ενδοπαραταξιακά ότι θα είναι αυτοί. Σήμερα αποφασίζουμε εδώ στο 

Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, δεν έγινε κατανοητό αυτό το οποίο είπα, κ. Χρυσανθίδη, δεν το 

κατανοήσατε μάλλον. Όταν…κάνεις πρόταση στα άτομα αυτά και κάποια από αυτά τα άτομα 

που προτείνεις αποδέχονται, κάποια δεν αποδέχονται. Έτσι ακριβώς έχει το θέμα. Έτσι; Χωρίς 

παρεξηγήσεις… 

Δ.Σ. : Δηλαδή πρέπει ενημερωθούν αυτοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρέπει να ενημερωθούν, δηλαδή εδώ θα φέρουμε ονόματα τα οποία δεν θα 

έχουν ερωτηθεί; Και θα πουν όχι μετά και ξανά…διαδικασία; Καταλάβατε; 

ΧΥΡΕΣ : Εντάξει το κατανοώ, κατανοητό αυτό το οποίο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. 

ΧΥΡΕ : …όμως ο συγκεκριμένος ο οποίος δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει…την αίθουσα 

ρωτηθήκανε; Το συγκεκριμένο κομμάτι αν θέλουν να μπούνε; Νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να 

το κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι και η πρότασή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Παρακαλώ…ο πολιτισμός δεν είναι κτήμα ούτε δικό σας, ούτε κανενός, 

είναι της Σερραϊκής κοινωνίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο ποιος; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ο πολιτισμός. Είστε υποχρεωμένοι να αναδείξετε άμεσα…και αν εσείς 

συμφωνήσετε, δικαίωμά σας είναι αυτό, αυτό σημαίνει ότι…ο οποίος έχει εκδώσει τόσα βιβλία 

τα οποία είναι πανελληνίως αναγνωρισμένα και σε όλο τον κόσμο. Είναι προσβολή, προσβολή 

για τη Σερραϊκή κοινωνία. Παρακαλώ να τον βάλετε μέσα διότι το επιτάσσει η λογική, το δίκιο 

και η Σερραϊκή κοινωνία. Οπωσδήποτε να πάει ο Τζανακάρης μες στο συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. Μηλίδης και ο κ. Χρυσανθίδης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πίστευα θα πάρω πιο πειστική απάντηση από σας για το θέμα της 

πρότασης που έκανα να μπει άτομο από πρόταση δικιά μας το οποίο έχει παράξει έργο στην 

ΚΕΔΗΣ. Εάν θέλετε αναφέρομαι και συγκεκριμένα ο κ. Αναστασιάδης…ο οποίος χρημάτισε και 

πολλά χρόνια και Πρόεδρος ΚΕΔΗΣ και έχει κάνει έρευνα στο έργο, έχει αποδώσει έργο θα 

μπορούσε ναι, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα μέλος για την ευόδωση των σκοπών της ΚΕΔΗΣ 

και  του  Δήμου. Ως προς τα, νομίζω ότι αυτό που είπατε επαναλαμβάνω ότι το κυρίαρχο όργανο  



 

 

 

είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήξερα ότι πρέπει να κάνουμε τηλεφωνικές συνεννοήσεις, δεν 

έχω μάθει σε τέτοιου είδους διαδικασίες και βέβαια όταν είχα λάβει και την αρνητική απάντηση 

την πρώτη φορά. Σταματώ εδώ το θέμα, νομίζω είναι λάθος, είναι εις βάρος της επιχείρησης να 

μη βάλουμε μέσα τίποτα  με τους άλλους δημότες. Βεβαίως αν τους είπατε όπως είπατε 

προηγουμένως τηλεφωνικά ή κατ’ ιδίαν, βέβαια, δεν είναι ωραίο τώρα να τους πείτε ότι δεν 

είσαι, δεν είναι ωραίο, αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι σωστή κατά τη γνώμη μου, 

δεν…πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να προχωράει, να πάει μπροστά και πάει μπροστά με τέτοιες 

διαδικασίες. Τώρα ως προς τα μέλη που είπατε, συμφωνούμε στην πρόταση των μελών σαν 

παράταξη πλην τις προτάσεις του Προέδρου του κ. Δήμου με την οποία διαφωνούμε γιατί; Όχι 

ότι έχουμε κάτι προσωπικό με τον κ. Δήμου, όμως πιστεύουμε ότι η πορεία του στην ΚΕΔΗΣ 

δεν ήταν πετυχημένη, δεν είχε κάνει το έργο που έπρεπε, ήτανε, είχε πάρα πολλές αντεγκλήσεις 

μες στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα ΚΕΔΗΣ που δεν συνάδουν με έναν Πρόεδρο μιας τόσο 

μεγάλης επιχείρησης, δεν συνάδουν και επιπλέον δημιουργήθηκαν πάρα πάρα πολλά θέματα και 

ενδοϋπηρεσιακά μέσα στην ΚΕΔΗΣ. Δηλαδή αυτή η μεγάλη Κοινωφελής Επιχείρηση του 

Δήμου Σερρών η οποία είχε ένα τεράστιο έργο να κάνει δυστυχώς δεν έγινε όπως πιστεύουμε 

εμείς ως παράταξη. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι δεν θα, δεν τον ψηφίζουμε ως Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ. 

Αυτός είναι ο λόγος καθαρά θέση πολιτική επαναλαμβάνω. Πιστεύω ότι οι σκοποί της ΚΕΔΗΣ 

δεν έχουν επιτευχθεί με Πρόεδρο τον κ. Δήμου και φάνηκε στην όλη διαδικασία των δυο ετών 

που συνεδριάζουμε…τόσα χρόνια. Για τις άλλες υποψηφιότητες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τα μέλη σας είπα την πρότασή μας, 

προτείνονται αυτοί οι τέσσερις, ο κύριος…ο κύριος…ο κύριος…ο κύριος…έπρεπε να 

συμπεριληφθούνε στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται σήμερα. Όμως ξεκινώντας 

να σας πω ότι ο πολιτισμός, κ. Πρόεδρε, είναι χώρος συνεύρεσης και συναίνεσης, γι’ αυτό 

λοιπόν έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι…να είναι μέσα. Εμείς όμως πρέπει να αιτιολογήσουμε τη θέση 

μας σχετικά με το, τη θέση την οποία προτείνετε, στη θέση του Προέδρου την οποία προτείνετε 

στον κ. Δήμου και θα τοποθετηθώ επί του θέματος τεκμηριωμένα για την παράταξή μου η οποία 

ακριβώς εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτή την τοποθέτηση. Προ ημερών…δώσαμε μια 

συνέντευξη στην οποία ενημερώσαμε το Σερραϊκό λαό το τι ακριβώς…και χτυπήσαμε το 

καμπανάκι για τα, πριν είναι πολύ αργά. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε εδώ πέρα…εμείς οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ότι και να βεβαιώσουμε ότι όλα είναι ορθά…και να δώσουμε την 

εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο το οποίο θέλετε να τοποθετήσετε ως Πρόεδρο. Θέλω να 

επιχειρηματολογήσουμε για ποιους λόγους εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την τοποθέτηση 

την οποία εσείς θα κάνετε μια κι έχετε πλειοψηφία. Πραγματικά ζητήσαμε κάποια στοιχεία από 

τους…επισκεφτήκαμε την ΚΕΔΗΣ από την παράταξή μας ζητήσαμε τα στοιχεία από τους 

υπηρεσιακούς παρουσία του κ. Προέδρου και παρουσία του λογιστή τον οποίον έχουν και θα 

αναφέρω ορισμένα ενδεικτικά τα οποία είναι στη διάθεσή σας για να δούμε και να συνεχίσω 

αυτό το οποίο είπε ο κ. Μηλίδης το τι ακριβώς συνέβη τα δυο χρόνια αυτά στη μεγάλη αυτή 

επιχείρηση του Δήμου μας η οποία έχει πολύ μεγάλο έργο και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά 

στους Σερραίους δημότες. Το έλλειμμα λοιπόν της επιχείρησης το οποίο καταγράφηκε και 

είναι…ανέρχεται σήμερα στο ένα εκατόν εβδομήντα περίπου με στοιχεία από το λογιστήριο το 

οποίο θα ανέλθει, θα ανέλθει, αυτά τα οποία δεν έχουν περαστεί στο σύστημα μέσα περίπου στο 

ένα τριακόσια με ένα τετρακόσια και μας έλεγε ο συγκεκριμένος Πρόεδρος 31/12ου το έλλειμμα 

θα είναι μηδέν στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει μεγάλος τερματισμός, να μην το πω 

κατακερματισμός, να μην το πω κατάτμηση των κονδυλίων…να καταλαβαίνει και ο κόσμος μια 

και…τα κανάλια, ότι σπάσαμε 90.000€ και τα μοιράσαμε χωρίς να κάνουμε διαγωνισμό, χωρίς 

διαφανείς διαδικασίες εκεί που θέλαμε. Έχουν γίνει αυθαίρετες ενέργειες χωρίς να ενημερώνεται 

το Δ.Σ. και είναι γνωστό σε όλους αυτό το οποίο συνέβη τότε στην…Υπάρχουν αρνήσεις τις 

οποίες  έχω   εδώ  των  υπαλλήλων,   προσέξτε  αγαπητοί  συνάδελφοι,  γιατί  πολλοί   δεν  είστε  



 

 

 

ενημερωμένοι, υπάρχουν αρνήσεις των υπαλλήλων πάνω από 50-60 οι οποίες δεν υπογράφουν 

τις προμήθειες. Υπάρχουν…εναντίον συναδέλφων και σε πολιτικό επίπεδο μέσα και εδώ μέσα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο με…Υπάρχει άρνηση χορήγησης εγγράφων τα οποία πήραμε από τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση με εισαγγελική εντολή μόνο. Ακόμη και σήμερα, σήμερα για να 

ξέρετε και είναι ντροπή αυτό για το συμβούλιο, για έναν Δημοτικό Σύμβουλο και δεν είναι το 

χρηματικό ποσό, αλλά για να πάρουμε αντίγραφα μας ανάγκασε να πληρώσουμε χαρτί για να 

πάμε…φωτοτυπίες για να μας χορηγήσει κάποια έγγραφα. Και σήμερα. Λυπάμαι πολύ. Και 

συνεχίζοντας θα πω ένα θέμα το οποίο ακούστηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες εδώ, αλλά δεν το 

λάβαν υπόψη σοβαρά. Μιλάμε για υπερτιμολογήσεις και μιλάμε για ένα κλιματιστικό, αγαπητές 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι ξεφεύγετε του θέματος. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Πέντε λεπτά. Όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέντε λεπτά αλλά… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Αιτιολογώ, αιτιολογώ, κ. Πρόεδρε…αιτιολογώ τους λόγους για τους 

οποίους η παράταξή μου δεν ψηφίζει τον Πρόεδρο, δεν κάνω τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς εδώ πέρα…αν θέλετε να θέσουμε αυτό το θέμα…σε μια άλλη συνεδρίαση. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Αν θέλετε…Αν τελείωσε ο χρόνος μου έχω άλλα τρία λεπτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαρίστως να…και να αποτελέσει τακτικό θέμα συνεδρίασης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αλλά τώρα έχουμε εκλογή μελών… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Εκλογή Προέδρου. Εκλογή Προέδρου έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προέδρου. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Άρα πρέπει να τεκμηριώσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στη συγκεκριμένη Κοινωφελή Επιχείρηση και λέμε τώρα για υπερτιμολογήσεις, 

υποτιμολογήσεις; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Βεβαίως. Μα με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε, με κόψατε ακριβώς εκεί…δεν 

θέλετε να ακούσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν έχω καμία πρόθεση… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …σεβόμενος το χρόνο ότι ξεπέρασα τα πέντε λεπτά βεβαίως να το 

σεβαστώ, έχω άλλα τρία λεπτά για να συνεχίσω μετά, πολύ ευχαρίστως. Στη δευτερολογία μου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ, κ. Πρόεδρε, παρακαλώ πάλι, εγώ δεν θέλω να μειώσω κανέναν 

άνθρωπο, διότι όλοι οι άνθρωποι είναι αξιόλογοι, συμφωνώ, όμως έχετε υποχρέωση, διότι 

κάποτε σας σεβόμουνα, διότι πίστευα ότι είστε πνευματικός άνθρωπος, δυστυχώς όμως 

βλέπω…ότι και λυπάμαι πάρα πολύ, τον Τζανακάρη τον Βασίλη πρέπει να τον βάλετε 

οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δυο λεπτά. Επειδή δεν επιθυμώ να δημιουργούνται εντυπώσεις εδώ μέσα και 

μιλάω με πολιτικό λόγο, με πολιτικές θέσεις, με τρεις γραμμές θα πω τρία πράγματα. Κάθε 

φορά, γιατί είμαστε, γιατί δεν ψηφίζουμε την υποψηφιότητα του Προέδρου του κ. Δήμου και 

λέω και πάλι ότι δεν είναι θέμα προσωπικό. Λοιπόν, πρώτον, όσες φορές σε οποιαδήποτε δράση 

ενεπλάκη η ΚΕΔΗΣ δυστυχώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ένταση, μεγάλη ένταση, με 

αποτέλεσμα να χάνει την ουσία του θέματος. Γιατί τάχα ένα σημείο αναφοράς, μια Κοινωφελής 

Επιχείρηση, μια επιχείρηση με πολιτισμό, κοινωφελής να είναι σημείο, αντί να είναι σημείο 

ταύτισης και αναφοράς θα πρέπει να είναι συνέχεια ένταση; Ένας λοιπόν λόγος είναι αυτός. 

Ένας δεύτερος λόγος που δεν τον ανέφερα στην πρώτη μου εισήγηση είναι ότι υπάρχουν και σε 

μένα προσωπικά  και στην  παράταξή μας  πολλές καταγγελίες  από μέρους  του προσωπικού για  



 

 

 

 

αυταρχική διοίκηση από μέρους του κ. Προέδρου. Υπάρχουν καταγγελίες πάρα πολλές. Βλέπετε 

ότι υπήρξαν κι άλλοι Πρόεδροι σε άλλους τομείς, δεν αναφέρομαι…Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι 

βασικοί, εμείς πιστεύουμε ότι σε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι και το Νομικό 

Πρόσωπο…θα πρέπει να είναι σημεία σύγκλησης και ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν το 

κοινωνικό σύνολο και τα θέματα πολιτισμού. Γιορτάζουμε φέτος και τα 100 χρόνια, θα πρέπει 

να είναι θέματα σύγκλησης, να έχουμε ταύτιση απόψεων για το καλό του Δήμου μας, για καλό 

των δημοτών μας. Αυτοί οι τρεις λόγοι είναι που μας αναγκάζουν να μην στηρίξουμε την 

υποψηφιότητα του κ. Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Τίποτα, τρία λεπτά να πω μόνο, κ. Πρόεδρε και συνεχίζω εκεί που 

σταμάτησα, γιατί έχει γίνει πολύς ντόρος γι’ αυτό που είχα πει και θα…κάποιοι συνάδελφοι, 

διότι γι’ αυτό μιλάμε για χρηστή διοίκηση, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε έναν Πρόεδρο που κάνει 

χρηστή διοίκηση κι εδώ υπάρχουν, κύριοι, τα χαρτιά τα οποία παραλαμβάνει ένα κλιματιστικό 

το οποίο είναι χρυσάφι. Το τι… αγορά. Εμείς την κάναμε την αγορά από αλλού και στο 

ίντερνετ, ευτυχώς υπάρχουν τα μέσα τα κοινωνικά και…τριπλάσια τιμή απ’ ό,τι είναι χρεωμένο. 

Άλλο χρεωμένο στο τιμολόγιο, άλλο παραδόθηκε. Όποιος θέλει να ενημερωθεί περισσότερο 

είναι στη διάθεσή σας στην υπηρεσία. Όμως όσον αφορά τώρα το ότι δεν λειτουργεί η υπηρεσία, 

πώς να είναι παραγωγική η υπηρεσία η οποία έχει…έχουν απομακρυνθεί οι υπάλληλοι 

λόγω…ευθύνης και λειτουργούμε με υπαλλήλους των προγραμμάτων. Πώς είναι δυνατόν να 

παράγουμε έργο και πώς είναι δυνατόν να επιτελέσουμε το έργο, για τους σκοπούς τους 

οποίους…αυτή η επιχείρηση. Και όλα αυτά βέβαια έχουν ευθύνη και τα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη 

τα οποία…καλή διάθεση ψηφίσανε τις προτάσεις του Προέδρου. Όμως και κλείνοντας, κ. 

