
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 9/2013 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 17η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθμ. 9/11-04-2013 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 33, δηλαδή: 
 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

              

 Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

 Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

 Αγοραστός Αγοραστός 

 Αναστασιάδης Αντώνιος 

 Αραμπατζής Θεόδωρος 

 Αρναούτογλου Φωτεινή 

 Γαλάνης Στέργιος 

 Γάτσιος Αθανάσιος 

 Γκότσης Ηλίας 

 Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 Δημητρίου Ευστράτιος 

 Δήμου Ιωάννης 

 Δούκας Γεώργιος 

 Δρίγκα Χρυσούλα 

 Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

2. Αποστολίδου Ραχήλ 

3. Βαλτσάνης Δημήτριος 

4. Ίντος Δημήτριος 

 

 Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 Μερετούδης Δημήτριος 

 Μηλίδης Θεόδωρος 

 Μοσχολιός Ζωγράφος 

 Μπόικος Αθανάσιος 

 Μυστακίδης Παύλος 

 Νιζάμης Δημήτριος 

 Σούζας Ζαχαρίας 

 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 Στεργίου Νικόλαος 

 Φωτιάδης Στέφανος 

 Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 Χράπας Παντελής 

 Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

6. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

7. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

8. Τατούδης Παναγιώτης  

 
 

 

      Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. 

Ανεστούδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς. 

 

 



 

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

Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα 

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

  

 Μετά την ολοκλήρωση του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός. 

   Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, μετά την ολοκλήρωση του 1ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το 12ο. 

   Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θεόδωρος, απουσίαζε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης των θεμάτων από το 5ο έως το 11ο. 

   Κατά τη διάρκεια της εισήγησης του Αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στέργιου επί του 9ου 

θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημοτική Σύμβουλος κα. Αρναούτογλου Φωτεινή. 

   Μετά την ολοκλήρωση του 15ου θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος. 

  

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Ορισμός ελεγκτών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου, για το 

οικονομικό έτος 2012 στην ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα. Μπιτζίδου Σ.  

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και 

διατηρητέων κτηρίων στις πόλεις 2013» του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

            

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«Αστική αναζωογόνηση 2013» του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση υλοποίησης της πράξης: «Εγκατάσταση σταθμού 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής 

αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης με 

χρήση φυσικού αερίου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών» που 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τροποποίηση της σύμβασης με το 

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 3 με τίτλο: «Συνδέσεις με δίκτυα 

ΔΕΔΔΗΕ» της πράξης «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και 

ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

   

 ΘΕΜΑ 6ο :  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας εξοπλισμού 

στο πλαίσιο του έργου EASY TRIP». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 



 

 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

α) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, 

β) τοπογραφικού εξοπλισμού έτους 2013, 

γ) εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου EASY TRIP. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

δ) 300 κουτιών του σκευάσματος zylapoyr tabs. 300mg, 

ε) φαρμάκων, για το κυνοκομείο του Δήμου, 

στ) προμηθειών-εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου, 

ζ) ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των 

πληροφοριακών συστημάτων, 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

η) για τη «λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών», στο πλαίσιο της 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». 

Εισηγητές: Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γρηγοριάδης Π. – Μερετούδης Δ. 

  

 ΘΕΜΑ 8ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για την αποδοχή χρηματοδότησης του 

έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Σκουτάρεως», από το 

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για την ενίσχυση των κωδικών αριθμών που 

αφορούν τις οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και τις 

υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

και του αποκατεστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.            

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών με την 

ψήφιση των απαιτούμενων πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων 

έργων για το έτος 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους 

σχολικούς αγρούς. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου, πλανόδιου και στάσιμου 

εμπορίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.         

 

 



 

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση καλλιέργειας των συστάδων (Δ.Τ.) 9α, 9β, 9γ, 9δ, 10α, 11β, 

12α, 12β του Δημοτικού Δάσους Μαρμαρά Σερρών και εκμίσθωσης 

του δικαιώματος εκμετάλλευσης για το διαχειριστικό έτος 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

 ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακινήτου στο 

Σύλλογο «Φως και Ζωή», για τοποθέτηση λυόμενου-

προκατασκευασμένου παρεκκλησίου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

 ΘΕΜΑ 15ο :  Σχετικά με την τοποθέτηση προτομής του ήρωα του Μακεδονικού 

Αγώνα Παύλου Μελά στο νέο πάρκο επί της διασταυρώσεως των 

οδών 29ης Ιουνίου και Παύλου Μελά. 

Εισηγητής: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Β.  

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση επαναδημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο 

«Οργάνωση Διαχείριση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου 

Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα, 

β) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας 

Αναγνωστοπούλου Τ.Κ. Προβατά, 

γ) Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως, 

δ) Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου και  

ε) Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση συνέχισης της μελέτης «Μεταγραφή της κυρωμένης 

πράξης εφαρμογής Αλημπέκιοι της πόλεως Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο», για το έτος 2013 και παράταση της προθεσμίας 

υποβολής της. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.           

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση μελετών της πράξης: «Sports for all». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

α) Αποκατάσταση πηγών, μπατανίων, μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα 

και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από 

τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα, 

β) Διανοίξεις ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια 

Καλύβια, 

γ) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας και 

δ) Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ορεινής. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 



 

 

 

 ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων των έργων: 

α) Συντήρηση-επισκευή εξωτερικών μονώσεων στο 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, 

β) Ασφαλτόστρωση Τοπικής Κοινότητας Αναγέννησης και 

γ) Κατασκευή δεξαμενής για ρίψη Σταυρού Τοπικής Κοινότητας 

Αναγέννησης. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργων: 

α) 2ης παράτασης του έργου: «Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού 

Μεραρχίας» και 

β) 2ης παράτασης του έργου: «Επισκευή-συντήρηση του 1ου 

Γυμνασίου Σερρών». 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου «Διαμόρφωση αποδυτηρίων στο γήπεδο Τ.Δ. Πεπονιάς». 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση επιστροφής χρημάτων από κοπή ασφάλτου στους κ.κ. α) 

Σοχόμβαλη Άγγελο και β) Λιθαρή Ελένη. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 25ο :  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης ΣΤ. 

 

 ΘΕΜΑ 26ο :  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης ΣΤ. 

 

 ΘΕΜΑ 27ο :  Διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 28ο :  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην υπαλλήλους του Δήμου 

λόγω συνταξιοδότησής τους. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 29ο : 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 30ο : 

 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους μήνες 

Μάρτιο και Απρίλιο 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου 

για το μήνα Μάρτιο. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

 

   

 

 



 

 

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι ησυχία, καθίστε στις θέσεις σας να ξεκινήσουμε το Δημοτικό 

μας Συμβούλιο... Μπορείτε να καθίσετε στις θέσεις σας, σας παρακαλώ… Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Από την… από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε… λίγο ησυχία σας παρακαλώ, 

συνάδελφοι, έχει ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, 

εργοστάσιο Σερρών, που επί 50 χρόνια στηρίζει την περιοχή προσφέροντας αποδοτικό εισόδημα 

στους αγρότες τευτλοκαλλιεργητές, θέσεις απασχόλησης και επιμόρφωσης, καθώς και εισόδημα 

σε επαγγελματίες που σχετίζονται με το εργοστάσιο, βρίσκεται σε άσχημη θέση όσον αφορά 

στην επάρκεια πρώτης ύλης τεύτλων. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της 

αδυναμίας έγκαιρης σποράς, παρά τις αυξήσεις που δόθηκαν εκ μέρους της Ελληνικής 

Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. οδηγούμαστε σε ανεπάρκεια πρώτης ύλης, με αποτέλεσμα να είναι 

εμφανής πλέον ο κίνδυνος να μη λειτουργήσει το εργοστάσιο. Γι’ αυτό καλούμε τους αγρότες 

μας να καλλιεργήσουν ζαχαρότευτλα για να διατηρηθεί η καλλιέργεια στον τόπο μας ως μια 

εναλλακτική συμβολαιακή δυναμική καλλιέργεια και μια καλλιέργεια που θα τύχει νέας 

επιδότησης με τη νέα ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Τα ιστορικά και στατιστικά δεδομένα 

δείχνουν ότι μέχρι τέλος Απριλίου μπορούν να καλλιεργηθούν τεύτλα με πολύ καλά παραγωγικά 

και τεχνολογικά αποτελέσματα. Υπάρχει χρονικό περιθώριο σποράς, αρκεί οι Σερραίοι αγρότες 

να ανταποκριθούν και να στηρίξουν το κάλεσμά μας. Επιπλέον θα πρέπει να τονίσουμε τον 

τεράστιο κύκλο εργασιών στο Νομό από την καλλιέργεια των τεύτλων, καθώς και την 

απασχόληση μεγάλου αριθμού εποχικού προσωπικού, πλέον του μονίμου, όπως επίσης 

ανθρώπων που εμπλέκονται στην όλη διαχείριση και καλλιέργεια των τεύτλων. Τέλος πρέπει να 

επισημάνουμε ότι η συνολική προσφορά της τευτλοκαλλιέργειας και του εργοστασίου ζάχαρης 

αποτελούσε όλα αυτά τα χρόνια τον κυριότερο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης για το Νομό 

Σερρών. Παρακαλούμε για τη δική σας προτροπή και συμβολή, ώστε οι καλλιεργητές να 

ανταποκριθούν σήμερα, ούτως ώστε να διατηρηθεί η τευτλοκαλλιέργεια και να συνεχιστεί η 

λειτουργία του εργοστασίου για το καλό του τόπου μας. Ο Διευθυντής, Δημήτριος Γιαννακίδης. 

Εδώ από ό,τι μου ανέφερε και ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γρηγοριάδης, η 

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης με το προσωπικό της ζητούν ένα ψήφισμα συμπαράστασης από 

το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα… 

Δ.Σ. : Προς τα πού; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προς το Υπουργείο και προς τους αγρότες. 

Δ.Σ. : Αφού έκκληση κάνει προς τους αγρότες, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προς τους αγρότες. 

Δ.Σ. : Έχω την εντύπωση ότι, Πρόεδρε, δεν ξέρω αν… έχω την εντύπωση ότι είναι ένα κείμενο 

πολύ αίολο, αν υπάρχει πολιτική να πουληθούν τα εργοστάσια ζαχαρουργίας, είναι κεντρική 

πολιτική. Τώρα προσπαθούν να ενοχοποιήσουν τους αγρότες ότι δεν καλλιεργούν, γι’ αυτό 

θέλουν τάχα να τα πουλήσουν. Είναι απόφαση να πουληθούν τα εργοστάσια. 

Δ.Σ. : Τι σχέση έχει αυτό; 

Δ.Σ. : Έχει σχέση, έχει πολύ μεγάλη σχέση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό δεν έχει… 

Δ.Σ. : Έχει πολύ μεγάλη σχέση. Έχει πολύ μεγάλη σχέση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …συζήτηση επί του θέματος. 

Δ.Σ. : …να ενοχοποιήσουμε τους παραγωγούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ανακοίνωση, έτσι; Να μην ανοίξουμε περισσότερο το θέμα, είναι μια έκκληση 

προς τους αγρότες μας να καλλιεργήσουν… 

Δ.Σ. : …γίνονται λύνονται τα προβλήματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 



 

 

Δ.Σ. : Η ανακοίνωνε, κ. Πρόεδρε, το είπε ξεκάθαρα, ότι η ανακοίνωση έγινε για να προτρέψουν 

τους αγρότες, ότι ενώ έχει περάσει χρονικά το περιθώριο, αυτό εκτιμούν οι αγρότες, έχει 

ξεπεράσει χρονικά το όριο παραγωγής τεύτλων, εγώ θα ήθελα… τον Δημήτρη, αν είναι δυνατόν 

να πάει στα χωριά να πείσει τους αγρότες ότι η περίοδος ζαχαρότευτλων δεν έχει περάσει και ως 

εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα και καλής παραγωγής με απόδοση να υπάρξει, για να μπορούν να 

πειστούν οι αγρότες να μπουν στη λογική αυτή να σπείρουν ζαχαρότευτλα. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

Δ.Σ. : Συνάδελφοι, αυτό που λέτε… αυτό που λέτε θα γίνει αύριο. Στα χωριά, αύριο. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, αυτό ήθελα να πω, με το ψήφισμα, βγαίνει ένα ψήφισμα. Μπορεί να πάει 

σε κάθε αγρότη; Θα πρέπει να βρούμε ένα μέσο να πάει έστω στον καναπέ του ή στο καφενείο 

του αγρότη. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το μείζον. Θα βγάλουμε εμείς ένα ψήφισμα 

και τι έγινε; Πρέπει να πάει σε κάθε σπίτι, σε κάθε αγρότη αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει; Με 

ποιο, τίνι τρόπω θα γίνει; Αυτό εδώ να εξετάσουμε. 

Δ.Σ. : Έχουμε συνεννοηθεί από χθες με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και με τον Διευθυντή του 

εργοστασίου, αύριο το πρωί θα κάνουμε ανακοινώσεις σε όλα τα χωριά και θα μαζευτούμε στις 

έδρες των πρώην Δήμων για να δώσουμε, να εξηγήσουμε και να μπορέσουμε να πείσουμε 

κάποιους αγρότες να σπείρουν. Δεν έχει περάσει ο χρόνος, υπάρχουν μέρες ακόμη, 

αποδεδειγμένα είναι ότι οι μέρες που απαιτούνται για να έχουμε και το ζάχαρο και το τονάζ 

επαρκούν, ακόμη υπάρχει περιθώριο, οπότε αυτοί που θα θελήσουν θα έχουν καλό… στο τέλος. 

Δ.Σ. : Εγώ θα έλεγα αν ήταν πιο μπροστά αυτό θα μπορούσε να γίνει και μέσα από το 

ραδιόφωνο και από την τηλεόραση, να γίνουν σποτάκια αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θα μπορούσε 

να γίνει. 

Δ.Σ. : Δεν βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες για να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : …τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Δ.Σ. : Αυτό, να πάει σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπό μορφή… 

Δ.Σ. : Έτσι, Δήμαρχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Ανοίξτε το μικρόφωνο. 

Δ.Σ. : Αυτά που λες… δεν είναι αλήθεια. Είναι ψέματα λες στον κόσμο. Με ακούτε; Διότι δεν 

πάνε… οι παραγωγοί δεν θέλουνε, αφενός… για φέτος, αλλά δεν τους… αυτό… το εργοστάσιο. 

Τους κλέβουν συνέχεια, γι’ αυτό γίνεται αυτό το πράγμα κι όχι μετά… τα τεύτλα. Αυτοί… να 

κάνουνε; Ε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

Δ.Σ. : Αυτοί είναι… αυτοί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Παρακαλώ, κ. Μοσχολιέ. 

Δ.Σ. : …να τους δώσει αυτά που τους ανήκουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Μοσχολιέ. 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει μια συνάντηση η 

Βιομηχανία Ζάχαρης με όλους τους φορείς, είχε καλέσει τους πάντες, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε 

ούτε ο κ. Γρηγοριάδης, κανένας, ούτε οι Δήμαρχοι των άλλων όμορων Δήμων με το θέμα αυτό 

για να σπείρουμε την καλλιέργεια και ζητήσανε και συζητήσαμε για κάποιες… ζητήσανε 

προτάσεις. Έχουμε ομάδα τευτλοκαλλιεργητών στο Δήμο Σερρών έχει δημιουργηθεί… η οποία 

αυτή ομάδα έκανε κάποια γραπτή πρόταση και την έστειλε στη Διεύθυνση Βιομηχανίας 

Ζάχαρης στα κεντρικά. Εμείς τι ζητούσαμε; Εμείς ζητούσαμε να μας… εφάπαξ 45 λεπτά… 45€ 

τον τόνο για να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη φέτος να στείλουμε, να προσπαθήσουμε με 

ζημιά να στείλουμε την καλλιέργεια του τεύτλου. Αυτοί την αρνήθηκαν… λένε αυτά που σας 

δώσαμε είναι και πολλά. Μα δεν… μπαίνουμε μέσα. Και πέρυσι μπήκαμε μέσα και πρόπερσι 

μπήκαμε μέσα, δεν βγαίνουμε με αυτά τα, με αυτές τις αυξήσεις. Έγιναν συμφωνίες, έγιναν 

κουβέντες, αλλά πού. Άρα λοιπόν αυτοί θέλουν να ρίξουν το βάρος στον αγρότη γιατί δεν 

σπέρνει καλλιέργεια. Πώς να σπείρει καλλιέργεια από τη στιγμή που σπέρνουμε και είμαστε…; 



 

Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ρισκάραμε, θα σπέρναμε, τουλάχιστον να βάζαν λίγο νερό στο 

κρασί τους και αυτοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Αυτά είναι τα γεγονότα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και είστε ο καθ’ ύλην αρμόδιος ας πούμε, επειδή ασχολείστε με την αγροτική 

οικονομία, κ. Μοσχολιέ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν πήγα γιατί δεν ήξερα… αγαπητέ συνάδελφε. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν δεν κλήθηκαν πώς θα πηγαίναν; 

Δ.Σ. : Δεν μας κάλεσαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα το κλείνουμε αυτό. 

Δ.Σ. : Δεν κληθήκαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια άλλη ανακοίνωση σχετικά με το θέμα ονοματοδοσίας του κλειστού 

γυμναστηρίου του… Συλλόγου Καλών Δεντρων με το όνομα «Γεώργιος Μιχαλακόπουλος». 

Ενημερώνοντας το Σώμα έχω να πω τα εξής, αν και στο προηγούμενο Συμβούλιο σας είχα πει 

κάτι σχετικό. Στις 19-3-2013 το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δέντρων με την υπ’ 

αριθμόν 7/2013 απόφασή του αποφάσισε να δοθεί στην αίθουσα αυτή ή τουλάχιστον είχε τη 

βούληση να δοθεί στην αίθουσα του… Συλλόγου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δέντρων του 

Δήμου Σερρών το όνομα «Γεώργιος Μιχαλακόπουλος». Επειδή η επιτροπή ονοματοδοσίας όπως 

όλοι γνωρίζετε ανήκει στην Περιφέρεια την Αποκεντρωμένη, το αίτημα εστάλη στην αρμόδια 

επιτροπή της Περιφέρειας. Αν θυμάστε επίσης στο προηγούμενο Συμβούλιο, στις 3/4 δηλαδή… 

περίπου 15 μέρες μετά, στο προηγούμενο Συμβούλιο από την παράταξη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του κ. Στέφανου Φωτιάδη αναφέρθηκε και εγγράφως για το ίδιο θέμα, για την 

ονομασία του… Συλλόγου Τοπικής Κοινότητας Καλών Δέντρων… Όμως απλώς σας 

ενημερώνω ότι αυτά τα… όλη η, όλα τα χαρτιά αυτά τα έγγραφα έχουν σταλεί στην Περιφέρεια 

για να πάρει απόφαση η Περιφέρεια. Έτσι; Και φυσικά θα περιμένουμε την απάντηση της 

Περιφέρειας για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, επίσης… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Χωρίς να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο στάλθηκε με απόφαση 

Τοπικού Συμβουλίου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το Τοπικό Συμβούλιο την έστειλε προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως επειδή 

πουθενά δεν αναφέρεται ότι πρέπει να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρείται 

υπέρβαση να πάρουμε εμείς μια απόφαση εδώ και να τη στείλουμε μετά στην Περιφέρεια. Πάει 

στην Περιφέρεια, εάν και εφόσον απαντήσει η Περιφέρεια και αν απαντήσει θετικά, έρχεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και επικυρώνεται η απόφαση αυτή. Αλλά και αρνητικά να απαντήσει, κ. 

Φωτιάδη, εμείς θα το φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο -έτσι;- και θα πάρουμε αυτήν 

την απόφαση. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είναι σίγουρο, κ. Πρόεδρε, ότι η υπόθεση κινείται διαφορετικά. Αλλά εν πάση 

περιπτώσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν έχετε, κ. Φωτιάδη… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …εάν έχετε γράμμα νόμου, άρθρο, μπορείτε να το προσκομίσετε. Εγώ από την 

έρευνα που έκανα δεν βρήκα κανένα στοιχείο που να πατήσω και να το φέρω το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει, κ. Πρόεδρε, δέχομαι την πρόκληση και αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν όμως βρείτε, ειλικρινά το δέχομαι να το φέρουμε πρώτα εδώ. Ήδη έχει 

δρομολογηθεί και έχει φύγει στην Περιφέρεια. Εντάξει; Λοιπόν, έχουμε μια επερώτηση… 

Ορίστε;  

Δ.Σ. : Στην αρμόδια επιτροπή. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην αρμόδια επιτροπή, ναι. Έχουμε μια επερώτηση από τη δημοτική παράταξη 

του Δήμου Σερρών ΕΠΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Θεόδωρος Μηλίδης, σύμφωνα με το άρθρο 10… 

του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τον κ. Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, 

ασφαλώς θα πρέπει να σας είναι γνωστό ότι οι κάτοικοι της περιοχής Σιγής-Νέα Κηφισιά 

διαμαρτύρονται συνεχώς και εντόνως για την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει η συνοικία 

τους. Ιδιαίτερα μετά τις… από βροχοπτώσεις η κατάσταση γίνεται απελπιστική με δρόμους 

γεμάτους λάσπες, στάσιμα νερά, λακκούβες, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να δυσκολεύονται 

ακόμη και στα σπίτια τους να έχουν πρόσβαση. Η κατάσταση αυτή θυμίζει έντονα δρόμους 

αφρικανικής πόλης. Είναι γνωστό επίσης ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής Σιγής-Νέα 

Κηφισιά έχουν καταβάλλει εισφορές σε χρήμα ένα σημαντικό ποσό, ανερχόμενο στα 3.000.000€ 

περίπου προκειμένου να κατασκευάσει ο Δήμος Σερρών τα αναγκαία έργα υποδομής, όπως 

αποχετεύσεις, διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων κλπ. Ενώ όμως έχουν περάσει ήδη 

αρκετά χρόνια, ελάχιστα έργα έχουν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το Νόμο 1337/1983 τα χρήματα 

που καταβάλλονται από τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής για την εκτέλεση έργων 

υποδομής πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και αποκλειστικά για τη 

συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος, οι εν λόγω δημότες, καταβάλλουν στη ΔΕΥΑΣ πάγιο τέλος, 

ειδικό τέλος 80%, τέλος αποχέτευσης 90%, αναμένοντας μάταια την πραγματοποίηση έργων 

υποδομής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΣ στην περιοχή τους. Με τα δεδομένα ότι η ανωτέρω τραγική 

κατάσταση διαιωνίζεται, ερωτάστε, κ. Δήμαρχε, ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχουν εισφέρει 

οι κάτοικοι της περιοχής Σιγής-Νέα Κηφισιά στο Δήμο Σερρών για τα έργα υποδομής, πόσα 

χρήματα έχουν δαπανηθεί για τα εν λόγω έργα στη συγκεκριμένη περιοχή και ποια έργα έχουν 

υλοποιηθεί. Τι χρηματικό υπόλοιπο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σερρών από το αρχικό 

ποσό που έχουν εισφέρει οι δημότες. Τι προτίθεστε να κάνετε στο άμεσο μέλλον για το τόσο 

σοβαρό αυτό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους δημότες μας. Υπογράφοντες, η παράταξη του κ. 

Μηλίδη. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η απάντηση από τον κ. Δήμαρχο και τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο. Παρακαλώ; Έχετε κάποιες ανακοινώσεις; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μια ερώτηση θέλω να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Μπόικο. Μικρόφωνο, μικρόφωνο ανοίξτε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είναι σχετικά με το Ταμείο Αξιοποίησης Ακινήτων Δημοσίου, το γνωστό 

ΤΑΙΠΕΔ, που είδατε ότι χθες, χθες εμείς τουλάχιστον το αντιληφθήκαμε, αναφέρει δυο 

περιπτώσεις στο Νομό Σερρών που υπάγονται στην ΥΑΜΣ, δηλαδή στην Υπηρεσία 

Αξιοποίησης Μετεγκατάστασης Στρατοπέδου. Η ερώτηση είναι η εξής, αν γνωρίζετε, επειδή δεν 

αναφέρει μέσα συγκεκριμένα, λέει δυο περιπτώσεις της ΥΑΜΣ, ακινήτων που είναι τα 

στρατόπεδα. Αν γνωρίζετε ποια είναι αυτά, αν έχετε κάνει κάποια ενέργεια και αν πρόκειται για 

στρατόπεδα που είναι στα όρια του Δήμου Σερρών ποιες ενέργειες έχετε κάνει, πρέπει να γίνουν 

για να αποφευχθεί η περίπτωση να τα πάρει το ΤΑΙΠΕΔ και να τα πουλήσει κι εμείς εδώ να 

κάνουμε άλλα σχέδια. Αυτό, ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν έχω δει αυτό το έγγραφο που επικαλείστε, κ. Μπόικο, όμως από την αρχή 

της θητείας μας είπαμε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή όταν δημιουργήθηκε το ΤΑΙΠΕΔ -

έτσι;- για να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί κάποια ακίνητα του δημοσίου και γι’ αυτό είχαμε 

πει πρέπει να κάνουμε γρήγορα, να βιαστούμε, να τα πάρουμε τα στρατόπεδα, διότι αν 

περιέλθουν στο Δήμο και γίνουν δημοτική περιουσία, δεν διατρέχουν τέτοιο κίνδυνο. Αυτό 

άλλωστε κάναμε αμέσως μόλις αναλάβαμε, τρέξαμε γρήγορα την υπόθεση, βιαστήκαμε, 

πετύχαμε μία πάρα πολύ καλή συμφωνία, την καλύτερη συμφωνία σε σχέση με άλλους Δήμους 

σε όλη την Ελλάδα, διότι πήραμε το 80% των τριών στρατοπέδων από 345 στρέμματα, τα 300 

στρέμματα θα περιέλθουν οριστικά και αμετάκλητα στο Δήμο Σερρών. Η διαδικασία είναι σε 

εξέλιξη, τις προάλλες πέρασε το θέμα της πολεοδομικής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

δυστυχώς έγινε μια προσφυγή από την παράταξή σας και καθυστερεί λίγο το θέμα, κακώς. Αν 

θέλετε να περιέλθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, να την πάρετε πίσω την προσφυγή σας, αν 

πράγματι ενδιαφέρεστε τα στρατόπεδα να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου, εγώ πιστεύω 



 

ότι, εκτίμησή μου είναι ότι η προσφυγή σας θα απορριφθεί. Η διαδικασία του να περιέλθουν 

στην κυριότητα των Δήμων τα στρατόπεδα έχει πάρει το δρόμο της και πιστεύω ότι θα την 

ολοκληρώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εκτίμησή μου επίσης είναι ότι δεν υπάρχει και τώρα 

κανένας κίνδυνος, διότι ξέρει πολύ καλά το Υπουργείο και το ΤΑΙΠΕΔ ότι για κάποια 

στρατόπεδα επήλθε συμφωνία και είναι στη διαδικασία της μεταβίβασης των στρατοπέδων 

αυτών στην κυριότητα των Δήμων. Αυτά τα στρατόπεδα σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να 

τα πειράξει, άλλωστε αυτά τα στρατόπεδα, τα δικά μας, Παπαλουκά, Εμμανουήλ Παππά, έχουν 

χαρακτηριστεί χώροι πρασίνου και τα κτίριά τους… μνημεία, μνημεία, άρα δεν υπάρχει κανένας 

κίνδυνος, αλλά για να είμαστε ακόμη πιο ασφαλείς, πρέπει να τρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα 

τη διαδικασία, να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου και να μην υπάρχει κανένας απολύτως 

κίνδυνος. Αυτό που λέτε είναι κάτι που μας δικαιώνει. Γι’ αυτό θέλαμε να κλείσουμε γρήγορα 

την υπόθεση των στρατοπέδων και την κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο, άλλωστε αυτό το 

ομολογούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς που έχουν σχέση με τα θέματα αυτά, Τεχνικό Επιμελητήριο, 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, η Επιτροπή Διαβούλευσης ομόφωνα είχε ψηφίσει υπέρ του να 

προχωρήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο η διαδικασία, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα 

πρόβλημα και τα στρατόπεδα κάποια στιγμή θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, τι κάνουμε; Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, απαγορεύεται βάσει κανονισμού. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πώς… το κάθε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο κατεπείγοντα θέματα… Κύριε Αναστασιάδη… Κύριε 

Αναστασιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μα είναι τώρα συμπεριφορά αυτή, κ. Πρόεδρε; Όχι, είναι συμπεριφορά 

δηλαδή;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη… Κύριε Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας καλώ στην τάξη, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …τον εαυτό σου να καλείς στην τάξη, όχι εμένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανακαλέστε, κ. Αναστασιάδη, αυτό που είπατε. Κύριε Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι δεν ανακαλώ… ξέρω εγώ… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πρόεδρε… να πάρω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Ναι, κ. Μηλίδη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, το ένα είναι, αφορά τις αντικειμενικές αξίες για τις οποίες πήραμε μια 

απόφαση ομόφωνη ως Δημοτικό Συμβούλιο και θα ήθελα να συζητήσουμε τι έγινε από κει και 

πέρα, να το βάλουμε θέμα, εάν έχει προχωρήσει κάτι ή όχι και το άλλο είναι ένα άλλο θέμα που 

έχει σχέση με τη διαχείριση σκουπιδιών και το οποίο θεωρώ επίσης επείγον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διαχείριση; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σκουπιδιών από τον ΦΟΔΣΑ, τον Φορέα Διαχείρισης Σκουπιδιών. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε δικαίωμα ερωτήσεων πριν μπούμε στα κατεπείγοντα θέματα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι το θέμα των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο 

Σερρών. Όπως θυμάστε είχαμε πάρει μια απόφαση ομόφωνη στο Δημοτικό Συμβούλιο που 

αφορούσε τη μείωση της τιμής ζώνης, η απόφαση έλεγε μείωση της τιμής ζώνης κατά… τοις 

εκατό, μείωση του εμπορικού συντελεστή γιατί βραχυπρόθεσμα, τώρα, δεν υπάρχει 

εμπορικότητα στα καταστήματα, είπαμε από το ενιαίο να εξαιρεθούν τα αγροτεμάχια και είπαμε 

να υπάρξει μια… παλαιότητος. Ήταν συγκεκριμένες οι προτάσεις, τις οποίες έχουν κάνει κι 

άλλοι Δήμοι και στη συνέχεια το θέμα δόθηκε μέσω της γραμματείας προς τα πολιτικά γραφεία 

πλην… Περιφέρεια, προς το Εμπορικό… Είχα ρωτήσει τον κ. Δήμαρχο ότι το θέμα είναι πάρα 

πολύ σοβαρό, συζητείται βλέπετε ακόμα και τώρα στην κυβέρνηση και οι επιτροπές θα 

αποφασίσουν για αυτές τις τιμές. Θεωρώντας λοιπόν ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές για το 

Δήμο μας, δυσβάσταχτες και συμπαρασύρουν… το χαράτσι που γίνεται πιο ακριβό και… 



 

 

πόρους, θεωρώ ότι θα έπρεπε ο κ. Δήμαρχος να μας ενημερώσει ή να συγκαλέσει άμεσα μια 

σύσκεψη με όλους τους πολιτικούς φορείς ώστε να πάμε κάτω στο Υπουργείο και να 

διεκδικήσουμε αυτό το οποίο διεκδικούν πολλοί Δήμοι. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Μου είπε 

κάποια στιγμή όταν τον ρώτησα το… κάπου στη μία το βράδυ στο προηγούμενο Συμβούλιο που 

κάναμε, μου λέει ναι, εστάλη στο Υπουργείο. Κι εμείς σαν παράταξη κι εγώ προσωπικά λέω ότι 

αυτό δεν φτάνει. Θέλει φυσική παρουσίαση, θέλει πίεση και από τους πολιτικούς φορείς τους 

άλλους. Γιατί σας λέω ότι είναι απαίτηση όλων των κατοίκων του Νομού και του Δήμου μας. 