Δήμαρχε, πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί, πρέπει 

να συζητάμε πολιτικά και να έχουμε αποτέλεσμα προς όφελος του Σερραϊκού λαού. Τα στοιχεία 

είναι τέτοια, αγαπητοί συνάδελφοι, που για μας και για όλους μας θα είναι καταστροφή εάν 

ξαναμπεί το ίδιο πρόσωπο Πρόεδρος στην ΚΕΔΗΣ. Γι’ αυτό ενδεχομένως σε κάποια στιγμή να 

θυμηθείτε ότι η χαλαρή ψήφος την οποία δίνετε σήμερα στον συγκεκριμένο Πρόεδρο για να 

δείξετε τη συνοχή της παράταξης θα αποβεί σε βάρος της επιχείρησης και σε βάρος των 

Σερραίων πολιτών. Αυτά όλα τα οποία είπα και τοποθετήθηκα, κ. Πρόεδρε, είναι στοιχεία τα 

οποία μας κάνουν ώστε να είμαστε αντίθετοι στην τοποθέτηση του συγκεκριμένου συναδέλφου 

ως Προέδρου της ΚΕΔΗΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης δυο λεπτά. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, καθώς ξέρετε γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Εγώ έχω κάνει 

το σύμβολο της πόλεως και τη σημαία της πόλεως. Τα έχω παραδώσει στο Δήμο Σερρών με όλη 

μου την ψυχή. Παρακαλώ εδώ και ένα χρόνο από την ώρα που εγκρίθηκε από το Υπουργείο 

Εσωτερικών τη σημαία των Σερρών να την τοποθετήσουμε σε όλες τις Κοινότητες. Έχουμε 100 

χρόνια, να την τοποθετήσουμε να ξέρουν ότι οι Σερραίοι υπάρχει δικιά τους σημαία. Είναι 

σημαντικό αυτό το πράγμα. Δυστυχώς όμως, κ. Πρόεδρε…να πούμε ότι ναι να την αναρτήσουμε 

τη σημαία των Σερρών σε κάθε Κοινότητα, σε κάθε δημόσιο κτίριο. Για ποιο λόγο;…με τον 

κύριο…με συνοδεία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και το Λύκειο Ελληνίδων…μαζί μου πήγαμε 

και αναρτήσαμε τη σημαία στη…Από κει κι ύστερα όμως…που έχουμε τα 100 χρόνια, κ. 

Πρόεδρε…σε όλες τις Κοινότητες. Να τη  βάλουμε, βέβαια να τη βάλουμε τη σημαία, 

παρακαλώ. Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, πριν πάμε σε ψηφοφορία, να επικροτήσουμε, να επικροτήσουμε ότι 

πρώτη φορά συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων και αυτό είναι θετικό. Στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το λόγο στον κ. Δήμαρχο για να κλείσουμε το θέμα. 



ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, καταρχήν η σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΣ γίνεται με νόμιμο τρόπο. Ό,τι προβλέπει η νομοθεσία, 

αυτό  προτείναμε.  Όσα  μέλη πρέπει  να   είναι από την  αντιπολίτευση,  ως…..  προτείνονται  οι  

 

συνδημότες μας, από ποιους φορείς επίσης κτλ. Ένα είναι αυτό. Για τον κ. Τζανακάρη που 

είπατε, ασφαλώς τον τιμούμε κι εμείς και ούτε τον αγνοούμε και μέσα στα 100 χρόνια θα 

υπάρξει εκδήλωση για τον Τζανακάρη, που αυτό δείχνει σεβασμό και τιμή προς το πρόσωπό 

του. Όμως δεν μπορούμε από την άλλη να αγνοήσετε ότι μες στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει 

ένας διανοούμενος, είναι ο κ. Σαμσάρης ο Πέτρος με περγαμηνές στον τομέα του, στην ιστορία. 

Λοιπόν και στο κάτω κάτω όποιον κι αν προτείνεις πάντα κάποιοι θέλουν να αντιπροτείνουν. Αν 

βάζαμε ξέρω γω τον Τζανακάρη θα λέγαν κάποιοι άλλοι γιατί βάζεις τον Τζανακάρη και δεν 

βάζεις κάποιον άλλον; Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ, ο Πρόεδρος της 

ΚΕΔΗΣ είναι ένας πετυχημένος Πρόεδρος, ένας Πρόεδρος που δούλεψε πολύ, θα φανεί 

σύντομα όταν θα μας έρθουν τα χρήματα από την ΕΕΤΑΑ αν η ΚΕΔΗΣ έχει ελλείμματα ή αν θα 

ξεχρεώσει. Τέλος του έτους βεβαίως δεν θα είχαμε πρόβλημα με τα χρέη, αλλά έγιναν 

δικαστήρια από ιδιώτες και δεν ήρθαν τα χρήματα ακόμα για να ξεχρεώσουμε. Θα έρθουν όμως. 

Από αύριο ο κ. Δήμου ως Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ μπορεί να πάρει τα χρήματα και θα δείτε ποια 

θα είναι τα οικονομικά της ΚΕΔΗΣ. Η ΚΕΔΗΣ θα αναπνεύσει και θα συνεισφέρει με τα, με τη 

χρηστή διοίκηση που γίνεται εκεί και στα 100 χρόνια με κάποιο ποσό που θα διαθέσει. Τώρα, 

όσον αφορά τα στοιχεία που ξέρω γω, οι καταγγελίες. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση, μπορείτε να 

φέρετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον κανονισμό, μπορείτε υπό μορφή 

ερώτησης, μπορείτε να, με υπογραφές κτλ να φέρετε θέμα και να κάνουμε μια πλατιά συζήτηση 

για όλες αυτές τις καταγγελίες, αρκεί να έχετε στοιχεία και να μην πέσουν κι αυτές οι 

καταγγελίες στο κενό όπως έπεσαν κι άλλες καταγγελίες, παραδείγματος χάρη για τα δάνεια, για 

τα 2.500 ρουσφέτια που κάναμε στη ΔΕΗ για τα χαράτσια της ΔΕΗ, για το JUMBO κι εκεί 

κουνούσατε χαρτιά, όταν σας έλεγα ότι ο κ. Παπαπαναγιώτου, ως τότε Νομάρχης δεν έκανε 

ανάκληση της άδειας αλλά ο προϊστάμενος της πολεοδομίας, χαρτιά κουνιούνταν και τότε, πέρα 

δώθε για εντυπώσεις. Όλα ήταν πυροτεχνήματα και πέσαν στο κενό. Δυστυχώς η ΚΕΔΗΣ όπως 

και οι άλλοι τομείς του Δήμου, όπως και ολόκληρη η τοπική αυτοδιοίκηση περνάει μια πολύ 

δύσκολη περίοδο και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω του Καλλικράτη και το ότι 

μπόρεσε να κρατηθεί και η ΚΕΔΗΣ στα επίπεδα που κρατήθηκε ήτανε θα έλεγα επίτευγμα. 

Λοιπόν, ο κ. Δήμου είναι ένας πετυχημένος Πρόεδρος και αξίζει ασφαλώς να συνεχίσει απ’ αυτό 

το πόστο του το έργο αυτό το οποίο ξεκίνησε και είμαι βέβαιος ότι η επιτυχία του θα είναι 

ακόμα μεγαλύτερη από δω και πέρα. Τώρα, εμείς δεν πρόκειται να έρθουμε εκδικητικά, επειδή 

δεν ψηφίζετε εσείς τον κ. Δήμου να μην ψηφίσουμε εμείς τους δικούς σας. Θα μπορούσαμε να 

το κάνουμε και αυτό. Εμείς θα τους ψηφίσουμε τους δικούς σας, σεβόμαστε τις προτάσεις που 

καταθέτετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε…και μπαίνει… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώθηκε, κύριοι συνάδελφοι, έγιναν ακουστές, ακούστηκαν όλες οι 

θέσεις, όλες οι θέσεις σεβαστές και το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι… 

Δ.Σ. : Την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την εισήγηση της παράταξης, ψηφίζεται όλος εκτός από τον Πρόεδρο, η κα. 

Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι για τον Πρόεδρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι για τον Πρόεδρο. Ο κ. Αναστασιάδης; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τον κ. Τζανακάρη, κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς ψηφίζετε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλο το συμβούλιο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εκτός από τον κ. Πρόεδρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός από τον Πρόεδρο. Η παράταξη του κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Την πρότασή μας, κ. Πρόεδρε.  



ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την πρότασή σας. 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όπως είπα, δηλαδή όχι στον κ. Πρόεδρο και…που προτείνετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι στα υπόλοιπα μέλη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τέσσερα πρόσωπα που σας είπα. Την πρότασή μας. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Φωτιάδη, δεν πρόλαβα να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε να καταγράψετε ξανά για άλλη μια φορά τα ονόματα; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είπαμε δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, μη μιλάτε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν ψηφίζουμε την πρότασή σας για Πρόεδρο τον κ. Δήμου και αιτιολογήσαμε 

και στη θέση των δημοτών, των επιφανών δημοτών, προτείνουμε τον κ. Τζανακάρη, τον κ. 

Δημούδη, τον κ. Λογαρνέ και τον κ. Παπαπαύλου. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Γαρνέ; 

Δ.Σ. : Λογαρνέ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμου; Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, η πρόταση της παράταξής του ο 

Γραμματέας και ο Πρόεδρος ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και 

ορισμός Αντιπροέδρου αυτού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τρίτο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : Εμάς, κυρία Γραμματέας, που προτείναμε…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και 

ορισμός Αντιπροέδρου αυτού. Αντικαθίσταται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ., δηλαδή ο κ. Δήμαρχος, από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Σταυρόπουλο Χριστόδουλο 

και ορίζεται ως Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το εν ενεργεία μέλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., κ. Θεοχάρης 

Μιχαήλ. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;…Ομόφωνα ναι; Θέμα τέταρτο.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Έχω μια παρατήρηση να κάνω. Την προηγούμενη φορά που ορίσαμε τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είχαμε ειπωθεί ότι θα ‘πρεπε να αλλάξει επιτέλους 

η ΕΚΑΣ, ο εκπρόσωπος της ΕΚΑΣ που βρίσκεται μέσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που 

πραγματικά όχι μόνο δεν προσφέρει, αλλά ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος είναι πολλές φορές, 

καταφέρεται και εναντίον διαφόρων θεμάτων που έρχονται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο…εργασιακά ζητήματα κι επειδή δεν έχουμε δει και να προσφέρει και τίποτα μέσω 

της ΕΚΑΣ αφού έχουμε κατά την άποψή μας από το πιο ακριβό νερό χωρίς να διαμαρτύρεται ο 

κ. εκπρόσωπος της ΕΚΑΣ και είχε ειπωθεί στο προηγούμενο συμβούλιο που έγινε ο ορισμός ή 

ένα μέλος του Εργατικού Κέντρου ή κάποιου άλλου φορέα μέσα και είπατε όταν θα γίνει ο 

επόμενος ορισμός ότι θα το δούμε και πραγματικά θα το αλλάξουμε. Δεν βλέπω όμως να ορίζετε 

κάποιον άλλον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχω καμία πρόταση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ., οπότε εγώ δεν μπορώ να προβώ σε 

καμία τέτοια ενέργεια. Αντικαθίστανται αποκλειστικά και μόνον τα μέλη… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αυτό λοιπόν θα ‘πρεπε να το ακούσουν τα μέλη που είναι και μέλη της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι θέμα απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ… 



ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Γιατί την προηγούμενη φορά…το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και δεν μπορούσα να αλλάξω τίποτε. Έτσι; 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, δεν…δεν ξέρουμε…πώς θα 

ψηφίσουμε...; 

Δ.Σ. : Μα δεν ψηφίζουμε…αντικατάσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ψηφίζετε όλα τα μέλη ξανά, ψηφίζετε τα μέλη τα οποία αντικαθίστανται, 

έτσι; Θέλετε να ακούσετε ξανά… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τα μέλη. 

Δ.Σ. : Έχουν θητεία τα μέλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχουν θητεία. Τετραετή θητεία. Παρακαλώ πολύ λίγη ησυχία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …σε υποδεικνύει τι να κάνεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι βέβαια. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αυτό κάνει, κ. Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : …διαδικασία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …και λυπάμαι πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο Πρόεδρος είναι ο κ. Αραμπατζής Θεόδωρος…ενημέρωση ο κ. 

Αναστασιάδης, οφείλω να τον ενημερώσω. Λοιπόν, ως Αντιπρόεδρος ορίζεται πλέον ο κ. 

Θεοχάρης Μιχαήλ εις αντικατάσταση του κ. Αγγελίδη. Ο κ. Κουρουτζίδης Νικόλαος, ο κ. 

Σαϊνατούδης Χρήστος, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον;…Τριαντάφυλλο, ο κ. Γεωργιτζίκης 

Αθανάσιος, ο κ. Τιτής Χρήστος… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι γι’ αυτόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ψηφίζετε γι’ αυτό, κ. Αναστασιάδη…Η κα. Βρούτζιου Ελισσάβετ και η κα. 

Στάμου, η οποία αντικαταστάθηκε από την; 

Δ.Σ. : Από την Γεωργία… 

Δ.Σ. : Δεν είναι αυτό το θέμα μας, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι αυτό το θέμα μας αλλά τέλος πάντων… 

Δ.Σ. : …δικούς τους εδώ μέσα; Ύστερα γιατί παίρνουν δυο η ώρα…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από την κα. Στάμου Γεωργία; 

Δ.Σ. : Στάμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από την κα. Στάμου Γεωργία…Λοιπόν, ομόφωνα ναι ψηφίζεται; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ θέλω να μπει η παρατήρηση για τον εκπρόσωπο τον συγκεκριμένο της 

ΕΚΑΣ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστή και καταγράφεται η παρατήρησή σας. 

Δ.Σ. : …κ. Πρόεδρε, είναι η ίδια. Όχι…ναι για τον Αντιπρόεδρο καμία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 11/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και 

ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. Μετά την παραίτηση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., κ. Πέτρου Αγγελίδη και της κας. Αποστολίδου Ραχήλ 

αντικαθίστανται αντίστοιχα από την κα. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία ως Πρόεδρο του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και από την κα. Αρναούτογλου Φωτεινή ως…η κα. Αρναούτογλου Φωτεινή ως 

Αντιπρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ομόφωνα ναι; 



Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 12/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. και 

ορισμός Προέδρου. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα πέμπτο, αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ., 

Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Σερρών. Είναι εννεαμελές αυτό το 

Συμβούλιο όπως γνωρίζετε, μετά τις παραιτήσεις του Προέδρου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ., κ. 

Καλαϊτζίδη Βασίλειου και του Αντιπροέδρου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ., κ. Αγγελίδη Πέτρου και του 

μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κ. Πολυτίδη Αποστόλου αντικαθίστανται από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους: πρώτον, την κα. Αρναούτογλου Φωτεινή, η οποία ορίζεται ως 

Πρόεδρος, αναπληρούμενη από τον κ. Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη, τον κ. Μυστακίδη Παύλο, ο 

οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από τον κ. Γαλάνη Στέργιο και τρίτον, από 

το Τεχνικό Επιμελητήριο ορίζεται ως τακτικό μέλος ο κ. Καφεστίδης Αναγνώστης, 

αναπληρούμενος από την κα. Μέλλιου Δήμητρα. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 13/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Αντικατάσταση αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση 

των μετόχων της Επιχείρησης «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έκτο, αντικατάσταση αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου στη γενική 

συνέλευση των μετόχων της Επιχείρησης «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.». Με την υπ’ 

αριθμόν 1240/10-1-2013 αίτηση παραίτησης του κ. Καλαϊτζίδη Βασιλείου από τη θέση του 

αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Επιχείρησης 

«Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.» ορίζεται ο Αντιδήμαρχος, κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης σ’ 

αυτή τη θέση. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 14/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός μέλους για την επανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έβδομο, ορισμός μέλους για την επανασυγκρότηση της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας. Το Δ.Σ. ορίζει…το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει έναν Δημοτικό Σύμβουλο 

ως Πρόεδρο και η συγκρότηση της επιτροπής θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Ως Πρόεδρο 

λοιπόν της επιτροπής ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κ. 

Μερετούδη Δημήτρη. Θέμα όγδοο. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι, για το εφτά, έτσι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 15/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα όγδοο, συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. Είναι για 

παραλαβή υλικών. Εδώ καλούμεθα να ψηφίσουμε την έγκριση των υποβαλλόμενων πρακτικών 

κληρώσεων που έχει γίνει από τους υπαλλήλους του Δήμου και τη συγκρότηση των 16 

επιτροπών με τη σειρά που αναγράφονται στα πρακτικά και με τα αντίστοιχα ονόματα τα οποία 

έχουν κληρωθεί… Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ δεν ψηφίζω αν δεν υπάρχουν μέσα Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δεν 

ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυστυχώς, κ. Αναστασιάδη…Είναι θέση σας βέβαια αυτή, είναι θέση σας και 

είναι σεβαστή. Ομόφωνα ναι; Ομόφωνα ναι εκτός του κ. Αναστασιάδη οι υπόλοιποι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της αριθμ. 197/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Σερρών με την επωνυμία: «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέμα ένατο, έγκριση της υπ’ αριθμόν 197/2012 Απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σερρών με την επωνυμία: 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου 

Σερρών». Κύριε Δούκα, έχετε το λόγο. Είναι έγκριση ουσιαστικά του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του νέου Νομικού Προσώπου του ΟΠΑΚΠΑ, έτσι; Αν θέλετε να πείτε δυο 

λόγια…Κάντε την εισήγησή σας. 

ΔΟΥΚΑΣ : Να πω το εξής, ότι το θέμα αυτό για τον Εσωτερικό Κανονισμό…Υπηρεσίας ήρθε 

και πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την ψήφιση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου τον Σεπτέμβριο του 2011, πήγε υπηρεσιακό, εγκρίθηκε από την 

Περιφέρεια, έφυγε στο Υπουργείο, μπλοκαρίστηκε γιατί έπρεπε να καταργηθούν θέσεις. Γύρισε 

πίσω μετά από εξάμηνο, καταργήθηκαν οι θέσεις αυτές και ξαναγυρνάει πάλι από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάει υπηρεσιακό για να ξαναφύγει πάλι για να πάει στο 

Εθνικό Τυπογραφείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί του θέματος; 

Δ.Σ. : Δηλαδή, κ. Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω, επ’ αυτού του σχεδίου που φέρατε…έρχεται 

σήμερα ως θέμα, έγκριση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες τοποθετήσεις, κάποιες 

παρατηρήσεις;…γιατί είδα τον Πρόεδρο, με συγχωρείτε αλλά που λέει είναι έτσι 

διαδικαστικό…διαδικαστικό μόνο. 

ΔΟΥΚΑΣ : Είπα…μπορεί ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος να κάνει αυτό που θέλει, απλά λέω ότι 

το θέμα αυτό πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο…από το Δημοτικό Συμβούλιο, πέρασε το 

θέμα αυτό. Εδώ ήρθε απλά, επέστρεψε για να καταργηθούν κάποιες θέσεις. Καταργήθηκαν οι 

θέσεις και ξαναφεύγει πάλι... 

Δ.Σ. : Οι παρατηρήσεις έγιναν στις προηγούμενες… 

Δ.Σ. : Δηλαδή…Γιατί δεν το φέρατε μόνο κατάργηση θέσεων; 

Δ.Σ. : …ολόκληρος ο οργανισμός… 



Δ.Σ. : Απλώς θέλει να πει ότι συζητήθηκε αυτό το θέμα, αυτό. 

 

 

 

 

 

Δ.Σ. : Ναι, εν πάση περιπτώσει και αν συζητήθηκε και μπορεί να ήταν δυο τη νύχτα, μπορεί να 

ήταν τρεις τη νύχτα, μπορεί δεν ξέρω τι, βλέποντάς το ξανά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες 

παρατηρήσεις που θα θέλαμε να ενσωματωθούν μέσα στον κανονισμό… 

Δ.Σ. : Ερώτηση. 

Δ.Σ. : …συγγνώμη, κύριε…συγγνώμη. Κι αν κάτι, κ. Πρόεδρε, κάτι μας διέλαβε της προσοχής 

τότε και το έχουμε παρατηρήσει τώρα, δεν πρέπει να το συζητήσουμε κι αυτό; Μπορεί να 

διέλαβε. Εσείς δυο φορές σαν Πρόεδρος φέρατε και ξαναφέρατε τον οργανισμό, άμα θυμάστε, 

τον προϋπολογισμό. Σας τα θυμίζω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ποιες θέσεις καταργήθηκαν και αν αυτές οι θέσεις ήταν καλυμμένες 

από…από τι προσωπικό και με τι σύμβαση εργασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δούκα. 

ΔΟΥΚΑΣ : Καταργούνται…δεν πρέπει να υπάρχουν θέσεις κενές. Κενές θέσεις καταργούνται 

και υπήρχε, ενημερωθήκαμε μάλιστα σήμερα και με τον Πρόεδρο ότι υπήρξε μια αλλαγή στο 

άρθρο 15 της σελίδας που έλεγε ότι οι θέσεις αυτές καταργούνται οπωσδήποτε με τη λήξη του 

χρόνου σύμβασης του άρθρου 205 κλπ, ενώ…το σωστό είναι οι συμβάσεις αυτές παύουν να 

ισχύουν με τη λήξη τους και παρατείνονται ή ανανεώνονται εφόσον υπάρχει νομική δυνατότητα. 

Είναι για τις θέσεις της ορισμένου χρόνου…ενώ οι…καταργούνται, με την απομάκρυνσή τους 

από το νομικό πρόσωπο καταργείται η θέση. Δεν θα ξανά υπάρξει. 

Δ.Σ. : Άρα προσωποπαγείς. 

ΔΟΥΚΑΣ : Αλλά οι ορισμένες, οι ορισμένου χρόνου… 

Δ.Σ. : …από; Είπατε ενημερωθήκαμε σήμερα… 

ΔΟΥΚΑΣ : Από τον Πρόεδρο του…Συμβουλίου για την αλλαγή αυτής της σελίδας που 

αναφέρει αυτήν την παράγραφο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα νομίζω ολοκληρώθηκε. 

Δ.Σ. : Τοποθετήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, ωραία. Άλλος; Τοποθέτηση επί του θέματος, ο κ. Μηλίδης, ο κ. 

Χρυσανθίδης. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κι εγώ κι εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και η κα. Σαραντίδου και ο Αντιπρόεδρος εάν δεν καλυφθεί. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, τρέχει το θέμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Δεν…να 

πω τα τετριμμένα, θα μιλήσω συγκεκριμένα περί οργανισμού ειδικού κτλ, κτλ. Εγώ πιστεύω ότι 

όπως το είδαμε…δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις του Καλλικράτη. Εκείνο που 

πρέπει να προσέξουμε και πιστεύω ότι δεν το έχει προσέξει το Διοικητικό Συμβούλιο και ο 

Πρόεδρος κατά κύριο λόγο ότι πολλές, πολλές δράσεις αλληλεπικαλύπτονται με δράσεις της 

ΚΕΔΗΣ κι έτσι επιγραμματικά θα αναφέρω ότι υλοποιεί λέει προγράμματα βοήθεια στο σπίτι. 

Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι θέμα της ΚΕΔΗΣ. Επίσης, πολιτιστικά προγράμματα για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, προγράμματα πάλι. Πιστεύω ότι αυτό είναι αλληλοεπικάλυψη. 

Επιπλέον θα πρέπει να φτιάξουμε οργανισμούς οι οποίοι να είναι πιο συνοπτικοί ενδεχομένως 

αλλά και πιο περιεκτικοί. Εδώ έχω διαπιστώσει ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συρραφή. Πολύ 

μεγάλη συρραφή από προηγούμενους Οργανισμούς Εσωτερική Λειτουργίας ή από άλλες 

υπηρεσίες ή από παλιότερους, έχω δει και αυτό και νομίζω κάποια πράγματα θα πρέπει να τα 

δούμε και να τα εξαλείψουμε. Εκείνο όμως το οποίο θεωρώ ότι είναι πολιτικά πολύ σημαντικό 

και νομίζω θίγει το Νομικό Πρόσωπο και κατ’ επέκταση το Δήμο των Σερρών είναι το εξής, 

εκχωρούνται πάρα πάρα πολλές αρμοδιότητες στους υπηρεσιακούς παράγοντες και ιδιαίτερα 

στον Διευθυντή του Νομικού Προσώπου. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν και να γίνουν 

κάποιες μικρές αλλαγές. Και θα αντιληφθείτε τι λέω. Υπογραφή παραδείγματος χάρη 



οικονομικής πράξεως. Ποιος είναι ο ρόλος του πολιτικού οργάνου; Γιατί εμείς ως αντιπολίτευση 

γενικότερα θα ζητάμε πολιτικές ενδεχομένως εξηγήσεις ή και ευθύνες αν υπάρχουν, δεν θα 

ζητάμε εξηγήσεις από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Το γραφείο οικονομικών, να το δούμε, κ.  

 

 

 

Πρόεδρε, αναθέτει σε ιδιώτη τους δοσοληπτικούς λογαριασμούς με τράπεζες, προμήθειες, 

πιστωτές κτλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο τι κάνει, παρίσταται απλώς; Είναι πολύ σημαντικά 

θέματα αυτά. Το ταμείο παρακολουθεί λέει την ταμιακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις 

πληρωμές. Σε αυτό υπάρχει ενημέρωση του Προέδρου του δημοτικού, του Διοικητικού 

Συμβουλίου; Και αν ναι, δεν το είδα πουθενά καταγεγραμμένο. Μπορεί να καταγραφεί μέσα 

στον οργανισμό αυτόν; Δεν το είδα πουθενά.   Επίσης, προτάσεις λέει από φορείς, από ιδιώτες 

κτλ. Απαντάει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος του τμήματος και λέει ο Διευθυντής. Μα για να 

απαντήσει θα πρέπει να έχει και άποψη ή να ξέρει ακριβώς τις στοχεύσεις του οργανισμού 

αυτού. Τις ξέρει ο κάθε Διευθυντής; Και εν πάση περιπτώσει, είναι αρμοδιότητά του; Εγώ 

νομίζω είναι αυτή αρμοδιότητα του Προέδρου και βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι 

πιστεύω, για να…μπαίνουν οι στόχοι. Δεν μπορεί αυτά να τα περιμένουμε από έναν  

Προϊστάμενο ή έναν Διευθυντή της υπηρεσίας. Και ένα άλλο που είναι στο άρθρο 2 στην αρχή, 

κ. Πρόεδρε, αυτό ζητώ μετ’ επιτάσεως να αλλάξει. Στη διεύθυνση και στα τμήματα επιλέγονται 

ή ορίζονται ως Προϊστάμενοι οι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου προσχολικής αγωγής. 

Ακούστε, επιλέγονται, φτάνει εκεί, το ορίζονται παραπέμπει σε άλλες εποχές και με άλλα 

κριτήρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι το γράφει ο νομοθέτης, ορίζεται. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν νομίζω ότι είναι του νομοθέτη, τον οργανισμό τον κάνουμε εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίζεται. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ο νομοθέτης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και σε άλλες περιπτώσεις νόμων ορίζεται, ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι αναφέρεται, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άλλο, επιλογή πάλι γίνεται με μια διαδικασία πιστεύω αξιοκρατική, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να μην πάμε σε άλλες εποχές, γι’ αυτό το… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, αλλά το ορίζονται παραπέμπει αλλού και για να καταλάβετε αυτό που είπα 

για συρραφή, ξέρετε τι λέει; Λέει ως Προϊστάμενοι οι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου 

προσχολικής αγωγής. Σταματάει εκεί, δεν είναι το Νομικό Πρόσωπο προσχολικής αγωγής 

σήμερα, είναι και κοινωνικής πολιτικής και αθλητισμού. Αυτό είναι αντιπατάρα που λέει ο 

κόσμος από προηγούμενο, έτσι; Για να σας αποδείξω τη συρραφή, κ. Πρόεδρε. Εντάξει; Λοιπόν 

και ένα που είναι επίσης πολύ σημαντικό, η κατανομή του προσωπικού γίνεται με απόφαση του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές 

γνώσεις των υπαλλήλων. Εδώ δεν υπάρχει διαφάνεια. Νομίζω ότι η απόφαση πρέπει να είναι 

του… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ένα λεπτό, κ. Πρόεδρε, ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε στη δευτερολογία… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ένα λεπτό, ένα λεπτό, δώστε μου μισό λεπτό να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και μετά να ενημερώνεται 

και να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν πρέπει να είναι πάγια τακτική του Προέδρου. 

Εγώ θα πω ότι κι άλλες φορές το έχουμε πει να έρχονται πιο οργανωμένες τέτοιες, τέτοιοι 

οργανισμοί κι άλλες φορές ψηφίσαμε, είπαμε ναι θα το ψηφίσουμε και τώρα θα το ψηφίσουμε 

αλλά θέλω αυτές οι παρατηρήσεις να μπουν μέσα στο σχέδιο του οργανισμού. Μπορεί να γίνει 

και τώρα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε συνεχώς συρραφή. Σας δώσαμε τη δυνατότητα να 

διορθώσετε, δυστυχώς επαναλαμβάνετε το ίδιο. Αυτή η προχειρότητα στην παράταξή μας και 

πιστεύω γενικότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν περιποιεί τιμή. Θα ήθελα λοιπόν, κ. Πρόεδρε, 



να επιληφθείτε του θέματος. Παρόλα αυτά δίνω τη δυνατότητα, κ. Πρόεδρε, ψηφίζουμε τον 

οργανισμό με τις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει. Ευχαριστώ και αν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη; 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, το θέμα…εμείς κάναμε τις παρατηρήσεις μας την πρώτη 

φορά που ήρθε, αλλά έχουμε εδώ να πάρουμε μια νέα απόφαση, άρα πρέπει να καταγραφεί η 

θέση και οι απόψεις της παράταξής μας. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι…ο 

οργανισμός…υπηρεσίας δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα όχι μόνο λειτουργικά αλλά 

και ως προς το κόστος του. Προβλέπει δυο αυτοτελή γραφεία, εννέα…δυο διευθύνσεις, 

δυο…γραφεία, εννέα…και εννέα τμήματα. Στο σύνολο αυτή τη στιγμή στο Νομικό Πρόσωπο 

υπηρετούν 84 υπάλληλοι οι οποίοι είναι τακτικοί και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου. Πρέπει να αντιληφθούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, ποια είναι η 

οικονομική κατάσταση, γενικά πώς λειτουργεί ο δημόσιος τομέας ώστε να τον βελτιώσουμε για 

να πάμε καλύτερα. Αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ με λίγα λόγια τι γίνεται; Γίνεται αυτή η…με 

τέτοιο τρόπο ώστε μια και γνωρίζουμε πολύ καλά το αντικείμενο θα υπάρχει τμήμα με ένα 

άτομο, δηλαδή δημιουργούμε τμήματα για να δίνουμε τα 250€ επίδομα Προϊσταμένων; Νομίζω 

ότι είμαστε εκτός κλίματος. Τώρα πάμε ως προς τις δυο διευθύνσεις. Βέβαια συμφωνούμε με τις 

δυο διευθύνσεις, σωστά οι δυο, διαφωνούμε όμως με την ύπαρξη των δυο…τμημάτων τα 

οποία…τα θέλει ο, για τον, τη διεκπεραίωση υποθέσεων Προέδρου, τα οποία μπορεί το 

διοικητικό τμήμα να ανταποκριθεί άριστα, να ενταχθούν εκεί. Επίσης πιστεύουμε ότι μια 

υπηρεσία η οποία διαχειρίζεται πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι δυνατόν να έχει ένα 

οικονομικό κι ένα διοικητικό τμήμα συγχωνευμένα. Θα πρέπει το οικονομικό τμήμα να είναι 

ξεχωριστό και τα υπόλοιπα τμήματα που υπάρχουν να γίνει ένα διοικητικό κι ένα για την τρίτη 

ηλικία που…εκεί για τα ΚΑΠΗ ώστε να έχουμε τρία τμήματα αντί τεσσάρων, να υπαχθούν 

δηλαδή στο διοικητικό τμήμα τα υπόλοιπα, πολιτισμού, αθλητισμού σε γραφεία. Επίσης 

διαφωνούμε και με τα πέντε τμήματα των παιδικών σταθμών, θα μπορούσαν να γίνουν οι 

παιδικοί σταθμοί της πόλης ένα τμήμα, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ένα τμήμα κι όπως είναι οι 

περιφερειακοί σωστά έχουν γίνει όλοι ένα τμήμα και να ‘χουμε τρία τμήματα. Άρα λοιπόν θα 

‘ναι…αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα 

δημιουργηθεί είναι ως προς τις αρμοδιότητες, επισήμανε ο κ. Μηλίδης, των Διευθυντών. Εδώ 

γίνονται πράγματα τα οποία είναι πρωτάκουστα. Δηλαδή είναι πραγματικά πρωτάκουστα. 

Δηλαδή…δημόσια διοίκηση λέει τι είναι αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, δηλαδή ο ένας 

Διευθυντής να επικαλείται τον άλλον. Αν θέλατε έτσι τότε, κ. Πρόεδρε, να κάνατε έναν Γενικό 

Διευθυντή και να φέρετε ένα Γενικό Διευθυντή για να λειτουργήσετε. Απουσιάζει από δω 

πραγματικά ο Προϊστάμενος, ο πολιτικός Προϊστάμενος. Δηλαδή είμαστε έρμαια των 

υπαλλήλων, δεν υπάρχει δηλαδή πουθενά αυτός ο οποίος θα επιβλέπει, θα ελέγχει, με την 

υπογραφή του τους υφισταμένους. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος, δεν μπορεί δηλαδή ο ένας 

Διευθυντής να εγκρίνει εισπράξεις όπως είπε…να εγκρίνει τις άδειες, ο άλλος, ο ένας 

Διευθυντής να…τον άλλο Διευθυντή. Μα αυτά τα ξέρετε, κ. Πρόεδρε, πολύ καλά, είναι 

πρωτόγνωρα και στο Δήμο μας ο Δήμαρχος υπογράφει, αποφάσεις υπηρεσιακών μεταφορών, 

άδειες κλπ, κλπ ο Δήμαρχος υπογράφει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να υπογράφουνε οι 

Διευθυντές και να λείπει…να μονογράφουνε βεβαίως ο Τμηματάρχης, ο Διευθυντής και να 

πηγαίνει στον Πολιτικό Προϊστάμενο. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, τα είχαμε 

επισημάνει και την άλλη φορά. Δεν μπορεί δηλαδή μετακινήσεις να υπογράφει ο Διευθυντής 

χωρίς να γνωρίζει ο Πολιτικός Προϊστάμενος, το Διοικητικό Συμβούλιο πότε θα κινούνται οι 

υπάλληλοι, πού πηγαίνουν, τι κάνουν. Αν είναι δυνατόν. Αυτά…τα επισημάναμε. Δυστυχώς 

αγνοηθήκανε. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό το φτιάξανε δηλαδή το…υπηρεσίας οι υπάλληλοι 

μαζί με κάποιους συνεργάτες στα μέτρα τους. Τι θέλω να πω. Δεν είναι δυνατόν να 

αποκλείονται ειδικότητες από Διευθυντές. Δηλαδή ένας που έχει την ειδικότητα ΠΕ Διοίκηση 

και Οργάνωση Επιχειρήσεων να μην μπορεί να επιλεγεί Προϊστάμενος στην προσχολική αγωγή. 