Νομίζω ότι, κ. Δήμαρχε, έχετε ολιγωρήσει στο θέμα και θα ήθελα να δώσετε μια εξήγηση γιατί 

δεν συγκαλέσατε αυτή τη σύσκεψη που σας λέω, ώστε να πάμε όλοι μαζί στο Υπουργείο και να 

ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το έχουν ζητήσει πάρα πολλοί Δήμοι και δεν είναι θέμα που 

πρέπει να μείνει στο συρτάρι. Δεν βγήκαν ακόμα οι τελικές αποφάσεις. Οι τελικές αποφάσεις 

τώρα ακόμα συζητούν οι επιτροπές. Τις τελικές αποφάσεις το Υπουργείο θα τις πάρει μέχρι το 

καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Άρα είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν ολιγωρήσαμε καθόλου, αυτό που ζητήσατε έγινε, το στείλαμε σε όλους 

τους φορείς και στο Υπουργείο. Αν θέλετε τώρα την πρόταση που κάνετε να πάμε όλοι μαζί 

εκεί, δεν έχω καμία αντίρρηση. Όποτε θέλετε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ, κ. Δήμαρχε… βεβαίως να πάμε και μαζί, αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να… 

σύσκεψη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα δεν ζητήσατε κάτι τέτοιο, ζητήσατε… η πρότασή σας να πάει σε όλους τους 

φορείς και στους βουλευτές. Πήγε παντού, πήγε και στο Υπουργείο. Τώρα αν θέλετε να κάνουμε 

και μια σύσκεψη όλοι μαζί, αν θέλετε να πάμε και στο Υπουργείο, είμαι στη διάθεσή σας. Δεν 

το ζητήσατε. Αυτό που ζητήσατε έγινε και γρήγορα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εσείς δεν έπρεπε να το κάνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ… απάντηση… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ζητήσατε κάτι. Αυτό που ζητήσατε το κάναμε. Λοιπόν, αν θέλετε και κάτι 

επιπλέον, ευχαρίστως να το κάνουμε. 

Δ.Σ. : … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …συνάντηση με όλους τους φορείς και τους βουλευτές, να το κάνουμε. Θέλετε 

να πάμε κάτω; Να πάμε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μια… συνάντηση καταρχήν με τους βουλευτές… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …αυτό που ζητήσατε έγινε τάχιστα, δεν ολιγωρήσαμε καθόλου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προηγείται η κα. Ηλιοπούλου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν γίνεται συζήτηση επί του θέματος, κ. Αναστασιάδη. Επιτέλους! Διαβάστε 

και μια φορά τον κανονισμό. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, η κα. Ηλιοπούλου. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το δεύτερο θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και δεύτερο; Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ξέρετε έχουν δημιουργηθεί οι 

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. ΦΟΔΣΑ, πρέπει να εξοικειωθούμε με τη λέξη αυτή, 

γιατί θα τη χρησιμοποιούμε συχνά. Αυτή λοιπόν είναι σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και θα έχει όλη την ευθύνη της διαχείρισης των σκουπιδιών. Πριν από λίγες μέρες 

έγιναν… για την ανάδειξη… επιτροπής, οι οποίοι θα είναι… η επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια 

για όλη τη διαχείριση. Ένα θέμα καυτό, που έχει σχέση με την ποιότητα ζωής και με την 

οικονομία των πολιτών. Και από ό,τι ξέρω, υπήρξε μια συναίνεση από όλους να εκπροσωπηθούν 

όλες οι Περιφέρειες. Δυστυχώς ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος εκπροσωπεί έναν από τους 

μεγαλύτερους Δήμους και πρέπει κάποτε να το καταλάβουμε αυτό, της Κεντρικής Μακεδονίας 



 

και έναν Νομό… το δεύτερο μετά τη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς απεχώρησε από την ψηφοφορία. 

Δεν ξέρω τους λόγους, αλλά έχει καταγγελθεί ότι συμπορεύτηκε με ομογάλακτους στην 

πολιτική του θέση, με το ΠΑΣΟΚ να πω δηλαδή, οι οποίοι αποχώρησαν γιατί αποχώρησαν 22 

Δήμαρχοι από αυτήν τη σύσκεψη. Εγώ νομίζω ότι ήτανε λάθος, όταν λέτε ότι είστε ανεξάρτητος 

και ότι διασφαλίζετε τα δικαιώματα του Δήμου σε ένα τέτοιο σοβαρό όργανο, το οποίο θα το 

βρούμε μπροστά μας, τα χαράτσια θα ‘ρθουν, να μην συμμετέχετε. Νομίζω ότι απεμπολείτε τα 

συμφέροντα του Δήμου. Πιστεύω ότι κάνετε μεγάλο λάθος προκείμενου να συμπορευτείτε με 

κάποιους συναδέλφους σας κομματικούς φίλους. Εξάλλου αυτό το κατήγγειλε και ο Δήμαρχος 

της Νέας Ζίχνης… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Την ανεξάρτητη πορεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση την έχω αποδείξει όσο 

κανένας άλλος από την πρώτη στιγμή. Έχω, απέναντί μας έχουμε από το 2001, από τότε που 

ιδρυθήκαμε δυστυχώς όλους τους κομματικούς φορείς και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και 

συνεχίζουμε να είμαστε ανεξάρτητοι και να το αποδεικνύουμε, διότι στις εκλογές της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν έθεσα υποψηφιότητα, γιατί 

υπήρχαν κομματικά ψηφοδέλτια. Άρα αυτή η κατηγορία και η καταγγελία πέφτει παταγωδώς 

στο κενό. Τώρα, στη συνέλευση συμμετείχα. Ζήτησαν κάποιοι συνάδελφοι εκεί δέκα μέρες 

παράταση, μετά από δέκα μέρες να γίνουν οι εκλογές, γιατί είχαν αρκετές απορίες και ενστάσεις 

σχετικά με τον ΦΟΔΣΑ και ήθελαν μια ενημέρωση περισσότερη, όπως πολλές φορές κι εσείς 

ζητάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο παράταση ή αναβολή ενός θέματος και σας τη δίνουμε εμείς 

για να ενημερωθείτε καλύτερα. Δε και επειδή έλειπε και ο κ. Μπουτάρης στο εξωτερικό. 

Συνδέοντας αυτά τα δύο, ζήτησαν μια δεκαήμερη παράταση για να ενημερωθούν καλύτερα. Δεν 

την δώσανε αυτήν την δεκαήμερη παράταση, εγώ για να είμαι ειλικρινής ούτε ξέρω καν ποιος το 

έθεσε, ποιος έθεσε, κατέθεσε την πρόταση, διότι επειδή δεν συμμετέχω στην ΠΕΔ δεν τους 

γνωρίζω και καλά όλους τους συναδέλφους, είδα πολύ λογική την πρόταση αυτή και γι’ αυτό το 

λόγο συμφώνησα κι εγώ με το να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση. Από εκεί και πέρα αυτή η 

πρόταση δεν έγινε δεκτή, οι εκλογές όμως έγιναν και ο Νομός Σερρών εκπροσωπείται από τον 

καλό μας τον συνάδελφο, τον κ. Καλαϊτζή του Δήμου Βισαλτίας. Έτσι έχει η αλήθεια και το όλο 

θέμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μπορώ να έχω το λόγο για ένα λεπτό, κύριε…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος όχι. Η κα. Ηλιοπούλου Σταλαχτή. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ : Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στο… Αντιδήμαρχο σχετικά με το έγγραφο 

που σας έχει καταθέσει το διθέσιο νηπιαγωγείο Άνω Μητρουσίου με θέμα «Διευκόλυνση 

μετακίνησης για συμμετοχή του διθέσιου νηπιαγωγείου Άνω Μητρουσίου σε εκδηλώσεις 

βράβευσης στην Αιγυπτιακή Πρεσβεία στην Αθήνα». Ο Σύλλογος Γονέων μας έχει ενημερώσει 

σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ να μας ενημερώσετε τι προτίθεστε να κάνετε, μιας 

και το θέμα είναι κατεπείγον, τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στην Αθήνα τη Μεγάλη 

Δευτέρα για τη βράβευσή τους. Οι διακρίσεις αυτές των παιδιών μας κάνει να είμαστε 

περήφανοι γιατί παιδιά του Δήμου μας συμμετέχουν σε μια τέτοια διοργάνωση και σε μια 

τέτοια… διοργάνωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα απαντήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Παρακαλώ, κύριε… 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Χθες έχω πάρει στα χέρια μου ένα έγγραφο πράγματι από το 2ο… από το 

διθέσιο νηπιαγωγείο Άνω Μητρουσίου. Είχε γίνει ένας διαγωνισμός… πολιτισμού και είχαν 

πάρει, συμμετείχαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου του Μητρουσίου και τους έχουνε καλέσει 

τώρα… ο διαγωνισμός ήταν το 2011. Τους έχουν καλέσει τώρα απ’ ό,τι έχω διαβάσει για να 

τους βραβεύσουν. Ζητάνε από μας την παραχώρηση λεωφορείου, αυτή τη στιγμή το λεωφορείο 

είναι χαλασμένο… από σασμάν και εκτός αυτού δεν μπορεί να μεταφέρει και μαθητές, γιατί μας 

κυνηγάνε τα πρακτορεία και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ζητάνε οικονομική ενίσχυση. Τώρα, για 

να δώσουμε εμείς οικονομική ενίσχυση δεν έχω τέτοια δυνατότητα κι άλλη φορά που έχει τεθεί 

τέτοιο θέμα σε σχολική επιτροπή, η σχολική επιτροπή δεν έχει εγκρίνει τέτοια θέματα, γιατί αν 

ξεκινήσουμε λέει να δίνουμε επιδοτήσεις σε τέτοιους, σε τέτοιες εκδηλώσεις συνέχεια θα 



 

 

αρχίσουν να ζητάνε, με συνέπεια επειδή τα χρήματα είναι λιγοστά, να υπάρχει πρόβλημα στη 

λειτουργία των σχολείων. Οι επιχορηγήσεις που έρχονται σε μας είναι εξειδικευμένες, είναι 

ειδικά για τη λειτουργία των σχολείων. Και πάλι… Τώρα από κει και μετά θα το δούμε μέσω 

Δήμου αν μπορεί να γίνει κάτι, αν έχει την οικονομική δυνατότητα ο Δήμος να τους ενισχύσει 

για να μπορέσουν να κατεβούνε στην Αθήνα, στην εκδήλωση αυτή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν εγκρίνεται… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, κ. Γκότση και ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …να μου δώσεις το λόγο δεν τον… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, επί ίσοις όροι όλοι. Δεν εξαιρείστε εσείς… Τώρα θα σας 

έδινα το λόγο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Γιατί δεν μου τον δώσατε; Σας ζητώ το λόγο, γιατί δεν μου τον δώσατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει και μια σειρά. Η κα. Σταλαχτή Ηλιοπούλου είχε ζητήσει πιο μπροστά, μετά 

ζητήσατε εσείς… Ε, λοιπόν, παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι γνωστό ότι την 22 Οκτωβρίου εδώ σε συμβούλιο είχε γίνει ένα 

συμβούλιο για τις ζώνες, αύξηση των τιμών ζωνών… μια απόφαση σύμφωνα με το Υπουργείο 

που είχε δώσει και ακολουθήσατε αυτήν την οδηγία. Εγώ αντέδρασα, σας εξήγησα με τον 

καλύτερο τρόπο ότι δεν επιτρέπεται όχι να αυξηθούνε, αλλά πρέπει να μειωθούν 40%... Έρχεστε 

μετά από ένα μήνα και παίρνετε μια άλλη απόφαση ενώ έχετε υπογράψει ότι ναι, να αυξηθούνε 

και οι συντελεστές… των αυτών και η εμπορική αυτή, η εμπορικότητα και να… κι έρχεστε 

σήμερα να... Δηλαδή την ημέρα που υπογράψατε προτού δυο μήνες σήμερα έρχεστε να το 

ανακαλέσετε. Συμπεριφορές είναι αυτές συμβούλων εδώ μέσα; Καλά, τα ξεχάσατε αυτά όλα; 

…είναι καταγεγραμμένα. Είναι καταγεγραμμένα… Μόνο εγώ δεν ψήφισα και σας απέδειξα ότι 

είναι κακό αυτό που κάνατε. Κι εγώ… ενέργειες κι από ό,τι φαίνεται δικαιώνομαι περίτρανα. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …στα πρακτικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία σας παρακαλώ. Ησυχία. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Είχα μια καταγγελία και θα πρέπει ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας να το ακούσει 

αυτό. Πηγαίνοντας από το Πάρκο Ομονοίας προς την Κάτω Καμήλα και… κλπ, όλη εκείνη η 

περιοχή είναι γεμάτη από σκουπίδια και είναι μια απερίγραπτη κατάσταση. Διαμαρτύρονται οι 

κάτοικοι ότι δεν υπάρχει ένας χώρος να αποθέσουν τα απορρίμματα. Τι γίνεται σε αυτήν την 

περίπτωση, κ. Αντιδήμαρχε, αν μπορείτε να… αν το ξέρετε το θέμα και αν… τι σχέδια έχετε να 

ορίσετε κάποιον χώρο έστω και… όπως κάνατε στο Μητρούσι κλπ, κλπ. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έχουμε ορίσει χώρους και στο Δήμο Σερρών και στην πόλη των Σερρών 

σε σημεία που να πετάνε τα ογκώδη αντικείμενα οι δημότες μας, αυτά που δεν μπαίνουν μέσα 

στους κάδους απορριμμάτων. Αυτά τα σημεία είναι στον 4ο Παιδικό Σταθμό στην Ομόνοια ένας 

μεγάλος κάδος ογκωδών, ο άλλος είναι στην περιαστική πίσω από τα γήπεδα, ανάμεσα 

διασταύρωση Νιγρίτας με διασταύρωση Νέου Σκοπού αριστερά πηγαίνοντας πίσω από τα 

γήπεδα έχουμε έναν κάδο ογκωδών, στα δυο νεκροταφεία… κανονικά, όπου μπορούν οι 

δημότες μας να πετάνε τα ογκώδη, τα λίγα ογκώδη που παράγονται… δηλαδή όταν ξηλώνουν 

ένα σοβά από την αυλή τους… κλπ. Αλλά στην ουσία οτιδήποτε χρειαστεί πάλι σε μας παίρνουν 

τηλέφωνο όταν έχουν ογκώδη αντικείμενα κι εμείς, η διεύθυνση καθαριότητας μεταβαίνει με τα 

φορτηγά… και το προσωπικό τους και τα… Τώρα από κει και πέρα, οπουδήποτε αλλού 

αποθέτουνε τέτοια απορρίμματα είναι παράνομο. Το ξέρουμε το σημείο, το γνωρίζουμε το 

σημείο αυτό από το… όπως και κάποια άλλα σημεία, ήδη ξεκινήσαμε με τον ορεινό όγκο του 

Δήμου μας, ο δρόμος προς Χρυσοπηγή και προς Ελαιώνα, θα κατεβούμε και προς τα εκεί μέχρι 

τις 15 Μαΐου που ενδέχεται να τελειώσουν τα πεντάμηνα τουλάχιστον να αποκαταστήσουμε όλα 



 

τα σημεία. Δεν έχω κάτι άλλο, είναι παράνομο οπουδήποτε αλλού αν πετάνε απορρίμματα και 

σε αυτά τα σημεία που έχουμε πολλά σκουπίδια τα αποκαθιστούμε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Με ικανοποιεί η απάντηση ότι θα καθαριστεί αυτός ο χώρος, διότι η κατάσταση 

είναι απερίγραπτη. Είπανε, τέλος πάντων… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία… Δυο θέματα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 7 

του Καλλικρατικού Νόμου 3852/2010 και σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 του 

Κανονισμού. Το ένα αφορά, είναι η αλλαγή απόφασης της 202/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου 

σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εφαρμογή προγράμματος 

καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα του Νομού Σερρών. Εισηγητής ο 

Αντιδήμαρχος, ο κ. Γαλάνης. Το θέμα έρχεται ως κατεπείγον και θα σας εξηγήσει κι ένα δεύτερο 

θέμα, την έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικής 

Ενότητας Καπετάν Μητρούση», προϋπολογισμού… σαράντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13%. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας, κ. Παντελής Χράπας. Συμφωνεί το 

Δημοτικό Συμβούλιο επί των θεμάτων αυτών; 

Δ.Σ. : Εμείς, κ. Πρόεδρε, για το δεύτερο θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι; 

Δ.Σ. : …βάζουμε το ερώτημα, το θέμα ήταν γνωστό… θα μπορούσε να είναι μέσα στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, πώς μπορεί να συμβαίνει, κ. Αντιδήμαρχε, αυτό το θέμα της 

αποκομιδής να έρχεται ως έκτακτο και εκτός ημερήσιας; 

Δ.Σ. : Να το συζητήσουμε… Επειδή σε αυτό το θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 303/2013 

ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ : Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την 

εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών για το έτος 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το πρώτο υπάρχει κάποια αντίρρηση; Καμία. Λοιπόν, να κάνει την εισήγηση 

ο κ. Γαλάνης;… Έτσι. Παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο μοναδικός λόγος 

που επανέρχεται το θέμα για να ψηφίσουμε… το ορθότερον είναι ότι μετά την απόφασή μας στις 

23 Απριλίου 2013 ένας εκ των συμβεβλημένων, συμβαλλομένων, ο Δήμος Νέας Ζίχνης, δεν 

ενέκρινε την προγραμματική και σήμερα το πρωί που ο κ. Καλογερούδης από την ΑΝΕΣΕΡ με 

ενημέρωσε επιβάλλεται να επανέρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ψηφίσουμε την ίδια 

ακριβώς προγραμματική μείον το ποσό το οποίο συνεισέφερε ο Δήμος Νέας Ζίχνης… και τις 

εργασίες… 270.000€, κ. Πρόεδρε, το τελικό κόστος, γιατί μειώνεται κατά 30.000€ που ήταν το 

ποσό που συνεισέφερε ο Δήμος Νέας Ζίχνης, όπως επίσης… να προστεθούν και οι εργασίες στο 

συγκεκριμένο Δήμο. Με ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της ΑΝΕΣΕΡ, ο κ. Καλογερούδης, είναι και 

σήμερα εδώ, σήμερα το πρωί και έπρεπε με τη μορφή κατεπείγοντος να ‘ρθει γιατί όλοι οι Δήμοι 

θα κάνουν το ίδιο, όπως κι εμείς. Θα εγκρίνουν δηλαδή την προγραμματική με όλους τους 

Δήμους, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την ΑΝΕΣΕΡ, χωρίς το Δήμο Νέας Ζίχνης. 

Αυτό, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι για να ακούω. Μισό λεπτάκι… 

Δ.Σ. : …στην προηγούμενη προγραμματική… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη, εσείς; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 



 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εδώ είναι και ο κ. Καλογερούδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Παρακαλώ, ρωτήστε. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι. Θέλω να ρωτήσω ποια θα είναι η εξέλιξη ολοκλήρωσης της σύμβασης για 

όλο το Νομό, όταν δεν θα συμμετέχει ένα μέρος, το οποίο θα ωφελείται από την… από τις 

πράξεις  της σύμβασης αυτής των υπόλοιπων Δήμων. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όπως σας ανέφερα και νομίζω και ο κ. Καλογερούδης μπορεί να το επιβεβαιώσει, 

δεν είναι ότι δεν θα συνεισφέρει τα χρήματα, τις 30.000€ ο Δήμος Νέας Ζίχνης, από την άλλη 

δεν θα προσφερθούν και υπηρεσίες στο συγκεκριμένο Δήμο, οπότε δεν επιβαρύνονται οι άλλοι 

συμβεβλημένοι, οι άλλοι συμβαλλόμενοι σε σχέση με τις υπηρεσίες που… Οι επίγειες, για 

επίγειες μιλάμε. Η προγραμματική σύμβαση, όπως λέει πολύ σωστά ο κ. Δήμαρχος, αφορούν το 

επίγειο έργο καταπολέμησης κουνουπιών. Αν ο κ. Καλογερούδης, κ. Πρόεδρε, αν μου 

επιτρέπετε, θέλει να… συνεισφέρει σε κάτι. Δεν ξέρω, νομίζω σας έχω καλύψει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή είναι η απάντηση και ας μην ξεχνάμε ότι κάποιοι δεν παίρνουν μόνο την 

πολιτική ευθύνη, αλλά και τη νομική ευθύνη… Και ό,τι ήθελε προκύψει. Από κει και πέρα άλλοι 

έχουν το λόγο νομίζω. Έτσι; Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. Φωτιάδης, ο κ. 

Στεργίου. Παρακαλώ, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι, είμαι ιδιαιτέρως προβληματισμένος, διότι σωστά ο κ. 

Νιζάμης έβαλε το θέμα, όταν σε ένα τμήμα του Νομού, το οποίο έχει και αρδευόμενες εκτάσεις 

και λιμνάζοντα νερά, δεν γίνεται επίγεια καταπολέμηση, βεβαίως εκεί θα υπάρξει παραγωγή 

κουνουπιών. Τα κουνούπια θα κινηθούν, δεν σταματούν στα διοικητικά όρια των Δήμων, 

συνεπώς το πρόβλημα μπορεί να επεκταθεί… μην εκπλήσσεστε, ακόμη και μέχρι και την πόλη. 

Με έναν ευνοϊκό άνεμο θα ‘ρθουν τα κουνούπια, συνεπώς, κ. Καλογερούδη, είναι σοβαρό το 

πλήγμα αυτό και επί της ουσίας, επί της ουσίας από την εταιρεία, θα μου επιτρέψετε να την 

επικαλεστώ και θα ήθελα την άποψη του Διευθυντή. Το όλο πρόγραμμα πλήττεται πολύ 

σοβαρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος τι να πει επί του θέματος; Εμείς το ψηφίζουμε ή δεν το ψηφίζουμε. 

Δ.Σ. : Υπαινιχθήκατε… Έχω το λόγο; Υπαινιχθήκατε κάτι, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Κι εγώ απλώς έκανα μια σκέψη μεγαλόφωνα, όπως την κάνουν όλοι. Εγώ νομίζω ότι θα 

πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει και στα συγκεκριμένα σημεία παρέμβαση. Το ποιος θα 

πληρώσει γι’ αυτή την παρέμβαση, κ. Καλογερούδη, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αν αφήσουμε 

ένα τμήμα, τότε επί της ουσίας δεν θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον στο κομμάτι από την 

πόλη των Σερρών και ανατολικά και ιδιαιτέρως στις περιοχές, στις εκβολές αν θέλετε του 

Στρυμόνα, εκεί δηλαδή που είναι οι Σερραίοι το καλοκαίρι. Διότι να σας θυμίσω ένα χωριό, το 

χωριό Δραβίσκος, που το αγρόκτημα είναι σχεδόν μέχρι το Στρυμόνα, κατεβαίνει πολύ χαμηλά 

και σκεφτείτε πόσο είναι η απόσταση της παραλίας. Άρα επί της ουσίας μπαίνει ένα τεράστιο 

θέμα. Δεν ξέρω, κ. Καλογερούδη, η πρότασή μου είναι να γίνει κι εκεί παρέμβαση και το ποιος 

θα πληρώσει είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για μένα… πολιτικός… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για όλους. 

Δ.Σ. : …αλλά επισημαίνω όμως ότι μπαίνει σε ένα τεράστιο, σε μια επικινδυνότητα, σε ένα 

τεράστιο ερωτηματικό το αποτέλεσμα. Δεν έχω τίποτε και δεν κρίνω αποφάσεις, όμως 

προβληματίζομαι για το τελικό αποτέλεσμα. Και σημειωτέον ότι εδώ δεν είναι η ποιότητα μόνο 

ζωής, που είναι τεράστιο θέμα, εδώ είναι η υγεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίως η υγεία. 

Δ.Σ. : Είναι η υγεία. Βεβαίως και η ποιότητα, αλλά είναι και η υγεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Εγώ θέλω, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, θα 

υπερασπιστώ τη θέση που έβαλα και στην ΑΝΕΣΕΡ, γιατί μειοψήφησα κι εγώ. Ψεκασμός πρέπει 

να γίνει σε όλο το Νομό. Έτσι; Αν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικότητα στο ζήτημα της 

καταπολέμησης των κουνουπιών. Σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα γι’ αυτούς τους Δήμους που 



 

δεν πληρώνουν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τον ψεκασμό και από κει και πέρα να 

κινήσει διαδικασία η ΑΝΕΣΕΡ για να πάρει χρήματα. Και δεν μπορούμε να αποκλείουμε ούτε 

το Δήμο Νέας Ζίχνης, ούτε το Δήμο Σιντικής, που κι εκεί… τέτοιο θέμα. Έτσι; Αυτό είπα, 

μειοψήφησα εκεί πέρα, ήμουν ο μοναδικός που ψήφισα να γίνει ψεκασμός σε όλο το Νομό και 

θέλω να το βάλω το ζήτημα. Γιατί το ζήτημα δεν είναι ζήτημα αν θα μας… είναι ζήτημα υγείας. 

Έτσι, κάποιοι φέρουν ευθύνη και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είπα ότι φέρει 

τεράστια ευθύνη η Περιφέρεια γιατί ακόμα δεν έχει εξελιχθεί ο διεθνής διαγωνισμός για την 

καταπολέμηση των κουνουπιών και το ράντισμα και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε. Εκτός από τη θέση του κ. Χασαπίδη, οι 

υπόλοιποι ναι. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ο κ. Αναστασιάδης παρών. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …είπα στην κυρία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρών είπε ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να αιτιολογήσω για ποιο λόγο… Επειδή το θέμα αυτό είναι θέμα του 

Υπουργείου Υγείας και δεν πρέπει να έχει καμιά σχέση κανένας Δήμος, γι’ αυτό το λόγο λέω 

παρών. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 304/2013 

ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ : Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδή 

απορριμμάτων Δ.Ε. Κ. Μητρουσίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δεύτερο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η έγκριση μελέτης 

παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση, 

προϋπολογισμού 9.040€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Ο λόγος στον Αντιδήμαρχο 

καθαριότητας, κ. Παντελή Χράπα για το κατεπείγον του θέματος πρώτα παρακαλώ και εφόσον 

συμφωνήσει το Σώμα, θα προχωρήσουμε στη συζήτηση του θέματος. 

ΧΡΑΠΑΣ : Όπως γνωρίζετε είναι μοναδικός διαγωνισμός η αποκομιδή της Δημοτικής Ενότητας 

Καπετάν Μητρούση, ο οποίος δεν είχε ενστάσεις. Όλοι… ενστάσεις, όπως θα θυμάστε, 

προβήκαμε σε απευθείας για δυο, για δυόμισι μήνες και ο μοναδικός που δεν είχε ενστάσεις 

ήταν αυτός. Οι διαδικασίες όμως καθυστέρησαν όπως δεν τις υπολογίζαμε, όπως είναι η έγκριση 

της Περιφέρειας, ο συμβατικός έλεγχος, Οικονομική Επιτροπή, δεκαπέντε μέρες χρειάζεται για 

να υπογράψουμε σύμβαση και δεν μας βγαίνει ο χρόνος μέχρι τις 27 που πρέπει να αναλάβει ο 

επόμενος ανάδοχος. Γι’ αυτό το λόγο μεταφέρουμε, το φέρνουμε σαν κατεπείγον θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, να δώσουμε ένα μήνα… να δώσουμε ένα μήνα απευθείας ανάθεση σε 

έναν ιδιώτη να μαζεύει τα απορρίμματα στη Δημοτική Ενότητα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος που 

το θέτουμε, μοναδικός λόγος είναι αυτός, λόγω της καθυστέρησης των διαδικασιών. 