Μα είναι δυνατόν; Εδώ ασκούμε διοίκηση, αν αυτός δεν μπορεί, ποιος μπορεί; Και το αντίθετο, 



βέβαια το αντίθετο εκεί υπάρχει ότι μπορεί να πετύχει και…Είναι λοιπόν κάποια θέματα τα 

οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά, αποκλείουμε κάποιους 

ανθρώπους,   το   κάνουμε   όπως   στα   μέτρα   των   υπαλλήλων   για  να   βολευτούνε  και   να  

 

 

 

εξυπηρετηθούνε. Αυτές είναι…και πραγματικά αποκλείονται από την πρώτη διεύθυνση οι 

ειδικότητες ΠΕ νηπιαγωγών, ΤΕ νηπιαγωγών και προσέξτε, το προσχολικής αγωγής είναι ο 

κύριος…του νομικού προσώπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όλο το προσωπικό το 80% είναι 

προσωπικό προσχολικής αγωγής, το οποίο προσχολικής αγωγής λειτουργούσε, λειτουργούσε και 

το διοικητικό και το οικονομικό τμήμα άριστα χωρίς…τίποτα, δηλαδή ήτανε Διευθυντές ΠΕ 

νηπιαγωγών και ΤΕ νηπιαγωγών βρεφονηπιοκόμων. Αυτές αποκλείονται…διεύθυνση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ την τοποθέτησή σας. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ολοκληρώνω. Εδώ δεν ψηφίζουμε, κ. Πρόεδρε…υπαλλήλους αλλά όπως 

απαιτούν οι σημερινές κοινωνικές ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας μιας υπηρεσίας. Δείχνει 

για μια άλλη φορά την πολιτική απουσία, την προχειρότητα, δείχνει ότι κινείστε το λέω…στην 

ικανοποίηση των δικών σας ανθρώπων αδιαφορώντας για την…του Δήμου μας 

λειτουργώντας…και μη αντιλαμβανόμενοι το γενικό κλίμα που απαιτεί έλεγχο και οικονομία 

παντού. Εμείς, κ. Πρόεδρε, θα ψηφίσουμε τον…υπηρεσίας αλλά με αυτές τις παρατηρήσεις τις 

οποίες έχουμε κάνει και θα τις καταθέσουμε και στο Προεδρείο για να γνωρίζει η Γραμματεία. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιπρόεδρε. 

Δ.Σ. : Κι εγώ… 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, εγώ τουλάχιστον καλύφθηκα και από τον αρχηγό και από 

τον κ. Χρυσανθίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου έχει το λόγο. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι. Ένα δευτερόλεπτο. Καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω και είναι απορίας 

άξιον πώς μπορεί να διαφωνούμε με έναν κανονισμό και να ψηφίζουμε ναι. Τέλος πάντων… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …με συγχωρείτε πάρα πολύ…παρατηρήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …πολύ προσεκτικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κοιτάξτε, υπάρχουν… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εκ των πραγμάτων… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ψηφίζουν ναι με αυτές τις παρατηρήσεις…Γιατί δηλαδή… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν ζήτησα να…ήταν ρητορική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάντε την τοποθέτησή σας. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι. Λοιπόν, ήταν ρητορική. Τέλος πάντων, δεν μπορεί…στιγμή να 

καταργούμε θέσεις και να μας βρίσκει σύμφωνους και να το περνάμε έτσι αβίαστα και να λέμε 

ναι στην κατάργηση θέσεων μέσα σε ένα τόσο σημαντικό νομικό πρόσωπο που εκ των 

πραγμάτων θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Όποιος πει ναι γι’ αυτό το πράγμα είναι σαν να κλειδώνει την 

πόρτα του νομικού προσώπου στο μέλλον. Αυτό να το έχετε καθαρά υπόψη σας γιατί δεν μπορεί 

όλα αυτά να δέχονται αβίαστα και να λέμε συμφωνούμε μας ήρθε ένα χαρτί από το Υπουργείο 

και καταργούμε θέσεις, είτε είναι αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου. Χώρια που δεν θα 

έπρεπε να υπάρχουν καθόλου ορισμένου χρόνου και πραγματικά να είναι όλοι μόνιμοι 

υπάλληλοι σε ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο με τόσες σημαντικές αρμοδιότητες, αλλά εδώ θα 

έπρεπε να φαίνεται η αντίδρασή μας, όχι το δεχτήκαμε από το Υπουργείο και υπογράφουμε, το 

φέρνουμε και το ψηφίζουμε όλοι ναι. Και κάποια στιγμή θα πρέπει οι τοπικοί άρχοντες να 

αρχίσουν να αντιδράν σε κάποια που στέλνει το Υπουργείο, γιατί αύριο το Υπουργείο θα 

πει…και θα πρέπει να υπάρχει αντίδραση. Ας ξεκινήσουμε από αυτά… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …δυο λεπτά; 



Δ.Σ. : Μισό λεπτό, όχι παραπάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ ωραία. 

 

 

 

 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, εκ του αποτελέσματος κρίνεται αυτός που διοικεί έναν οργανισμό και δη 

έναν οργανισμό τόσο πολύ μεγάλο. Εγώ πάντως πρέπει να συγχαρώ τον κ. Δούκα διότι…να 

οργανώσει έναν πράγματι σημαντικό οργανισμό και ποτέ μα ποτέ δεν έχω ακούσει κανένα 

παράπονο…στην πόλη…οργανισμό και συγχαίρω ιδιαίτερα και ας είναι…δεν πειράζει…έναν 

ψήφο…δεν γίνεται, αλλά μπράβο του και δεν περίμενα ότι θα μπορέσει να πετύχει σ’ αυτόν τον 

οργανισμό. Τον συγχαίρω και ψηφίζω ναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …να πάμε σε δευτερολογία, συνάδελφοι; Αν ολοκληρώθηκε το θέμα…Να 

κλείσουμε το θέμα; Να μπει σε ψηφοφορία; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, να κλείσει το θέμα, να πω δυο λόγια μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πείτε. 

Δ.Σ. : Ότι ο οργανισμός αυτός φτιάχτηκε από έναν άνθρωπο που ήταν συνεργάτης της 

δημοτικής αρχής, τον κ. Πάσχο, επιστήμονα, σε συνεργασία με τους διευθυντάδες της 

προσχολικής αγωγής, του αθλητικού οργανισμού μέρες και νύχτες…το φτιάχναν, το 

καταστρατήγησαν έτσι όπως έπρεπε και το μόνο σωστό και στο μόνο που συμφωνώ με τον κ. 

Χρυσανθίδη είναι ότι ο κύριος όγκος του οργανισμού αυτού, του νομικού προσώπου, είναι οι 

παιδικοί σταθμοί. Στα ΚΑΠΗ, στην κοινωνικής πολιτικής δεν έχουμε κανέναν, δυο υπάλληλοι 

είναι…δεν έχουμε ούτε έναν. Στον αθλητικό οργανισμό έχω δέκα άτομα για τα γήπεδα. Ο 

κύριος όγκος είναι η προσχολική αγωγή, είναι οι παιδικοί σταθμοί. Γι’ αυτούς θα δουλεύουμε κι 

εμείς κι αυτοί για τα παιδιά. Όσον αφορά τώρα για το βοήθεια στο σπίτι…το βοήθεια στο 

σπίτι…γι’ αυτό και έχουμε…τίποτα άλλο. Ευχαριστώ….Δεν μπορούσε να γίνει, αν μπορούσε θα 

γινόταν. Επειδή ήταν στο ΚΕΦΟ. Εμείς…το ΚΕΦΟ είναι του νομικού προσώπου. Άρα και το 

βοήθεια στο σπίτι αφού ανήκει στο ΚΕΦΟ είναι σε μας. Κι εγώ ήθελα να το…δεν το ήθελα. 

Αλλά δεν γινόταν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κλείνουμε; 

Δ.Σ. : …με τις παρατηρήσεις, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : …έχουν καταγραφεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ψηφίζετε με τις παρατηρήσεις… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου, ναι ο κ. Αναστασιάδης. 

Δ.Σ. : Είπαμε ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η παράταξη του κ. Φωτιάδη με τις παρατηρήσεις που έκανε ο κ. 

Χρυσανθίδης…ορίστε; 

Δ.Σ. : …τις έχουμε καταθέσει ήδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Κύριε Δήμου; Κύριε Δημητρίου; Ναι, ναι, ναι, ναι… ναι και ο 

Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η δαπάνη δεν 

υπερβαίνει τα 5.896,40€, έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 

του Π.Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/1999. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δέκατο, συγκρότηση 

επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.896,40€, έτους 



2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Προεδρικού Διατάγματος 

171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 229/1999. Θητεία της επιτροπής ένα 

έτος,  η επιτροπή είναι τριμελής, σε αυτήν την περίπτωση επειδή έχει αλλάξει ο νόμος θα πρέπει,  

 

 

 

γι’ αυτό έχω φέρει αυτό το κουτάκι εδώ πέρα το οποίο ετοίμασε η γραμματέας, θα γίνει 

κλήρωση για δυο τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη. Τώρα, υπάρχουν εδώ όλοι οι 

συνάδελφοι με τα ονοματεπώνυμά τους… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Να το διαβάσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, παρακαλώ τη γραμματέα να διαβάσει τα ονόματα. Τώρα οι 

απόντες…Όλα τα ονόματα.  

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Λοιπόν…Αθανάσιος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάποιος να τα διπλώνει, ναι.  

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Σαραντίδου Ερμοφύλη, Γάτσιος Αθανάσιος, Χρυσανθίδης Βασίλειος, 

Ηλιοπούλου Σταλακτή, Γκότσης Ηλίας, Ίντος Δημήτριος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Αγοραστός 

Αγοραστός. 

Δ.Σ. : Απουσιάζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει σημασία…Όλοι στην κληρωτίδα. Αυτό προβλέπει ο νομοθέτης. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Αναστασιάδης Αντώνιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Χουρουζίδης Νικόλαος, Φωτιάδης 

Στέφανος, Τατούδης Παναγιώτης, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Δινάκης Κωνσταντίνος, Μηλίδης 

Θεόδωρος, Παπαβασιλείου Βασίλειος, Καλαϊτζίδης Βασίλειος, Στεργίου Νικόλαος, Μερετούδης 

Δημήτριος, Δημητρίου Ευστράτιος, Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης. 

Δ.Σ. : Όλοι θέλουν αυτοί δηλαδή; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κασαπίδης…Ναι όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : …ότι είναι όλα τα ονόματα εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κι αυτός που θα αρνηθεί θα πρέπει να έχει ένα σοβαρό λόγο άρνησης, 

έτσι;…δεν θέλω έτσι. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Μπιτζίδου Σοφία, Δήμου Ιωάννης, Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, Μυστακίδης 

Παύλος, Δούκας Γεώργιος, Χράπας Παντελής, Νιζάμης Δημήτριος, Θεοχάρης Μιχαήλ, 

Παπαδοπούλου Φωτεινή, Αγιαννίδου Σταυρούλα, Αποστολίδου Ραχήλ, Αραμπατζής Θεόδωρος, 

Αρναούτογλου Φωτεινή…Δημήτριος… 

Δ.Σ. : Και ο Πρόεδρος…; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Γαλάνης Στέργιος, Σούζας Ζαχαρίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος όχι…Εάν κληρωθώ εγώ δεν μπαίνω σε επιτροπές, έτσι; 

Δ.Σ. : Επειδή βάλατε το όνομα, γι’ αυτό λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει σημασία. Όλα τα μέλη…Ελάτε, κ. Χρυσανθίδη, ελάτε να τραβήξετε τον 

πρώτο κλήρο…Λοιπόν, βλέπετε αλλού και τραβάτε όποιο να ‘ναι…Αγοραστός, απουσιάζει. 

Δ.Σ. : Τι τον βάλατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει σημασία. 

Δ.Σ. : Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία… 

Δ.Σ. : Αφού απουσιάζει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Αγοραστός, υπάρχει αναπληρωματικός που θα πηγαίνει. Αυτή είναι η 

διαδικασία, κύριοι συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : Τράβα κι άλλο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναπληρωματικό μέλος τώρα, έτσι; 

Δ.Σ. : Σαραντίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαραντίδου Ερμοφύλη…Λοιπόν, βάλε άλλο ένα μέλος, τακτικό. 

Δ.Σ. : Θεοχάρης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θεοχάρης…ακόμη ένα, Βασίλειε. Αναπληρωματικό μέλος τώρα. 

Δ.Σ. : Χρυσανθίδης. 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρυσανθίδης…τελικά, Βασίλη. Χρυσανθίδης, οκέι…Λοιπόν, επίσης εδώ έχει 

γίνει με κλήρωση πάλι έχει κληρωθεί ένας υπάλληλος ΠΕ ως τακτικό μέλος ο κ. Πολυδάμας 

Γεώργιος και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Μπαριάκας Πολυχρόνης. Έτσι; Πάμε, ομόφωνα 

ναι νομίζω συμφωνεί το Σώμα όλο. 

 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 18/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του 

Π.Δ. 270/11-3-1981 ΦΕΚ 77), για το έτος 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο θέμα, ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, 

άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 270/11-3-1981 ΦΕΚ 77, για το έτος 2013. Κι εδώ η 

επιτροπή είναι τριμελής. Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, να έρθει, ποιο μέλος θέλει να ‘ρθει να μη 

φωνάζω εγώ με…Η κα. Ηλιοπούλου, πρόταση του γραμματέα, η κα. Ηλιοπούλου. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λέει, λέει, λέει…Σίγουρα…στην εισήγηση διαβάζετε; Την εισήγηση 

διαβάζετε;…Είναι ελλιπής στο θέμα αυτό αλλά πρέπει να γίνει με κλήρωση. Το έχουμε ψάξει… 

Δ.Σ. : Όλες οι επιτροπές με κλήρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλες οι επιτροπές με κλήρωση βάσει νόμου. Θα σας διαβάσω και… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, δεν…την εισήγηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει. 

Δ.Σ. : Η άλλη έλεγε όμως για κληρώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κανονικά μέσα και αυτά. Συμφωνούν πρώτα απ’ όλα οι δικηγόροι;…Για 

την…μπράβο…Μισό λεπτάκι θα τα ανακατώσουμε πάλι…Ωραία. Λοιπόν, κοιτάχτε εκεί και 

βγάζετε. Το πρώτο μέλος τακτικό είναι;…Νικόλαος. 

Δ.Σ. : Αυτό είναι…απαγορεύεται. 

Δ.Σ. : Εγώ νομίζω ότι υπάρχει διαπλοκή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, καμιά. Λοιπόν, το δεύτερο μέλος; 

Δ.Σ. : Αναπληρωματικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναπληρωματικό βέβαια. Ο κύριος; Στεργίου Νικόλαος αναπληρωματικός του 

κ. Χουρουζίδη…Άλλα δυο. Τακτικό μέλος τώρα, το δεύτερο τακτικό μέλος. Δυο πιάστε, το 

πρώτο που θα ανοίξετε είναι το τακτικό και το δεύτερο αναπληρωματικό.  

Δ.Σ. : Καλαϊτζίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλαϊτζίδης Βασίλης και το δεύτερο, το αναπληρωματικό;…Βασίλη, τυχερός, 

τυχερός. Αρχίζω και πιστεύω αυτό που είπε ο κ. Γκότσης. 

Δ.Σ. : Και από κει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρυσανθίδης Βασίλης ναι. Λοιπόν, ως γραμματέα της επιτροπής, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, η κα. Πιστικόζογλου Αγγελική. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 19/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 

του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δωδέκατο, πάλι με κλήρωση, ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για 

την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Νόμου 3463/2006, ΦΕΚ 114/8-6-2006 

τ.Α΄, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Λοιπόν, εδώ θέλουμε έναν δημοτικό, λέει 

η εισήγηση για δυο Δημοτικούς Συμβούλους όμως εδώ θέλουμε έναν Δημοτικό Σύμβουλο ως 

τακτικό μέλος και έναν Δημοτικό Σύμβουλο ως αναπληρωματικό μέλος και ορίζει τον Πρόεδρο, 



έτσι το δεύτερο μέλος, ο δεύτερος Δημοτικός Σύμβουλος δηλαδή παίρνει τη θέση του από τον 

Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, έτσι; Άρα θα σηκωθεί άλλο ένα μέλος τώρα από  

 

 

 

 

 

την παράταξη του κ. Μηλίδη…Κύριε Αναστασιάδη, θέλετε; Η κα. Σαραντίδου, ας έρθει η κα. 

Σαραντίδου…ξαναβάζουμε στην κληρωτίδα, θα τα ανακατέψουμε κιόλας… 

Δ.Σ. : Παπαδοπούλου Φωτεινή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, αυτή είναι τακτικό μέλος και ένα ακόμη θα βγάλετε, αναπληρωματικό 

μέλος. Παπαδοπούλου… 

Δ.Σ. : Νιζάμης Δημήτριος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και Νιζάμης Δημήτριος, αναπληρωματικός. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση επιτροπής για αυθαίρετη βοσκή. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε και στο δέκατο τρίτο θέμα, συγκρότηση επιτροπής για αυθαίρετη βοσκή. 

Λοιπόν, εδώ θέλουμε δυο Δημοτικούς Συμβούλους, δυο τακτικά μέλη, δυο αναπληρωματικά... 