Υπολογίζαμε να είμαστε έτοιμοι μέχρι… μέχρι χθες, δεν είμαστε, δεν μπορέσαμε λόγω των 

ημερομηνιών και γι’ αυτό το λόγο το φέρνουμε σαν κατεπείγον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνεί το Σώμα το θέμα να τεθεί προς συζήτηση; 

Δ.Σ. : Εμείς διαφωνούμε, δεν υπάρχει θέμα για μας κατεπείγον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνει σε ψηφοφορία. Να συζητηθεί το θέμα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι. Ο κ. Μοσχολιός; 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι… Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Κύριε Κατιρτζόγλου; 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Αναστασιάδης; Όχι. Η παράταξη του κ. Φωτιάδη όχι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, διότι… με την… ότι θα έπρεπε να είναι τακτικό θέμα. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εδώ οφείλω κι εγώ ως Πρόεδρος να εξηγήσω. Όταν έρχεται όπως είδατε με 

αριθμό πρωτοκόλλου σήμερα το μεσημέρι το θέμα, έτσι; Εγώ οφείλω να το βάλω ως κατεπείγον 

θέμα, διότι έχει καταληκτική ημερομηνία. Εντάξει. 

Δ.Σ. : Δεν είναι προς εσάς, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. Η μομφή να μην είναι προς εμένα τουλάχιστον, έτσι; Εγώ οφείλω να 

υπερασπιστώ τα του Προεδρείου. 

Δ.Σ. : …δεν ήταν προς εσάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστό. Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, διότι εδώ προφανώς υπάρχει μια δυσλειτουργία και τη χρεώνεται η 

δημοτική αρχή, έρχονται θέματα τελευταία στιγμή κατεπείγοντα που έπρεπε λογικά να είναι 

τακτικά θέματα. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ο Γραμματέας όχι και ο Πρόεδρος ναι. Λοιπόν, το θέμα θα 

συζητηθεί, κ. Χράπα, παρακαλώ, εισήγηση επί του θέματος. 

ΧΡΑΠΑΣ : Όπως γνωρίζετε είναι η μοναδική, είναι ο μοναδικός διαγωνισμός ο οποίος δεν είχε 

ενστάσεις και υπάρχει ανάδοχος. Σε αυτό το διαγωνισμό όμως, επειδή καθυστερούμε με την 

έγκριση της απόφασης από την Περιφέρεια, χρειαζόμαστε… το σημαντικό έγγραφο από τον 

Επίτροπο, χρειαζόμαστε κι άλλες 15 ημέρες ανάθεσης μέχρι να υπογράψουμε τη σύμβαση, γι’ 

αυτό το λόγο ζητούμε ένα μήνα να δώσουμε απευθείας ανάθεση την αποκομιδή των 

απορριμμάτων σε έναν ιδιώτη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία να υπογράψουμε τη 

σύμβαση με τον ανάδοχο του διαγωνισμού ο οποίος έχει προκύψει για τη συγκεκριμένη 

Δημοτική Ενότητα. Το ύψος του ποσού είναι 9.400 μαζί με το ΦΠΑ, όπως διαιρείται δια 20 

μήνες το ποσό της μειοδοσίας που έγινε στο διαγωνισμό. Δια 20 μήνες βγαίνει 9.400. Ευχαριστώ 

πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος; 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος θα ρωτήσει; 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, άλλος κανείς ερώτηση; 

Δ.Σ. : Αυτό το ποσό είναι…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …διάλογο. Και ο κ. Νιζάμης. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, μη 

βιάζεστε. Ο κ. Νιζάμης, ο κ. Κατιρτζόγλου και άλλος; 

Δ.Σ. : Ο κ. Χασαπίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Χασαπίδης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρόεδρε… θα ζητήσω το λόγο για λίγο. Υπάρχει μια εκδήλωση στον παλιό 

Ορφέα που ξεκινάει τώρα και πρέπει να πάω για να κάνω έναν χαιρετισμό. Θα μου επιτρέψετε 

σας παρακαλώ να πάω μια στιγμή και θα προσπαθήσω να γυρίσω όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεν 

ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πριν φύγω. Είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε κάτι να 

ρωτήσετε για κάποιο θέμα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, δεν κρίνετε σκόπιμο να κάνουμε και κάποια συνεδρίαση κάποια 

άλλη μέρα; Έχει πλέον παγιωθεί να είναι οι Τετάρτες. Υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχουν πάρα 

πολλοί λόγοι που θα έπρεπε να γίνεται με διασπορά μέσα στη βδομάδα… το Δημοτικό 

Συμβούλιο, διότι και κάνουμε πάρα πολλά και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απάντηση θα δώσω εγώ στο θέμα αυτό, κ. Φωτιάδη. 

Δ.Σ. : …κάθε Πέμπτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκδηλώσεις έχει καθημερινά. Η Τετάρτη έχει οριστεί διότι υπάρχουν 

επαγγελματίες, διότι βολεύει την περιφέρεια… όλα αυτά για να καταλήξουμε σε μια Τετάρτη… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ το ζήτησα, κ. Πρόεδρε, εγώ το ζήτησα. 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… ναι αλλά όλοι δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτήν την αίθουσα. 

Πρέπει να σεβαστείτε και τους εργαζόμενους ιδιώτες… Παρακαλώ πολύ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ επιμένω για Τετάρτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς μπορεί να επιμένετε, είστε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για Τετάρτη, για Τετάρτη λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, επιμένετε για Τετάρτη. Ωραία. 

Δ.Σ. : Η ώρα φυσιολογικά… καλοκαίρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ώρα θα αλλάξει, μην ανησυχείτε. Θα πάμε στις εννιά… Όλα… ακριβώς… 

λοιπόν. Λοιπόν, παρακαλώ να ξεπεράσουμε το θέμα αυτό… Ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση ήθελα να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Αντιδήμαρχε, αυτό το ποσό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : …από το ποσό της εργολαβίας; Ή είναι έξτρα αμοιβή; 

ΧΡΑΠΑΣ : Η εργολαβία είναι για 20 μήνες. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΧΡΑΠΑΣ : Ο διαγωνισμός. Για 20 θα εφαρμοστεί. Ένα μήνα μετά θα ξεκινήσει, ένα μήνα μετά 

θα τελειώσει. 

Δ.Σ. : Άρα είναι έξτρα από τον προϋπολογισμό που έχουμε. 

ΧΡΑΠΑΣ : Έξτρα, είναι έξτρα ποσό. Απλά θα τελειώσει… άμα τελείωνε Μάρτιο, θα τελειώσει 

Απρίλιο, τον επόμενο μήνα. 

Δ.Σ. : Γιατί δεν το αφαιρούμε από τον προϋπολογισμό του έργου; 

ΧΡΑΠΑΣ : Έτσι πρέπει να γίνει, για 20 μήνες ο διαγωνισμός, αγαπητέ κύριε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο επόμενος ερωτών; Ποιος είναι, Γραμματέα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου ζήτησε το λόγο. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Σε ποιον… ποιος θα το πάρει; Πού θα είναι η απευθείας ανάθεση; Θα 

είναι σε αυτόν τον μειοδότη; Σε κάποιον άλλον; 

ΧΡΑΠΑΣ : Δεν έχουμε αποφασίσει, αγαπητέ κ. Κατιρτζόγλου, σε ποιον θα γίνει απευθείας 

ανάθεση, ο Δήμαρχος θα αποφασίσει σε ποιον θα αναθέσει, νομίζω ότι θα γίνει γνωστό σε σας, 

δεν είναι κάτι κρυφό, πιθανολογώ ότι θα γίνει σε κάποιον Σερραίο επιχειρηματία. Θέλουμε να 

ενισχύσουμε την τοπική αγορά των Σερρών, τη δική μας αγορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος, συνάδελφοι; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ο κ. Νιζάμης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Νιζάμης. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εάν και εφόσον… 

Δ.Σ. : …τοποθετηθεί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, ερωτήσεις. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εάν και εφόσον το ποσό δεν αφαιρεθεί από την… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. Έχει το λόγο ο κ. Νιζάμης. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εάν και εφόσον το ποσό των 9.000 δεν αφαιρεθεί από την εργολαβία των 180.000, 

τίθεται θέμα αναμόρφωσης προϋπολογισμού. Άρα έπρεπε να είχατε προνοήσει και γι’ αυτό. 

Ένα. Δεύτερον, ο χρόνος τους κατεπείγοντος δια της απευθείας ανάθεσης με το χρόνο 

συζήτησης των θεμάτων και του διαγωνισμού και στην Οικονομική Επιτροπή ήταν αρκετός για 

να… Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο; 

ΧΡΑΠΑΣ : Αν γίνετε πιο σαφής θα μου δώσετε κι εμένα να καταλάβω… τι άλλο υπονοείτε πως 

συμβαίνει; Ξεκάθαρα, Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε, πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη, δεν θα κάνουμε βέβαια συζήτηση, αλλά αν έχετε κάποιο στοιχείο 

καταθέστε το εδώ πέρα, για να μην αιωρείται τίποτα σε αυτήν την αίθουσα. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα ο ερωτών κάνει την ερώτηση 

την οποία κάνει. Αυτός ο οποίος απαντάει, απαντάει όπως κατά την κρίση του κρίνει… Δεν 

μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, η ερώτηση είχε δυο σκέλη, τρία σκέλη. 

ΧΡΑΠΑΣ : Το πρώτο όσον αφορά το κατεπείγον νομίζω απαντήθηκε νωρίτερα… αν δεν σας 

καλύπτει η απάντηση δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δικαίωμά σας, αγαπητέ μου κ. Νιζάμη. 

Έτσι; Όσον αφορά το αν συμβαίνει κάτι άλλο, μπορείτε να το ερευνήσετε, να ‘ρθείτε να 

συλλέξετε στοιχεία, να το ερευνήσετε και αν συμβαίνει κάτι άλλο εδώ είμαστε, στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο καταγγείλτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. 

Μηλίδης, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Μπόικος, ο κ. Χρυσανθίδης και ο κ. Γαλάνης αν χρειαστεί. 

Ως αγορητές ορίζεστε εσείς. Ως αγορητής; Ο κ. Χρυσανθίδης. Ωραία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν θα χρειαστεί, κ. Πρόεδρε, δεν θα χρειαστεί. Ειλικρινά δεν είχα κανένα λόγο 

ούτε να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …όμως με τις ερωτήσεις που τέθηκαν προηγουμένως και με την ανάγνωση των 

εγγράφων βλέπω πρώτον ότι δεν ήταν κατεπείγον. Είναι… εδώ έχει… Το δεύτερο, με ενόχλησε 

πάρα πολύ αυτό που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος για έξτρα ποσό. Γιατί έξτρα ποσό; Εφτά χιλιάρικα, 

για ποιο λόγο, έξι εννιακόσια. 

ΧΡΑΠΑΣ : Έξτρα ποσό όταν λέμε, μιλάμε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα απαντήσετε, θα απαντήσετε, θα έχετε το λόγο να απαντήσετε. Λοιπόν, δεν μου 

αρέσει αυτή η λέξη «έξτρα ποσό», δεν ακούγεται καλά. Θέλω να το κάνετε ξεκάθαρο τι ακριβώς 

εννοείτε και το… ένα άλλο που ήμουνα τέτοιο είναι ότι επίσης αυτό που δεν αρέσει νομίζω σε 

όλο τον κόσμο και πιστεύω ότι μεταφέρω τη σκέψη όλων και των δημοτών, είναι αυτή η λέξη 

«απευθείας ανάθεση». Δεν το θέλει πλέον ο κόσμος αυτό, την απευθείας ανάθεση. Θα πρέπει να 

γίνονται διαγωνισμοί για τα πάντα, έστω τακτικοί, έστω πρόχειροι, μειοδοτικοί κτλ. Θα πρέπει 

να γίνονται διαγωνισμοί. Δεν θέλει ο κόσμος απευθείας αναθέσεις. Βάζει στο μυαλό του πολλά 

και βλέπετε ότι και εδώ μέσα ειπώθηκαν κάποια πράγματα τα οποία βάζουν σε κάποιες σκέψεις. 

Επιφυλάσσομαι για την δευτερολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη.  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, όπως είπαμε στην τοποθέτησή μας διαφωνούμε με το 

κατεπείγον κι εμείς γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να είναι σε μια τακτική 

συνεδρίαση. Όμως βλέπουμε σε αυτή τη φάση ότι ενώ και… ερεθίστηκα από την ερώτηση που 

έκανε ο Χασαπίδης, ότι με μια τόση οικονομική δυσπραγία την οποία έχουμε βγάζουμε κι ένα 

ποσό 9.000 επιπλέον για να κάνουμε μια απευθείας ανάθεση, όπως είπε ο κ. Μηλίδης παρότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία η απευθείας ανάθεση, είναι μια νόμιμη διαδικασία την 

οποία κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει, άσχετα αν πολλοί ενοχλούνται ίσως 

ενοχλούνται πολλοί βέβαια συμπολίτες μας που δεν γνωρίζουν κάποιες ειδικές καταστάσεις που 

πράγματι είναι άμεση η ανάγκη της απευθείας ανάθεσης που θα πρέπει να γίνεται… Θα ήθελα 

εδώ πέρα στην τοποθέτησή μου να κάνω και μια ερώτηση. Δεν θα πρέπει εδώ σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο να γνωρίζουμε αυτή η απευθείας ανάθεση σε ποιον θα γίνει και αν αυτή η απευθείας 

ανάθεση θα δημοσιευτεί… κάποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι; Δεν θα… παραπάνω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, έχετε το λόγο. Για τοποθέτηση. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είχα ψηφίσει όταν ζητήθηκε να… το θέμα να συζητηθεί και είχα αναφέρει ότι 

πρέπει αυτό το θέμα να ήταν σε κανονική, να μην ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης, σαν τακτικό, 

αυτό βέβαια ήταν επί της διαδικασίας, η οποία έχει σχέση και με την ουσία. Η θέση η δική μας 

της ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ είναι ότι πέρα από αυτόν που θα είναι για ένα μήνα την εργολαβία και 



 

θα είναι απευθείας ανάθεση, ακόμα και οι… τελικά τα ποσά των εργολαβιών αυτών αν 

βρίσκονται σε ετήσια βάση θα μπορούσαν να αγοραστούν και απορριμματοφόρα, ακόμα και 

μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση και να… να έχει ο Δήμος να διασφαλίσει στο μέλλον τη 

δυνατότητα η αποκομιδή των απορριμμάτων να μην περάσει σε ιδιώτες. Δυστυχώς τώρα… 

έρχεται μάλιστα όχι μόνο ως τακτικό, αλλά ως έκτακτο και με απευθείας ανάθεση. Δεν είναι, δεν 

είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή, εκτός βέβαια αν εσείς θεωρείτε ότι είναι, κατ’ εμάς αυτή η 

λογική οδηγεί απευθείας στο σταθμό που λέγεται ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, δυο λεπτά. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πόσο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυο λεπτά. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι γεγονός, είναι γεγονός ότι με τις δημοπρασίες που γίνονται, βέβαια 

υπήρχε χρόνος να γίνει δημοπρασία αλλά δεν πειράζει αυτό, δεν έγιναν. Υπήρχε απεριόριστος 

χρόνος… Η αλήθεια όμως είναι η εξής, η ουσία. Είναι αλήθεια ότι όσες δημοπρασίες γίνονται 

τις παίρνουν όλοι ξένοι και στην πόλη των Σερρών πλέον δεν δίνεται ούτε μια δεκάρα, όλοι… 

ήταν από τη Θεσσαλονίκη, να το ξέρετε. Η πόλη των Σερρών μαρτυρεί και υποφέρει. Λογικό 

είναι να παίρνουν οι Σερραίοι… να κάνουν αυτοί τις μικρές εργολαβίες για να παίρνουν τα 

χρήματα οι Σερραίοι πολίτες. Είναι σωστό και λογικό. Η ουσία αυτή είναι, ούτε μια δεκάρα… 

Σερρών… θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ντροπή και προσβολή για την πόλη μας. Δεν 

έχει μια δεκάρα. Είναι λογικό να γίνονται δημοπρασίες, να γίνονται αναθέσεις σε Σερραίους 

πολίτες. Λογικό να μένουν τα χρήματα εδώ. Συμφωνώ απόλυτα. 

Δ.Σ. : Ο κ. Γαλάνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον δεν καλυφθήκατε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυο λεπτά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι αλήθειες πρέπει να πούμε σε αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο, από πέρυσι ξεκίνησε, κ. Πρόεδρε, η μεγάλη, η δημοπρασία που αφορούσε όλες τις 

Δημοτικές Ενότητες, πολύ νωρίς… όπως ακριβώς έπρεπε, όμως και αυτό το ξέρουν τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής, που πιστεύω μπορώ… αυτό το θέμα, υπήρξαν και ενστάσεις και ένδικα 

μέσα, οπότε ο κ. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να προχωρήσει τη μεγάλη δημοπρασία γιατί έχει 

μπλοκαριστεί νομικά και ούτε η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό και για 

τους ίδιους λόγους επειγόντως φέρνει, 160.000€ είναι αν δεν απατώμαι η μεγάλη δημοπρασία, κ. 

Πρόεδρε, για 20 μήνες. Μεταθέτει τους 20 μήνες μετά τη λήξη, η λήξη απ’ ό,τι κατάλαβα της 

περσινής σύμβασης είναι 25-4-2013. Όπως βλέπετε μέχρι και σήμερα, σας διαβεβαιώνω κι εγώ 

ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν έχει αναδειχθεί ο μειοδότης. Άρα ο κ. 

Αντιδήμαρχος τι θα κάνει; Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μαζευτούν τα σκουπίδια. Ούτε 

καθυστέρηση γιατί ξεκίνησε από πέρυσι και μιλάμε για διαγωνισμούς διεθνείς, ούτε θα αφήσει 

τους πολίτες χωρίς συλλογή των απορριμμάτων και αποκομιδή. Άρα με λίγα λόγια η απευθείας 

ανάθεση… με άλλο τρόπο πώς να γίνει; Γίνεται με απευθείας ανάθεση, όπως διαβεβαίωσε ο 

ίδιος θα δοθούν σε κάποιον Σερραίο, είναι νόμιμη διαδικασία, μόνο διαγωνισμούς κάνουμε,  την 

πλειονότητα των προμηθειών και των διαγωνισμών την παίρνουν Σερραίοι, μπορεί αυτό να 

αποδειχτεί περίτρανα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αμφισβητείται και όσον αφορά αυτό με 

τους υπαλλήλους, φυσικά, εμείς θέλουμε όλα τα σκουπίδια να τα μαζεύουν οι υπάλληλοι του 

Δήμου. Μείον 100 υπάλληλοι, κ. Πρόεδρε, είμαστε από τότε που αναλάβαμε τη δημοτική αρχή. 

Μείον 100 υπάλληλοι έχουν φύγει και έχουν συνταξιοδοτηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια και 

τουλάχιστον πιστεύω ότι αν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο κ. Αντιδήμαρχος θα το είχε κάνει, οι 

9.000€ αφορούν έναν μήνα και μετατίθεται το εικοσάμηνο της μεγάλης σύμβασης ένα μήνα 

αργότερα. Αυτή είναι η αλήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη, ευχαριστώ. Κύριε Αντιδήμαρχε. 



 

 

ΧΡΑΠΑΣ : Είμαστε η δημοτική αρχή η οποία έχει τις λιγότερες απευθείας αναθέσεις. Η 

απευθείας ανάθεση είναι νόμιμη, νομιμότατη… όλα γίνονται με διαγωνισμό. Όταν πιεζόμαστε 

από χρονικά περιθώρια φυσικά και θα κάνουμε αυτές τις αναθέσεις. Πρέπει να είμαστε 

αποτελεσματικοί για το καλό και το συμφέρον των δημοτών μας. Το έξτρα ποσό των 9.000€, 

όπως είπα και πριν, που ίσως να μην το καταλάβατε σωστά, ίσως να φταίω εγώ γιατί δεν το είπα 

σωστά, αφορά ότι ο διαγωνισμός ο μεγάλος, το εικοσάμηνο, ξεκινά ένα μήνα μετα και τελειώνει 

υποχρεωτικά ένα μήνα μετα. Πάλι για 20 μήνες είναι δηλαδή. Οπότε αναγκαστικά αυτό το μήνα 

που δίνουμε τώρα… με απευθείας ανάθεση σε έναν ιδιώτη είναι εξτρά ποσό. Φυσικά και είναι 

εξτρά ποσό. Δεν μπορεί να μειωθεί από τον διαγωνισμό. Ο άλλος πήρε το διαγωνισμό για 20 

μήνες, όχι για 19. Δημοσιεύεται το θέμα αυτό, βγαίνει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, φυσικά και είναι στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχουν δικαίωμα όλοι. Είχαν δικαίωμα μέχρι χθες το μεσημέρι να δώσουνε, κ. 

Χρυσανθίδη, προσφορές… Μέχρι χθες το μεσημέρι στις 2 είχαν δικαίωμα να δώσουν 

προσφορές. Δεν ήρθε κανένας να δώσει προσφορές… Απορριμματοφόρο για να αγοράσουμε 

όμως όπως ειπώθηκε πρέπει να έχουμε κι έναν προϋπολογισμό θετικό. Αυτή τη στιγμή είμαστε 

χωρίς δαπάνες, μόνο με καύσιμα, μισθοδοσίες, ανταλλακτικά, ΧΥΤΑ κλπ μείον τα έσοδά μας. 

Πώς θα πάρουμε απορριμματοφόρα; Με τι; 

Δ.Σ. : Με δάνειο. 

ΧΡΑΠΑΣ : Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου, για την επισήμανση, με δάνειο. Το δάνειο… κατά. 

Δεν έχω να πω κάτι άλλο, κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ, κ. Πρόεδρε, για ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. Άλλος; Δευτερολογία; Από τους προλαλήσαντες; 

Κανείς. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, έχω πει κατ’ επανάληψη ότι εμείς ως παράταξη είμαστε εναντίον των 

απευθείας αναθέσεων. Πιστεύω στο εν λόγω θέμα υπήρχε ο χρόνος και μάλιστα εάν δεν 

μπορούσαν, όπως αναφέρεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, άλλο ήταν ο μεγάλος 

διαγωνισμός, άλλο αυτός, μπορούσε να γίνει έστω και πρόχειρος διαγωνισμός. Και βεβαίως δεν 

πείστηκα ότι έπρεπε να ‘ρθει το θέμα κατεπειγόντως. Και πρόχειρος διαγωνισμός έπρεπε… Γι’ 

αυτό το λόγο και μόνο γι’ αυτό ότι δεν… απευθείας αναθέσεις και ότι μπορούσε να γίνει 

πρόχειρος διαγωνισμός για ένα τέτοιο θεωρώ σοβαρό θέμα 9.000€, δεν το ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, έχετε κάτι να πείτε επ’ αυτού, κ. Αντιδήμαρχε; 

ΧΡΑΠΑΣ : Ο πρόχειρος διαγωνισμός… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία… 

ΧΡΑΠΑΣ : Βεβαίως. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θέλει 15 ημέρες λιγότερες από τον διεθνή. Ο 

διεθνής ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2012. Ε, να είμαστε λίγο ειλικρινείς επιτέλους! Για ένα 

μήνα απευθείας ανάθεση μιλάμε, δεν μιλάμε για 17 χρόνια! Για ένα μήνα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπαίνει σε ψηφοφορία. Κύριε 

Γαλάνη, ναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Χατζημαργαρίτη… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Με την επισήμανση, Πρόεδρε, επειδή συνηθίζουμε τις παρατάσεις όταν 

κάνουμε απευθείας ανάθεση να μπαίνουν αυτοί που ήδη είναι στο έργο, η πρότασή μου είναι να 

δώσουμε παράταση σε αυτόν που ήδη είναι στο έργο, όχι στον επόμενο. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, ναι με επισήμανση ή…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με την επισήμανση του κ. Χασαπίδη ότι αυτός που έχει την εργολαβία, που 

τελεί την εργολαβία θα συνεχίσει… Αυτή είναι η επισήμανση. 

Δ.Σ. : Εντάξει, εντάξει… 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος… ναι, ο κ. Νιζάμης; Όχι. Ο κ. Μοσχολιός όχι, όχι, όχι, ο κ. 

Αναστασιάδης; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Χρυσανθίδης; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Όχι για το λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι… όχι. Όχι, όχι η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Ναι… όχι ο κ. Μπόικος, ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 243/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός ελεγκτών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου, για το οικονομικό έτος 

2012 στην ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, με πρώτο θέμα τον ορισμό ελεγκτών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου, για το 

οικονομικό έτος 2012 στην ΔΗ.ΚΕ. Μετά το πρώτο θέμα θα πάμε στο δικό σας. Ορισμός 

ελεγκτών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου, για το οικονομικό έτος 2012 στην ΔΗ.ΚΕ. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. Εισηγήτρια του θέματος η κα. Μπιτζίδου. Λείπει η κα. Μπιτζίδου εκτός 

πόλης. Εδώ χρειάζεται να αποφασίσουμε δυο ελεγκτές να ορίσουμε -έτσι;- και την αμοιβή 

αυτών. Έγιναν οι σχετικές ενέργειες προς το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο 

Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας κλπ που εδρεύει στην Καβάλα, στείλανε 

τέσσερις… μετά το προφορικό αίτημα το οποίο έγινε από την πλευρά της δημοτικής αρχής, μας 

απάντησε ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Μητακίδης Στέφανος, όπως υπογράφει και συνιστά δυο από 

αυτά τα μέλη να είναι οι ελεγκτές στην ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ο κ. Βενέτης Θεολόγης και ο κ. 

Κρυστάλλης Χρήστος. Η αμοιβή δε αυτών θα είναι 200€ ανά ελεγκτή, είναι για ένα έτος, έτσι; 

Συν το ΦΠΑ, μείον το 20% που είναι η παρακράτηση φόρου. Έτσι; Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γύρω στα 156€ είναι για ένα χρόνο στον κάθε ελεγκτή, κ. Αναστασιάδη. 

Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 262/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά από παράκληση της υπαλλήλου… 

Δ.Σ. : Γιατί ήρθε από Θεσσαλονίκη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, γιατί ήρθε από Θεσσαλονίκη, πρέπει να ξαναφύγει γιατί παρακολουθεί ένα 

σεμινάριο, θα πάμε στο 12ο θέμα και τη σύμφωνη γνώμη πάντα του Σώματος, έτσι; Από το 1ο 

πάμε στο 12ο, έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. 

Εισηγητής είναι ο κ. Γρηγοριάδης, παρακαλώ, κ. Γρηγοριάδη. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : …για το συγκεκριμένο θέμα βγήκε στο χρόνο που προβλέπει ο νόμος. Οι 

αιτήσεις κατατέθηκαν όπως προβλέπεται, υπήρξαν συγκεκριμένα κριτήρια, έχετε μπροστά σας 

τους πίνακες με αυτούς που διεκδίκησαν και πήραν κάποιες θέσεις, έγινε μια και μόνον αλλαγή, 



 

 

γι’ αυτό θα σας πει η αρμόδια υπάλληλος γιατί έχει γίνει αυτή η αλλαγή και για ποιο λόγο. Και 

αν θέλει κάποιος να ρωτήσει βεβαίως, διευκρινίσεις και οτιδήποτε άλλο. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Λοιπόν, για τις καντίνες τις πλανόδιες, τις πλανόδιες καντίνες προτείναμε μια 

θέση στην κα. Τράκα. Η κα. Τράκα είχε ως εισόδημα… είχε εισόδημα εκτός από εργασία που 

ήταν κάτω του αφορολογήτου στις 5.000, είχε και ακίνητα. Για τα ακίνητα, τα έσοδα από τα 

ακίνητα δεν προβλέπει κάτι ο νόμος. Κάναμε ερώτημα στην τοπική υπηρεσία του Δήμος Νετ, 

είναι… τέλος πάντων δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχει και βιβλιοθήκη και την απάντηση μας την 

έστειλαν σήμερα ότι και τα έσοδα από τα ακίνητα θεωρούνται εισόδημα, άρα απορρίπτεται. 

Ξεπερνά το αφορολόγητο και απορρίπτεται. Δεν μπορεί να πάρει την άδεια για καντίνα. Επίσης 

ένα θέμα που είχαμε είναι για καντίνες… οι καντίνες είναι δυο κινητές, δυο στάσιμες. Η από μια 

θέση σε κάθε καντίνα με το αφορολόγητο καλύφθηκε. Οι υπόλοιπες τέσσερις δεν μπορούν να 

καλυφθούν γιατί δεν… πιάνουν το αφορολόγητο, ξεπερνούν το αφορολόγητο οι ενδιαφερόμενοι. 

Εκτός από δυο περιπτώσεις, οι οποίοι έχουν το εξής. Από πραγματική εργασία, γι’ αυτό έχουμε 

νομίζω… εδώ, από πραγματική εργασία έχουν 3.000 παράδειγμα, κάτω από το αφορολόγητο, 

αλλά έχουν τεκμαρτό εισόδημα που ξεπερνάει τις 5.000. 

Δ.Σ. : Άρα είναι εκτός. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Είναι εκτός, απλά ήθελα να το ξέρετε και να μην έχουμε κάποιο θέμα πάνω σε 

αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα δικαιούχοι, με ονοματεπώνυμα ποιοι είναι. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Και… ναι, οι δικαιούχοι στις καντίνες παραμένουν… όπως ήτανε… 

Δ.Σ. : Όπως ήταν… εκτός από ένα όνομά. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Εκτός από την Τράκα. 

Δ.Σ. : Τράκα; 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να αναφερθεί το όνομα. 

Δ.Σ. : Υπάρχει και η απάντηση από το Δήμος Νετ, τα έχει όλα εδώ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Υπάρχει η απάντηση βέβαια, η οποία ήρθε τώρα… Ναι και έχει… υπηρεσία 

που μπορούμε να κάνουμε ερωτήματα και μας απαντάνε… Λοιπόν… οι δυο θέσεις θα 

παραμείνουν ως έχει, μένουν και την επόμενη χρονιά. Μια θέση… δεν μπορούν να καλυφθούνε 

γιατί έχουν… εισόδημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; Υπάρχουν ερωτήσεις; Ερώτηση ο κ. 

Χρυσανθίδης, ο Αντιδήμαρχος και ο κ. Αναστασιάδης; Παρακαλώ, κ. Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Φοβάμαι, κ. Αντιδήμαρχε, ότι την ερώτηση την οποία την κάνατε, δεν την 

κάνατε στο σωστό φορέα. Φοβάμαι μήπως δεν είμαστε δίκαιοι στο κομμάτι αυτό. Πιστεύω ότι η 

ερώτηση που ο Δήμος… ένας ιδιωτικός φορέας θα έπρεπε να την κάνετε την ερώτηση αυτή στα 

θεσμικά όργανα, δηλαδή στην αποκεντρωμένη διοίκηση να απαντήσει αυτή, να μην έχουμε 

ενστάσεις και έχουμε άλλα προβλήματα. 

ΧΡΑΠΑΣ : Ίσως έχετε δίκιο, μέχρι τελευταία θέλαμε να το αποσύρουμε γι’ αυτό το λεπτό θέμα. 

Η λογική λέει το εξής. Εάν έχει κάποιος 600€ το μήνα και ο άλλος έχει 500, αυτός των 500 αν 

έχει και δυο βίλες ή δυο διαμερίσματα, τι γίνεται με αυτόν, θεωρείται ότι αυτός δικαιούται; Εγώ 

προσωπικά επικοινώνησα με πρώην Διευθυντή της Εφορίας και μου είπε ότι… Αυτό λέει και η 

λογική φαντάζομαι. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …δεν μας καλύπτει. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο δεν μας καλύπτει και πρέπει 

να το επικαλούμαστε. Σε αυτήν την αίθουσα πρέπει να επικαλούμαστε θεσμικά όργανα. 

Υπάρχουν υπηρεσίες… αποκεντρωμένη και παντού. Αυτό θέλω να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνο λίγο σας παρακαλώ. 



 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …να κάνετε την ερώτηση… όχι, κ. Αντιδήμαρχε. Να κάνετε μια ερώτηση, 

μπορεί να δικαιωθεί η γυναίκα. Τώρα αν έτυχε να έχει μια, ένα σπίτι η γυναίκα, δεν σημαίνει 

τίποτε… 

ΧΡΑΠΑΣ : Κανένα πρόβλημα, μπορούμε κι αυτό να το κάνουμε για το συγκεκριμένο θέμα και 

μόνο και να απαντήσουμε την άλλη φορά… 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Λοιπόν, έχει εισοδήματα από ακίνητα εννοώ ότι εκμισθώνει ακίνητα και 

φτάνουν τις 5.000 τα εισοδήματα από ακίνητα… Εισοδήματα είναι, τα νοικιάζει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …εισοδήματα, άνω των 5.000 απορρίπτεται. 

Δ.Σ. : …αλλά δεν πρέπει να επικαλούμαστε… όταν βοηθάει το… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος μίλησε και με άτομο το οποίο ήτανε και Διευθυντής 

στην Εφορία, έτσι;… 

Δ.Σ. : Στην Α΄ ΔΟΥ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην Α΄ ΔΟΥ και γνωστός σε όλους. Λοιπόν, ομόφωνα ναι επί του θέματος; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Για την κα. Τράκα να γίνει ερώτηση. 

Δ.Σ. : Έγινε. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση και 

διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτηρίων στις πόλεις 2013» 

του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και επιστρέφουμε στο 2ο θέμα της ημερήσιας, έγκριση υποβολής προτάσεων 

στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 

και διατηρητέων κτηρίων στις πόλεις 2013» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εισηγητής ο κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αγαπητοί συνάδελφοι, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να 

υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα 

«Απόκτησης και διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνων» και για 

χρηματοδοτήσεις για ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Δήμος 

προκειμένου, ο Δήμος Σερρών προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα προτείνει την 

απαλλοτρίωση του ακινήτου ιδιοκτησίας Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, το οποίο βρίσκεται 

εντός του χώρου του κεντρικού πάρκου της πόλης των Σερρών. Ο προϋπολογισμός είναι 

287.084€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος; Ναι, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε… για ποιο λόγο… δεν μπόρεσε να γίνει ποτέ, για ποιο 

λόγο να… συνέχεια; …για ποιο λόγο; …θα μπορούσε να μας δίνει… για ποιο λόγο 

καταστρέφετε… πληθυσμό; Για ποιο λόγο, πέστε μου να ξέρω, να καταλάβω κι εγώ. 

Δ.Σ. : Εμείς επιθυμούμε να ομορφύνουμε την πόλη, να κάνουμε πράσινο, να δημιουργηθεί το 

πάρκο και αναγκαστικά πρέπει να φτάσουμε και σε αυτήν την ενέργεια και υπάρχει τρόπος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πράσινο 200 στρέμματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην κάνουμε διάλογο, κ. Αναστασιάδη. Τοποθετήσεις επί του θέματος; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είπα εγώ ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. Τοποθέτηση επί του θέματος. Και ο κ. Αναστασιάδης. Ο κ. 

Μπόικος έχει το λόγο. 



 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέμε είναι αυτό που είναι στο γήπεδο… 

Δ.Σ. : Στη γωνία, στη γωνία. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ίσως… κουραστικός, το είπαμε κι άλλες φορές, σαφώς και εφόσον είναι στο 

χώρο του κεντρικού πάρκου αυτά πρέπει να φύγουν, να τελειώνουν. Αλλά το βασικό και το 

μεγάλο μέρος είναι το γήπεδο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην ξαναγυρνάμε εκεί, κ. Μπόικο, σας παρακαλώ πολύ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αυτό λέω, δηλαδή τώρα λέμε ότι είμαστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιλάμε για το συγκεκριμένο ακίνητο τώρα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει, εντάξει ναι. Έχει όμως… γιατί είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος ότι ναι, 

πρέπει να προτείνουμε… να κάνουμε το κεντρικό πάρκο. Δηλαδή η ομορφιά της πόλης θα 

εξαρτηθεί από το να γκρεμίσουμε 65 τετραγωνικά και να αφήσουμε τα 1.000 πόσα έχουν και να 

λέμε ότι, τι να κάνουμε, είναι γήπεδο; Λοιπόν… σαφώς το ψηφίζω, αλλά νομίζω ότι είναι 

υποκριτικό για τη δημοτική αρχή να λέει ότι η ομορφιά εκεί της πόλης εξαρτάται από το να 

φύγουν τα, αυτά τα λίγα τετραγωνικά και να μείνουν τα περισσότερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πολλές φορές έχουμε πει εδώ μέσα ορισμένα πράγματα αλλά… Κύριε 

Αντιδήμαρχε… για να γίνει το πάρκο και να ολοκληρωθεί… Όταν θα έρθει η ώρα που θα 

ολοκληρωθεί το πάρκο και θα γίνει το πάρκο αυτό είναι 10 λεπτά δουλειά να κατεδαφιστεί. Για 

ποιο λόγο να γίνει από τώρα; Υπάρχει λόγος; Εκεί υπάρχουν τα Ελληνόπουλα που… είναι 

δηλαδή κέντρο πολιτισμού. Για ποιο λόγο… από σήμερα; Εσένα μιλάω… 

Δ.Σ. : Σας ακούω, σας ακούω. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Για τις κατεδαφίσεις… για ποιο λόγο… Τι… είναι αυτή η πόλη;… 

Παρακαλώ θερμά μη βιάζεστε. Όταν θα ‘ρθει η ώρα που θα γίνει το πάρκο… ούτε εμείς, δεν θα 

είμαστε ζωντανοί, τότε θα κατεδαφιστεί σε πέντε λεπτά. Δεν θέλει παραπάνω χρόνο να 

ισοπεδωθεί εκείνο. Για ποιο λόγο από σήμερα να… τα παιδάκια; Πού να πάνε τα παιδιά αυτά; Ο 

Οδηγισμός των Ελλήνων, μπορείτε να μου πείτε; Τι κάνετε συνέχεια κακό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλετε…; 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απλώς, εμείς όπως κάνουμε κάθε φορά, προσπαθούμε να 

εκμεταλλευτούμε τα προγράμματα, διότι άλλα χρήματα, πηγές χρηματοδότησης δεν έχουμε, 

βρέθηκε αυτό το πρόγραμμα, προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. 

Αυτό. Παρακαλούμε να ψηφίσετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και να συμπληρώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτή τη στιγμή το 

μοναδικό ακίνητο του κεντρικού πάρκου το οποίο είναι ώριμο από πλευράς γραφειοκρατίας -

έτσι;- και μπορεί, γι’ αυτό και το εντάσσει η δημοτική αρχή στην απαλλοτρίωση, στην 

αποζημίωση αυτής της ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή, δεν έχουν τελεσιδικήσει 

άλλα κομμάτια του κεντρικού πάρκου που βρίσκονται σε δικαστική διαδικασία από Άρειο Πάγο, 

από Εφετεία κλπ. Έτσι; Γι’ αυτό το λόγο μπαίνει το συγκεκριμένο ακίνητο για να αποζημιωθεί. 

Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …Πρόεδρε, πού θα πάνε… 

Δ.Σ. : Διακόσια… θα πάνε αλλού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα ολοκληρώθηκε. 

Δ.Σ. : Διακόσια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι. Ο κ. Αναστασιάδης όχι. Ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Γάτσιος, ναι, ναι, ο κ. Μπόικος ναι… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, με την επισήμανση ότι πρέπει να γκρεμιστεί και το δημοτικό γήπεδο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, ναι ο Γραμματέας. Ναι και ο Πρόεδρος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …γήπεδο δεν τίθεται θέμα ωριμότητας, είναι δικό μας, του Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κι εκείνο είναι… κι εκείνο… ωριμότητας, κύριε… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Άρα η ωριμότητα… 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 245/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική 

αναζωογόνηση 2013» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο 3ο θέμα; Έγκριση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2013» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εισηγητής ο κ. Γρηγοριάδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Πάλι από το Πράσινο Ταμείο, οι άξονες προτεραιότητας που μας 

ενδιαφέρουν είναι: αναβάθμιση αστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη φυσικού 

περιβάλλοντος και ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων. Σύμφωνα με τις ανάγκες και την 

ετοιμότητα της κάθε υπηρεσίας, τις οδηγίες της δημοτικής αρχής προφανώς και το γεγονός ότι οι 

δράσεις αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30-10-2013 θεωρείται σκόπιμο να υποβληθούν 

οι παρακάτω προτάσεις: Στον άξονα 2, αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της πόλης 

και αναφερόμαστε στις οδούς Ψαροπούλου, Μαραγκουδάκη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, 

Εμμανουήλ Ανδρόνικου και οδός Σολωμού φωτισμός. Στον άξονα 3, ανάπτυξη προγράμματος 

οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Σερρών, αφορά προμήθεια κάδων που θα δοθούν στους 

δημότες μας και θα παρακολουθείται το όλο αυτό εγχείρημα, όπως επίσης στην πράξη 

συμπεριλαμβάνεται και ένα απορριμματοφόρο. Στον άξονα 4 θα προταθεί η ανακαίνιση, 

ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου που βρίσκεται μέσα στο Στρατόπεδο Παπαλουκά, προκειμένου 

να επαναχρησιμοποιηθεί ως Μουσείο Κωνσταντίνου Ξενάκη. Παρόμοια πρόταση είχε 

υποβληθεί και στο πρόγραμμα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη, χωρίς όμως κάποιο… Για 

την υποβολή αυτή συνεργαζόμαστε με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία του μουσείου. Ζητούμε να 

εγκριθούν όλες οι προτάσεις και μελέτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Γάτσιος… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, ωραία. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος; Ο κ. 

Μηλίδης, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Γάτσιος και ουδείς άλλος. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, είδα τα προγράμματα… ο κ. Αντιδήμαρχος, θα ήθελα να σταθώ 

στο θέμα το δεύτερο, το ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Σερρών. 

Είναι καλό σαν πρόγραμμα και συμφωνώ, εκεί όμως που έχω… προγράμματα τέτοια 

κομποστοποίησης υπήρχαν… εδώ και πολλά και αρκετά χρόνια. Έχω μαζί μου άλλους Δήμους, 

οι οποίοι δεν ξέρω πώς τα βρίσκανε, εδώ και… και η Καλαμαριά και η Σταυρούπολη… η 

Τήνος, η Πετρούπολη Αθηνών πάρα πολλοί Δήμοι… οι οποίοι έχουν… τέτοια προγράμματα. 

Αργείτε χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα είναι 2012-2015, έτσι δεν είναι; Το πρόγραμμα… 

Λοιπόν, νομίζω ότι ναι είναι καλό, συμφωνώ, το ψηφίζουμε, αλλά αργείτε χαρακτηριστικά. Δεν 

ξέρω εάν μπαίνετε, πιστεύω ότι το κάνετε και πιστεύω ότι η υπηρεσία κάνει τη δουλειά της, 

αλλά σε κάποια πράγματα χρειάζεται και… Νομίζω… την έχετε, τα χαρτιά σας είναι 

αργοπορημένα, πολύ αργοπορημένα. Θα επανέρθω επί του θέματος σε κάποια άλλη συζήτηση, 

αλλά σας λέω ότι θα πρέπει να έχετε πολιτική πρωτοβουλία, να έχετε αυτό που λέμε, να έχετε 

όραμα, να βλέπετε, να κοιτάτε παντού τα προγράμματα, αυτά που θα ωφελούσαν στους 

συμπολίτες και θα τους δώσουν τα χαράτσια που ενδεχομένως θα ‘ρθουν και πιστεύω ότι το 

ξέρουν οι περισσότεροι. Γι’ αυτό σας λέω και πάλι, αργείτε πάρα πολύ. Αργείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Έχω αναφερθεί, κ. Πρόεδρε, πολλές φορές και ίσως παρεξηγιέμαι, ότι η περίοδος η 

δημοτική αυτή που διανύουμε ίσως είναι η πλέον γαλαντόμα κι εγώ επιμένω να το λέω αυτό και 

φαίνεται αυτό, μιλάω πάντοτε για το ΕΣΠΑ γιατί έχει μείνει οπισθοβαρές και έχει πάρα πολλά 

προγράμματα στα οποία πολύ καλά κάνει ο Δήμος, άλλωστε είναι ένας πολύ οργανωμένος 

Δήμος, από τους πιο οργανωμένους και εντάσσει αυτά τα προγράμματα. Το λόγο για τον οποίο 

ζήτησα… ο λόγος για τον οποίο ζήτησα και το λόγο να μου δώσετε είναι ο εξής, θα συνεχίσουν, 



 

 

κ. Αντιδήμαρχε, να υπάρχουν ακόμη στο πρόγραμμα περιβάλλον πολλά προγράμματα. Βλέπω 

ότι συνεχώς και είναι λογικό ο πρώην Δήμος Σερρών είναι ο πιο έτοιμος κι αυτό επειδή είναι 

έτοιμες οι μελέτες γι’ αυτό και εντάσσονται αυτές, έχει ωριμότητα ο πρώην Δήμος Σερρών 

μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλο περιφερειακό που συνενώθηκε και βλέπω ότι συνεχώς 

βάζουν λεφτά. Ίσως πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, τις τεχνικές υπηρεσίες 

εννοώ, να ωριμάσουν μελέτες και στην περιφέρεια του Δήμου για να μπορούμε να εντάξουμε 

έργα και για την περιφέρεια του Δήμου μας, κάτι το οποίο δεν το έχουμε μέχρι τώρα σε 

ετοιμότητα γι’ αυτό και δεν το βάζουμε. Με αυτήν την παρατήρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά σε αυτό το συμβούλιο και στα άλλα 

συμβούλια ότι η κομποστοποίηση πρέπει να γίνει στην πηγή. Έχω πει κατ’ επανάληψη ότι αν… 

να πούμε στους Σερραίους και να τους συμφωνήσουμε… να γίνει στην πηγή. Δηλαδή εκεί να 

γίνει διαχωρισμός. Έχουμε πει κατ’ επανάληψη να έχουμε τέσσερις σακούλες, μια να τα πάνε… 

αυτά που θα πάνε για την κομποστοποίηση, αν θα πάνε για τα… τα χαρτιά, αυτά, να πάνε σε 

κάποιους κάδους, αυτά τα έχουμε πει εκατό φορές… θα γίνει μόνο στην πηγή, η νοικοκυρά θα 

πρέπει να ξεχωρίζει όλα… Θα έχουμε πάρα πολύ μειωμένο, πολύ λιγότερους τόνους σκουπίδια, 

αυτά που θα μπορούσαμε εμείς να τα πουλήσουμε, όχι να… και θα πρέπει να ξέρετε ένα 

πράγμα, κ. Πρόεδρε, εκεί που γίνεται η συλλογή, εκεί που μαζεύετε τις… όλα αυτά εδώ, πρέπει 

ο Δήμος να παίρνει χρήματα από αυτούς. Είναι υποχρεωμένοι να μας πληρώσουνε και πάνε να 

μας ξεγελάσουν… μας δίνουν κάδους δωρεάν. Αυτό να το ξέρετε καλά, είναι υποχρεωμένοι να 

μας δίνουν χρήματα, διότι αυτό είναι εμπόρευμα. Είναι εμπόρευμα με μεγάλη αξία. Και 

επαναλαμβάνω να ξέρετε ένα πράγμα… να ξέρετε ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι να φέρουν 90.000 

τόνους και θα πρέπει να φέρουν και από τη Βουλγαρία, να φέρουν και από… και από παντού να 

φέρουν εδώ μέσα κι εμείς να πληρώνουμε… είναι λιγότερος και τα σκουπίδια είναι πολύ 

λιγότερα, να το ξέρετε, θα πληρώνουμε… Είναι κρίμα αυτό που γίνεται, να το ξέρετε. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ… να το επισημάνετε, να το προσέξετε. Είναι υποχρεωμένοι αυτές οι 

εταιρείες να δίνουν χρήματα στο Δήμο Σερρών. Είναι υποχρεωμένοι και όχι να μας ξεχνάν… 

αυτοί οι άνθρωποι, γίναμε εμείς χαμάληδες γι’ αυτούς. Σε παρακαλώ, κ. Πρόεδρε, είναι πολύ 

σοβαρό αυτό το θέμα… και πάλι επιμένω να πούμε στις Σερραίες νοικοκυρές πώς θα 

μπορέσουνε, -ακούτε;- να είναι λιγότερα τα σκουπίδια. Όχι, κυρία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μηλίδη, τα δυο τελευταία χρόνια στελεχώσαμε το τμήμα 

προγραμματισμού έτσι ώστε να λειτουργεί πάρα-πάρα πολύ καλά. Αν σας φαίνονται τα 

30.000.000 που πήραμε στα δυο χρόνια λίγα χρήματα, εντάξει, θα καταβάλουμε κι άλλη 

προσπάθεια. Δείτε γύρω σας τους άλλους Δήμους, όχι μόνο στο Νομό και σε άλλους, να δείτε 

πόσα προγράμματα καταφέραν και πόσα εμείς. Έχουμε και ετοιμότητα και ωριμότητα και 

γνώση, έτσι ώστε να διεκδικούμε και να παίρνουμε πολλά προγράμματα. Πραγματικά θέλω να 

δω αυτή τη λίστα που έχετε και θα την εξετάσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε; 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι. Όσον αφορά τώρα σε αυτά που είπε ο κ. Γάτσιος, έτσι είναι 

όσον αφορά το Δήμο και επίσης πρέπει όλοι μας, εμείς ειδικά που ασχολούμαστε να πηγαίνουμε 

περισσότερο για πολλά προγράμματα. Τώρα όσον αφορά προγράμματα της υπαίθρου, δυστυχώς 

αυτά που αναμένουμε και αυτά που θέλουμε δεν υπάρχουν ακόμη. Ψάχνουμε τα πάντα. Όσον 

αφορά τους… βεβαίως, κάναμε… βεβαίως, αλλά ο Σάκης μπορεί να είπαν και για τον κάμπο και 

για άλλα πράγματα, έτσι… Όχι μόνο για το χωριό του, εμείς κάναμε και για την Ορεινή, τον 

Ελαιώνα και γνωρίζετε… κτλ. Αν θέλετε μια κουβέντα κύριε… κι εσείς. Αλλά απλώς ψάχνουμε, 

πραγματικά, δεν υπάρχουν αυτά που θέλουμε, για αναδασμούς κτλ και όχι μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Αναστασιάδης. 

Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 



 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα ήθελα να πω ότι δεν είπα ότι δεν ψάχνετε για… προγράμματα, είπα ότι 

μπορούμε, επειδή έχουμε αυτήν την επάρκεια που ανέφερε και ο κ. Γάτσιος και συμφωνώ 

απολύτως, μπορούμε να βρούμε ακόμα περισσότερο. Δεν νομίζω να πιστεύετε ή να αμφιβάλλετε 

ότι πολλοί Δήμοι μπήκαν σε τέτοια προγράμματα… Θα σας φέρω κατάλογο, αλλά να θέτετε 

θέμα εδώ τώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει ψέματα, νομίζω ότι προσβάλλει 

το Σώμα. Σας λέω λοιπόν το έχω δει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν αναφέρθηκε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …τον κατάλογο, είπε φέρτε μου τον κατάλογο, πώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φέρτε τον κατάλογο, δεν σας είπε ψεύτη. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν αμφιβάλλω σε αυτά που λέτε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …ωραία. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για να δω γιατί δεν βρήκαμε εμείς. Αυτό θέλω να δω, όχι… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί το πρόγραμμα, το πρόγραμμα, κ. Πρόεδρε, να το ξέρει το Σώμα, είναι 

αστική αναζωογόνηση 2012-2015, δηλαδή έχει καιρό που υπήρχαν τέτοια προγράμματα πολλά 

και σας λέω ότι υπήρχαν πολλοί Δήμοι. Ανέφεραν… θυμόμουν έτσι απέξω αρκετούς. Πιστεύω 

δηλαδή ότι είναι πολύ βασικό θέμα των σκουπιδιών, η διαχείριση των σκουπιδιών και νομίζω θα 

έχει μεγάλο όφελος ο δημότης… ο Δήμος μας και κατ’ επέκταση βέβαια ο δημότης μας εάν 

διαχειριστούμε σωστά το θέμα. Αυτό… και θα πρέπει να το κυνηγάμε συνεχώς και δεν είναι 

μόνο αυτό και πολλά άλλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, αποφεύγεις την ουσία. Αυτό είναι κακό, κάκιστο. Σας 

λέω ότι για ποιο λόγο ο Δήμος δεν παίρνει χρήματα… στην Αθήνα, που άλλοι Δήμοι παίρνουν 

χρήματα. Εσείς για ποιο λόγο δεν παίρνετε χρήματα; Αποφεύγετε την ουσία. Και το μόνο 

πράγμα… τα προγράμματα… τη Βουλγαρία ωφέλησαν… τη Βουλγαρία μόνο ωφελεί. Αυτές 

είναι αλήθειες, όμως τις αποφεύγετε. Επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο να μην έχει ο Δήμος 

Σερρών ωφέλεια από τα χρήματα που μοιράζει αυτή η εταιρεία των Αθηνών σε όλη την Ελλάδα, 

σε όλους τους Δήμους; Εμείς για ποιο λόγο δεν έχουμε αυτήν την ωφέλεια; Να μου πείτε. Θέλω 

να μου απαντήσετε παρακαλώ. Να απαντήσετε, για ποιο λόγο; Είναι βασικό… αυτό που σας 

λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν… 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα, δεν αναφέρεται κανένα άλλο 

κράτος, δεν συνεργαζόμαστε με κανένα άλλο κράτος, είναι συγκεκριμένα πράγματα… 

προγράμματα, τις προτάσεις, παρακαλώ να ψηφίσετε. 

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

ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μόνο κομποστοποίηση, τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μόνο κομποστοποίηση ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μόνο κομποστοποίηση, τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Ο κ. Μπόικος ναι, ναι, ναι, ναι ο Γραμματέας, 

ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 246/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση υλοποίησης της πράξης: «Εγκατάσταση σταθμού συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) σε συνδυασμό με 

συστήματα ψύξης με χρήση φυσικού αερίου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών» που 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

και τροποποίηση της σύμβασης με το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο τέταρτο θέμα, έγκριση υλοποίησης της πράξης: «Εγκατάσταση 

σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ΣΗΘΥΑ λέγεται 

αυτό σε παρένθεση, σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης με χρήση φυσικού αερίου στο Γενικό 

Νοσοκομείο Σερρών» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» και τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το Γενικό 

Νοσοκομείο Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης έχει τις ενστάσεις του. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να απαντήσω για ποιο λόγο, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Επειδή στην ουσία ο Δήμος Σερρών δεν ωφελείται σε τίποτε, αλλά μόνο η 

ΔΕΗ και επαναλαμβάνω για ποιο λόγο αυτό που περισσεύει από αυτήν την ενέργεια δεν το 

δίνετε στους κοινωφελείς οργανισμούς; Για ποιο λόγο; Για… να το πάρει η ΔΕΗ; Εμείς τι ρόλο 

παίζουμε εδώ μέσα; Ο Δήμος… για ποιο λόγο να μην ωφεληθεί την ενέργεια αυτή; Πέστε μου 

σας παρακαλώ… λογικό αυτό το πράγμα; 

Δ.Σ. : Δεν θα ωφεληθεί η ΔΕΗ, ωφελείται ο δημότης, ωφελείται το κράτος… το κόστος 

λειτουργίας… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε! 

Δ.Σ. : …και στη συνέχεια μπορεί αυτό το ρεύμα που λέει ο κ. Αναστασιάδης να πωλείται πλέον 

στη ΔΕΗ. Προς το παρόν δεν μπορούμε, γιατί είναι χρηματοδοτούμενο 100% το πρόγραμμα. 

Μετά τη λήξη του προγράμματος θα το πουλάμε στη ΔΕΗ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… για ποιο λόγο να μην…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ένστασή σας… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας και να μην… η ΔΕΗ για ποιο λόγο; Η 

ΔΕΗ είναι μια εταιρεία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταγράφεται η άρνηση του κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν είναι άρνηση, κ. Πρόεδρε, είναι η ουσία. Για ποιο λόγο δεν…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εσείς γιατί…; Για ποιο λόγο…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, ωφελείται ο Δήμος… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωφελείται το νοσοκομείο Σερρών. 

Δ.Σ. : Μα δεν ωφελείται η ΔΕΗ… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το νοσοκομείο ωφελείται. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …κύριε Πρόεδρε, ΔΕΗ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Δήμος Σερρών, κ. Αναστασιάδη… 

Δ.Σ. : Εξοικονόμηση ενέργειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εξοικονόμηση ενέργειας… 

Δ.Σ. : Δεν ωφελείται η ΔΕΗ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποια ΔΕΗ ωφελείται; 



 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνουμε διάλογο. Κύριε Αναστασιάδη. 

Δ.Σ. : Κύριε Αναστασιάδη… Μέχρι που θα υπάρχει το… το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο. 

Έτσι. Μετά… του προγράμματος αυτό το ρεύμα θα το πουλάμε στη ΔΕΗ. Τώρα δεν μπορούμε 

να το πουλήσουμε, όσο διαρκεί το πρόγραμμα, γιατί είναι χρηματοδοτούμενο, δεν μπορούμε, 

βάσει προγράμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Ναι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Μοσχολιέ. Ναι. Ο κ. Κατιρτζόγλου ναι, ο κ. 

Αναστασιάδης όχι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν ωφελείται ο Δήμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη, ναι ο κ. Μπόικος… ναι ο Γραμματέας, ναι και 

ο Πρόεδρος. Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ… Βεβαίως. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 3 με τίτλο: «Συνδέσεις με δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ» 

της πράξης «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού 

λυμάτων Δήμου Λευκώνα». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέμπτο θέμα, έγκριση υλοποίησης του υποέργου 3 με τίτλο: «Συνδέσεις με 

δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ» της πράξης «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση 

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα». Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 248/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο 

του έργου EASY TRIP». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα 6ο, συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας εξοπλισμού στο 

πλαίσιο του έργου EASY TRIP», κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Τα ονόματα είναι εγγεγραμμένα ήδη των υπαλλήλων, τα οποία συγκροτούν την 

επιτροπή. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα 7ο… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε… όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ο κ. Αναστασιάδης όχι επί του θέματος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 249/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας: α) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 250/2013 

β) τοπογραφικού εξοπλισμού έτους 2013, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 251/2013 

γ) εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου EASY TRIP. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 252/2013 

δ) 300 κουτιών του σκευάσματος zylapoyr tabs. 300mg, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 253/2013 

ε) φαρμάκων, για το κυνοκομείο του Δήμου, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 254/2013 

στ) προμηθειών-εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 255/2013 

ζ) ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των πληροφοριακών συστημάτων, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 256/2013 

η) για τη «λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

στο Δήμο Σερρών», στο πλαίσιο της 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», 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 257/2013 

θ) ανταλλακτικών για την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου της Δημοτικής 

Αστυνομίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9544. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα 7ο, έγκριση διενέργειας προμήθειας: α) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού 

υλικού, τοπογραφικού εξοπλισμού έτους 2013, γ) εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου EASY 

TRIP. Γι’ αυτά εισηγητής είναι ο κύριος, ο Αντιδήμαρχος, κ. Μυστακίδης. δ) 300 κουτιών του 

σκευάσματος zylapoyr tabs. 300mg, ε) φαρμάκων, για το κυνοκομείο του Δήμου… στ) 

προμηθειών-εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ζ) ειδών για την επισκευή 

απρόβλεπτων βλαβών των πληροφοριακών συστημάτων, εισηγητής είναι ο κύριος… ο 

Αντιδήμαρχος ο κ. Γαλάνης. η) για τη «λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών», στο πλαίσιο της 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» και προστέθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θ) 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών ύψους 1.515,40€ για το αυτοκίνητο του 

Δημάρχου. Νομίζω σας εστάλη και ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή, προς τους 

επικεφαλής της παράταξης.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι επί του θέματος; Υπάρχουν ερωτήσεις; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό δεν έχει σχέση με… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Προμήθεια δεν είναι; Προμήθεια είναι, κ. Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Πάγια θέση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε, πώς μπορούμε… να μην υπάρχει ένας Δημοτικός 

Σύμβουλος να ελέγξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι ορίζεται από το νόμο και από το… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνουμε συζήτηση. Λοιπόν, είναι η πάγια θέση σας και είναι σεβαστή. 