Δ.Σ. : Βάλτε τον Γκότση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν και απουσιάζει, Μπόικος Αθανάσιος… 

Δ.Σ. : …Δημήτριος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναπληρωματικό μέλος, ε; Ως δεύτερο τακτικό; 

Δ.Σ. : Θεοχάρης Μιχαήλ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θεοχάρης Μιχαήλ και αναπληρωματικό; 

Δ.Σ. : Δεν ξέρω αν δεν έχει…αν τα έβαλαν όλα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναπληρωματικό μέλος λοιπόν ο κ. Καλαϊτζίδης Βασίλης…Ναι. Ένας 

υπάλληλος του Δήμου ως τακτικό μέλος είναι ο κ. Σαρακατσάνης Απόστολος  και ως 

αναπληρωματικό μέλος η κα. Μέλιου Παναγιώτα. Εντάξει; Ωραία. Υπ’ όψιν στην εισήγηση 

μέσα αναφέρεται σε αυτό το θέμα ότι δεν θα υπάρχει αμοιβή στους Δημοτικούς Συμβούλους, 

έτσι; Ξεκαθαρίζεται…Ναι, η πρόταση είναι να μην υπάρχει αμοιβή. Συμφωνεί το Σώμα; 

Δ.Σ. : Βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου χρήσης υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δέκατο τέταρτο θέμα. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού 

ορίου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Ομόφωνα 

ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 22/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δήμο Σερρών προς υλοποίηση της 

λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο 

Σερρών στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – 

Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 

επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δήμο Σερρών προς υλοποίηση 

της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο 

Σερρών στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα 

Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-

2013». Εδώ ο κ. Μερετούδης είναι εισηγητής, αν θέλετε να πείτε δυο λόγια για την εισήγησή 

σας. Παρακαλώ έχετε το λόγο, κ. Μερετούδη. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι. Όπως θα 

θυμόσαστε με την κατεπείγουσα συνεδρίαση που είχαμε κάνει στις 24-7-2012 για τη δημιουργία 

του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, είχαμε ζητήσει από τη 

διαχειριστική αρχή του προγράμματος να μας εγκρίνει τέσσερα, τέσσερις θέσεις στελεχών. Μια 

κοινωνιολόγο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, έναν ψυχολόγο πανεπιστημιακής, 

έναν νομικό πανεπιστημιακής και έναν κοινωνιολόγο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Δ.Σ. : Κοινωνικό λειτουργό. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Κοινωνικό λειτουργό, ναι. Η διαχειριστική αρχή μας ενέκρινε δυο θέσεις, 

της κοινωνικής λειτουργού και του ψυχολόγου. Μας έχει, μας απέρριψε το νομικό και μας έχει 

διαβεβαιώσει προφορικά βέβαια ότι θα εγκρίνει και τον κοινωνιολόγο. Σας παρακαλώ για την… 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : …της λειτουργίας του προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας να ψηφίσετε το θέμα. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις ναι. 

Δ.Σ. : Δυο ενέκρινε. Την τρίτη θέση για ποιο λόγο, για ποιο φορέα;…και μια τρίτη θέση, τρεις 

είναι στο σύνολο… 

Δ.Σ. : Η άλλη θέση που έχουν εγκρίνει δεν είναι για το συμβουλευτικό… 

Δ.Σ. : Ξέρω…Ποιο είναι, αυτό ρωτάω. 

Δ.Σ. : Για ενεργειακές μεταφορές. 

Δ.Σ. : Και τι ειδικότητα; 

Δ.Σ. : Το οποίο θα μπει μάλλον στο επόμενο συμβούλιο. 

Δ.Σ. : Τι ειδικότητα έχει αυτός που… 

Δ.Σ. : Πολιτικός μηχανικός με ειδικότητα στις ενεργειακές μεταφορές, το οποίο το έχει μάλλον 

ο κ. Μυστακίδης νομίζω. Η σύμβαση είναι, είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου και θα έχουμε δικαίωμα για ανανέωση άλλο ένα χρόνο μέχρι το πέρας του 

προγράμματος. 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; Ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Ναι, όχι παρατήρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρατήρηση. 

 

 

 

 

Δ.Σ. : Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της γενικής διεύθυνσης τοπικής αυτοδιοίκησης 

λέει για τρεις θέσεις… 

Δ.Σ. : Είναι λάθος διατυπωμένο, είναι οι δυο και η μία… 

Δ.Σ. : Γιατί ισχύει θεωρητικά αυτό το έγγραφο του υπουργείου, παρά το έγγραφο… 

Δ.Σ. : Σάκη. 

Δ.Σ. : …αναφέρει ότι μια θέση είναι για… 

Δ.Σ. : Σάκη, είναι λάθος διατυπωμένο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;…Ανοίξτε το μικρόφωνο. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε…του υπουργού, όλα τα άλλα είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυο και τη μία τη διεκδικούμε. Αυτό λέει. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. /2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Καφετζή Πέτρου από κατεχόμενη 

δημοτική έκταση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δέκατο έκτο θέμα, έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Καφετζή 

Πέτρου από κατεχόμενη δημοτική έκταση. Ομόφωνα ναι;…Θα ακούσετε πρώτα την εισήγηση 

του κ. Μυστακίδη του Αντιδημάρχου, του αρμόδιου Αντιδημάρχου και μετά θα σας δώσω το 

λόγο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα 

οικόπεδο που βρίσκεται μέσα στην πράξη εφαρμογής της γειτονιάς Ομόνοια-Καλύβια εμβαδού 

1.096,96 τετραγωνικών μέτρων το οποίο είναι, έχει τον αριθμό 6 στην πράξη και βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 488. Το οικόπεδο αυτό αποτελεί τμήμα του αγροτεμαχίου 2738Ζ όπως 

δόθηκαν αυτοί οι αριθμοί στη διανομή, στην οριστική διανομή του αγροκτήματος Σερρών το 

έτος 1936 και ήτανε χαρακτηρισμένο στο κτηματολόγιο της οριστικής διανομής ως κοινός 

δρόμος, όλο αυτό το τεμάχιο το 2738, άρα και το μέρος 2738Ζ και περιήλθε στην κυριότητα του 

Δήμου με απόφαση Νομάρχη. Μετά από επιτόπιο έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 

Σερρών και σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την πράξη εφαρμογής 

διαπιστώθηκε ότι το οικόπεδο αυτό των 1.096,96 τετραγωνικών μέτρων που είπαμε ότι είναι, 

κατέχεται ή κατεχότανε, γιατί…από τον Καφετζή Πέτρο του Κυριάκου, ο οποίος έχει 

προχωρήσει και σε κατασκευή κτισμάτων. Ο συγκεκριμένος πολίτης ειδοποιήθηκε από την 

υπηρεσία μας να το αφήσει ελεύθερο, αλλά μέχρι σήμερα συνεχίζει να το κατέχει και παρακαλώ 

να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την, παρακαλώ να πάρουμε απόφαση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για τη σύνταξη…διοικητικής αποβολής σε βάρος του ανωτέρω, βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 178, παράγραφος 4 του Νόμου 3463/2006 και για τη σύνταξη αυτή γνωρίζετε ότι 

αρμόδιος είναι ο κ. Δήμαρχος, για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου. Ευχαριστώ.  

Δ.Σ. : Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Ερωτήσεις, θέλετε να δώσω το λόγο…Παρακαλώ. Αν θέλετε σε ένα 

μικρόφωνο δίπλα να καθίσετε. 

ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ : Λέγομαι Λαπατώνης Δημήτριος, δικηγόρος Σερρών του κ. Καφετζή Ηλία, 

είναι ο γιος του Πέτρου, ο κ. Πέτρος έχει αποβιώσει. Η γειτονιά νομίζω τη γνωρίζει καλά και ο 

κ. Δήμαρχος, από κει κατάγεται, πρόκειται για την οδό Πιττακού πια που είναι μέσα στο σχέδιο, 

είναι ο δρόμος που οδηγεί κάτω από τις γραμμές…αυτοκινητοδρόμου. Όντως όπως λέει ο κ. 



Μυστακίδης δόθηκε ένας δρόμος…50 μέτρων από την υπηρεσία. Δρόμος 50 μέτρων δεν υπήρξε 

ποτέ…7-8 μέτρα και νομίζω προβλέπεται γύρω στα 15 με το μελλοντικό σχέδιο. Τι έγινε σ’ 

αυτό; Εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες εκεί. Απλώς κάποιοι εγκαταστάθηκαν μέσα στο δρόμο και 

άρα  δεν  μπορούσε να  τους τον  παραχωρήσει η υπηρεσία για αποκατάσταση και κάποιοι εκτός  

 

 

 

δρόμου γιατί αυτά ήταν εκτός σχεδίου πόλεως και αποκαταστάθηκαν από την υπηρεσία. Λοιπόν, 

ο πατέρας του κ. Καφετζή, ο Πέτρος ο αναφερόμενος είχε την ατυχία να εγκατασταθεί μέσα στο 

φερόμενο δρόμο και όλοι οι υπόλοιποι στη σειρά είναι χτισμένος…αυτός ο δρόμος και άμα 

αποβάλλετε τον κ. Καφετζή πρέπει να αποβάλλετε και όλους τους υπόλοιπους για την ισονομία, 

έτσι; Δεν υπάρχει κάποιο κτίσμα το οποίο είναι εκτός της οικοδομικής γραμμής των υπολοίπων. 

Εγώ από όσο θυμάμαι το δρόμο αυτόν από 15 χρονών, δηλαδή 35 χρόνια, είναι κτισμένα αυτά 

από πάντα. Ο κ. Δήμαρχος…Συνεπώς δεν μπήκε κάποιος τώρα να το καταλάβει αυτό, μπήκαν 

πρόσφυγες οι οποίοι το κατέλαβαν αυτό, κάποιοι είχαν την ατυχία να καταλάβουν μέρος του 

δρόμου και κανένας δεν θέλησε να το αποχαρακτηρίσει. Στον κ. Μυστακίδη έχω καταθέσει…ο 

πατέρας του κ. Καφετζή…ο Πέτρος δεν…από το Δήμο ποτέ. Δηλαδή στην αποτίμηση…του 

έτους ‘60-‘62 που είναι έγγραφο του Δήμου φέρεται σαν ιδιοκτήτης σε οπωρώνα Πέτρος 

Καφετζής…την υπηρεσία. Στην πράξη εφαρμογής επίσης φερόταν αρχικά ιδιοκτήτης ο Πέτρος 

Καφετζής, διορθώθηκε μετά από παρέμβαση του…στο κτηματολόγιο. Από το ’75 ο Πέτρος 

Καφετζής ζητούσε εξαγορά από το Δήμο, ο οποίος υπ’ όψιν ήταν ένας αγράμματος άνθρωπος, 

απ’ ό,τι μου είπαν ελληνικά δεν γνώριζε πολλά-πολλά, πήγαινε σε κάποιους δικηγόρους…τα 

ζητούσαν, προχωρούσε ο Δήμος, μόλις έβλεπε ότι ήταν δρόμος και δεν μπορούσε να 

παραχωρήσει σταματούσε αυτό το πράγμα. Ξανά ζητούσε την επόμενη φορά…και φτάσαμε 

μέχρι τώρα. Ο γιος ο Ηλίας Καφετζής αγόρασε το όμορο, αλλά το αγόρασε από κάποιον 

πρόσφυγα που είχε την τύχη να εγκατασταθεί σε εκτός δρόμου. Σας έχω λοιπόν εδώ μέσα χαρτιά 

της υπηρεσίας που έκαναν όλοι… όπου η διεύθυνση, η τοπογραφική τότε υπηρεσία σε 

υπόμνημα που εξέδωσε το ’79 αναφέρει σαν, αυτό αγόρασε ο κ. Ηλίας Καφετζής 

από…πρόσφυγα και αυτό είναι το 3316 που έγινε το δημοτικό οικόπεδο, αναφέρει σαν γείτονα 

τον Καφετζή Πέτρο του Κυριάκου. Λοιπόν, γι’ αυτό το λόγο είναι μέσα ο κ. Ηλίας σαν 

κληρονόμος του Πέτρου Καφετζή. Συνεπώς δεν πρόκειται για κατάληψη που έγινε τώρα, 

πρόκειται για μια κατάληψη που έγινε το είκοσι τόσο, ήδη από το ’37 υπήρχε…κι έγιναν 

κτίσματα…για λόγους ισονομίας αν αποβάλλετε αυτόν θα πρέπει να αποβάλλετε όλους στη 

σειρά και τι ζητάμε εμείς. Έχει την ατυχία να είναι από τα δημόσια κτήματα που δόθηκαν στο 

Δήμο. Αν δεν είχε δοθεί θα είχαμε χρησικτησία με τις καινούριες διατάξεις περί κτηματολογίου. 

Στην περιοχή…έχουν γίνει τέτοια δικαστήρια και κερδήθηκαν από τους ιδιώτες, τα οποία πρώτη 

φορά περιήλθαν στο Δήμο το τέσσερα και άρα μπορούσε να συμπληρωθεί η 

χρησικτησία…Ζητάμε να σταματήσει για το λόγο αυτό εδώ και μόλις έρθει κάποιος νόμος ή ο 

1080/1980 για εξαγορά κοινοτικών εκτάσεων και δημοτικών να επαναφέρει ο κ. Ηλίας πια 

Καφετζής την αίτηση και να το εξαγοράσει. Θα είναι άδικο, προφανώς άδικο όλοι οι υπόλοιποι 

να μην πειράζονται και επειδή κάποια γειτόνισσα ενοχλήθηκε και έκανε καταγγελία στον κ. 

Ηλία Καφετζή να…αυτός από το οικόπεδο στο οποίο γεννήθηκε και όλοι οι υπόλοιποι να 

παραμένουν στη θέση τους. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε προσωπική αντίληψη της οδού 

Πιττακού που οδηγεί στον…και δεν τίθεται σε αμφισβήτηση. Αυτά δεν νομίζω και ο κύριος…να 

τα αμφισβητήσει…Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη και αυτό είναι το αίτημα του κ. Καφετζή, να 

παραμείνει ως έχει διότι είναι μια κατάσταση από το είκοσι τόσο, με την ατυχή εγκατάσταση 

του πατέρα του σε δρόμο που δεν αποχαρακτηρίστηκε από κανέναν…όμως το τέσσερα με την 

πράξη εφαρμογής, άρα μπορεί να το εξαγοράσει…Σας έχω ένα φάκελο με όλα αυτά τα έγγραφα, 

δεν νομίζω ο κ. Μυστακίδης να τα αμφισβητήσει αυτά, τα κατέθεσα και με υπόμνημα στον κ. 

Μυστακίδη. 

Δ.Σ. : Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης των εγγράφων, όπως ακριβώς είπατε η ατυχία αυτού του 

ανθρώπου ήταν ότι εγκαταστάθηκε σε δρόμο και όπως ξέρετε ο δρόμος δεν παραχωρείται, ούτε 



καν έχει γίνει κάποιος αποχαρακτηρισμός. Αυτή τη στιγμή και με την πράξη εφαρμογής το 

οικόπεδο αυτό χαρακτηρίζεται ως δημοτικό. Αυτή είναι η…τώρα… 

Δ.Σ. : …εξαγοράς… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν τελειώσει… 

 

 

 

 

Δ.Σ. : Επιπλέον βλέπω εδώ στο τοπογραφικό ότι υπάρχουν κάποια κτίσματα τα οποία είναι μέσα 

στην πρασιά, μέσα στους δρόμους, κάποια τμήματα αυτών των κτισμάτων, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση πρέπει να υπάρχει μια δέσμευση ότι ο δρόμος πρέπει να ανοίξει...  

Δ.Σ. : …ιδιωτική περιουσία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Προτείνω να…το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα προχωρήσουμε…η εισήγηση 

αυτή είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη και την πράξη 

εφαρμογής το οικόπεδο είναι κανονικό οικόπεδο, δεν υπάρχει δρόμος. Καταλάβατε; Είναι 

κανονικό οικόπεδο και σύμφωνα με το νόμο έχει δικαίωμα να το εξαγοράσει ο 

άνθρωπος…γεννήθηκε αυτός… 

Δ.Σ. : Αυτό είναι μια άλλη… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αυτό παραχωρήθηκε από το κράτος στο Δήμο, ενώ ο πρόγονός του το είχε 

ήδη πάρει διότι αυτοί…ήμασταν πρόσφυγες και όταν είχαν έρθει από την πατρίδα τους οι 

άνθρωποι αυτοί…δεν κλέβανε τότε γιατί μας διώξανε με τα σκυλιά οι Τούρκοι και ήρθαμε εδώ 

κυνηγημένοι… 

Δ.Σ. : …δικαιούταν ένα… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …αδικία, διότι ο άνθρωπος πήρε ένα οικόπεδο για να βάλει την οικογένειά 

του και αυτό έκανε, δεν υπήρχε, αν υπήρχε δρόμος σήμερα, δεν υπάρχει…πράξη εφαρμογής δεν 

υπάρχει δρόμος. Είναι κανονικό οικόπεδο… 

Δ.Σ. : Εγώ θα συμφωνούσα να εξεταστεί το θέμα αν μπορεί να γίνει κάποια εξαγορά, αυτή τη 

στιγμή ο νόμος ο οποίος ισχύει, δηλαδή να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο μόνο με εξαγορά, με 

δημοπρασία… 

Δ.Σ. : Παλαιότερο αίτημα για εξαγορά δεν υπάρχει; 

Δ.Σ. : …έχει αμφισβητηθεί ο 1080/1980 έχει αμφισβητηθεί και περιμένουμε απάντηση για το αν 

είναι αντισυνταγματικός ή όχι και εκκρεμούν θα έλεγα πάρα πολλές, δεκάδες υποθέσεις που 

έχουν ζητηθεί οικόπεδα με τον 1080/1980 που έλεγε ότι όποιος κατέχει ένα ακίνητο πάνω από 

15 χρόνια μπορεί να το πάρει και χωρίς δημοπρασία. Υπάρχουν τέτοια αιτήματα αλλά είναι σε 

εκκρεμότητα. 