Εντάξει. Λοιπόν, ερωτήσεις επί του θέματος. 

Δ.Σ. : Εγώ δεν έχω ερωτήσεις, μονάχα να… για την ψηφοφορία κατευθείαν, δεν ψηφίζω αυτά 

στα οποία υπάρχει απευθείας ανάθεση και δεν ψηφίζω και το ε) που είναι για τα φάρμακα του 

κυνοκομείου, διότι… είναι χρήματα για φάρμακα στους ανθρώπους και μετά για τα σκυλιά. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε λίγο; Γιατί τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Ναι, αλλά εδώ… ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι. Εφόσον θέλετε το θέμα να το συζητήσουμε εφ’ όλης της ύλης, θα 

αφήσουμε τους εισηγητές να κάνουν τις εισηγήσεις τους, έτσι είναι ο κανονισμός και αυτό θα 

ακολουθούμε. Λοιπόν, εισηγητές. Ο κ. Μυστακίδης για το α, β, γ. Παρακαλώ, κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η α) παράγραφος στο 

συγκεκριμένο θέμα αφορά την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού αξίας 3.450€ 

με ΦΠΑ. Η προμήθεια αυτή είναι για να καλυφθούμε για το διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί 

ο… διαγωνισμός ο οποίος τρέχει, θα γίνει με απευθείας ανάθεση στην κ. Κοράκη Τάνια… στον 

κ. Κοράκη Τάνιο… διότι… 

Δ.Σ. : Σύμπραξη είναι, δυο ονόματα είναι… επίθετα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Διότι αυτός είναι κάποιος ο οποίος μας προμηθεύει φθηνά και μας 

προμηθεύει. Υπάρχουν και κάποιοι που... λόγω της… δεν μας δίνουν υλικά. Για τη β) 

παράγραφο, προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού, αυτό το θέμα αφορά στην αγορά ενός 

οργάνου GPS, για να ενημερώσουμε ότι είναι ένα σύγχρονο τοπογραφικό όργανο, το οποίο δίνει 

λύσεις για τις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα σε όλα τα τοπογραφικά τα οποία 

κατατίθενται εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο σε όλες τις υπηρεσίες. Δηλαδή μας δίνει συντεταγμένες 

σε ένα παγκόσμιο σύστημα, το λεγόμενο ΕΓΣΑ 87 και το οποίο σύστημα είναι απαιτητό από 

όλες τις υπηρεσίες πλέον του κράτους. Αυτό έγινε με απευθείας ανάθεση, δεδομένου ότι οι 

εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν αυτά τα όργανα είναι πολύ λίγες, είναι δυο ή τρεις στην 

Ελλάδα, θα κοιτάξουμε ποια είναι η καλύτερη και η οικονομικότερη και σε αυτήν, από αυτήν 

την εταιρεία θα το προμηθευτούμε. 

Δ.Σ. : Περίπου πόσο είναι; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : 11.400€ διαθέτουμε, τα οποία τα παίρνουμε, τα διαθέτουμε από το έργο της 

πεζοδρόμησης της οδού Μεραρχίας, λόγω της έκπτωσης η οποία δόθηκε σε αυτό το έργο, από 

κει τα μεταφέρουμε, μεταφέρουμε αυτήν την πίστωση των 11.400€. Το θέμα, το γ) θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εξοπλισμός… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εξοπλισμός για το… στα πλαίσια του έργου EASY TRIP, αφορά κάποια 

στοιχεία, πινακίδες, θα είναι στην είσοδο της πόλης και οι οποίες θα διευκολύνουν την 

προσβασιμότητα στην πόλη και στα διάφορα σημεία που θέλει να πάει κάποιος, χαρακτηριστικά 

της πόλης και ο στόχος μας είναι μέσω  αυτών των πινακίδων, των ανιχνευτών των…, του 

λογισμικού της επεξεργασίας των δεδομένων θα υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής στο Δήμο, 

από τον οποίο υπολογιστή θα παρακολουθείται η κίνηση στην πόλη και γενικότερα διάφορα 

πράγματα που αφορούν την κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Αυτό το έργο είναι αξίας 45.000€, θα 

εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη… 

Δ.Σ. : …τον κ. Γαλάνη κάτι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, να επισημάνουμε κάτι που αφορά και τη δικιά μου την… το δικό μου 

σκέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, το δικό σας σκέλος όταν θα ‘ρθει η σειρά σας. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Όλες τις προμήθειες αφορά, αν μου επιτρέπετε λίγο, επειδή έχω μιλήσει με τους 

εισηγητές. Εμείς σήμερα… μόνο τη διενέργεια προμήθειας. Ο τρόπος που θα γίνει και… 

Οικονομική Επιτροπή. 



 

 

Δ.Σ. : Και οι όροι. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Και οι όροι. 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σε αυτό… μπορώ να μιλήσω; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Αυτό μου είπαν, αυτό σας μεταφέρω. 

Δ.Σ. : Όπως και να έχει… σωστό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε. 

Δ.Σ. : Μα το λένε και οι εισηγητές. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Οι εισηγητές… 

Δ.Σ. : Το ψηφίζουμε, αλλά δεν είναι σωστό, η διαδικασία… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Αυτό μου είπαν, ότι εγκρίνουν τη διενέργεια και μετά το θέμα πάει στην 

Οικονομική… Και στην απόφαση αυτό θα… 

Δ.Σ. : …γνωρίζουμε τον τρόπο… άλλωστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το α, β είναι… 

Δ.Σ. : Άλλωστε είναι δεδομένος… εξαρτάται από τον προϋπολογισμό. 

Δ.Σ. : Έχει μια σχέση με τον προϋπολογισμό… και γι’ αυτό νομίζω ότι το θέμα τίθεται όπως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε για το δ, ε, στ και ζ, εισηγητής ο κύριος… ο Αντιδήμαρχος, κ. 

Γαλάνης. Παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρόεδρε… πρώτα να πω πολύ γρήγορα ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά η 

φιλοσοφία η δική μας ήταν… που αναλάβαμε μέχρι τώρα να γίνονται όλα με μελέτες και 

διαγωνισμούς. Τουλάχιστον για το 2011 και τη λογοδοσία Δημάρχου μπορώ να αποδείξω ότι 

μειώθηκε το κόστος στο 25 με 30% λόγω των διαγωνισμών και των μελετών που έγιναν και 

ενάντια στη λογική των απευθείας αναθέσεων που υπήρχαν κατά το παρελθόν. Τώρα, η 

διαδικασία όταν αφορά μικρά ποσά, όπως είναι αυτά που εισηγούμαι, κ. Πρόεδρε, δηλαδή την 

προμήθεια φαρμάκων με 300 κουτιά για τη λεϊσμανίαση ή άλλα φάρμακα για το κυνοκομείο ή 

κάποια άλλα μικροποσά επίσης, γίνεται ως εξής: με την υποβολή προσφορών, αναρτώνται στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο διαδίκτυο, ενημερώνονται και προμηθευτές και πετυχαίνουμε την καλύτερη 

δυνατή τιμή. Δεν είναι μια διαδικασία αδιαφανής. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που 

ξέρω από την απελθούσα Προϊσταμένη Προμηθειών, την κα. Νεράντζη, έγινε αυτό κατά 

γράμμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δημοτική αρχή και πετύχαμε πολύ μεγάλη μείωση σας 

πληροφορώ στο κόστος. Επομένως το να… ας μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι υπήρχε θέμα 

κάποιας διαδικασίας που δεν είναι διαφανής. Να πω επί της ουσίας, πρόκειται για… το πρώτο 

κομμάτι έχει να κάνει με φάρμακα, κ. Πρόεδρε, τα οποία αφορούν και τη δημόσια υγεία. 

Δηλαδή είναι απ’ ό,τι βλέπω εδώ κάποια… μια ποσότητα που αφορά το θέμα της λεϊσμανίασης 

και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο τα 300 κουτιά είναι ανάγκη. Κουτί 30 δισκίων, ποσότητα 300 

κουτιά. Το ποσό είναι 1.062 με ΦΠΑ, όπως σας είπα… τη διαδικασία πώς θα γίνει, είτε θα το 

αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε η Οικονομική Επιτροπή, είναι ξεκάθαρο, με υποβολή 

προσφορών στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο serres.gr ενημερώνουμε και… και μάλιστα να είμαστε 

ευχαριστημένοι αν θα υπάρξει ενδιαφέρον, γιατί γνωρίζετε πώς είναι η συγκυρία και πολύ 

δύσκολα κάποιος έρχεται να συνεργαστεί αν δεν πάρει απευθείας τα χρήματά του, πράγμα το 

οποίο στους Δήμους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει μια ολόκληρη διαδικασία… Ένα είναι 

αυτό… Επίσης μια άλλη ποσότητα πάλι αφορά το κυνοκομείο και νομίζω ότι και ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος είναι εδώ, που αφορά πάλι σκευάσματα για την… για τα ζώα που έχουν στο 

κυνοκομείο. Για τα σκυλιά μας. 

Δ.Σ. : Το ποσό; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το ποσό είναι 2.859,40 με ΦΠΑ. Αυτές είναι οι εισηγήσεις, τις εισηγούμαστε σαν 

Προμηθειών, σαν Τμήμα Προμηθειών, όπως ακριβώς ήρθαν από το τμήμα που προΐσταται ο κ. 

Καλαϊτζίδης πολιτικά και δεν θα μπορούσα να τις αγνοήσω, γιατί αφορούν κυρίως τη δημόσια 

υγεία. Εφόσον έχουμε, συντηρούμε κυνοκομεία… Επιπρόσθετα, υπάρχει μια εισήγηση που 

αφορά το τμήμα μηχανοργάνωσης και πληροφορικής, σας πληροφορώ ότι έχουμε πάνω από 140 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο Δήμο, έχουμε server περί τους δέκα, έχουμε πάνω από τριάντα 



 

συσκευές δικτύωσης, τα λεγόμενα router… λίγο-πολύ όλοι γνωρίζετε τι σας αναφέρω, πάνω από 

πενήντα συσκευές εκτύπωσης και σάρωσης, μέχρι και σήμερα σας πληροφορώ ότι δεν έχουμε 

κάνει καμία προμήθεια. Τόσο οικονομικά πάνε τα πράγματα, ο Προϊστάμενος στο τμήμα 

μηχανοργάνωσης και πληροφορικής μου έχει επισημάνει ότι δεν θα αντέξουμε παραπάνω. 

Δηλαδή αυτή η διενέργεια είναι για το τμήμα μηχανοργάνωσης και πληροφορικής 5.000€ 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, αφορά ειδικές πλακέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

μνήμες, σκληρούς δίσκους, οθόνες, καλώδια οπτικών ινών, εξαρτήματα εκτυπωτών, ποντίκια, 

κάρτες γραφικών… Μου λέει δεν έχουμε τίποτα, αν δηλαδή… παρ’ ελπίδα συμβεί κάτι… τα 

έχουμε ανάγκη. Και το τελευταίο που υπάρχει είναι αιτήματα… από την Τοπική Κοινότητα 

Κωνσταντινάτου, κ. Πρόεδρε, ένα μικρόφωνο εδώ 37€, τα κοιμητήρια κάποια… που είναι 

αναγκαία, δεν έχουμε για να κάνουμε κάποιες δουλειές και κάποιες συντηρήσεις στα 

κλιματιστικά και στις μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Πολύ λιτά σας τα φέρνω, δεν σας έχω φέρει 

άλλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο η και θ, εισηγητής ο κ. Γρηγοριάδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε, για το Κέντρο Συμβουλευτικής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : …είναι απαραίτητη η προμήθεια κάποιων πραγμάτων, όπως είναι γραφική 

ύλη, λοιπά είδη γραφείου, είδη καθαριότητας κτλ, προϋπολογισμού 2.992,25€. Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αυτός είναι ο τρόπος… 

Δ.Σ. : Από το πρόγραμμα είναι αυτά; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και το θ, όπως ανέφερα, είναι η έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών 

ύψους 1.515,40€ για το αυτοκίνητο του Δημάρχου. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Δεν θέλω 

παρεμβάσεις. Ερωτήσεις θέλω, κ. Σταυρόπουλε… Βεβαίως. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση επί 

των θεμάτων… 

Δ.Σ. : Καλύφθηκα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση… 

Δ.Σ. : ¨Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Μυστακίδη… κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να 

ρωτήσω τον κ. Μυστακίδη εκεί αυτά τα όργανα τα οποία θα αγοράσουμε, τα GPS, πόσο τιμάται 

το ένα; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …αυτό είναι… είναι δυο εξαρτήματα και αποτελούν ένα… και είναι αυτή η 

τιμή περίπου, 11.400. Ένα όργανο είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Συγγνώμη λίγο. Έχω την αίσθηση, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε λάθος και να λέμε 

για άλλο όργανο. Δεν λέμε αυτό το… ένα μικρό που είναι σαν τηλέφωνο; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : GPS. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό είναι… αυτό που λέτε είναι ακριβείας τριών-τεσσάρων μέτρων, πέντε. 

Αυτό το GPS είναι ακρίβειας κάτω από έναν πόντο. 

Δ.Σ. : Εντάξει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι ακριβώς… ακρίβειας όπως τη χρειαζόμαστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί των θεμάτων. Ο κ. Χρυσανθίδης. Γραμματέα, ο κ. 

Αναστασιάδης. Άλλος; Ο κ. Καλαϊτζίδης και ουδείς άλλος… Από σας, κ. Αναστασιάδη. Δυο 

λεπτά έχετε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αυτοί οι νόμοι τους οποίους επικαλείστε, κ. Πρόεδρε, έχουν καταστρέψει 

την Ελλάδα και μας έχουν… πτωχεύσει, με δανεικά λεφτά ζούμε. Και εξακολουθείτε πάλι, ούτε 

μια αντίδραση από το συμβούλιο προς την κεντρική εξουσία ποιοι είναι αυτοί που δεν βάζουν 

μέσα σε κάθε επιτροπή έναν Δημοτικό Σύμβουλο. Ποιοι είναι αυτοί; Αυτοί καταστρέψαν την 

Ελλάδα, μας έχουν ρημάξει και συνεχίζουν πάλι… από μένα είναι… για ποιο λόγο δεν κάνετε 

καμία αντίδραση. Για ποιο λόγο να μην… ποιος… τους νόμους που… μεγάλες αυτές προμήθειες 



 

 

και δεν υπάρχει ένας σύμβουλος μέσα; Είναι κακό, κάκιστοι αυτοί οι νόμοι… γι’ αυτό, κυρία, 

δεν θα ψηφίζω ποτέ αν δεν υπάρχει Δημοτικός Σύμβουλος να ελέγχει τους υπαλλήλους, ποτέ δεν 

θα ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Εμείς, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τις… και το λέω να 

τοποθετηθώ, θα τις ψηφίσουμε αυτές τις προμήθειες, όμως ήθελα να τοποθετηθούμε, γιατί 

νομίζω κάποια θέματα δεν είναι στη σωστή τους βάση. Τι θέλω να πω με αυτό; Το… πλέον μετά 

την απόφαση του … Δημοτικού Συνεδρίου, την 7, την οποία… εδώ μέσα, αρμόδιο για τις 

προμήθειες είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει καμία 

σχέση, μόνο σε επείγουσες και σε… περιπτώσεις. Άρα λοιπόν βλέπω σε όλες τις εισηγήσεις 

μέσα ότι αναφέρουν την Οικονομική Επιτροπή ότι θα καθορίσει τον τρόπο. Είναι λάθος αυτό, 

είναι λάθος η εισήγηση, όπως… σε πολλές εισηγήσεις ότι ο Δήμαρχος μετά από γνωμοδότηση. 

Πλέον ο Δήμαρχος δεν έχει την αρμοδιότητα αυτή στο κομμάτι των προμηθειών. Στο κομμάτι 

των εργασιών παραμένει ο Δήμαρχος όπως είχε. Ο κ. Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι κι εδώ είναι η 

ένστασή μας, ότι προμήθεια των λαμπτήρων 3.350 αν θυμάμαι καλά θα ανατεθεί σε ένα 

συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν νομίζω σήμερα ότι η αγορά αυτή θέλει να ενημερωθεί. Βογκάει η 

αγορά και σε προμήθειες νομίζω απευθείας αναθέσεως υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη συμμετοχή 

και το ποσό το οποίο εδώ πέρα θα… είναι στις 32.000 περίπου… 45 που είναι ο πρόχειρος 

διαγωνισμός. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα πρέπει σε όλες τις προμήθειες, όπως πολύ σωστά 

βλέπω στο θ, που το έχει… αγωγής, που είναι τεκμηριωμένη πραγματικά, λεπτομερέστατη και 

λέει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει, με πρόσκληση ενδιαφέροντος και με ΔΙΑΥΓΕΙΑ… 

Δ.Σ. : Το αναφέρουν. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …όλες λοιπόν, όλες λοιπόν, δεν το αναφέρουν οι… όλες λοιπόν πρέπει να 

γίνουν με πρόσκληση ενδιαφέροντος… Ναι, αυτό λέω… αυτό λέω, είναι, αυτή η εισήγηση 

πραγματικά είναι όπως αρμόζει. Όλες λοιπόν έπρεπε να είναι το ίδιο… να υπάρχει πρόσκληση 

ενδιαφέροντος, να είναι στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, να ενημερωθούν οι Σερραίοι επιχειρηματίες να 

μπορούν να λάβουνε μέρος και να μην πηγαίνουνε σε απευθείας ανάθεση. Και αν τυχόν υπάρχει 

μια τέτοια περίπτωση η απευθείας ανάθεση όπως ορθά έκανε ο κ. Μυστακίδης, να αναφέρεται 

το όνομα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Άρα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο… νομίζω είμαι αγορητής και έχω 

πέντε λεπτά, δεν μίλησα παραπάνω από πέντε λεπτά. Γιατί όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ορίζεστε αγορητής, Δημοτικός Σύμβουλος. 

Δ.Σ. : Αγορητής είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …αγορητής; 

Δ.Σ. : Βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, εντάξει. Άλλα τρία, εφόσον… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Τελειώνω σε μισό λεπτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο… 

Δ.Σ. : Απ’ την αρχή… εντάξει. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Λοιπόν, δεν… Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία… να 

υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος, να βγαίνουν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για να συμμετέχουν όλοι οι 

Σερραίοι επιχειρηματίες. Και όσον αφορά τον εξοπλισμό για τα 11.400, νομίζω πραγματικά 

πρέπει να το προσέξουμε, είναι μεγάλο το ποσό, να ενημερωθούμε αν υπάρχουν δυο, τρεις, 

πέντε εταιρείες, δεν ξέρω πόσες είναι, να μην πάμε σε απευθείας αναθέσεις χωρίς να υπάρχει 

το… του ενδιαφέροντος. Αυτά ήθελα να πω, κ. Πρόεδρε, τελείωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Καλαϊτζίδη. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δυο λόγια για τη λειτουργία του κυνοκομείου. Όπως 

ανέφερε και ο κ. Αντιδήμαρχος έχει να κάνει με δημόσια υγεία, έτσι πρέπει να το 

προσεγγίσουμε, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών τα 300 κουτιά του zylapoyr έχουν να 

κάνουν με σκύλους οι οποίοι φιλοξενούνται στο κυνοκομείο και πάσχουν από λεϊσμάνια και να 



 

είστε σίγουροι ότι ήταν το ελάχιστο όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη και είμαστε 

υποχρεωμένοι να το κάνουμε, για τη δημόσια υγεία επαναλαμβάνω. Και το ε, φάρμακα για το 

κυνοκομείο του Δήμου αφορά τα αναισθητικά, χωρίς τα οποία δεν μπορούν να γίνουν οι 

στειρώσεις, οι οποίες προβλέπονται και από τη νομοθεσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, βεβαίως, απαντήστε. 

Δ.Σ. : Ναι, για τον κ. Χρυσανθίδη. Αυτό, κ. Χρυσανθίδη, η ανάθεση για τους λαμπτήρες, γίνεται 

έρευνα από την υπηρεσία, υπάρχει μια συνεργασία και έχουνε κάνει και επιλογή τελικά με ποιον 

συνεργαζόμαστε πιο καλά και ποιος είναι και πιο φτηνός. Όσο για το άλλο το όργανο, είναι… 

όχι το GPS που πουλάνε σε όλα τα μαγαζιά που… κάνει 300€. Δυο-τρεις εταιρείες είναι στην 

Ελλάδα και είναι σαν τα αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας… κι αυτά περίπου 

έχει την ίδια τιμή. Εμείς βέβαια θα δούμε, θα κάνουμε την έρευνα ποιος είναι πιο φθηνός και 

ποιο είναι το πιο αξιόπιστο. Δηλαδή στον ίδιο τύπο… ποιος είναι ο πιο φθηνός, αλλά θα 

πάρουμε ένα όργανο το οποίο είναι αξιόπιστο, γιατί είναι πολύ σοβαρή η δουλειά που κάνει, 

δείχνει στοιχεία και… τα οποία αποτελούν την ταυτότητα για κάθε ακίνητο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς, κ. Γαλάνη; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το μόνο που έχω να πω, κ. Πρόεδρε, είναι ότι το πολιτικό πρόσωπο, όταν θέλει να 

κάνει έλεγχο, μπορεί να κάνει έλεγχο, αρκεί να… και να ξέρει καλά τη δουλειά του. Μπορεί να 

ελέγξει και τις προμήθειες, όπως το έχω εκφράσει επανειλημμένως. Όσον αφορά την 

παρατήρηση του συναδέλφου, νομίζω ότι από τότε που αναλάβαμε μέχρι τώρα μόνο με αυτόν 

τον τρόπο  γίνεται. Υποβολή προσφορών, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, serres.gr, στην ιστοσελίδα μας και 

ενημέρωση προμηθευτών για να συμμετάσχουν περισσότεροι Σερραίοι προμηθευτές και να 

πετύχουμε τις πιο καλές τιμές. Μόνο αυτός ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλος. Οπότε η παρατήρηση 

είναι σωστή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. Ο κ. Χρυσανθίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ερώτηση… θα έρθουν αυτά μετά… πρόσκληση ενδιαφέροντος και το 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση όχι, κ. Χρυσανθίδη. Τοποθέτηση. Δευτερολογία… 

Δ.Σ. : Θα έρθουν, θα έρθουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος. 

Δ.Σ. : Θα έρθουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κανείς. Ολοκληρώθηκε το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και μπαίνει σε 

ψηφοφορία. Ναι… 

Δ.Σ. : Ναι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι… 

Δ.Σ. : Εγώ, κ. Πρόεδρε, επαναλαμβάνω, όχι σε όσα είναι με απευθείας ανάθεση και όχι στα 

φάρμακα για το κυνοκομείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη, κ. Γάτσιο, ναι, ναι, κα. Ηλιοπούλου ναι… 

Δ.Σ. : Θέλω… συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, πέντε δευτερόλεπτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας… 

Δ.Σ. : Εντάξει, ναι, ναι, απλώς θέλω να πω ότι ό,τι συμβεί στα ζώα πολύ σύντομα θα συμβεί και 

στους ανθρώπους. Άλλο θάνατος και άλλο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κύριε… Ναι… ναι ο Γραμματέας, ναι και ο Πρόεδρος. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε… κουτιά… 

Δ.Σ. : Όχι, όχι, στο ε. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό,τι έχει σχέση με απευθείας ανάθεση. Νομίζω ότι ήτανε σαφής. 



 

 

Δ.Σ. : Όχι για τη λεϊσμανίαση. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Το κατάλαβα, ναι. 

Δ.Σ. : Μόνο τα απευθείας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε όμως διάλογο σας παρακαλώ. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 258/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013 για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Σκουτάρεως», από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα όγδοο, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Σκουτάρεως», από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Εισηγητής ο 

Αντιδήμαρχος, κ. Γαλάνης. Το ποσό ανέρχεται στις… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι για την αποδοχή; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εκτός αν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα εισήγηση του… 

Δ.Σ. : Δεν χρειάζεται… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, η δικιά μου συνεισφορά στο θέμα είναι ότι αποδεχόμαστε τη 

χρηματοδότηση. Αυτή… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισήγηση, παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο να κάνει την εισήγηση του θέματος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μπορώ…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …αν θέλω να… κάτι, το μόνο που έχω να πω… 

Δ.Σ. : … 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Γιατί δεν κάνεις εισήγηση, σε παρακαλώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ μην παρεμβαίνετε. Αφήστε τον να κάνει την εισήγηση! 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λέτε, εφτά φορές το είπατε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι… σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ λέω, ορίζω να κάνει την εισήγηση, όχι εσείς. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, να την κάνει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ο μόνος λόγος που εισηγούμαι το συγκεκριμένο θέμα είναι γιατί 

λογιστικά αποδεχόμαστε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση του ποσού 64.660,58€, για το έργο 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Σκουτάρεως» από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Δεν είμαι σε 

θέση να δώσω άλλες πληροφορίες στους συναδέλφους, τεχνικές ή πληροφορίες που αφορούν το 

έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …το θέμα μας. Δεν θα μπούμε σε εκτός θέματος… για τεχνικά 

χαρακτηριστικά… Είναι μια αποδοχή… 



 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μόνο αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και τίποτα περισσότερο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ… Ερώτηση, άλλος κανείς. 

Δ.Σ. : Εντός θέματος θα είμαστε, κ. Πρόεδρε… Αν θυμάμαι καλά, νομίζω όλοι θυμόμαστε, πριν 

περίπου ένα-ενάμιση μήνα ψηφίσαμε ξανά τον προϋπολογισμό, πόσο έχει, περίπου… κάναμε 

την αναμόρφωση προϋπολογισμού, στην ουσία ψηφίσαμε ένα νέο προϋπολογισμό. Εδώ θέλω να 

δείτε την προχειρότητα, κ. Αντιδήμαρχε. Δεν είναι αποδοχή τωρινή, είναι αποδοχή από 20/12. 

Το 20/12 είναι… γιατί δεν ήρθε το… σε αναμόρφωση προϋπολογισμού και έρχεται σήμερα, 

μετά από τόσους μήνες; Αυτή είναι η ερώτησή μου. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείτε, δεν κάναμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού τελευταία, 

αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος κάναμε. Τον προϋπολογισμό… αρχές της χρονιάς 

μετά την τροποποίηση της ΚΥΑ και όχι δεν είμαι πρόχειρος, είμαστε πάρα πολύ 

νοικοκυρεμένοι, ψηφίσαμε προϋπολογισμό πριν το τέλος του Νοέμβρη του 2012 για το 2013, το 

κράτος είναι πρόχειρο που έφερε την Κοινή Υπουργική Απόφαση στο τέλος της χρονιάς… 

Δ.Σ. : Έτσι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …και δεν ξεσπαθώνω τυχαία, είναι γιατί είμαστε όλοι λίγο-πολύ αγανακτισμένοι, 

μας βάζουν στοχοθεσία, είναι ανέτοιμοι, μας βάζουν να πληρώσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, 

είναι ανέτοιμοι, μας βάζουν προϋπολογισμό, είναι ανέτοιμοι, τα στέλνουν όλα τελευταία στιγμή, 

τους παίρνεις να τους ρωτήσεις, δεν ξέρουν να απαντήσουν, τους στέλνει η… που είναι η 

εταιρεία που μας… που μας στηρίζει μηχανογραφικά… που μας στηρίζει μηχανογραφικά, πάλι 

τα ίδια, δεν ξέρουν, δηλαδή… με λίγα λόγια εγώ τον προϋπολογισμό μετα… υπουργική 

απόφαση σας τον είχα φέρει αρχές της χρονιάς. Από κει και πέρα το τεχνικό πρόγραμμα το 

οποίο είχε ουσιαστικά με βάση όλα αυτά τα νέα δεδομένα πολλές αλλαγές, υπέστη μια 

αναμόρφωση αντίστοιχη ο προϋπολογισμός. Αυτό τώρα δεν δείχνει προχειρότητα, δέκα σελίδες 

αναμόρφωση κάναμε. Δηλαδή οι υπηρεσίες, κ. Πρόεδρε, έχουν τα όριά τους και τις αντοχές 

τους. Όταν έρχονται συνεχώς αλλαγές και θα τα δείτε τώρα με τη στοχοθεσία. Σας προλαβαίνω 

να σας πω ότι όλοι οι Δήμοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην πάτε σε άλλο θέμα… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν πάω σε άλλο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το λέω με την έννοια ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος αυτού, δεν θέλω να ξεφύγετε με στοχοθεσίες. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν ήθελα να ξεφύγω από το θέμα, απλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εδώ, επί του θέματος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …νομίζω ότι λίγο-πολύ όλοι είμαστε αγανακτισμένοι με την προχειρότητα που 

υπάρχει από την πολιτεία και μας αναγκάζει συνεχώς να τροποποιούμε ή να κάνουμε αλλαγές με 

συνέπεια να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει όλοι να την ξέρετε και αν δεν την ξέρετε, 

συγγνώμη που διακόπτω τον Αντιδήμαρχο, οφείλετε να τη μάθετε, έστω και τον Απρίλιο του 

2013. Η προχειρότητα του κράτους είναι αυτή η οποία έφερε σε αυτό το χάλι ας πούμε την 

Ελλάδα ολόκληρη… 

Δ.Σ. : Τι σχέση…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και σέρνεται και το Δημοτικό Συμβούλιο με τα θέματα αυτά, με τις 

αναμορφώσεις. Η δημοτική αρχή… 

Δ.Σ. : Αυτό δεν είναι σωστό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …σε συνέπεια, σε πλήρη συνέπεια έφερε και τον προυπολογι8σμό και το 

τεχνικό πρόγραμμα, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα περί άλλων τυρβάζει, έτσι; Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ… 

Δ.Σ. : …κ. Πρόεδρε… 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ… Τοποθέτηση επί του θέματος. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος ποιος είναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε κι άλλες αναμορφώσεις θα γίνουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βέβαια θα γίνουν. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κι άλλες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκατοντάδες αναμορφώσεις και τροποποιήσεις. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας το λέω ειλικρινά κι άλλες θα γίνουν. Θα γίνονται συνεχώς, γιατί συνεχώς οι 

απαιτήσεις της πολιτείας είναι να βάζει καινούρια θέματα μπροστά, είτε είναι ληξιπρόθεσμες, 

είτε είναι στοχοθεσία, είτε είναι οι αλλαγές που υφίστανται με τα έργα… ο κ. Μυστακίδης, ο 

Αντιδήμαρχος, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε το θέμα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ολοκληρώνω. Για να κάνει όλα αυτά τα έργα και να τα προχωρήσει, που είναι 

πάρα πολλά και έργα παλιά… καινούρια, συνεχώς θα πρέπει να κάνει τροποποιήσεις στο 

τεχνικό πρόγραμμα και συνεπώς και εμείς η οικονομική υπηρεσία… Εγώ ποτέ δεν θέλω να 

αδικώ κανέναν συνάδελφο. Χωρίς αυτές τις δέκα σελίδες της αναμόρφωσης… Χωρίς αυτές τις 

δέκα σελίδες της αναμόρφωσης, κ. Πρόεδρε, να χρειάστηκε να κάνουμε και κάποιες 

επιπρόσθετες. Εγώ δεν κρύβομαι ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου και είμαι… Δεν έχω να κρύψω 

κάτι. Όμως σας λέω, δηλαδή θα έχουμε κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Ενδεχομένως. Και 

μάλιστα για τις αποδοχές χρηματοδότησης, κ. Πρόεδρε, γιατί πολλές από αυτές ήρθαν στο τέλος 

της χρονιάς, δεν είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο για να… γιατί υπήρχε κι ένα τέτοιο θέμα με τη 

ΣΑΤΑ για παράδειγμα, που είχε έρθει στο τέλος του 2012. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Μοσχολιός. Κύριε Κατιρτζόγλου. Ναι. Ο κ. Αναστασιάδης. Ναι. 

Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη, ναι ο κ. Μπόικος. Ομόφωνα ναι λοιπόν. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013 για την ενίσχυση των κωδικών αριθμών που αφορούν τις οφειλές παρελθόντων 

οικονομικών ετών και τις υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ και του αποκατεστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο 9ο θέμα, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για την ενίσχυση των κωδικών αριθμών που αφορούν τις οφειλές 

παρελθόντων οικονομικών ετών και τις υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης της λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ και του αποκατεστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να κάνετε την εισήγηση απαιτεί ο κ. Αναστασιάδης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όποιος συνάδελφος και να… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Γιατί γελάτε; Γιατί γελάτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ουδείς γελά… Ουδείς γελά. Και μη διακόπτετε… Ουδείς γελά και μη 

διακόπτετε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πάντα κάνω εισηγήσεις όποτε μου το ζητήσετε. 

Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το ένα ζήτημα που αφορά το ΧΥΤΑ, το 

γνωρίζει και ο κ. Αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κ. Χράπας, υπήρξε ένα ένταλμα το οποίο δεν 



 

έχει εγκριθεί από τον Επίτροπο… και μετά, μετέπειτα, όταν εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο η νομιμότητα της δαπάνης μας προέκυψε εκ νέου, οπότε χρειάζεται να γίνει 

αναμόρφωση για να μπορέσει αυτή η δαπάνη να πληρωθεί. Ένα ζήτημα επομένως που αφορά 

συγκεκριμένα την εταιρεία… Άγγελος και ΣΙΑ ΕΕ, είναι αυτό. Πρόκειται δηλαδή για ένα 

ένταλμα, το οποίο αρχικά έγινε πράξη από τον Επίτροπο εδώ που στεγάζεται στις Σέρρες και 

μετέπειτα είχαμε την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, 

δηλαδή οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, με ενημέρωσε, γιατί κι εγώ την είχα αυτήν την 

απορία και μίλησα με την Προϊσταμένη του λογιστηρίου και σήμερα ξανά, μου λέει ότι 

υπάρχουνε οφειλές οι οποίες πρέπει να κρατηθούν με ενίσχυση του κωδικού. Δηλαδή… αυτή 

είναι η εξήγηση, δεν υπάρχει κάτι καινούριο να σας πω δηλαδή, να ενισχύσω την 

επιχειρηματολογία μου. Είναι καθαρά… που αφορούν την ενίσχυση του κωδικού. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Γαλάνη, τέτοια σοβαρά θέματα τα περνάτε στο ντούκου. Κανείς δεν 

ξέρει τι γίνεται, τα περνάτε όλα στο ντούκου. Σας έχω πει για τον κ. Τζαβέλλα τι εισήγηση 

κάναμε τότε και σας είχα πει ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε εκτός θέματος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είμαι εκτός θέματος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε εκτός θέματος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …εδώ μέσα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση επί του θέματος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πληρώνει συνέχεια ο Δήμος. 

Δ.Σ. : Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σηκώστε και το χέρι… Παρακαλώ, κ. Χρυσανθίδη, άλλος ερώτηση δεν 

νομίζω… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Το ποσό των 39.266… τι αφορά; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μου είπε η Προϊσταμένη του λογιστηρίου ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί για να 

ενισχυθεί ο κωδικός… χρησιμοποιήθηκαν για οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και γι’ 

αυτό το λόγο αυτά τα χρήματα πρέπει να επανέλθουν στο συγκεκριμένο κωδικό. Σήμερα το 

πρωί επικοινώνησα, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι θα μου τις κάνετε αυτές τις ερωτήσεις και 

καλώς τις κάνετε, μου είπε ότι αυτά αφορούν συγκεκριμένες οφειλές παρελθόντων οικονομικών 

ετών και γι’ αυτό… επειδή είχαν χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό από τα λοιπά έσοδα, πρέπει ο 

κωδικός πάλι να ενισχυθεί. Είμαι στη διάθεσή σας και αύριο το πρωί, έχουμε και Οικονομική 

Επιτροπή, κύριε συνάδελφε, αν θέλετε και περαιτέρω εξηγήσεις να τα δούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα… Ναι; Τοποθέτηση; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …όλα ασάφειες, δεν υπάρχει τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος τοποθέτηση; Εκτός από τον κ. Χρυσανθίδη; Παρακαλώ; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά μερικά θέματα τα περνάμε πολύ έτσι εύκολα 

και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες δικαιολογίες και… προηγουμένως που έλεγε το ξεχάσατε 

το προηγούμενο που αναφέρθηκα, γιατί ήμουν συγκεκριμένος και… το ξεχάσαμε, θα τελείωνε 

αμέσως το θέμα. Γιατί δεν μπορεί… να έχουμε Συμβούλιο μέσα στο Γενάρη δυο φορές και να 

μην… Το κλείνω αυτό. Από την εμπειρία μου… ξέρω ότι συνήθως οι αναμορφώσεις γίνονται 

στο τέλος του έτους. Δηλαδή τελειώνοντας το έτος. Εκτός βέβαια κάποιων ειδικών περιπτώσεων 

που χρειάζεται μέσα στη διάρκεια του έτους για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως 

παραδείγματος χάρη όταν γίνει κάποιος διαγωνισμός και περισσεύει ένα ποσό από το 

διαγωνισμό τον οποίο έχουμε κάνει, το ποσό αυτό βεβαίως το χρειαζόμαστε κάπου αλλού και το 

αναμορφώνουμε. Όμως δεν μπορεί να έχουμε κωδικό, να τον έχουμε βάλει εδώ και δυο μήνες, 

παραδείγματος χάρη… δυο μήνες έχει που εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός μας κι εκεί… και να 



 

 

έχουμε προϋπολογίσει ένα ποσό άλφα και μέσα σε ενάμιση μήνα να παίρνουμε 100.000€ να τα 

πάμε σε άλλο κομμάτι, σε άλλον κωδικό. Εδώ είπα και είμαι καλοπροαίρετος, είπε ο κ. 

Αντιδήμαρχος ότι γίνεται ο έλεγχος των υπηρεσιών. Είναι προχειρότητα από τις υπηρεσίες, είναι 

προχειρότητα, έχετε ευθύνη να ελέγχετε πολύ περισσότερο. Διότι δεν μπορεί με δυο μήνες 

ψηφισμένο προϋπολογισμό να έχουμε κάνει πάνω από δέκα αναμορφώσεις. Φανταστείτε 

δηλαδή και για θέματα τα οποία θα μπορούσατε να τα έχετε προβλέψει. Φανταστείτε τι θα γίνει 

στη συνέχεια. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνεχώς σε τέτοιες αναμορφώσεις. Πρέπει να 

προβλέπουμε εκ των προτέρων κάποια πράγματα τα οποία νομίζω είναι και προβλέψιμα. Εδώ 

μέσα έχει χαρακτηριστικά και μπορώ να το δικαιολογήσω πραγματικά και το κλάδεμα των… 

της κοπής των επικινδύνων δέντρων, ναι βεβαίως, να γίνει. Όμως σε άλλες περιπτώσεις πρέπει 

να προσέχουμε πολύ περισσότερο και να μην ταλαιπωρούμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν 

πρέπει να κρυβόμαστε και όπως είπατε, δεν κρύβεστε. Το λέω καλοπροαίρετα ότι πρέπει αυτά 

τα θέματα να τα ελέγχετε εσείς πώς πρέπει να… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, την πολιτική ευθύνη την έχουν ο Δήμαρχος πρώτιστα και οι 

Αντιδήμαρχοι οι οποίοι έχουν οριστεί από αυτόν για κάθε τομέα του Δήμου. Όμως για να 

είμαστε ξεκάθαροι, ζούμε σε μια εποχή με απρόβλεπτα γεγονότα. Αν νομίζετε εσείς ότι είναι μια 

συνηθισμένη εποχή αυτή που ζούμε, τότε νομίζω πλανόμαστε όλοι πλάνην οικτράν. Δεν είναι 

μια συνηθισμένη εποχή και το γεγονός ότι έχουμε, είχαμε και θα έχουμε αναμορφώσεις, είτε στο 

τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό, σας το διαβεβαιώνω ότι θα συμβεί και θα 

συμβαίνει συνεχώς, διότι η πολιτεία η ίδια στέλνει και ξαναστέλνει οδηγίες, εγκυκλίους για 

διάφορα ζητήματα και μάλιστα δεν το έβαλα τυχαία το θέμα της στοχοθεσίας, κ. Πρόεδρε, γιατί 

από εκεί μέσα θα προκύψουν κι άλλες αναμορφώσεις και θα προκύψουν αναμορφώσεις γιατί το 

πλαίσιο που κάθε φορά μπαίνει είναι διαφορετικό, έχει διαφορετικές απαιτήσεις και μη νομίζετε 

ότι η πολιτεία τα κάνει αυτά επειδή τα σκέφτεται από μόνη της. Υπάρχουν και κάποιοι 

εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν και αυτοί απαιτήσεις με τη σειρά τους, είναι οι 

δανειστές της ελληνικής πολιτείας, οι οποίοι βάζουν κι αυτοί τα θέλω τους και έρχεται μετά η 

ελληνική πολιτεία στους φορείς της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, δηλαδή οι Δήμοι και τους ζητά διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Έχω πάρα 

πολλή συναίσθηση του τι πρέπει να κάνει κανείς, δέχομαι πάντα καλοπροαίρετα τις 

παρατηρήσεις των συναδέλφων, ελέγχουμε νομίζω όλοι τις υπηρεσίες, μην ξεχνάτε όμως ότι 

αυτό που σας αναφέρω ότι είμαστε, ο Δήμος Σερρών έχει από τότε που αναλάβαμε λιγότερους 

100 υπαλλήλους, να το κρατήσετε στο μυαλό σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η αλήθεια, ζούμε μια κατάσταση… πολύ δύσκολη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα λέμε τα ίδια… σας παρακαλώ… τους 100 λιγότερους υπάλληλους. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …κύριε Πρόεδρε… Κύριε Πρόεδρε, μείον 100 υπαλλήλους και μείον 60% 

χρηματοδοτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : 540.000€ ΚΑΠ παίρνουμε και έχουμε 900.000€ έξοδα μισθοδοσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και μπαίνει σε 

ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Καλαϊτζίδη; Ναι, ναι, ναι, ναι, κ. Κατιρτζόγλου ναι, ο κ. Αναστασιάδης 

όχι, η παράταξη του κ. Φωτιάδη ναι, ο κ. Μπόικος ναι, ναι, ναι, ναι ο Γραμματέας και ο 

Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 260/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών με την ψήφιση 

των απαιτούμενων πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων για το έτος 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε… Έχει ανησυχίες. Θέμα 10ο, έγκριση αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών με την ψήφιση των απαιτούμενων πιστώσεων 

συγχρηματοδοτούμενων έργων για το έτος 2013. Κύριε Γρηγοριάδη. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Πρόκειται για δυο έργα, για το τοπικό σχέδιο με την απασχόληση του 

Δήμου Σερρών και για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Δήμου Σερρών. Τα παραπάνω έργα 

δεν συμπεριλήφθηκαν στον προυπολογι8σμό του 2013 και επομένως δεν διατέθηκαν οι 

απαιτούμενοι πόροι. Για το λόγο αυτό ζητούμε την εγγραφή των έργων αυτών έτσι ώστε να 

μπορέσουν να συνεχιστούν και να ψηφιστούν οι αντίστοιχες πιστώσεις από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Μια έχω εγώ, κ. Πρόεδρε. Γιατί, κ. Αντιδήμαρχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας να ανοίξετε. 

Δ.Σ. : Κύριε Αντιδήμαρχε, πληρώνουμε από το ταμείο του Δήμου Σερρών 50.000€ για 

υπηρεσίες σε τεχνικούς συμβούλους; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όχι. Αυτές οι 50.000 είχαν παρθεί από πρόγραμμα, από την… έτσι ώστε να 

πληρώσουμε τις ετοιμασίες των φακέλων σε διάφορα έργα. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Από 

πρόγραμμα είναι τα πενήντα χιλιάρικα και όχι από το ταμείο του Δήμου. Είχαμε πει δυο-τρεις 

φορές στο παρελθόν… 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 261/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους σχολικούς 

αγρούς. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο, ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους 

σχολικούς αγρούς. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση από την… Ναι, κα. Ηλιοπούλου. Άλλος ερώτηση; Κανείς. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ : Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν στις άλλες Τοπικές Κοινότητες έσοδα από 

το σχολικό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Μερετούδης να απαντήσει. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Υπάρχουν σε όλα τα… τους πρώην Δήμους που ενταχθήκαν στο Δήμο 

Σερρών,  

Δήμο Σκουτάρεως… όλα τα δημοτικά… σχολικούς αγρούς, τα οποία βγαίναν σε δημοπρασία, οι 

ενοικιαστές καταβάλλουν τα χρήματα στο Δήμο Σερρών και μέσω του Δήμου Σερρών υπάρχει 

διαδικασία, γυρίζουν τα λεφτά στη σχολική επιτροπή και η σχολική επιτροπή τα αποδίδει στα 

σχολεία μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ : Γιατί δεν αποδίδονται για όλες τις Κοινότητες; …αναφέρεται μόνο στο 

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Δέντρων και Προβατά… για τα υπόλοιπα; 



 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα μόνο αυτά τα εντάλματα γι’ αυτά τα σχολεία. 

Ό,τι ετοιμάζεται έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποδίδονται τα χρήματα. Έχουν υπάρξει 

κι άλλες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : …τέτοιες πιστώσεις. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 263/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση καλλιέργειας των συστάδων (Δ.Τ.) 9α, 9β, 9γ, 9δ, 10α, 11β, 12α, 12β 

του Δημοτικού Δάσους Μαρμαρά Σερρών και εκμίσθωσης του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης για το διαχειριστικό έτος 2013.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το 12ο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ήδη συζητηθεί και έχει ψηφιστεί. 

Πάμε στο 13ο θέμα, έγκριση καλλιέργειας των συστάδων (Δ.Τ.) 9α, 9β, 9γ, 9δ, 10α, 11β, 12α, 

12β του Δημοτικού Δάσους Μαρμαρά Σερρών και εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης 

για το διαχειριστικό έτος 2013. Εισηγητής είναι ο κ. Μυστακίδης. Παρακαλώ, κ. Μυστακίδη. 

Δ.Σ. : Ποιο είναι το δάσος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δάσος Μαρμαρά ποιο είναι;… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Λοιπόν, έχουμε δυο δάση… έχουμε δυο μελέτες διαχειριστικές για το δάσος 

του Μαρμαρά και για το δάσος των Σερρών. Για το δάσος του Μαρμαρά η διαχειριστική μελέτη 

που έγινε το 2008 ισχύει μέχρι το 2017, ενώ για το  δάσος των Σερρών έχει λήξει η 

διαχειριστική μελέτη. Τι σημαίνει αυτό; Για να είναι κατανοητό. Δηλαδή είναι μια μελέτη που 

αφορά τι δέντρα… τι δέντρα θα κοπούνε από ένα δάσος. Δηλαδή ο μελετητής υποδεικνύει και 

υπολογίζει και τον όγκο των δέντρων. Για το δάσος των Σερρών έχουμε χρήματα από τη ΣΑΤΑ 

του 2013 για να κάνουμε αυτή τη διαχειριστική μελέτη και η οποία κοστίζει περίπου 25.000. 

Εμείς έχουμε διαθέσιμα 30.000. Δεν θα χρειαστούν όλα. Η εκμίσθωση τώρα για την καλλιέργεια 

αυτήν προτείνεται από την υπηρεσία προτείνονται τρεις τρόποι, είτε με αυτεπιστασία από το 

νομικό πρόσωπο της Κοινότητας, είτε κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, είτε σε δασικούς 

συνεταιρισμούς εργασίας, των οποίων όμως τα μέλη είναι κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας 

με απευθείας ανάθεση και χωρίς δημοπρασία για το χρονικό διάστημα τριών ετών. Έχουμε και 

ένα κατάλογο με αυτούς τους συνεταιρισμούς, όμως εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα αυτή η 

μελέτη να δοθεί με πλειοδοτική δημοπρασία. Με το δεύτερο τρόπο. Και από τα χρήματα τα 

οποία θα εισπράξουμε, από τα έσοδα, προτείνουμε να γίνει… να αγοραστεί ένα αυτοκίνητο 

ανατρεπόμενο, φορτηγό 10,5 τόνων μεικτού βάρους, ωφέλιμο 4,5 τόνων, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος πρασίνου, καθώς εδώ 

και ένα έτος δεν υπάρχει στην υπηρεσία τέτοιο αυτοκίνητο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

αδυναμία αποκομιδής των υπολειμμάτων των εργασιών κοπής και κλάδευσης σε χώρους 

πρασίνου και πεζοδρόμια. Γι’ αυτό προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει αυτό το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος. Ο κ. Νιζάμης και ο κ. Αναστασιάδης. Παρακαλώ, κ. 

Νιζάμη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, έχω τέσσερα ερωτήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ξέρετε ότι έχετε δυο λεπτά για ερωτήσεις. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό,τι προβλέπει ο κανονισμός. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Έτσι ακριβώς, ευχαριστώ πολύ για τον κανονισμό. Γιατί καλούμαστε σήμερα να 

εφαρμόσουμε τη διαχειριστική μελέτη του δάσους για τη δεκαετία 2008-2017; Θα μπορούσε να 

‘ρθει το 2011, το 2010, το 2009 ή το 2008. Ένα θέμα. Δεύτερον, μέχρι σήμερα πώς γινόταν η 

διαχείριση…; Πόση έκταση είναι η συγκεκριμένη; Άλλη ερώτηση, πόσα έσοδα και πώς 



 

διατίθενται αυτά μέχρι σήμερα; Άλλη ερώτηση. Υπάρχει άλλη δασική έκταση στα γεωγραφικά 

όρια του Δήμου που είναι προς εκμετάλλευση; Πόση είναι αυτή η έκταση; Υπάρχει ανάλογη 

έκταση; Πώς και ποιοι τη διαχειρίζονται; Τι έσοδα έχει ο Δήμος μέχρι σήμερα από αυτά; 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εδώ θα πάρετε με έναν εξειδικευμένο που ασχολείται με το πράσινο, εγώ δεν 

είμαι εξειδικευμένος με το αντικείμενο, αλλά το θέμα είναι ότι και η διαχείριση είναι για δέκα 

χρόνια. Δηλαδή είτε τα κόψουμε τα δέντρα το 2008, είτε το 2009 είναι το ίδιο πράγμα. Όταν 

είναι έτοιμα για κοπή, τα κόβουμε. Τα έσοδα είναι… τα ίδια. 

Δ.Σ. : Γιατί δεν κόπηκαν ρωτάει… 

Δ.Σ. : Το οχτώ, το εννιά, το δέκα, το έντεκα, το δώδεκα και ήρθε σήμερα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εντάξει, εγώ λέω, εσύ απαντάς. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τώρα όσον αφορά την έκταση, δεν νομίζω ότι είναι θέμα σημερινό να 

οριοθετήσουμε και να… τα δάση, ούτε και είναι κάτι που μπορεί να το απαντήσω αυτή τη 

στιγμή και δύσκολο και να το απαντήσει κάποιος εύκολα βέβαια… Ορίστε; 

Δ.Σ. : Τέσσερις χιλιάδες στρέμματα δασική έκταση έχει ο Δήμος Σερρών. 

Δ.Σ. : Όχι για τον Μαρμαρά. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μπορούμε να το ερευνήσουμε με την υπηρεσία, αν υπάρχει λόγος να… αν 

μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η πληροφορία, μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ μιλάμε για 

συγκεκριμένα δάση τα οποία είναι με, έχουν συγκεκριμένες εκτάσεις και υπάρχουν 

συγκεκριμένες μελέτες που τα διαχειριζόμαστε. Το δάσος Μαρμαρά και το… το θέμα αφορά το 

δάσος του Μαρμαρά και το δάσος των Σερρών αυτή τη στιγμή. Τι άλλο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ξέρω αν… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ρώτησα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Κύριε Νιζάμη, επί της ουσίας ξέρετε ποιο είναι το 

θέμα, ε; Η εκμετάλλευση των 2.077 κυβικών μέτρων τεχνικής ξυλείας μαύρης πεύκης, 4.823 

χωρικών, έτσι λέγονται, χωρικά λέγονται αυτά, καύσιμης ξυλείας, ο τρόπος εκμίσθωσης που 

ανέφερε ο Αντιδήμαρχος πολύ σωστά ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία. Όλα τα υπόλοιπα όντως 

είναι θέμα γνώσης και ερωτήσεων στους υπηρεσιακούς παράγοντες, στα Δασαρχεία κλπ. Εμείς 

έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη ας πούμε, τα συγκεκριμένα κυβικά ξυλείας μαύρης πεύκης που θα 

πουληθούν και τα 4.000 χωρικά καύσιμης ξυλείας. Αυτή είναι η… το θέμα μας, έτσι; Άλλος; 

Δ.Σ. : Τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση, έτσι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ να κάνω μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος θέλει να τοποθετηθεί; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση. Παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, ποιος θα κάνει την επιλογή… ποιος θα κάνει την 

επιλογή. Ποιος θα κάνει την επιλογή, γιατί έχουμε δει παράξενα πράγματα. Κόβουνε τα… που 

είναι ωραιότατα δέντρα και αφήνουν τα άλλα, αυτά που είναι εμπορεύσιμα. Ποιος θα κάνει την 

επιλογή, παρακαλώ, ποιος θα τσεκάρει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό ακριβώς… το αντικείμενο της μελέτης. Το Δασαρχείο πηγαίνει και 

σημειώνει τα δέντρα που είναι για κόψιμο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Από μας θα κάνει κανείς έλεγχο; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι αρμοδιότητα του Δασαρχείου. Κανένας άλλος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθέτηση επί του θέματος ο κ. Νιζάμης και ο κ. Γάτσιος. Παρακαλώ. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έπαιρνα το λόγο να τοποθετηθώ, γιατί 

οι ερωτήσεις μου πιστεύω ακράδαντα ότι είναι εντός θέματος, γιατί αφορούν ιδιοκτησίες του 



 

 

Δήμου, δεν αφορούν ιδιοκτησίες του Δασαρχείου ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να έχει τη 

διαχείριση με την έννοια της έγκρισης το Δασαρχείο, αλλά είναι ιδιοκτησίας του Δήμου. Άρα σε 

αρμόδια όργανα, αρμόδιους Αντιδημάρχους, σε αρμόδιο χώρο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο 

και Σώμα και περιμένω απαντήσεις. Από κει και πέρα η απάντηση του… αυτό που ορίζεται εν 

πάση περιπτώσει είναι δικιά του απάντηση και το Σώμα κρίνει. Εγώ έκανα απλές ερωτήσεις. 

Αλλά δεν μπορεί η ερώτηση που αφορά κυρίαρχα ιδιοκτησιακά ζητήματα και έσοδα που 

ενδεχόμενα προέρχονται από αυτά του Δήμου για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη χρήση, 

δηλαδή για τα δάση, να μην… να θεωρούνται ότι εκτός θέματος. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Την ερώτηση του κ. Νιζάμη απάντησε την προηγούμενη φορά ο κ. Νιζάμης σε 

μένα, ακριβώς αυτή είναι η απάντηση θεωρώ. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς που είμαστε 

αιρετά, πολιτικά και προϊστάμενες υπηρεσίες των υπηρεσιακών παραγόντων που άφησαν από το 

2008 μέχρι σήμερα να μη γίνει καμιά καλλιέργεια. Τέλος πάντων, αυτό ως παρένθεση. Ήθελα να 

πω για την εκμίσθωση, κ. Αντιδήμαρχε, ότι… και να κάνω μια πρόταση. Κρίνουμε σκόπιμο να 

κάνουμε απευθείας ανάθεση στους συνεταιρισμούς, υπάρχουν αρκετές συστάδες εκεί, τις οποίες 

μπορούμε να τις κάνουμε απευθείας ανάθεση και υπάρχει, προβλέπεται δηλαδή από το νόμο και 

από τον κανονισμό 5% μίσθωμα υπέρ του Δήμου έτσι κι αλλιώς από το σύνολο των χρημάτων 

που θα προκύψουν από την υλοτόμηση. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει άλλος ανάδοχος, ακόμη και 

να βγάλουμε δηλαδή σε διαγωνισμό δεν νομίζω ότι θα πάει κάποιος εργολάβος να τρέξει τη 

δουλειά αυτή για να την αναθέσει μετά πάλι στους συνεταιρισμούς να τη βγάλουν, δεν υπάρχουν 

αυτές οι δυνατότητες, η ξυλεία δεν είναι τόσο ικανή και τόσο καλή όπως είναι η ξυλεία του 

Λαϊλιά ας πούμε, αυτή είναι άλλη πεύκη, είναι σε πιο χαμηλή ζώνη με διαφορετικές συστάδες 

κτλ, από εμπειρία το λέω αυτό, δεν πρόκειται να βρούμε μειοδότη ή πλειοδότη να το πω αλλιώς. 

Η άποψή μας είναι λοιπόν να κάνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους 

συνεταιρισμούς, ενδιαφέροντος στους ίδιους τους συνεταιρισμούς για να τους αναθέσουμε από 

μία συστάδα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να απαντήσω πρώτα στον κ. Γάτσιο. Όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί εδώ βλέπω 

ότι είναι… καμιά εννιά συνεταιρισμοί. Αυτοί μπορούν να συμμετέχουν στον πλειοδοτικό 

διαγωνισμό, γιατί άμα κάνουμε ανάθεση στον έναν ή στον άλλον, σε ποιον μπορούμε ας πούμε, 

θα… οι άλλοι θα διαμαρτύρονται. Μπορούν να συμμετέχουνε, εφόσον είναι οργανωμένοι 

συνεταιρισμοί… Νομίζω ότι μπορούν να… έχουν την ελευθερία να επιλέξουν κάθε 

συνεταιρισμός την περιοχή που θέλει και ποιες συστάδες θέλει. Μπορούν να συμμετέχουν 

κανονικά… 

Δ.Σ. : Σύμπραξη, σύμπραξη μπορούν να κάνουν. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εγώ η πρόταση είναι… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να γίνει απευθείας. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …να συνεννοηθούμε πρώτα με αυτούς. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ε, να μπει σαν πρόταση στο Σώμα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κι εμείς… 

άλλωστε η ίδια η υπηρεσία, η ίδια η υπηρεσία πρότεινε αυτούς τους τρεις τρόπους και αφήνει 

στη διακριτική ευχέρεια του συμβουλίου να αποφασίσει ποιον από τους τρεις τρόπους θέλουμε. 