Δ.Σ. : Κύριε Αντιδήμαρχε, μια λεπτομέρεια. Επειδή παραχωρήθηκε από το κράτος στο Δήμο και 

επειδή αυτά που ήταν ήδη όταν είχαν έρθει οι πρόσφυγες μπορέσαν και τα πήρανε για να 

μπορέσουν να βάλουν την οικογένειά τους…στο δρόμο, δεν υπάρχει καμιά ατιμία. Και γι’ αυτό 

το λόγο εμείς που είμαστε το όργανο αυτό που μπορούμε να δικαιώσουμε μια…να το 

δικαιώσουμε, να τα αγοράσει ή με δημοπρασία… 

Δ.Σ. : Εάν συμφωνεί το Σώμα θα έπρεπε να το αποσύρουμε το θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …στο θέμα αυτό, οποιοσδήποτε άλλος θέλει να ρωτήσει. Παρακαλώ, κύριε... 

Δ.Σ. : Επειδή μένω στην περιοχή εκείνη τα πράγματα είναι έτσι όπως ακριβώς τα είπε ο 

δικηγόρος, ο κ. Λαπατώνης. Αυτό το οικόπεδο κι αυτά τα κτίσματα, αυτό το σπίτι είναι εδώ και 

80 χρόνια. Ο Καφετζής ο Πέτρος, ο πατέρας, ο παππούς ας πούμε του κληρονόμου, δεν ξέρω 

ποιος είναι, του Ηλία; Ναι, ο μπαμπάς του Ηλία πέθανε εδώ και χρόνια, το διεκδικούσε, δεν 

μπόρεσε, αγράμματοι άνθρωποι ήταν, θα μπορούσαν αυτά να τα είχαν πάρει από το ’65 με μία 

αίτηση…στη διεύθυνση γεωργίας. Λοιπόν και τέτοια εκεί υπάρχουν αρκετά. Τώρα έχουμε αυτά 

τα στοιχεία που έφερε ο δικηγόρος, εγώ θα έλεγα να εξετάσουμε αυτά τα στοιχεία και να το 



ξαναφέρουμε το θέμα. Αν μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα το ότι είναι χαρακτηρισμένος εκεί 

δρόμος, αν αυτό μπορεί να ξεπεραστεί γιατί όχι να μην αδικήσουμε τον συμπολίτη μας. Αλλά 

εγώ θα έλεγα να το αποσύρουμε και να το ξαναφέρουμε… 

Δ.Σ. : Μια πρόταση να κάνω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια πρόταση. Ναι; 

 

 

 

 

Δ.Σ. : Να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο, μετά από αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος…στο 

Δημοτικό Συμβούλιο αν όντως υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι στον ίδιο 

δρόμο είναι…Εγώ λέω αυτό, κ. Δήμαρχε και κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για να μη 

δώσουμε μια αίσθηση προς την κοινωνία ότι ερχόμαστε μεμονωμένα να πάρουμε μια απόφαση 

για ένα συγκεκριμένο πολίτη και δεν εφαρμόζονται…ισονομία…όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…Ο κ. Δημητρίου, μετά…ναι. 

Δ.Σ. : …τον κ. Αντιδήμαρχο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος…ο κ. Μηλίδης, ποιος άλλος; Ο κ. Δινάκης…Όλοι, αλλά… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, μιλήσατε…μιλήσατε δυο φορές επί του θέματος. Λοιπόν, 

κ. Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, επειδή μεγάλωσα και μένω σε αυτή τη γειτονιά, όλα τα οικόπεδα δίπλα στο 

οικόπεδο αυτό που συζητιέται σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο, στο ίδιο σύνορο και όλοι έχουν 

χτίσει σπίτια. Θα είναι άδικο να φύγει το συγκεκριμένο οικόπεδο. Πρέπει όλα στη σειρά, είναι 

ακριβώς το ίδιο… 

Δ.Σ. : Θα εξεταστούν όλα… 

Δ.Σ. : …κ. Πρόεδρε, η πρόταση…συνολικά…συνολικά, δεν γίνεται μεμονωμένα… 

Δ.Σ. : …απλά ο Αντιδήμαρχος με τις υπηρεσίες να το δουν και να αλλάξουν αν είναι δυνατόν. 

Μπορούν να το κάνουν αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε όλη τη σειρά, σε όλη τη σειρά και στα υπόλοιπα. 

Δ.Σ. : Ε βέβαια, τι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο Αντιπρόεδρος…Για να το κλείσουμε, έτσι;…το θέμα. 

Παρακαλώ…Παρακαλώ μη μιλάτε.  Μη μιλάτε!...Μην κάνετε κουβέντα μεταξύ σας. Σας 

παρακαλώ πολύ. 

Δ.Σ. : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, όπως, από σύμπτωση φυσικά καταγόμαστε από εκείνη την 

περιοχή, γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά το θέμα, είναι πέρα ως πέρα αληθή αυτά που έχει δηλώσει 

ο κύριος συνήγορος του κ. Καφετζή, είναι γεγονός ότι εκεί οι αποθήκες τουλάχιστον εγώ 55 

ετών τις θυμάμαι πώς ήτανε, υπάρχουν κάποιες άναρχες δομήσεις σε όλη την περιοχή αυτά όμως 

θα πρέπει υποχρεωτικά να τα δούμε συνολικά και όχι μεμονωμένα, σε καμία περίπτωση 

μεμονωμένα διότι θα αδικηθεί κάποιος ο οποίος μπορεί να βάλλεται από κάποιον άλλο γείτονα ή 

άλλον δημότη… Ευχαριστώ… 

Δ.Σ. : Κι εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κι εσείς;…Πες μας. 

Δ.Σ. : Βασικά υπήρχε…2010 αυτοί οι οποίοι κατείχαν…να κάνουν αιτήσεις και να πάρουν τα 

οικόπεδα χωρίς δημοπρασία. Τώρα αυτός έγινε ανενεργός το 2010 και περιμένουμε να ξανά 

κινηθεί. Οπότε καλά είναι να παγώσει και δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλα θέματα οπότε 

παγώνει μέχρι να ξαναενεργοποιηθεί ο νόμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό. 

Δ.Σ. : Ο νόμος του 2010 ήταν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Όσοι κάναν αιτήσεις τα πήραν τα οικόπεδα. 

Δ.Σ. : Τέλος, τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη; 



Δ.Σ. : Παρακάτω. 

Δ.Σ. : Παρακάτω. 

Δ.Σ. : Το θέμα του δρόμου που λέτε, από την ώρα που έγινε πολεοδομική μελέτη, έγινε πράξη 

εφαρμογής…τελείωσε. Αυτά τα…κ. Αντιδήμαρχε, είναι στην πρασιά που δεν είναι μέρος του 

δρόμου, είναι μέρος του οικοπέδου, οπότε δεν τίθεται θέμα…να το…και κατά 

περίπτωση…φέρουμε θέματα όπως κάναν αίτηση οι δημότες εδώ... 

 

 

 

 

Δ.Σ. : Το θέμα του δρόμου ότι ήταν χαρακτηρισμένο ως δρόμος κοινός αναφέρθηκε για να 

δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι δεν έχει μέχρι τώρα, δεν το ‘χει πάρει μέχρι τώρα ο Καφετζής, 

ενώ άλλα αντίστοιχα έχουν παρθεί διότι δεν ήταν χαρακτηρισμένα…αυτή τη στιγμή, αυτή τη 

στιγμή εφόσον έγινε η πράξη εφαρμογής…έχει χαρακτηριστεί το μεγαλύτερο μέρος είναι 

οικόπεδο, αλλά…αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία άλλη διαδικασία, δεν υπάρχει διαδικασία να 

δοθεί το οικόπεδο παρά μόνο με εκποίηση ή με δημοπρασία. Αν αργότερα αλλάξει ο νόμος… 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης για την καταστροφή ή την εκποίηση άχρηστων υλικών του 

Δήμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο έβδομο, το θέμα δέκα έξι αποσύρεται. Λήψη απόφασης για την 

καταστροφή ή την εκποίηση άχρηστων υλικών του Δήμου. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη ενός 

επιστημονικού συνεργάτη, δικηγόρου, στο Δήμο Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την 

πρόσληψη ενός επιστημονικού συνεργάτη, δικηγόρου, στο Δήμο Σερρών με κριτήρια ΑΣΕΠ. 

Δ.Σ. : Ένα λεπτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Θα διαβάσατε την εισήγηση του κ. Αμαξόπουλου, του νομικού μας συμβούλου, ο οποίος, 

όσοι διαβάσατε φυσικά την εισήγηση, τεκμηριωμένα λέει για ποιο λόγο πρέπει να στελεχωθεί η 

νομική υπηρεσία του Δήμου και με έναν ακόμη νομικό. Λοιπόν, οι δυο νομικοί σύμβουλοι που 

είχαμε…για τον, στον πρώην Δήμο, τον προ Καλλικράτη Δήμο. Τώρα στον Καποδιστριακό 

Δήμο. Λοιπόν, ο Δήμος έχει μεγαλώσει και είναι γεγονός ότι μερικές φορές δεν προλαβαίνουν 

να παραστούν και στα δικαστήρια. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουν να εξετάσουν όλες τις υποθέσεις 

και γι’ αυτό μου ζήτησαν την πρόσληψη ενός νομικού συμβούλου. Όμως πρόσληψη νομικού 

συμβούλου αυτή τη στιγμή, πρόσληψη δηλαδή μονίμου προσωπικού δεν μπορεί να γίνει και μου 

είπανε να, μου πρότεινε, μου προτείνανε να πάρω επιστημονικό συνεργάτη έναν νομικό τον 

οποίο δεν θα πάρω για τις δικές μου ανάγκες όπως ήταν οι άλλη τρεις συνεργάτες που έχω, αλλά 

θα δουλεύει σαν πραγματικός υπάλληλος και θα βοηθάει τους δυο νομικούς συμβούλους. Εγώ 

προτείνω να τον πάρουμε, να σχηματιστεί και μια διαπαραταξιακή επιτροπή τέσσερα άτομα από 

κάθε παράταξη και με κριτήρια ΑΣΕΠ που θα βάλει η παράταξη να κάνουν, η διαπαραταξιακή 

αυτή επιτροπή, να προσληφθεί αυτός ο επιστημονικός συνεργάτης γιατί κινδυνεύουμε να χαθούν 

οι υποθέσεις του Δήμου. 

Δ.Σ. : Μπορώ να έχω το λόγο; Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε; 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο εισηγητής του θέματος έκανε την…Ωραία. Ερωτήσεις επί του θέματος. 

Δ.Σ. : Τοποθέτηση θέλω να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις υπάρχουν; 

Δ.Σ. : Ο κ. Νιζάμης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης, έχετε το λόγο, κ. Νιζάμη και ο κ. Αναστασιάδης. Ερωτήσεις. 

Κύριε Νιζάμη. 

 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι. Συμφωνώ με την εισήγηση και με αυτά, τα όσα αναφέρει ο κ. Αμαξόπουλος 

στη συγκεκριμένη του αναφορά. Έχει ένα λεπτό σημείο εκεί πέρα όμως, το οποίο για μένα είναι 

κορυφαίο και έχει να κάνει με το γραφείο εξυπηρέτησης των νομικών. Εάν αυτό δεν συσταθεί, 

δεν λειτουργήσει, δεν θα καταφέρουμε και πολλά με την πρόσληψη του επιστημονικού 

συνεργάτη. Με δεδομένο ότι οι προϋπολογισμοί πλέον θα συντάσσονται σύμφωνα με τα έσοδα 

και με δεδομένο ότι ο Δήμος δεν έχει υπηρεσία διοικητικής εκτέλεσης τι σκοπεύει η δημοτική 

αρχή να κάνει πάνω σ’ αυτό το κομμάτι; 

Δ.Σ. : Όσον αφορά το γραφείο των νομικών; Το ερώτημα… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Το ερώτημα είναι, λέω, συμφωνώ με την εισήγηση του κ. Αμαξόπουλου και έχει 

ένα κορυφαίο σημείο για μένα που αναφέρεται εκεί μέσα στη σύσταση και στη στελέχωση του 

γραφείου των...δεν έχουμε ούτε βιβλιοθήκη, ούτε…αυτό. Αυτό το γραφείο και με δεδομένο ότι 

οι προϋπολογισμοί θα συντάσσονται βάσει των εσόδων πλέον και ο Δήμος δεν έχει γραφείο 

διοικητικής εκτέλεσης υποθέσεων που έχει να κάνει με την είσπραξη των εσόδων του Δήμου 

που μπορεί να…τι σκοπεύει να κάνει ο Δήμος πάνω σ’ αυτήν την πρόταση του κ. 

Αμαξόπουλου…; 

Δ.Σ. : Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση να μας απαντήσετε;  

Δ.Σ. : Σε συνέχεια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Αναστασιάδης και εσείς. 

Δ.Σ. : Στη συνέχεια των όσων είπε ο κ. Νιζάμης ρωτώ συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος 

δικηγόρος, καταρχάς τα κριτήρια ΑΣΕΠ δεν υπάρχουν, πρέπει να ορίσουμε τα κριτήρια 

εδώ…Πρέπει να, δεν υπάρχουν ΑΣΕΠ, πρέπει να ορίσουμε τα κριτήρια. 

Δ.Σ. : Συμφωνώ. Μπορείτε να επικαλεστείτε τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. 

Δ.Σ. : Δεν μπορούμε…συγγνώμη, άλλα είναι τα κριτήρια για την πρόσληψη δικηγόρου. Λοιπόν, 

πέρα από αυτό, νομίζω δεν είναι το θέμα μας, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει οργανωμένη 

υπηρεσία όπως εξήγησε ο κ. Νιζάμης και όπως…ο κ. Αμαξόπουλος. Το μείζον για μας είναι 

αυτό. Ο συγκεκριμένος που θα προσληφθεί θα ενταχθεί στην ομάδα; Θα μπορεί δηλαδή να 

παρίσταται και να υποστηρίζει; Ένα. Το δεύτερο είναι θα πάμε σε στελέχωση, θα ζητήσουμε την 

πλήρωση της τρίτης θέσης ή της τέταρτης θέσης; Διότι εδώ που τα λέμε αυτές είναι αναγκαίες 

θέσεις για να λειτουργήσουμε στο νέο πλαίσιο το οποίο βεβαίως έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. 

Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντηθεί πρωτίστως αυτό. Κατά τα λοιπά συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης ερώτηση…Συνολικά. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ ρωτώ, κ. Πρόεδρε, είναι δυνατόν αυτό το ΑΣΕΠ κατέστρεψε την 

Ελλάδα, την κατέστρεψε την Ελλάδα, να παίρνουμε...νομικό σύμβουλο από το ΑΣΕΠ; Είναι 

δυνατόν;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διαγράψτε τη λέξη ΑΣΕΠ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …κ. Πρόεδρε, ντροπή είναι αυτό...να επιλέξουμε τον ικανότερο. Αυτό ναι. 

Είναι κρίμα απ’ το Θεό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …διαπαραταξιακή η επιτροπή πρόσληψης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Φτάνει. ΑΣΕΠ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε, κ. Αντιδήμαρχε.  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πράγματι, πολύ σωστά νομίζω ήρθε για ενημέρωση το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο από τον κ. Δήμαρχο, οι δυο νομικοί σύμβουλοι οι οποίοι ανήκουν στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στο γραφείο Δημάρχου και παίρνουν εντολές από αυτόν 



εξέφρασαν τη δυσκολία τους ειδικότερα τελευταία και μετά και από την κατάθεση 

των…υποθέσεων ότι οι υποθέσεις είναι πάρα πολλές, δέχονται συνεχή ερωτήματα, 

βομβαρδίζονται από τις υπηρεσίες και από μας τους ίδιους και από τους Αντιδημάρχους και από 

όλους τους αιρετούς και υπάρχει πράγματι από μέρους τους η απαίτηση, θα το έλεγα έτσι, για 

στήριξη. Μέχρι τώρα και ο κ. Δήμαρχος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό και το γραφείο και το 

τμήμα διοίκησης που διατηρεί το μητρώο δικαστικών υποθέσεων αλλά και οι άλλοι υπηρεσιακοί 

παράγοντες  στηρίζουν  με  όποιον  τρόπο  μπορούν  τους  δυο νομικούς   συμβούλους, αλλά δεν  

 

 

 

φτάνει αυτό και τι εννοώ. Ο τρίτος δικηγόρος, είτε θα είναι αυτός μετά τη διαδικασία 

διαγωνισμού της πρόσληψης του μόνιμου που θα σας πω πώς γίνεται, είτε με πρόσληψη 

νομικού, συνεργάτη, ο οποίος φυσικά δεν θα είναι στο γραφείο του κ. Δημάρχου αλλά θα είναι 

συνεργαζόμενος με τους τρεις, με τους άλλους δυο δικηγόρους, με μια απόφαση εξαίρεσης 

που…λαμβάνεται από τον κ. Περιφερειάρχη έχει τη δυνατότητα να παρίσταται και σε 

δικαστήρια. Αυτό συμβαίνει ήδη αν δεν απατώμαι στο Δήμο Σιντικής η συνάδελφος η οποία 

είναι νομικός, είναι συνεργάτης επιστημονική του κ. Δημάρχου ασκεί δικηγορία, δηλαδή 

παρίσταται στις υποθέσεις του Δήμου Σιντικής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ενισχύεται εκεί με 

έναν ακόμη νομικό το τμήμα των δικηγόρων. Έτσι κι εμείς θεωρούμε, αν το Δημοτικό 

Συμβούλιο συναινέσει σ’ αυτό, αν προσληφθεί σε αυτή τη δεδομένη στιγμή κάποιος συνεργάτης 

θα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν θα έχει καμία σχέση με τους συνεργάτες του κ. 