Εγώ πρότεινα το δεύτερο. Αυτά. Για τον… όσο για το θέμα του κ. Νιζάμη. Κύριε Νιζάμη, εμείς 

κάναμε, πρώτη φορά τώρα ξεκινήσαμε καταγραφή όλης της δημοτικής περιουσίας, ξέρετε ότι 

είναι σε εξέλιξη, είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, είναι ένας τρομερός όγκος δουλειάς 

τοπογραφικής, κάποια στιγμή θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα τι είναι δημοτικό, τι είναι 

δημόσιο, τι είναι δασικό και νομίζω ότι είναι μεγάλο επίτευγμα το να φτάσουμε σε αυτό το 

αποτέλεσμα και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, συνάδελφοι. Ναι, ναι, ναι… 

Δ.Σ. : Οι προτάσεις είναι δυο, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Εσείς… εσείς θα ψηφίσετε την πρότασή σας. Η εισήγηση της υπηρεσίας… 

θέλετε να διαμορφωθεί μια κοινή πρόταση; Δηλαδή θέλετε… 



 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν υπάρχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ρωτώ εσάς ως εισηγητή του θέματος. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε έχω ειδικότητα πάνω σε αυτό το θέμα να ξέρω 

πώς είναι καλύτερα. Αν ο κ. Γάτσιος που ασχολήθηκε… νομίζει ότι είναι καλύτερο έτσι, ας 

εκθέσει κάποιες… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Μια κοινή πρόταση για όλους τους συνεταιρισμούς νομίζω ότι είναι πιο σωστό. 

Δ.Σ. : Έτσι, συμφωνώ κι εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η πρόταση του κ. Γάτσιου. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορούμε ομόφωνα να συμφωνήσουμε, δεν έχουμε λόγο. 

Δ.Σ. : …όλοι οι συνεταιρισμοί για να… και να… 

Δ.Σ. : Άρα να κληθούν όλοι οι συνεταιρισμοί, να κάνουμε μια σύσκεψη, να πάρετε μια απόφαση 

και να δεσμευτούμε εμείς από τώρα να γράψουμε σαν απόφαση αυτή που θα καταλήξουνε όλοι 

μαζί. 

Δ.Σ. : Απευθείας ανάθεση. 

Δ.Σ. : Τα χωρικά να μην τα κάνουμε. Αν θέλετε να κάνετε… αυτό είναι άλλο θέμα… 

Δ.Σ. : Άμα συμφωνείτε… Ο τρόπος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα λοιπόν για τον τρόπο εκτέλεσης, έτσι; Ό,τι είναι συμφερότερος για το Δήμο 

Σερρών. 

Δ.Σ. : Δεν μπορεί να γραφτεί έτσι… 

Δ.Σ. : …καταλήξουν, αν ομόφωνα καταλήξουν… 

Δ.Σ. : Να αποσυρθεί. Να αποσυρθεί, να το εγκρίνουμε και το θέμα του διαγωνισμού, της 

ανάθεσης κλπ να ‘ρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού γίνουν αυτές οι συσκέψεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Άρα είναι μέρος από την πρόταση. Τότε η τρίτη πρόταση που κάναμε, εκτός 

από την, από το διαγωνισμό, είναι να ανατεθεί σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας… 

Δ.Σ. : Αυτό. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …των οποίων τα μέλη είναι κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας, με 

απευθείας ανάθεση και χωρίς δημοπρασία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ψηφίζουμε την τρίτη πρόταση, την οποία ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, έτσι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τρεις προτάσεις κάνει η υπηρεσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, υπάρχει η τρίτη πρόταση. Ομόφωνα ψηφίζεται η τρίτη πρόταση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Στους συνεταιρισμούς… αυτό που είχε πει αρχικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… Υπέρ της τρίτης πρότασης. Ποιοι ψηφίζουν ναι; Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εσείς, κ. Κατιρτζόγλου ψηφίζετε τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, 

ξεχωριστά. Ο κ. Αναστασιάδης ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εφόσον είναι Σερραίοι… 

Δ.Σ. : Ε, Σερραίοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τον διαγωνισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τον διαγωνισμό ο κύριος… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αυτό που είχε πει στην αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. Με πλειοδοτικό διαγωνισμό ο κ. Μπόικος. Την τρίτη πρόταση του κ. 

Γάτσιου… της υπηρεσίας. Ναι και ο Πρόεδρος για την τρίτη πρόταση.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 264/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο «Φως 

και Ζωή», για τοποθέτηση λυόμενου-προκατασκευασμένου παρεκκλησίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Δέκατο τέταρτο, έγκριση παραχώρησης κατά 

χρήση δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο «Φως και Ζωή», για τοποθέτηση λυόμενου-

προκατασκευασμένου παρεκκλησίου. Ο κ. Μυστακίδης είναι εισηγητής. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, υπάρχει απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Σερρών που… θετική, 

δηλαδή λέει ναι στο να παραχωρήσουμε για τη λειτουργία μιας ξύλινης εκκλησίας στον 

συνοικισμό… του Αγίου Αθανασίου; Στον συνοικισμό της οδού Φλωρίνης. Στους κατοίκους της 

οδού Φλωρίνης… 

Δ.Σ. : …ναό εκεί στον Άγιο Αθανάσιο. 

Δ.Σ. : Ε, σε άλλο σημείο. 

Δ.Σ. : Σε άλλο, δεν είναι στον Άγιο Αθανάσιο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι, είναι εκεί, κάτω από το ΚΤΕΟ. Εμείς εισηγούμαστε θετικά, λέμε ναι 

στην δημιουργία ξύλινης εκκλησίας εμβαδού 60 τετραγωνικών μέτρων στο συγκεκριμένο 

σημείο που καθορίζει το τοπογραφικό διάγραμμα και είναι στην οδό Φλωρίνης. 

Δ.Σ. : Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη βιάζεστε. Ερωτήσεις. Ποιος θέλει να ρωτήσει; Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Έχετε, έχουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοί, οι κάτοικοι εκεί πέρα που ζητούν 

την παραχώρηση, έχουν λάβει σχετικές εγκρίσεις, σχετική έγκριση, έχουν τη σύμφωνη γνώμη 

της Μητροπόλεως για να κάνουν τέτοια εκκλησία εκεί; 

Δ.Σ. : Από τη ναοδομία. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Έπονται, αυτά όλα έπονται. Για την κατασκευή αυτή θα βγάλουν άδεια από 

τη ναοδομία. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται, για να πεις 

ότι κάνεις ένα εκκλησάκι οπουδήποτε, σε ιδιωτικό χώρο ακόμη, χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη 

του οικείου Μητροπολίτη. Υπάρχει αυτό το πράγμα στην προκειμένη περίπτωση; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι, δεν υπάρχει… είναι το πρώτο βήμα τώρα αυτό που κάνουν, είναι 

παραχώρηση, πρώτα πρέπει να τους πούμε εμείς που έχουμε το ακίνητο αν τους επιτρέπουμε να 

το κάνουν και στη συνέχεια θα ακολουθήσουνε οι εγκρίσεις, είτε από τον Μητροπολίτη, είτε 

από τη ναοδομία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απ’ ό,τι ξέρω όμως έχουνε κάνει συζήτηση με τον Μητροπολίτη μας. Έχουνε 

κάνει. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην τοποθέτησή σας, κ. Αναστασιάδη… Μη βιάζεστε, περιμένετε…  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να διευκολύνω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περιμένετε, θα διευκολύνετε στην τοποθέτησή σας. Τοποθετήσεις επί του 

θέματος. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί; Μόνο ο κ. Αναστασιάδης. Παρακαλώ. Και ο κ. Μπόικος. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κι εγώ αν χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να κάνω γνωστό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να κάνω γνωστό, κ. Πρόεδρε, για να έχει γνώμη ο Μητροπολίτης θα 

πρέπει πρώτα εμείς να του δώσουμε το οικόπεδο στο… Εάν δεν δώσουμε εμείς οικόπεδο, ο 

Μητροπολίτης δεν μπορεί να έχει γνώμη. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ψηφίσουμε ναι, ότι 

παραχωρούμε το οικόπεδο και τότε θα έχει μόνο γνώμη ο Μητροπολίτης. 

Δ.Σ. : Προέχει η απόφαση δηλαδή η δικιά μας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Βεβαίως… Αν δεν παραχωρηθεί οικόπεδο, δεν έχει γνώμη ο 

Μητροπολίτης. 



 

Δ.Σ. : Φυσικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πρώτα-πρώτα επισημαίνω ότι ένας σύλλογος χτίζει μια εκκλησία, ζητάει από το 

Δήμο, τη δημοτική αρχή και από το Δήμο βέβαια μια έκταση για να στήσει την εκκλησία, 

ανοίγεται ένας δρόμος κάθε σύλλογος να μπορεί να ζητάει κάτι, οτιδήποτε, όχι για εκκλησία 

μόνο, αλλά και για γραφείο ή και για τις δραστηριότητές του. Ένα αυτό κι ένα δεύτερο, λείπουν 

οι εκκλησίες εκεί κοντά; Δεν ξέρω, τόσο εύκολα ένας σύλλογος ζητάει ένα οικόπεδο, του 

δίνουμε και άντε χτίσε μια εκκλησία; Αυτό. 

Δ.Σ. : …υπάρχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας δώσουμε το λόγο και στον κ. Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, εγώ θα… θα επιμείνω στο ότι είναι πολύ σοβαρό 

θέμα, το να ζητούσανε κάποιο χώρο για να στεγάσουν κάποια λυόμενη εγκατάσταση για κάποιο 

γραφείο ή για κάποιο πολιτιστικό σύλλογο που θέλουν να κάνουν κλπ… πιθανόν διαφορετικά. 

Εδώ τώρα όταν ζητάει κάποιος να κάνει εκκλησία, το θέμα είναι πολύ σημαντικό θα έλεγα… 

λοιπόν και νομίζω ότι θα έπρεπε πρώτα αν το θέμα… στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα 

προαπαιτούμενα θα έπρεπε να είναι η σύμφωνη γνώμη του οικείου Μητροπολίτη. Λοιπόν, με τα 

δεδομένα αυτά εγώ προσωπικά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και… δεν συμφωνώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δευτερολογία, κύριε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε… Κύριε Δήμαρχε, είπατε κάτι ότι έγινε κάποια 

συζήτηση, γνωρίζετε…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το αποτέλεσμα δεν ξέρω, ξέρω ότι πήγαν. Αλλά πρέπει να πούμε επίσης εκεί 

που θέλουν να κάνουν αυτό το λυόμενο παρεκκλήσι υπάρχει ήδη ένα παρεκκλήσι. Θέλουν να το 

μεγαλώσουνε διότι γίνεται μια πανήγυρη του… Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίου Κωνσταντίνου 

και Ελένης και θέλουν να είναι λίγο μεγαλύτερο, να μπορούν να κάνουν τη θεια λειτουργία εκεί 

μέσα… Αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… η πλησιέστερη εκκλησία εκεί είναι στον Άγιο Αθανάσιο. Υπάρχει και η 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου ότι μπορεί να γίνει αυτή η παραχώρηση, αλλά εγώ θα 

έλεγα το εξής, να σκεφτούμε αντίστροφα. Δηλαδή φανταστείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να πει 

σε αυτήν την ομάδα των ανθρώπων όχι, ότι είμαστε αντίθετα στις, αυτές τις απαιτήσεις σας για 

τις θρησκευτικές σας ανάγκες ναι. Φανταστείτε να πούμε όχι σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Από κει 

και πέρα τα πράγματα εμείς νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε και από κει και πέρα θα 

πάρουν τα πράγματα το δρόμο τους, θα πάρουν, πρέπει να πάρουν όλες τις εγκρίσεις, εκεί πλέον 

δεν μπορούν να κάνουν καμία παραχώρηση… οι αρμόδιες υπηρεσίες θα το εξετάσουν. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. Μόνο ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι γνωστό ότι ο Μητροπολίτης για να έχει γνώμη και να φτάσει το 

θέμα στη ναοδομία, διότι η πολεοδομία δεν έχει καμία σχέση με μια εκκλησία, θα πρέπει πρώτα 

εμείς να παραχωρήσουμε το οικόπεδο σε αυτό το «Φως για Ζωή», σε αυτό το σύλλογο, 

υποχρεωτικά, τότε θα έχει γνώμη ο Δεσπότης και στη συνέχεια θα έχει γνώμη η ναοδομία, διότι 

η πολεοδομία δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι πρώτα 

να πούμε ναι, παραχωρούμε κατά χρήση το οικόπεδο… των ανθρώπων, διότι φαντάζεστε, κ. 

Πρόεδρε, αν αυτοί, επειδή είναι και Ρομ, γράφουνε Ρομ, πούνε ότι θέλουν να κάνουν τζαμί, τι 

έχει να γίνει; Βέβαια… πολύ καλά. Βεβαίως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι, όχι ο κ. Νιζάμης, ναι ο κ. Στεργίου, ναι ο κ. Μοσχολιός, ναι ο κύριος… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Αναστασιάδης. Ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη. 



 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Μπόικος, ναι, ναι. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ταυτίζομαι με την άποψη, το όχι ταυτίζεται με την άποψη του κ. 

Κατιρτζόγλου, γιατί ακούστηκαν κι άλλα, να μην υπάρχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Χασαπίδης. 

Δ.Σ. : …επειδή, γιατί… δεν είναι όχι όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Γι’ αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι διαφορετικά. Ωραία. 

Δ.Σ. : Ναι, είναι διαφορετικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 265/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Σχετικά με την τοποθέτηση προτομής του ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα 

Παύλου Μελά στο νέο πάρκο επί της διασταυρώσεως των οδών 29ης Ιουνίου και Παύλου 

Μελά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, σας παρακαλώ. Θέμα 15ο, λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Δέκατο πέμπτο, 

σχετικά με την τοποθέτηση προτομής του ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα Παύλου Μελά στο 

νέο πάρκο επί της διασταυρώσεως των οδών 29ης Ιουνίου και Παύλου Μελά. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισηγητής ο κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος… Παρακαλώ πάρα πολύ, συνάδελφοι. 

Κύριε Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κοιτάξτε κάτι, αυτό είναι μια παθογένεια του Δημοτικού μας Συμβουλίου. 

Προηγουμένως υποχρεώσαμε τους εισηγητές να κάνουν εισηγήσεις για θέματα στα οποία πάλι 

συμφωνούσαμε όλοι μας, για θέματα τελείως διαδικαστικά κι αυτό που είναι ένα θέμα τέλος 

πάντων το οποίο έχει μια ιστορική αξία, λέμε τώρα να το περάσουμε έτσι. Δεν γίνεται, πρέπει να 

δώσουμε την οφειλόμενη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωρήστε, κ. Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …γι’ αυτό. Έτσι; Λοιπόν, φέτος γιορτάζει η πόλη μας 100 χρόνια από την 

απελευθέρωση. Συνδεδεμένο άρρηκτα με την επέτειο αυτή είναι και το… είναι συνδεδεμένος 

άρρηκτα με την επέτειο αυτή είναι και ο Μακεδονικός Αγώνας, στη διάρκεια του οποίου 

κατέστη τελικά εφικτό με θυσία μεγάλη αίματος η Μακεδονία να παραμείνει ελληνική και να 

ματαιωθούν οι επιδιώξεις του βουλγαρικού επεκτατισμού. Νομίζω λοιπόν ότι είναι χρυσή 

ευκαιρία αυτή η χρονιά να συνδυαστεί με τη λήψη μιας τέτοιας αποφάσεως... τιμή στον ήρωα, 

στον μέγιστο των ηρώων του Μακεδονικού Αγώνα, τον Παύλο Μελά, έχουμε κι εμείς εδώ τους 

δικούς μας ήρωες, πράγματι, όπως ο Καπετάν Μητρούσης, λοιπόν, όμως είναι αλήθεια και είναι 

πανθομολογούμενο από όλους τους ιστορικούς το ότι η θυσία του Παύλου Μελά ήταν αυτή η 

οποία έστρεψε το ενδιαφέρον της λεγόμενης Παλιάς Ελλάδας στο… ζήτημα, κινητοποίησε το 

κράτος της Αθήνας προκειμένου να μη χαθεί η Μακεδονία. Λοιπόν, νομίζω επίσης ότι 

συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία αυτή η ευκαιρία με το γεγονός ότι έχει κατασκευαστεί ο υπόγειος 

χώρος στάθμευσης πίσω από το Διοικητήριο, είναι ακριβώς στη γωνία διασταύρωση των 

οδών… και Παύλου Μελά, άρα λοιπόν έχουμε την οδό Παύλου Μελά εκεί και είναι μια 

καινούρια πλατεία, η οποία έχει δημιουργηθεί, θα μπορούσε λοιπόν η πλατεία αυτή να κοσμείται 

από την προτομή του ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα, του Παύλου Μελά. Για το σκοπό αυτό, 



 

βέβαια δεν είναι, οι οικονομικές δυνατότητες είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες, είναι 

γνωστό αυτό. Όμως μπορούμε να εξουσιοδοτήσουμε τον κ. Δήμαρχο να κάνει τις αναγκαίες 

ενέργειες, να κάνει κάποιες διερευνητικές… αφού πάρουμε μια καταληκτική απόφαση, 

προκειμένου να εξευρεθούν πόροι χρηματοδότησης από συλλόγους που ασχολούνται με τα 

θέματα αυτά, επαφή πιθανόν να κάνουμε με το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη 

ή άλλους αντίστοιχους φορείς, τη Μακεδονική Ένωση κτλ, προκειμένου να εξευρεθεί 

χρηματοδότηση. Αυτά είχα να πω, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στην κατεύθυνση αυτή και είναι 

καλό η απόφασή μας να είναι ομόφωνη για να αποδώσουμε τη… τιμή στο μέγιστο των ηρώων 

του Μακεδονικού Αγώνα. 

Δ.Σ. : Όχι εγώ… να πω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέματος; Ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. 

Μπόικος. Ωραία, οι δυο. Και ο κ. Γάτσιος ερώτηση. Ο κ. Αναστασιάδης; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μιλάμε για πρόσωπα τιμημένα και δοξασμένα, όμως δεν μπορούμε να τα 

φέρνουμε εδώ μέσα χωρίς να έχουμε… και να τα περιπαίζουμε, διότι αλίμονο αν δεν υπάρχουνε 

χρήματα, εάν δεν υπάρχουν χρήματα για να γίνει αυτό το… να γίνει το άγαλμα του Παύλου 

Μελά, για ποιο λόγο το φέρνουμε τώρα σαν θέμα συζητήσεως. Για ποιο λόγο; Αφού δεν υπάρχει 

ούτε μια δεκάρα. Πώς μπορούμε εμείς να γελοιοποιούμε τέτοια πρόσωπα ηρωικά που δώσαν την 

ψυχή τους για την Ελλάδα, για τη Μακεδονία μας; Και ιστορικά, κ. Πρόεδρε, να ξέρετε ένα 

πράγμα, όλο τον αγώνα τον ξεκίνησε ο Καραβαγγέλης ο Δεσπότης, όταν τον είχε στείλει από 

την Κωνσταντινούπολη στην Καστοριά. Από κει ξεκίνησε ο Μακεδονικός Αγώνας. Αυτός ήταν 

ο πρωτεργάτης και αυτός στήριξε όλο τον αγώνα αυτόν. Αλλά ένα πράγμα, είναι κρίμα τέτοιους 

ήρωες εμείς να, χωρίς να έχουμε μια δεκάρα στο ταμείο μας, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι θα 

κάνουμε άγαλμα στον Παύλο Μελά. Ντροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, η εισήγηση είναι στο διαδικαστικό, η εισήγηση έχει εφτά 

υπογραφές, βέβαια στην αρχή του συμβουλίου μας μοιράστηκε κι ένα φύλλο εδώ με… ένα 

έγγραφο από τον κ. Δήμαρχο που λέει συμφωνεί κτλ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν συμφωνεί ο κ. Δήμαρχος, για να διευκολύνω, συμφωνεί η παράταξη δια του 

Δημάρχου. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είπα… Ναι. Άρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Δήμαρχος είναι… όχι Πρόεδρος… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ο επικεφαλής της παράταξης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Η ερώτησή μου είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του διαδικαστικού. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει, ναι. Η ερώτησή μου είναι αυτή, είστε δηλαδή κι εσείς συνεισηγητές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεισηγητές, βεβαίως. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …του θέματος. Εντάξει. Ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλη ερώτηση; Ο κ. Γάτσιος. Ναι, κ. Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Καλύφθηκα από τον κ. Μπόικο, γιατί και το δικό μου θέμα ήταν στο διαδικαστικό. 

Την προηγούμενη φορά ακυρώσαμε ένα θέμα που έφερε η παράταξη του κ. Μηλίδη και μου 

έκανε εντύπωση δηλαδή πώς με την ίδια διαδικασία πάλι έφερε και δεν έχω γνώση εγώ για το 

θέμα ότι… στις υπογραφές φαίνονται πάλι οι εφτά μόνο και αν θα πρέπει να εφαρμόζουμε 

κάποια στιγμή τον κανονισμό, θα πρέπει πραγματικά να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κανονισμός εφαρμόζεται… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …να ξέρουμε πώς εισάγεται το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν, για να λύσω μια απορία, κ. Γάτσιο, που έχετε. Καταρχήν την 

ίδια… Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε και το άλλο θέμα, την ίδια 

μέρα ακριβώς είχε υποβληθεί και αυτό… την ίδια χρονική στιγμή υποβλήθηκαν και τα δυο στον 



 

 

κ. Πρόεδρο. Λοιπόν, το άλλο κακώς δεν συζητήθηκε κατά την άποψή μου, διότι έπρεπε να 

τηρήσει την προφορική του δέσμευση ο κ. Πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να διαμορφώνει την... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : … 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Την άποψή μου είπα, κ. Πρόεδρε. Μπορείτε εσείς να εισάγετε όποιο θέμα 

θέλετε στην ημερήσια διάταξη, έστω και με δική σας πρωτοβουλία. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι με 

τη σημερινή τους πρωτοβουλία η δημοτική αρχή μπορεί αυτό το πράγμα και στα πλαίσια έτσι 

της δημοκρατικής ευαισθησίας που θα πρέπει να έχουμε όλοι μας, κάθε φορά που έρχεται 

κάποιο θέμα, έτσι νομίζω, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το θέτω προς προβληματισμό, 

κάθε φορά που κάποια από τις παρατάξεις έχει τέτοιο θέμα, οποιοδήποτε θέμα να φέρει προς 

συζήτηση… επιφυλάχθηκε η δημοτική αρχή αν έχουμε θέμα διαδικαστικό για να λύνουμε το 

θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και για να δώσω άλλη μια σαφή διευκρίνιση επί των θεμάτων αυτών της 

ημερήσιας διάταξης, θα παρακαλούσα τον όποιο επικεφαλής παράταξης θα έρχεται σε 

επικοινωνία όχι με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά με τον επικεφαλής είτε της 

συμπολίτευσης, είτε άλλης παράταξης της αντιπολίτευσης. Στο Προεδρείο τα θέματα θα 

φτάνουν όπως ακριβώς προβλέπονται από τον κανονισμό. 

Δ.Σ. : Με τις υπογραφές μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με τις υπογραφές όλων. 

Δ.Σ. : Κάτι που δεν έγινε σε αυτό το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγινε σε αυτό το θέμα… έγινε σε αυτό το θέμα, υπήρχε η εισήγηση, δεν θα 

ξαναζητούσα την εισήγηση να μου την κάνει ο κ. Μηλίδης, την είχα έτοιμη και έβαλα μαζί και 

την εισήγηση της παράταξης. Έτσι; Όμως από την επόμενη φορά οι επικεφαλής θα συζητούν το 

θέμα είτε με τη συμπολίτευση, είτε με άλλη παράταξη της αντιπολίτευσης και θα έρχεται στη 

Γραμματεία όριο με όλες τις υπογραφές. Εντάξει; 

Δ.Σ. : Είτε με συμβούλους. Εδώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με συμβούλους. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, θέλω να διευκρινίσω το εξής, δεν σημαίνει ότι στην κάθε πρόταση 

συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Εφόσον συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον συμφωνείτε. 

Δ.Σ. : Μπορεί να φέρετε μια άλλη πρόταση και να μην συμφωνήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ομόφωνα ναι λοιπόν, για το θέμα αυτό. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Όχι εμένα, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός του κ. Καλαϊτζίδη. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Καμία παρέμβαση στο πάρκο, μόνο αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καμία παρέμβαση στο πάρκο. Σεβαστή η άποψή σας. 

Δ.Σ. : Εγώ μια διευκρίνιση θέλω να κάνω, επειδή είναι πάρκο και είναι κοινόχρηστο, εκεί για 

να… εμείς θα πάρουμε μια καταρχάς απόφαση… αλλά περνάει από την αρχιτεκτονική επιτροπή, 

η οποία εγκρίνει αν εκεί πέρα θα γίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φυσικά. 

Δ.Σ. : Όχι απλά για του Παύλου Μελά… Η διαδικασία δηλαδή είναι… αποφασίζουμε εμείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το Σώμα συμφωνεί κατά πλειοψηφία. 

Δ.Σ. : Καλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι; Εκτός του κ. Καλαϊτζίδη. Η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά και με το 

νόμο.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 266/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση επαναδημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Οργάνωση 

Διαχείριση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου 

Σερρών». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέμα 16ο, έγκριση επαναδημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο 

«Οργάνωση Διαχείριση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του 

Δήμου Σερρών». Εισηγητής είναι ο κ. Μυστακίδης, ο οποίος… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το θέμα αυτό επειδή το διαχειρίζεται και γενικότερα το πράσινο το 

διαχειρίζεται ο κ. Δούκας, προτιμώ να το εισηγηθεί ο κ. Δούκας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Δούκα. 

ΔΟΥΚΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, το θέμα είναι πολύ απλό για τη νέα 

επαναδημοπράτηση για τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως για το πράσινο. Είχε βγει εκεί 

ανάδοχος ο κύριος… ο οποίος ακυρώθηκε από την Περιφέρεια και αναγκαστικά επομένως η 

Οικονομική Επιτροπή ανακάλεσε την απόφαση την τότε και έρχεται πάλι προς έγκριση το θέμα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ξαναπάει στην Οικονομική Επιτροπή να ξαναβάλει τους όρους και 

πιστεύω να είναι οι ίδιοι, θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα και θα… 

Δ.Σ. : Διαγωνισμός. 

ΔΟΥΚΑΣ : Θα γίνει διαγωνισμός. 

Δ.Σ. : Μέχρι τότε ποιος…; 

ΔΟΥΚΑΣ : Έχει αναλάβει η υπηρεσία πρασίνου… Η υπηρεσία πρασίνου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Ερωτήσεις υπάρχουν; Τοποθετήσεις επί του 

θέματος. Ο κύριος… και ο κ. Μπόικος και ο κ. Χρυσανθίδης. Και ο κ. Στεργίου. Κύριε 

Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… του συγκεκριμένου θέματος, ο κ. Δούκας έκανε την 

εισήγησή του αλλά είπε επαναδημοπρατείται, δεν είπε τους λόγους γιατί επαναδημοπρατείται… 

Οικονομικής Επιτροπής… και παράταξής μου είχα τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα 

που αφορούσε… και είχε γίνει μεγάλη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και μετά πήρε και 

διαστάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου τοποθετήθηκα και είχα πει ότι υπάρχει μια 

βεβαίωση η οποία είναι… Ήτανε… και για το θέμα αυτό δικαιωθήκαμε σε όλα τα στάδια, γιατί 

πραγματικά η απόφαση η τελευταία της αποκεντρωμένης διοίκησης το λέει ξεκάθαρα στην 

παράγραφο 7. Αντ’ αυτού όμως εμείς εκείνο το διάστημα ακούσαμε δεν υπηρετούν τα 

συμφέροντα του Δήμου, ότι η παράταξή μας λαϊκίζει κλπ. …εμείς ότι, όλα αυτά ότι ναι, 

υπηρετούμε τα συμφέροντα του Δήμου και υπηρετούμε γενικά τη διαφάνεια και την χρηστή 

διοίκηση. Γι’ αυτό νομίζω ότι δικαιωνόμαστε, γιατί όπως… συνάδελφοι, όπου συμμετείχε η 

εταιρεία αυτή με τη βεβαίωση αυτή που χορηγήθηκε από το νομικό πρόσωπο, νομίζω ότι 

πουθενά δεν… Βέβαια εκείνο το διάστημα ήρθαν εκεί στην Οικονομική Επιτροπή παρουσία του 

κ. Δημάρχου… αν θυμάμαι καλά, είχε φέρει ένα επιτελείο από τα νομικά πρόσωπα, με κάτι 

φακέλους να, που προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι είμαστε… δεν είμαστε άνθρωποι και 

είμαστε ελέφαντες και μάλιστα ο κ. Δήμαρχος αν και αιχμηρότατος όταν τοποθετήθηκε επάνω 

στο θέμα αυτό και μας είχε πει μάλιστα, μας είχε, θα το πω έτσι απλά, μας είχε στολίσει με 

διάφορα κοσμητικά επίθετα και είχε πει κιόλας θα διαταχθεί ΕΔΕ, γιατί μεταφέρθηκε η 

συζήτηση σε άλλα θέματα και πήγαν και σε προσωπικά θέματα. Δυστυχώς όμως για τον κ. 