Δημάρχου, θα ασκεί δηλαδή, θα παρίσταται στις υποθέσεις του Δήμου όπως κάνει μέχρι τώρα η 

κα. Τζινίκα στον κ. Αμαξόπουλο. Η διαδικασία πρόσληψης του μόνιμου δικηγόρου θα σας 

έλεγα ότι σύμφωνα με την αριθμό 23/2012 γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους 

και έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι προσλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα 

είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου 1649/1986 που αφορά την πρόσληψη 

δικηγόρου, είτε σύμφωνα με τους οργανισμούς των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων που 

ανήκουν σε αυτόν τον τομέα και λέει μάλιστα ότι δεν προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ, είναι 

διαδικασία που ελέγχεται από τον ΑΣΕΠ και δεν είναι υπάλληλοι μισθωτοί και δεν υπηρετούν 

με σύμβαση εργασίας αλλά είναι…αορίστου χρόνου. Έχει συγκεκριμένη πράγματι διαδικασία 

που προσλαμβάνονται οι μόνιμοι δικηγόροι στο δημόσιο τομέα αλλά και στους ΟΤΑ, ο κ. 

Δήμαρχος θέλοντας να δείξει ότι πραγματικά εμάς μας απασχολεί να είναι ο καλύτερος αυτός 

που θα έρθει στο Δήμο, δεν μας, πραγματικά δεν είναι μια επιλογή της δημοτικής αρχής, βγαίνει 

μέσα από την ανάγκη η οποία προέκυψε από το έγγραφο και του νομικού συμβούλου του 

Δήμου…το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή και να τελειώσω, έτσι 

ώστε να βάλουμε τα καλύτερα δυνατά κριτήρια και να έρθει ο καλύτερος συνάδελφος για να 

συνδράμει τους ήδη δυο συναδέλφους που έχουμε στο Δήμο Σερρών. Ευχαριστώ πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τώρα με τον νέο προϋπολογισμό και με τις δυσκολίες που προκύπτουνε με το 

νέο νόμο να δούμε και αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πίστωση. Απόφαση…εντάξει; Γι’ 

αυτό το θέτουμε πρώτα προς συζήτηση να δούμε τι διαθέσεις έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και 

εφόσον υπάρχει η βούληση να το κάνουμε πράξη από κει και πέρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε 

και την πίστωση. Να δούμε θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε, νομίζω ότι… 

Δ.Σ. : Μα στις τοποθετήσεις θα κάνουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχω την αίσθηση ότι κάνατε, έγινε ενημέρωση. Θέλετε να τοποθετηθούμε τώρα 

επάνω στην ενημέρωση, ωραία. Κύκλος τοποθετήσεων. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης, άλλος 

κάποιος συνάδελφος; Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πολύ σύντομα, κ. Πρόεδρε. Η έκθεση του κ. Αμαξόπουλου είναι…έχουν φτάσει 

πέραν των ορίων και νομίζω ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα…το Δήμο, επομένως, επομένως αφού 

εξασφαλίσουμε αυτήν την προϋπόθεση της… 

Δ.Σ. : Χρηματοδότησης. 



ΜΗΛΙΔΗΣ : Χρηματοδότησης μπορούμε να το δούμε σε…συμφωνούμε για διαπαραταξιακή 

επιτροπή επιλογής ώστε να πάρουμε τον καλύτερο, γιατί ο Δήμος με τόσες αποφάσεις που έχει 

να…ο κ. Αμαξόπουλος χρειάζεται και εμπειρία, χρειάζεται και εξειδίκευση σε θέματα ώστε να 

μπορεί και ο Δήμος να έχει κέρδος από αυτή την υπόθεση. Άρα συμφωνούμε με την πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μηλίδη. Ο κ. Γκότσης έχει το λόγο. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δυο λόγια να πω, εγώ λόγω εμπειρίας όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, ο κύριος…ο 

οποίος λείπει, έρχονται θέματα στην Οικονομική Επιτροπή πάρα πολλά που ας πούμε την ίδια 

ημερομηνία έχουμε  τρία δικαστήρια, ενώ έχουμε δυο δικηγόρους. Επιτακτική ανάγκη κι έπρεπε  

 

 

 

προ πολλού να γίνει αυτό. Βέβαια οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι ο καλύτερος για να μπορεί να 

μας εκπροσωπεί και στην Αθήνα και σε μεγάλα δικαστήρια και τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, θα 

δώσουμε λίγα και θα πάρουμε πολλά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε, κ. Αναστασιάδη κι εσείς να τοποθετηθείτε;… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ δεν συμφωνώ, κ. Πρόεδρε, με ΑΣΕΠ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα δεν είναι ΑΣΕΠ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ορίστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι ΑΣΕΠ, τα κριτήρια θα ‘ρθουν από την… 

Δ.Σ. : Κύριε Αναστασιάδη, η επιτροπή θα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για διευκόλυνση σας το λέω. 

Δ.Σ. : …της ευκαιρίας αυτής έχω κι εγώ να πω το εξής, ότι συγχαρητήρια στο Σώμα που 

συντάσσεται στην πρόταση του Δημάρχου όπως έγινε για να πάρουμε τον καλύτερο 

νομικό…προκειμένου να υποστηρίξει τα θέματα του Δήμου. Αυτή τη στιγμή διαπαραταξιακά να 

ορίσουμε τα μέλη τα οποία θα κάνουν την επιτροπή, θα αποτελέσουν την επιτροπή. 

Δ.Σ. : Εγώ προτείνω, προτείνω από τη δική μας παράταξη τον κ. Νιζάμη, δεν ξέρω αν θα δεχτεί, 

αν δεν δεχτεί ο κ. Νιζάμης ο κ. Χασαπίδης.…Ο κ. Νιζάμης… 

Δ.Σ. : Τον κ. Κατιρτζόγλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εμείς, κ. Πρόεδρε, τι θα κρίνουμε δηλαδή που δεν είμαστε νομικοί; Με ποια 

κριτήρια θα κρίνω εγώ; 

Δ.Σ. : Θα βάλετε κριτήρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κριτήρια τα οποία…όχι δεν… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θα πει ότι ο φίλος μου από κει είναι σωστός και ο άλλος δεν είναι σωστός; 

Δ.Σ. : Όχι, θα βάλουμε κριτήρια…Ορίστε ένα άτομο εσείς και…  

Δ.Σ. : Η κα. Δρίγκα. 

Δ.Σ. : Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η διαδικασία για…τη στελέχωση του…; 

Δ.Σ. : Ταυτόχρονα…ο κ. Φωτιάδης…θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη στελέχωση…όλοι 

συμφωνούμε με τον… 

Δ.Σ. : Άλλο ένα άτομο να βάλετε. 

Δ.Σ. : Η κυρία… 

Δ.Σ. : Όχι, εγώ δεν δέχομαι να μπω στην επιτροπή, θα συμφωνήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει. Τρία άτομα δηλαδή, ο κ. Νιζάμης, ο κ. Κατιρτζόγλου και η κα. Δρίγκα. 

Δ.Σ. : Τον κ. Μπόικο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν δέχεται ο κ. Μπόικος να μπει… 

Δ.Σ. : Αν δεν δέχεται ο κ. Μπόικος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα τον ρωτήσουμε αύριο… 

Δ.Σ. : Αν δεν δέχεται ο κ. Μπόικος, ο κ. Χασαπίδης. 

Δ.Σ. : Τετραμελής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τετραμελής. 

Δ.Σ. : Ωραία, παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο να δώσουμε το λόγο στον κ. Μυστακίδη μας το ζήτησε επί του θέματος 

κάτι να πει. 



ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην αναγκαιότητα δικηγόρου και όχι μόνο ενός 

προσθέτοντας ένα μεγάλο αντικείμενο που αφορά τη διεκδίκηση ακινήτων από το Κτηματολόγιο 

και την αλλαγή των ονομάτων…στην κυριότητα του Δήμου. Είναι ένα…το οποίο δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε.  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 25-26/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού κλήρου: α) Τ.Κ. Κάτω 

Καμήλας και β) Δ.Κ. Σερρών, στο συνοικισμό Κρίνου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο δέκατο ένατο, έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού 

κλήρου, πρώτον στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Καμήλας και δεύτερον στη Δημοτική Κοινότητα 

Σερρών, στο συνοικισμό Κρίνου.  

Δ.Σ. : Έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι; Ομόφωνα ναι. Μετά θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή για κατάρτιση 

των όρων δημοπράτησης. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. /2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση χωροθέτησης της έκθεσης και αγοράς των βιοκαλλιεργητών επί της 

οδού Δορυλαίου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. /2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη κατασκευής ράμπας αναπήρων στην οδό Β. Βασιλείου 1 και 

Σελεύκου (κατάστημα ADMIRAL). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα εικοστό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποσύρεται και το εικοστό πρώτο 

αποσύρεται. 

Δ.Σ. : Γιατί αποσύρονται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σας πω, για το εικοστό θέμα θα επανεξεταστεί από το Τοπικό Συμβούλιο 

Σερρών ως προς τη θέση της Δορυλαίου εκεί που δεν έχει πάρει τέτοια απόφαση το Τοπικό 

Συμβούλιο και θα περάσει από την Ποιότητα Ζωής. Γι’ αυτό. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Να τα βλέπουμε λέω πριν τα βάλουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυστυχώς, κ. Γάτσιο, κάποια πράγματα έρχονται…Λοιπόν, για το εικοστό 

πρώτο επίσης…εδώ έγινε ένας ενδελεχής έλεγχος σχετικά με τη νομοθεσία, για το εικοστό 

πρώτο θέμα μιλώ, για αυτή την κατασκευή ή μη ράμπας αναπήρων στο ADMIRAL, έτσι; Το 

κατάστημα ADMIRAL. Πρέπει να περάσει σύμφωνα με την έρευνα η οποία σήμερα κατέληξε 

ποια είναι η σωστή, διότι οι νόμοι αλλάζουνε μέσα σε ένα εξάμηνο τρεις φορές έχει αλλάξει ο 

ίδιος νόμος. Αυτό είναι το κράτος στο οποίο ζούμε. Τρεις φορές. Έτσι; Και πρέπει να γίνουμε 

και νομικοί στο τέλος και να…από δω κι από κει. Λοιπόν, γι’ αυτό το λόγο πρέπει να περάσει 

και αυτό το θέμα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και είναι καθαρά πολεοδομικό θέμα, μετά 

την πολεοδομία θα περάσει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έτσι; Γι’ αυτό το λόγο 

αποσύρεται και το εικοστό πρώτο. 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 27-28/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) 

Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της Πράξης Εφαρμογής Σιγής έτους 2009, β) Αποχέτευση 

στο Τ.Δ. Κωνσταντινάτου και γ) Αποχέτευση στο Τ.Δ. Κ. Καμήλας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο λοιπόν, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των  έργων:  α) Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της Πράξης Εφαρμογής Σιγής έτους  

 

 

 

2009, β) Αποχέτευση στο Τοπικό Διαμέρισμα Κωνσταντινάτου και γ) Αποχέτευση στο Τοπικό 

Διαμέρισμα Κάτω Καμήλας. Εισηγητής ο κ. Μυστακίδης. 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχουμε έναν, ένας πολίτης από την περιοχή Σιγής ζήτησε το λόγο, θέλω, κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, να τον σεβαστούμε και να τον ακούσουμε. 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Κι εγώ θα σας σεβαστώ παρόλο ότι είμαι αγενής, με χρωστάτε δυόμισι λεπτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο, να είστε καλά. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έχετε το λόγο, σας ψηφίζει πάντα, γι’ αυτό. Σας ψηφίζει πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν το ξέρουμε αυτό, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο, αν θέλετε καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο για να ακούγεστε. 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Κύριε Μυστακίδη, έχω κάνει τρεις έγγραφες…έγγραφα για τα θέματα…είναι ένα 

θέμα Σιγής, Νέας Κηφισιάς, το θέμα μου είναι η έγκριση, ο προϋπολογισμός ο οποίος έγινε από 

εσάς δεν έγιναν τα έργα Σιγής, Νέας Κηφισιάς, εμείς που πληρώσαμε τις υποχρεώσεις μας…σε 

χρήμα από το 2004 μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί τα έργα...αφήσατε πολλά μέρη, 

πολλές…μια μεγάλη περιοχή η οποία δεν έγινε καθόλου διάνοιξη δρόμου, καμία και είναι μέσα 

στο σχέδιο πόλεως. Δεν έγινε κανένα έργο σαν δημοτική αρχή…πρωτοβουλία από το 2011 που 

αναλάβατε…κανένα έργο. Τα έργα είναι τετελεσμένα και τελείωσαν μέχρι το 2009, αρχές 2010. 

Έγιναν σοβαντίσματα εκεί πέρα, δεν έγιναν έργα. Ποια έργα έγιναν να μου πείτε, ποια έργα 

κάνατε, ασφαλτοστρώσεις; Καμία. Κάνατε 100 μέτρα…Ζίχνης τα οποία δεν κάνατε και έργα 

εκεί πέρα…τίποτα δεν κάνατε, απλώς ρίξατε την άσφαλτο έτσι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, οι 

υπόλοιποι δρόμοι που έγιναν κράσπεδα, 3Α μόνο αμμοχάλικα και λοιπά, ναι τα πεζοδρόμια, τα 

πεζούλια και τα κράσπεδα κλπ και αυτά έμειναν…Εμείς τώρα εκεί πέρα που πληρώσαμε τα 

χρήματά μας και δεν κάνατε έργα ζητούμε να μας πεις πόσα ξοδέψατε εσείς σαν νέα δημοτική 

αρχή. Σας έκανα τρία έγγραφα και στο, δεν μου απαντήσατε στις ερωτήσεις μου. Γιατί; Γιατί 

σας…για ποιο λόγο; Εμείς είμαστε κατώτεροι πολίτες; Τι είμαστε δηλαδή; Δεν ζούμε στην πόλη 

αυτή; Δεν ζούμε, δεν μεγαλώσαμε, δεν ανδρωθήκαμε εδώ μέσα; Κάναμε οικογένειες; Κι ο 

καθένας όποιος έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο…γιατί; Απήντησε, σε ρωτώ. Στο έγγραφό μου 

που έχω στείλει…γιατί είσαι και ο προϊστάμενος και αυτός που υπογράφει…Στα ερωτήματα που 

σου έκανα στο τελευταίο μου έγγραφο…τίποτε, κανένα, καμία απάντηση. Και τα έχετε εσείς 

εκεί πέρα αυτά τα πράγματα και σας τα λέω ότι είναι το έγγραφό μου στις 8-8-2012. Μέχρι 

σήμερα δεν απάντησες και οι ερωτήσεις μου για να μην σας τρώω και το χρόνο τόσο πολύ 

αναφέρονται, να βάλω και τα γυαλιά μου γιατί γεράσαμε κιόλας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε συντομεύσετε… 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Να τελειώσω, Πρόεδρε, να τελειώσω γιατί σέβομαι…το ξέρει ο…και εσύ το 

γνωρίζεις και ο πώς τον λένε, ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, με ξέρεις πολύ καλά…το 2007. Έκανα το 

έγγραφο και ρωτάω, κ. Μυστακίδη, επικαλείστε ότι έγιναν έργα από…2000 εσείς δεν 

συμμετείχατε καθόλου, ενώ η νέα δημοτική αρχή στα έργα υποδομής και οδοποιίας, 

εκτελέστηκαν…ήσασταν αντιπολίτευση. Δεν ελέγξατε τίποτε, Δήμαρχε, το λέω και σε σένα, δεν 

ελέγξατε τίποτε…γύριζα την περιοχή εκείνη για να δω ποια είναι η περιοχή, έζησα 57 χρόνια 

εκείνη την περιοχή…από τους γονείς που ήταν πρόσφυγες και την κατακρίνατε εκείνη την 

περιοχή, δεν τη βάλατε και στο σχέδιο πόλεως. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Έχει 



πλεονεκτήματα…το δεύτερο σκέλος, έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα από όλους…όμως 

έγγραφο ότι ζητήσατε να κάνετε…κι εμάς μας λέγατε ότι έχουμε…καμία σχέση με αυτά τα 

πράγματα. Ποιος έχει, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε…εγώ; Να προτείνω πού θα γίνει η επέκταση 

σχεδίου πόλεως; Από το 2001 που έχω έγγραφο εγώ εδώ πέρα δεν απήντησε κανένας, πού 

είναι…; Πού είναι τα έγγραφα; Πού είναι…; Κανείς, ούτε κι εσείς. Είδατε εσείς τελευταία 

2011… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ολοκληρώστε όμως. 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Τελειώνω. Τελειώνω για να… 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξεπεράσαμε τα πέντε λεπτά. 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Τελειώνω. Τελειώνω γιατί τα χρωστούσα τα λεπτά. Δεν…τίποτε, λέτε όμως ότι 

θα κάνουμε το 2012 κάνατε πρόγραμμα για να κάνετε έργα…που δεν έχει αποζημιώσεις. 

Προσέξτε, προσέξτε, υπάρχει νόμος…του ’83 που λέει μπορείτε να κάνετε διάνοιξη δρόμων 

άσχετα αν…Να το δείτε αυτό το πράγμα…εμείς δεν κάνουμε έργα εκεί πέρα διότι…Και ένα 

άλλο που θα κοιτάξετε…που το βλέπω δηλαδή είναι κρίμα γιατί υπάρχουν καταπατητές, κ. 

Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, το ξέρεις καταπατητές. Δεν γνωρίζει η υπηρεσία σας ότι υπάρχουν 

άτομα τα οποία…Και έχω εγώ πίνακες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κύριε… 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Τελειώνω, αυτό θα πω…καταπατητές που ξέρω εγώ άτομα που ζω εκεί πέρα και 

έγιναν κτήματά τους κι εσείς έχετε λέει άγνωστος, άγνωστος, έχετε το δικαίωμα να τους κάνετε 

τους δρόμους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΔΗΜΟΤΗΣ : …αλλά τα αφήσατε έτσι. Βρείτε τα κι αυτά. Είναι κρίμα…Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ κι εγώ. Να είστε καλά.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : Ίσως, κ. Γεωργιάδη, δεν αντιληφθήκατε ότι εκεί ήδη ξεκίνησε έργα υποδομής…έργα 

υποδομής προϋπολογισμού 650.000€. Ό,τι χρήματα βρήκαμε εμείς από την εισφορά σε χρήμα 

για την περιοχή εκείνη τα διαθέτουμε. Αν πάτε αύριο στο Λύκειο, τι είναι το 6ο Γυμνάσιο μου 

φαίνεται εκεί; Αν πάτε γύρω από εκεί θα δείτε έργα για τα όμβρια ύδατα, διανοίξεις δρόμων 

γίνονται, πεζοδρόμια, πεζοδρομήσεις, ασφαλτοστρώσεις… 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Αυτά δεν γίναν, με συγχωρείτε… 

Δ.Σ. : Γίνονται σας λέω τώρα, πάτε να τα δείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε για να ολοκληρώσουμε το θέμα. 

Δ.Σ. : …προϋπολογισμού 650.000€. Ό,τι χρήματα εμείς βρήκαμε τα διαθέτουμε σε εκείνη την 

περιοχή. Ήδη ξεκίνησε το έργο. Όσον αφορά γιατί δεν εντάχθηκαν κάποιες περιοχές στο σχέδιο 

πόλης, αυτό είναι με μια διαδικασία, τα ξέρει πολύ καλύτερα ο κ. Σταυρόπουλος, όλοι οι πολίτες 

θέλουνε τα κτήματά τους να ενταχθούν στο σχέδιο πόλεως, όμως υπάρχουν κάποιες διαδικασίες 

που μέσα από διαβουλεύσεις γίνονται προτάσεις και ψηφίστηκαν μάλιστα ομόφωνα από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και τον τελικό λόγο τον έχει η αποκεντρωμένη διοίκηση, η Περιφέρεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε, κύριοι συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στην… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, όχι, κλείνει ο Δήμαρχος και κλείνει το θέμα εκεί. Ομόφωνα ναι για το 

εικοστό δεύτερο. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Συγγνώμη, συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν είναι κλείνει ο Δήμαρχος και τελειώσαμε. Ούτε ερωτήσεις κάναμε, 

ούτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί ποίου θέματος θέλετε να κάνετε ερώτηση; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Για το συγκεκριμένο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Παρακαλώ. 



ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είναι η τρίτη εργολαβία μέχρι τώρα που έρχεται, η τρίτη η οποία έχει γίνει 

γύρω από το σχολείο. Μέχρι τώρα…οι προηγούμενες ανέρχονται γύρω στα 1.000, στο 

1.500.000€ οι προηγούμενες που γίνανε και άλλα 600 είναι τώρα αυτή, δηλαδή μιλάμε για δυο 

εκατομμύρια ευρώ και ίσως αυτό το θέμα κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει και να μην το 

ψηφίζουμε έτσι αβίαστα, εγκρίνεται, εγκρίνεται γιατί…πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Καταρχήν υπάρχει πέρα από αυτά που ανέφερε και ο κ. Αγησίλαος υπάρχουν πάρα 

πολλά προβλήματα και κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε δεν υπάρχει αγωγός ομβρίων υδάτων 

στην περιοχή. Τι θα γίνει; 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, για να μην ξεφύγουμε του θέματος. Για να μην ξεφύγουμε του θέματος. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είναι άμεσο…πρόβλημα που υπάρχει, είναι σημαντικό για τους κατοίκους 

εκεί και πρέπει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, είναι θέμα εκτός αυτό το οποίο συζητάτε, μιλάμε για έγκριση 

πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων διανοίξεις δρόμων στην περιοχή 

Πράξης Εφαρμογής Σιγής έτους 2009, πάμε… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ε ναι, ψηφίζουμε αυτά τα έργα χωρίς να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλετε να το ψηφίσετε αυτό; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …αυτό λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την προσωρινή, είναι έργα που γίνανε στο παρελθόν. Ξεφύγαμε από το θέμα. 

Ξεφύγαμε. Τελειώσαμε το θέμα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 30/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του 

οικισμού Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο εικοστό τρίτο. Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου του οικισμού Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών». Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση ο κύριος… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Για ποιο…μιλάμε, κύριε…; 

Δ.Σ. : Για το Χιονοχώρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το εικοστό τρίτο θέμα, για το Χιονοχώρι, κ. Αναστασιάδη. Διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου για την έγκριση της μελέτης αυτού, προϋπολογισμού 220.000. Παρακαλώ, 

κύριε…Άλλος ερώτηση έχει να κάνει επί του εικοστού τρίτου; Όχι. 

Δ.Σ. : Απ’ όσο γνωρίζω ο οικισμός του Χιονοχωρίου έχει μελετηθεί κι έχει ενταχθεί στο 

LEADER. Αυτή η ανάπλαση που γίνεται τώρα μήπως είναι μία, δηλαδή όπως συμπίπτουν οι 

δρόμοι τους οποίους θα κάνουμε ανάπλαση; Έχει προβλεφθεί αυτό; Αυτό ρωτώ. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Ένα κομμάτι, όπως θυμάστε είχαμε ψηφίσει…το προηγούμενο ένα έργο 1.200.000 

περίπου. Αυτό τώρα είναι ένα τμήμα, είναι ένα τμήμα που έγινε μια μελέτη από εθελοντές, από 

το σύλλογο μάλλον… 

Δ.Σ. : …απλά ρώτησα αν… 

Δ.Σ. : Επικαλύπτονται τα έργα. 

Δ.Σ. : Σαφώς δεν επικαλύπτονται. 

Δ.Σ. : Εντάξει. 

Δ.Σ. : Αυτό, τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη. Πώς θα γίνει, τρόπος εκτέλεσης του έργου. 



Δ.Σ. : Με διαγωνισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να καταγραφεί. 

Δ.Σ. : Δημοπρασία, θα γίνει με δημοπρασία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρέπει να ειπωθεί, Δήμαρχε…Πρέπει να καταγράφεται. 

Δ.Σ. : Να καταγράφεται για την απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 31-32-33-34-35/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση: α) Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπτυξη αρχικής 

εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών», β) 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: 

«Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012», γ) 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: 

«Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων 

Δήμου Λευκώνα», δ) 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντηρήσεις οδικού δικτύου 

Δήμου Σερρών για το έτος 2012» και ε) παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών 

του έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Δημ. Σχολείου Σερρών (6ο Δημ. Σχολείο Σερρών)». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο, έγκριση, πρώτον, παράτασης προθεσμίας του έργου: 

«Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών», β) 2ης παράτασης προθεσμίας του 

έργου: «Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012», γ) 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: 

«Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου 

Λευκώνα», δ) 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου 

Σερρών για το έτος 2012» και πέμπτον, παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του 

έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)». 

Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Μια διευκρίνιση κι εδώ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Με συγχωρείτε. Στο β και στο δ, στην παράταση προθεσμίας του έργου οι συντηρήσεις 

στην οδοστρωσία του Δήμου μας. Δίνουμε παράταση για την αποπληρωμή ή υπάρχει και φυσικό 

αντικείμενο από την προηγούμενη εργολαβία ακόμη για να υλοποιηθούν δηλαδή είτε επούλωση 

λάκκων, είτε τσιμεντοστρώσεις οδοστρωσίες…; 

Δ.Σ. : Υπάρχει και, υπάρχει φυσικό αντικείμενο, για το β που λέτε που είναι η οδοστρωσία στην 

οδό…εκεί απομένουν να μπουν κάποιες πλάκες πεζοδρομίου κοντά στο σχολείο και 

άσφαλτος…τώρα. Είχαμε τις καθυστερήσεις και λόγω του γνωστού θέματος με τις 

χειροβομβίδες και το άλλο που λέτε, οι ανάγκες στην επούλωση λάκκων γνωρίζετε ότι είναι 

κυλιόμενες οπότε και, επηρεάζουν και οι καιρικές συνθήκες οπότε υπάρχει κάποιο φυσικό 

αντικείμενο μικρό βέβαια… 

Δ.Σ. : …εργολαβία την περσινή. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εικοστό πέμπτο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : …που είπατε εκεί για την αποχέτευση, δεν σας ανησυχεί που λέμε τέταρτη παράταση για 

την αποχέτευση λυμάτων οικισμού; Δεύτερη παράταση; Δηλαδή θέλω να πω εμένα με ανησυχεί 

σαν Δημοτικό Σύμβουλο αυτές οι συνεχείς παρατάσεις. Για ποιο λόγο; Και ξέρετε; Έχω δει το 

σκεπτικό, κ. Πρόεδρε, το σκεπτικό είναι μονίμως το ίδιο, καιρικές συνθήκες, εκείνο, εκείνο, 

εκείνο…χειμώνα…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτά προβλέπει η νομοθεσία. 

Δ.Σ. : Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. 



Δ.Σ. : Είναι οι λόγοι που επικαλούμαστε οι όποιοι λόγοι δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του 

εργολάβου είναι οι εξής για το συγκεκριμένο που λέτε. Πρώτον, έχει αλλάξει η μελέτη διότι 

άλλαξε η θέση του αντλιοστασίου διότι…έπρεπε να σκάψουμε πολύ βαθιά και υπήρχε νερό. 

Άλλαξε η θέση οπότε πήρε κάποια παράταση και επίσης λόγω της κρίσης τα μηχανήματα 

ηλεκτρολογικής…πρέπει να μπουν στα αντλιοστάσια δεν μπορούν, δεν υπάρχει 

παρακαταθήκη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι, καθίστε λίγο στις θέσεις σας. Σε ένα λεπτό… 

Δ.Σ. : Κύριε Μηλίδη. 

 

 

Δ.Σ. : …σε συγκριμένους λόγους, δεν μπορούν να γίνει άμεση προμήθεια διότι οι εταιρείες δεν 

έχουν παρακαταθήκη λόγω της κρίσης μηχανημάτων και πρέπει να γίνουν πρώτα οι 

παραγγελίες. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Οικονομική επιβάρυνση…κ. Πρόεδρε; 

Δ.Σ. : Γιατί να έχει οικονομική επιβάρυνση το συγκεκριμένο; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Με την παράταση, με ανατιμήσεις και τέτοια, ρωτάω τον κ. Αντιδήμαρχο. Είναι 

πολύ σημαντικό αυτό. 

Δ.Σ. : Οικονομικές επιβαρύνσεις… 

Δ.Σ. : Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες αναθεωρήσεις στις τιμές…εμπόδια και γίνεται άλλο 

έργο και μεταφέρουμε αγωγός από εδώ εκεί, εκεί φυσικά θα υπάρχουν και ανατιμήσεις. 

Δ.Σ. : …στο να δώσουμε χρόνο παράτασης αν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει 

αναπροσαρμογή τιμών των υλικών. Εκεί θα υπάρχει και τροποποίηση της τιμής που θα πρέπει 

να καταβάλλουμε εμείς…Δεν κατάλαβα, άμα υπάρχει… 

Δ.Σ. : Κι επειδή… 

Δ.Σ. : Άρα με το να του δίνουμε παρατάσεις δημιουργούμε επιβάρυνση… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ποιος επιβαρύνεται, κ. Πρόεδρε; Ποιος επιβαρύνεται; Ο δημότης επιβαρύνεται. 

Αυτό είναι το ερώτημά μου. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …να κάνουμε ένα αντλιοστάσιο μέσα στο νερό και να μην μπορεί να 

λειτουργήσει; Να μην κάνουμε μια αναθεώρηση της μελέτης; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πόσες παρατάσεις, κ. Μυστακίδη; Τέσσερις είναι… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όλες οι παρατάσεις, σας ενοχλεί ο αριθμός τέσσερα; Όλες οι παρατάσεις 

ήταν αιτιολογημένες. Εάν είχατε κάποια ένσταση να την υποβάλατε πάνω στην ουσία του 

θέματος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …τώρα εδώ.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν αναφέρεστε όμως σε θέμα ουσίας, να μας πείτε ότι δεν υπάρχει λόγος 

παράτασης για το συγκεκριμένο πράγμα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δώστε άλλες δεκαπέντε παρατάσεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για κάθε παράταση σας λέω…υπήρχε αιτιολογία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Μυστακίδη…χθεσινοί δεν είμαστε. Το ξέρουμε το κόλπο αυτό με τις 

παρατάσεις, εντάξει; Φτάνει λοιπόν. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Επειδή ακριβώς δεν είστε χθεσινός, δεν έπρεπε να τα λέτε αυτά. Και ποιος 

ωφελείται από αυτό το κόλπο; Μπορείτε να μας πείτε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν ξέρω. Να το βρείτε εσείς και να το πείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δ.Σ. : Θα αρχίσουμε να λέμε… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εάν εσείς τα βλέπετε επιφανειακά και σας ενόχλησε η λέξη…τι να κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν νομίζω ότι συμφέρει κάποιον αυτή… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εγώ θα ήθελα να διαβάσω αναλυτικά την εισήγηση για το θέμα… 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει λόγος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προκειμένου να πειστεί ο κ. Μηλίδης… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ δεν θέλω να θίγονται τα συμφέροντα των δημοτών. Αυτό είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμείς θέλουμε, κ. Μηλίδη; Εμείς θέλουμε να θίγονται τα συμφέροντα των 

δημοτών; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ούτε να καθυστερούν τα έργα. 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δηλαδή ούτε τα έργα που λέει ο κ. Αντιδήμαρχος να καθυστερούν, ούτε να είναι 

εις βάρος των δημοτών. Ποιος το θέλει από δω μέσα, από τα 41 μέλη θέλει κανείς αυτό το 

πράγμα; 

Δ.Σ. : …σύμβαση έχει ολοκληρωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λέμε κάποια πράγματα για να τα λέμε τελικά. Λέμε κάποια πράγματα για να τα 

πούμε. Δεν είναι έτσι όμως. 

Δ.Σ. : Και οι εργολάβοι τι πρέπει να κάνουν; 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : …παρατάσεις επ’ άπειρον; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι επ’ άπειρον. Δεν θέλουμε να τελειώσουν αυτά τα έργα; Δηλαδή ποιος από 

εδώ μέσα θέλει παρατάσεις για άλλους λόγους κλπ, κλπ; 

Δ.Σ. : Έλεγχο, έλεγχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έλεγχο, φυσικά. 

Δ.Σ. : Μιλάμε για ενάμιση μήνα παράταση όταν έχει αλλάξει 400 μέτρα απομακρύνθηκε το 

αντλιοστάσιο από την αρχική του θέση. 

Δ.Σ. : …Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Είναι λογικό πάντα να…εργολάβο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πιο δυνατά λίγο. 

Δ.Σ. : Δεν φταίει ο εργολάβος, φταίνε καταρχάς πολλές φορές φταίνε οι μελετητές…ξέρετε και 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δημιουργούνται κι άλλα προβλήματα…όταν εμείς οι 

ίδιοι το καθυστερούμε…Όταν μου πει εμένα ότι αυτό ο εργολάβος εδώ…και θα είναι…το έργο 

αυτό τι θα γίνει…Βεβαίως…παράταση και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 36-37-38/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: α) του Δημάρχου Σερρών κατά τους μήνες 

Δεκέμβριο 2012 και Ιανουάριο 2013 και β) του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη 

κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τελειώνοντας το εικοστό πέμπτο θέμα, έγκριση μετακίνησης εκτός 

έδρας: α) του Δημάρχου Σερρών κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2012 και Ιανουάριο 2013 και β) 

του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012. Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, λύεται η συνεδρίαση.  

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                
 

         

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                   ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                

 

 

                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                                                        ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 



 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 



 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 



 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 
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ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

52 