Δήμαρχο, τον διέψευσαν όλα αυτά. Και τότε πράγματι, ήταν πραγματικά πολύ… και έλεγε, με 

επιμονή υποστήριζε τους ανθρώπους, όμως δεν τον είδα μετά τον κ. Δήμαρχο, που έχει πολύ 

καιρό που βγήκαν οι αποφάσεις αυτές να πάρει μια θέση, σήμερα που το κράτος ζει αυτά όλα τα 

πράγματα, να πάρει μια θέση ως πολιτικός προϊστάμενος, θέση ευθύνης και να πάρει τις 

πρωτοβουλίες αυτές και να πει, με συγχωρείτε, κύριοι, ποιοι συντάξανε, ποιοι επιχορήγησαν 

αυτή τη βεβαίωση; Εδώ μας λένε αυτά η αποκεντρωμένη διοίκηση, μας λέει αυτά η τριμελής 

επιτροπή. Τι γίνεται γι’ αυτό; Δεν γίνεται τίποτα. Κωφεύουν. Γιατί; Δεν ξέρω. Εκείνο που θέλω 



 

 

να πω και να κλείσω το θέμα αυτό ότι εμείς ως παράταξη προστατεύουμε τα συμφέροντα των 

Σερραίων πολιτών, γι’ αυτό ο κ. Δήμαρχος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, ώστε να εφαρμοστεί 

η νομιμότητα, η διαφάνεια και να υπάρχει ίση μεταχείριση απέναντι στους Σερραίους πολίτες, 

γιατί πραγματικά πρέπει όλοι να φροντίσουμε να εξαλειφτούν τέτοια φαινόμενα τα οποία… τη 

λειτουργία σε όλο το δημόσιο τομέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Επειδή παρευρισκόμουν κι εγώ στην Οικονομική Επιτροπή τότε που συζητήθηκε 

και είδα τότε το γενικό πνεύμα, θέλω να κάνω μια πρόταση στους… από δω και πέρα ή επειδή 

θα γίνει απ’ ό,τι άκουσα και επαναδημοπράτηση, να μην υπάρχει μέσα στους όρους το ζήτημα 

της προηγούμενης εμπειρίας, διότι εκεί σκάλωσε το πράγμα και εκτός αυτού, όταν μια εταιρεία 

ενδεχομένως υπάρχει ένας άνθρωπος γεωπόνος, πρέπει να υπογράψει κάποιος ότι έχει 

προηγούμενη εμπειρία; Και μάλιστα μπήκε ζήτημα να έχει εμπειρία, έφερε ο άλλος βεβαίωση 

ότι κούρευε το γήπεδο, αλλά επειδή το γήπεδο δεν είναι δημόσιος χώρος… Όντως δεν είναι, 

είναι ιδιωτικός. Η πρότασή μου είναι να, αυτός ο όρος να απαλειφτεί, να μην υπάρχει η 

προηγούμενη, της προηγούμενης εμπειρίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, εξακολουθούν 

ορισμένοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να ονομάζουν το κρέας ψάρι. Ποιος υπερασπίζεται τα 

συμφέροντα του Δήμου φαίνεται, έτσι; Και όχι με τερτίπια, για το θεωρώ καθαρό τερτίπι, ήτανε 

λάθος και συμφωνώ με τον κ. Μπόικο, να πει τέτοια ιστορία μέσα από τους όρους που βάζει η 

Οικονομική Επιτροπή και ότι θα πρέπει να προσέχει άλλη φορά, αν πραγματικά θέλουμε να 

πούμε ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου. Δυστυχώς η πρώτη που ακυρώθηκε ο 

μειοδότης ήταν στα μισά ακριβώς, στα μισά χρήματα και πρέπει να το ξέρουμε, κάθε ευρώ 

σήμερα του Σερραίου δημότη έχει μεγάλη αξία και δεν μπορούμε να πούμε ότι 

υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου όταν η δημοπρασία είναι 180.000€ και ο άλλος 

είναι με ενενήντα. Έτσι; Και δεν μπορεί να λέμε ότι το πράσινο του δημοτικού γηπέδου, που 

είναι δημοτικό γήπεδο, δεν ανήκει στον Πανσερραϊκό ή δεν ανήκει σε κάποια άλλη ομάδα, 

ανήκει σε δημοτική επιχείρηση. Λοιπόν… δεν είναι δημόσιο. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε, 

πρέπει εδώ πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και η Οικονομική Επιτροπή να μην αποκλείει 

ορισμένους ανθρώπους μέσα από τέτοιες, για μένα, κατά την άποψή μου, ότι είναι 

φωτογραφικές οι διατάξεις, πρέπει να ανοίξουμε το παιχνίδι σε όλους τους εργολάβους της 

πόλης και σε όλους τους τομείς, αν θέλουμε τελικά να πετύχουμε το μικρότερο, τη μικρότερη 

δυνατή μείωση στους διαγωνισμούς και να εξοικονομήσουμε και το τελευταίο ευρώ για το 

Σερραίο δημότη. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν το θέμα μας είναι η έγκριση της επαναδημοπράτησης και δεν 

είναι για να συζητήσουμε το θέμα ούτε του εγγράφου του ΟΠΑΚΠΑ, ούτε οτιδήποτε άλλο. 

Καταρχήν το έγγραφο του ΟΠΑΚΠΑ, η βεβαίωση που έδωσε ήταν πραγματική, αληθινή, γι’ 

αυτή την… την έδωσε. Δεν ανταποκρίνεται απλά για το πράσινο που αναφέρει, γιατί η 

προκήρυξη ανέφερε για κοινόχρηστους χώρους. Το πράσινο μεν, αλλά για κοινόχρηστους 

χώρους, ενώ εμείς στη βεβαίωση που δώσαμε ήταν για πράσινο μεν, αλλά για γήπεδα. Γι’ αυτό 

και η Περιφέρεια την ακύρωσε. Γι’ αυτό και ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια όταν θα βγει η ολοκληρωμένη απάντηση από την 

Περιφέρεια, από το άρθρο 152. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κανείς να δευτερολογήσει; Ο κ. Χρυσανθίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ξεκινάω από τον κ. Δούκα… το τι λέει η αποκεντρωμένη διοίκηση και το 

διαβάζω επακριβώς την παράγραφο 7… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε σας παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Τα… αναφερόμενα στην εν λόγω… ήταν ανακριβή και αόριστα, λόγω του 

ότι δεν αναφερόταν σε συμβάσεις για τις οποίες παρασχέθησαν οι αναφερόμενες στη βεβαίωση 

αυτή υπηρεσίες. Εδώ σε κάθε περίπτωση η βεβαίωση συνεχίζει να έχει τα υπόλοιπα. Δυστυχώς 



 

όμως κάποιοι συνάδελφοι συνεχίζουν να λαϊκίζουν. Και μιλήσατε για επιτροπή του άρθρου 152. 

Η επιτροπή του άρθρου 152 αποφάνθηκε και στο κομμάτι αυτό δικαίωσε την δεύτερη. Και 

λαϊκίζουν κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι και γνώστες του αντικειμένου πάρα πολύ καλά… 

στη διαδικασία, πηγαίνουν στο συμφέρον του Δήμου. Εμείς δεν μιλήσαμε ότι η προσφορά… το 

συμφέρον του Δήμου, μιλήσαμε επί της διαδικασίας. Πρώτα ελέγχουμε τα δικαιολογητικά και… 

εδώ πέρα μέσα και μετά ελέγχουμε τις προσφορές τις οικονομικές. Άρα λοιπόν ποιος λαϊκίζει; 

Μιλάνε για το παράτυπο της βεβαίωσης αυτής… σε έναν διαγωνισμό, το ξέρετε όλοι πολύ καλά, 

ότι πρώτα ελέγχονται τα δικαιολογητικά αν μπορεί να συμμετάσχει κάποιος κι εκεί εμείς 

επικεντρωθήκαμε και μετά είναι τα υπόλοιπα. Τίποτα παραπάνω. Και γίνεται αυτό εις βάρος 

Σερραίων πολιτών, διότι θυμάμαι ο κ. Αντιδήμαρχος στην Οικονομική Επιτροπή και ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος ότι έλεγε πρέπει να τα εγκρίνουμε γρήγορα, διότι τα χόρτα θα μεγαλώσουν και θα 

έχουμε προβλήματα. Και ποιος έχει το πρόβλημα; Να το μεταφέρετε μέσα σε μας, ότι η 

αντιπολίτευση φταίει γιατί επαναδημοπρατείται… που είναι τα… τα χόρτα πού έχουν πάει… 

Άρα λοιπόν δεχτείτε μια πραγματικότητα, το να κάνουμε ένα λάθος δεν είναι κακό. Το να μην 

παραδεχόμαστε κάποια πράγματα τα οποία είναι… και προσπαθούμε να τα δικαιολογήσουμε, 

νομίζω είναι ό,τι το χειρότερο για όλους μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι. Δευτερολογία ο κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Τονίζω για ακόμα μια φορά, το ηθικό… το νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Εδώ 

είμαστε για να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου και πρέπει αυτό μόνο να κάνουμε. 

Δεν θα… για διαδικαστικά θέματα, ζημιώνοντας το Δήμο κατά 90.000€. Το ποσόν είναι μεγάλο, 

είναι τεράστιο. Η διαφορά είναι μεγάλη. Λοιπόν, θα πρέπει αυτά να τα βλέπουμε γιατί είπαμε, 

σε καιρούς δύσκολους το ευρώ του Σερραίου δημότη έχει μεγάλη αξία και εφιστώ και τελειώνω, 

την προσοχή στην Οικονομική Επιτροπή να βλέπει τους όρους και να ανοίξει το παιχνίδι σε 

όλους τους Σερραίους επιχειρηματίες. Ευχαριστώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε δικαίωμα, κ. Αναστασιάδη, σεβαστείτε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …δεν μίλησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο Αντιδήμαρχος θέλει, αλλά δεν του δίνω το λόγο… 

Δ.Σ. : Τώρα, κ. Πρόεδρε, ο κ. Χρυσανθίδης εμμένει σε θέματα τυπικά και διαδικαστικά. Όλος ο 

κόσμος, όλος ο λαός Σερρών τουλάχιστον ξέρει ότι όλα τα… τα συντηρεί ο κ. Μέγκλας. Αυτό 

το ξέρει. Λοιπόν από κει και πέρα μην τρελαθούμε, με τα μισά λεφτά… η δημοπρασία και μας 

ρωτάει τώρα τι γίνεται και με τις άλλες; Ακυρώθηκε γι’ αυτό το λόγο που σας είπα από την 

Περιφέρεια, γι’ αυτό και προχωρούμε στην επαναδημοπράτηση γιατί δεν υπήρχε δεύτερος… 

που υπήρχε δεύτερος, πήγαμε στον δεύτερο και ο εργολάβος ήδη έχει υπογράψει σύμβαση για 

την πόλη των Σερρών και υπογράφει τη Δευτέρα για τη Δημοτική Ενότητα του Μητρουσίου και 

του Λευκώνα. 

Δ.Σ. : Ο ίδιος. 

Δ.Σ. : Ο ίδιος. Ο ίδιος εργολάβος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος στον κύριο… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, λοιπόν, η βεβαίωση απορρίφτηκε διότι είπε 

η Περιφέρεια τα γήπεδα δεν τα χαρακτηρίζει σαν κοινόχρηστους χώρους, γι’ αυτό. Κι εμείς από 

την πρώτη στιγμή είπαμε, από την πρώτη στιγμή εγώ μάλιστα σε δηλώσεις και στα κανάλια και 

σε κάποια εκπομπή είπα, η Περιφέρεια όποια απόφαση βγάλει, εμείς θα τη σεβαστούμε. Πολύ 

σωστά έκανε η Οικονομική Επιτροπή και υπερασπίστηκε τη συμφερότερη οικονομικά για το 

Δήμο πρόταση. Τα μισά χρήματα είναι. Υπήρχε κατακραυγή του κόσμου αν δεν 

υπερασπιζόμασταν, αν δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δώσουμε τα μισά χρήματα. Και 

λαΐκιζε δηλαδή και η μείζονα αντιπολίτευση που υποστήριζε την ίδια θέση; Λοιπόν, πολύ σωστά 

έκαναν όλοι, πλην ενός, στην Οικονομική Επιτροπή και υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα τα 



 

 

οικονομικά του Δήμου. Ήταν τα μισά χρήματα. Και όλος ο κόσμος αυτό έλεγε, δεν είναι 

δυνατόν να μην κάνετε προσπάθεια να υπερασπιστείτε μια οικονομική προσφορά που είναι στο 

ήμισυ. Δεν μπορεί να παραδοθείτε αμαχητί για οποιουσδήποτε λόγους. Δεν ξέρουμε τι λόγοι και 

τι συμφέροντα κρύβονται από πίσω, θα υπερασπιστείτε την οικονομικότερη προσφορά. Αυτό 

κάναμε. Πολύ σωστά κάναν λοιπόν οι συνάδελφοι και εμείς υπερασπιζόμαστε και τη 

νομιμότητα και τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση. Από κει και πέρα, το τονίζω και πάλι, 

σεβαστήκαμε την απόφαση των ανώτερων θεσμικών οργάνων, όπως από την πρώτη στιγμή 

φυσικά είπαμε. Γιατί κάποιοι, κάποιοι ακόμα και όταν τα ανώτερα θεσμικά όργανα σε πολλές 

ενστάσεις που κάνουν και καταπίπτουν, δεν τις παραδέχονται και βγαίνουν και λένε άλλα αντί 

άλλων και κατακρίνουν τα όργανα κτλ. Εμείς υπερασπιστήκαμε την καλύτερη προσφορά, από 

κει και πέρα σεβαστήκαμε και την απόφαση του ανώτερου θεσμικού οργάνου. Πολύ σωστά 

έπραξε η συντριπτική πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Μοσχολιέ; Ναι, ναι ο κ. Μηλίδης… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Παρών… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρών ο κ. Αναστασιάδης. Ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη, ναι ο κ. Μπόικος, 

ναι, ναι, ναι, ναι ο Γραμματέας, ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 267/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση μελετών των έργων: α) Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 

Λευκώνα, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 268/2013 

β) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας Αναγνωστοπούλου Τ.Κ. Προβατά, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 269/2013 

γ) Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 270/2013 

δ) Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου και  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 271/2013 

ε) Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο, έγκριση μελετών των έργων: α) Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής 

Ενότητας Λευκώνα, β) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας Αναγνωστοπούλου 

Τοπικής Κοινότητας Προβατά, γ) Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως, δ) 

Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση, ε) Συντήρηση δημοτικού κτηρίου 

στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; Όλα αυτά γίνονται αν δεν απατώμαι… 

Δ.Σ. : Καινούρια έργα είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καινούρια έργα… 

Δ.Σ. : Με πρόχειρο διαγωνισμό. 

Δ.Σ. : Ναι, με πρόχειρο διαγωνισμό. Το α με πρόχειρο διαγωνισμό… 

Δ.Σ. : Όλα. 

Δ.Σ. : …το β, ναι το ίδιο… 

Δ.Σ. : Με κανονικό διαγωνισμό γίνονται αυτά. 

Δ.Σ. : Πρόχειρο. 

Δ.Σ. : Έργα είναι, δεν μπορούνε… εφτά χιλιάρικα πρόχειρος διαγωνισμός έργο δεν γίνεται. 

Δ.Σ. : Τι σαρανταπεντάρια έχουνε γίνει με πρόχειρους… 



 

Δ.Σ. : Τι μου λέτε τώρα; Δεν γίνονται πρόχειροι διαγωνισμοί… εκατομμύρια; Τι λέτε τώρα; 

Δ.Σ. : Το δ με ανοιχτή δημοπρασία… 

Δ.Σ. : Εσείς δεν έχετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην σχολιάζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πολύ ευχαρίστως να κάνουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αν θέλετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε… Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ… Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …οχτώ εκατομμύρια σαρανταπεντάρια, τι μου λέτε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, επί του 17ου θέματος, ερωτήσεις. Υπάρχουν; 

Δ.Σ. : Πώς γίνονται ένα-ένα πείτε μας, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρόχειροι διαγωνισμοί όλοι. Όλα, πρόχειροι... τα έχω σημειωμένα. 

Πρόχειρος διαγωνισμός Παππά και το β πρόχειρος διαγωνισμός, δηλαδή δημοπρασία με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης όλα τα αυτά και το γ διαγωνισμός… 

Δ.Σ. : Πρόχειρος διαγωνισμός μόνο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ βγαίνει; 

Δ.Σ. : Όχι και σε εφημερίδα και σε μια εφημερίδα. 

Δ.Σ. : Τοπική. 

Δ.Σ. : Το δ… με ανοιχτή δημοπρασία, το δ ανοιχτή δημοπρασία όπως βλέπω στην εισήγηση… 

Δ.Σ. : Κι εγώ έτσι τα είδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και το ε; 

Δ.Σ. : Και το ε… 

Δ.Σ. : Πρόχειρος διαγωνισμός. 

Δ.Σ. : Πρόχειρος διαγωνισμός. 

Δ.Σ. : Είναι μικρά τα ποσά, 16.000, δεκαπέντε, 7.000, τέτοια ποσά είναι. Είκοσι τέσσερις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δεν κατάλαβα. Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου λίγο 

θα φύγω εκτός θέματος, αλλά δεν πειράζει. Σας ρώτησα προχθές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν θα σας αφήσω. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Σας ρώτησα προχθές για τη Βροντού για ένα έργο, γιατί δεν γίνεται από τη ΔΕΥΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα σας αφήσω. Δεν καταγράφεται… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …είναι σημαντικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …η ερώτησή σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κ. Γάτσιο, σεβαστείτε τον 

κανονισμό… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …το έργο που ψηφίσαμε προχθές δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …επί του θέματος αν είχατε να τοποθετηθείτε, ναι. Δεν καταγράφεται τίποτα. 

Λοιπόν… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ρώτησα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ομόφωνα ναι το θέμα; 

Δ.Σ. : …και που είπαμε, δεν έγινε ποτέ τέτοιο έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Ερωτήσεις. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, ο πρόχειρος διαγωνισμός είναι απευθείας ανάθεση… 

εργολάβος να κάνει τη δουλειά, χρωστάει λεφτά… έτσι είναι η δουλειά… 

Δ.Σ. : Εφόσον όμως… μπορούν να ‘ρθουν πολλοί εργολάβοι… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …κ. Πρόεδρε, αυτά είναι συμφωνία… 

Δ.Σ. : Και απλά συντομεύονται οι διαδικασίες με τον πρόχειρο διαγωνισμό. 

Δ.Σ. : Συμφωνίες… συμφωνίες γίνονται και στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς… και τα ξέρουμε 

πολύ καλά. Και στον πρόχειρο μπορεί να πάρουν μέρος και δέκα και είκοσι και όποιος δώσει 

την καλύτερη προσφορά… αυτόν θα επιλέξουμε. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος. Τοποθέτηση επί του θέματος υπάρχει από 

κανέναν Δημοτικό Σύμβουλο; Όχι. Μπαίνει σε ψηφοφορία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο κ. Μοσχολιός ναι, ναι ο κ. Μηλίδης, κ. 

Αναστασιάδη, ναι, ναι, ναι, ο κ. Μπόικος ναι, ναι και οι υπόλοιποι. Και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 272/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση συνέχισης της μελέτης «Μεταγραφή της κυρωμένης πράξης 

εφαρμογής Αλημπέκιοι της πόλεως Σερρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο», για το έτος 2013 

και παράταση της προθεσμίας υποβολής της. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, 18ο θέμα, έγκριση συνέχισης της μελέτης «Μεταγραφή της κυρωμένης 

πράξης εφαρμογής Αλημπέκιοι της πόλεως Σερρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο», για το έτος 

2013 και παράταση της προθεσμίας υποβολής της μέχρι 30-6-2013. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 273/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση μελετών της πράξης: «Sports for all». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο, έγκριση μελετών της πράξης: «Sports for all». Ομόφωνα ναι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι πράγμα είναι αυτό, κ. Πρόεδρε; Τι έχει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο εισηγητής, ο κ. Γρηγοριάδης, θα σας πει τι είναι. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Μέσω του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας που συμμετέχουμε 

στην πράξη προώθησης μαζικού αθλητισμού πρόκειται να γίνουν εδώ στο Δήμο μας οχτώ, να 

βελτιωθούν οχτώ αθλητικές υποδομές, να γίνουν τέσσερις αθλητικές εκδηλώσεις… σε 

συνεργασία και κοινός προγραμματισμός αθλητικών διοργανώσεων στο μέλλον. Όσον αφορά τις 

αθλητικές υποδομές, η μελέτη έχει ήδη εγκριθεί και δημοπρατήθηκε, ενώ ο διαγωνισμός για την 

προμήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων για ΑΜΕΑ βρίσκεται στον αέρα. Σήμερα εδώ έχουμε δυο 

μελέτες προς ψήφιση, τον αριθμό 58/2013 και 59/2013 και η μία αφορά την παροχή υπηρεσιών 

στο συγκριμένο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης και η δεύτερη αφορά την παροχή υπηρεσίας 

φιλοξενίας μεταξύ των συμμετεχόντων, μετακίνησης και διατροφής. 

Δ.Σ. : Ποιες… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Συμμετέχει ο Δήμος ο δικός μας, ο Δήμος Σερρών και ο Δήμος 

Πετριτσίου… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …με τους Βουλγάρους, αδέρφια… 

Δ.Σ. : Τα Σκόπια… 

Δ.Σ. : Με τους Τούρκους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση επί του θέματος; Ερώτηση; Ο κ. Γάτσιος. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Για τον τεχνικό σύμβουλο, κ. Αντιδήμαρχε, πόσα χρήματα έχει το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Για ποιον; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Για τον τεχνικό σύμβουλο. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όσα προβλέπεται, δεν το βλέπω τώρα, όσα προβλέπεται στην προκήρυξη… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εδώ έχει μελέτη, 58… 59… 



 

Δ.Σ. : Αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο, δεν τα καθορίζουμε εμείς τα ποσά των τεχνικών 

συμβούλων... 

Δ.Σ. : Τοποθέτηση. 

Δ.Σ. : Και πληρώνεται από το πρόγραμμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Γάτσιος και ο κ. Αναστασιάδης. Παρακαλώ, 

κ. Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να επιρρίπτω καμία ευθύνη στη δημοτική αρχή, σε 

οποιαδήποτε δημοτική αρχή, με έχει προβληματίσει χρόνια τώρα όλη αυτή η ιστορία, τρώγονται 

χρήματα χωρίς λόγο, τρώγονται απεριόριστα χρήματα, ξανά λέω, δεν επιρρίπτω καμία ευθύνη 

στη δημοτική αρχή, αλλά αυτά τα προγράμματα κάποια στιγμή πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο 

να κάνουμε κάποιες εισηγήσεις να σταματήσει αυτή η αθρόα… έτσι, ξόδεμα των χρημάτων, η 

μεγάλη σπατάλη των χρημάτων για να τελειώνουμε. Προχθές, θα σας πω ένα παράδειγμα, 

ήμουνα σε μια παρουσίαση μιας συγκεκριμένης ημερίδας για πρόγραμμα… συσκευασιών, το 

έργο ως φυσικό πρόσωπο το έκανα εγώ, κόστισε 32.000€ το φυσικό αντικείμενο και την ίδια 

βραδιά σε ένα ξενοδοχείο που ήμασταν με τον Γιώργο μαζί 32 χιλιάρικα μόνο εκεί φάγαμε. Εγώ 

δεν πρόκειται να ξαναψηφίσω, συνειδητά πλέον, δεν ξέρω οι συνάδελφοί μου τι θα κάνουν, 

τέτοιου είδους δαπάνες. Είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προκηρύξεων, είναι των 

διαχειριστικών αρχών, αλλά πρέπει να πιέσουμε με κάθε τρόπο εμείς για να μην ξαναέρχονται 

τέτοια πράγματα… εγώ δεν τα ψηφίζω. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα… επειδή δεν κατάλαβα, μπορώ να τον…; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Λέω, κ. Μηλίδη, ότι… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τα τριάντα δυο χιλιάρικα… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Το φυσικό αντικείμενο, δηλαδή κάνουμε μια δουλειά… 

Δ.Σ. : Η κατασκευή… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Η κατασκευή ήταν 32.000… στην ενημέρωση, στις… πώς τα λέμε εμείς στην 

τηλεόραση αυτό που λέμε το… μέτρα προβολής και μέτρα φαγητού, ποτού και δεν ξέρω γω τι, 

αυτά ήταν 600 χιλιάρικα. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Αφού τα πλήρωσαν άλλοι, τι… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Επειδή… όχι, επειδή τα πλήρωσαν άλλοι, τα πληρώνουμε εμείς, κ. Σταυρόπουλε… 

Δ.Σ. : …θέλω να πω κάτι. Πρώτον, αυτά τα χρήματα δεν αποφασίζουν τα Δημοτικά Συμβούλια. 

Δ.Σ. : Από το πρόγραμμα. 

Δ.Σ. : Αποφασίζονται από άλλους. Λοιπόν, δεύτερον, αυτά τα χρήματα πάλι μπαίνουνε στην 

αγορά. 

Δ.Σ. : Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. 

Δ.Σ. : Μπαίνουνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπαίνουνε στις ταβέρνες… 

Δ.Σ. : Στις επιχειρήσεις. 

Δ.Σ. : Δεν είναι κακό… Μας έρχονται έτοιμα λεφτά, θα τα διώξουμε; 

Δ.Σ. : Εξάλλου δεν μπορούμε εμείς τώρα ένας Δήμος και δυο και πέντε να αλλάξουμε τον τρόπο 

που λειτουργούν τα προγράμματα σε όλη την Ευρώπη τώρα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Κύριε Γάτσιο ή συμμετέχουμε ή δεν συμμετέχουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση ο κ. Αναστασιάδης. Έχετε το λόγο, κ. Αναστασιάδη. Ξεκινήστε. 

Εκεί η γωνία λίγο μπορεί να κάνει ησυχία; Κύριε Νιζάμη, κ. Δούκα... Θα μιλήσετε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν καθυστερήσετε ακόμη λίγο, φεύγω στο επόμενο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Συζήτηση κάνετε, σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσαμε με τη συζήτηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τελειώσατε;… Λοιπόν, κ. Αντιδήμαρχε… εδώ στην πόλη των Σερρών, 

την πολύπαθη αυτή πόλη γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση αυτού του 

βάρβαρου λαού, τους Βουλγάρους. 



 

 

Δ.Σ. : Τούρκους. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Για να ξέρεις ένα πράγμα, από το 1945 που την είχαν κυριεύσει, στη 

συνέχεια… έχουν κυριεύσει πέντε φορές, σπάσαν, βιάσαν, διαλύσαν την πόλη των Σερραίων… 

με ακούτε; Κι εσείς σήμερα… τους Βουλγάρους κι εμείς… τα 100 χρόνια απελευθέρωσης των 

Σερρών από τους Βουλγάρους... Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν σας τιμάει καθόλου αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το 19ο σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Μηλίδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ε βέβαια όχι… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι στον τεχνικό σύμβουλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στον τεχνικό σύμβουλο. Δεν βγαίνει το έργο; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Γάτσιο, όλη η παράταξη; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στον τεχνικό σύμβουλο, όχι στο… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …στο έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στο έργο. 

Δ.Σ. : Δεν γίνεται το έργο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κόγιο… ναι… Ναι ο κ. Δημητρίου… Ναι, ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 274/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: α) Αποκατάσταση πηγών, 

μπατανίων, μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης 

(μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275/2013 

β) Διανοίξεις ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια Καλύβια, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 276/2013 

γ) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 277/2013 

δ) Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ορεινής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο επόμενο, ένα πολύ γνωστό θέμα μας στα μπατάνια και το μοραμόρ… 

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: α) Αποκατάσταση πηγών, μπατανίων, 

μοραμόρ στο Τοπικό Διαμέρισμα Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης 

(μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τοπικού Διαμερίσματος Λευκώνα, β) 

Διανοίξεις ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια Καλύβια, γ) Πεζοδρόμηση τμήματος 

οδού Μεραρχίας και δ) Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τοπικής Κοινότητας Ορεινής. Ομόφωνα ναι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, όχι… Μεραρχίας. Κυρία Φιλιώ. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, γιατί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου, εσείς; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Εγώ λέω όχι στο α έργο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι; 



 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : …γιατί ουδέποτε θα ψηφίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο το έργο το οποίο δεν 

πρόκειται να λειτουργήσει, είναι γεμάτο αστοχίες και είναι λάθος αυτό. Το έχω τονίσει 

επανειλημμένως ότι εκείνο το έργο δεν πρόκειται να δουλέψει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι υπόλοιποι ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : …τεχνικά είναι αδύνατον να δουλέψει και θα χρειαστούν διπλάσια χρήματα και 

νερό δεν θα ‘ρθει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Λοιπόν, ο κ. Στεργίου όχι στο α, ο κ. Αναστασιάδης… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι στην πεζοδρόμηση της Μεραρχίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στην πεζοδρόμηση της Μεραρχίας, ναι στα υπόλοιπα. Οι υπόλοιποι σε όλα 

ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 278/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων των έργων: α) Συντήρηση-επισκευή 

εξωτερικών μονώσεων στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 279/2013 

β) Ασφαλτόστρωση Τοπικής Κοινότητας Αναγέννησης και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 280/2013 

γ) Κατασκευή δεξαμενής για ρίψη Σταυρού Τοπικής Κοινότητας Αναγέννησης, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 281/2013 

δ) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Άνω Καμήλας. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο θέμα, έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων των έργων: α) 

Συντήρηση-επισκευή εξωτερικών μονώσεων στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, β) 

Ασφαλτόστρωση Τοπικής Κοινότητας Αναγέννησης, γ) Κατασκευή δεξαμενής για ρίψη 

Σταυρού Τοπικής Κοινότητας Αναγέννησης… 

Δ.Σ. : Πάλι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και δ)… 

Δ.Σ. : Τη μεγαλώσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να πάψουν τα σχόλια. Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Άνω Καμήλας, 

προϋπολογισμού 6.900€ και τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος έτους 2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, ναι. 

Δ.Σ. : Αυτό με την κατασκευή δεξαμενής το έχουμε ψηφίσει καμιά πέντε-έξι φορές, τι είναι 

αυτό; 

Δ.Σ. : Είχαμε ψηφίσει ένα τμήμα αυτού του κόστους, 3.000, τώρα ενσωματώνουμε άλλα 3.900 

να μπορέσει να πληρωθεί… Είχαμε… Έχουμε ψηφίσει 3.000 ως τώρα. Τώρα βάζουμε άλλα 

3.900 να καλύψουμε το ποσό… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

Δ.Σ. : Έχει γίνει. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έχει γίνει… τώρα; 

Δ.Σ. : Όχι… Εν όψει του να ρίξουν το Σταυρό τα Θεοφάνεια το… 

Δ.Σ. : Γιατί γίνεται ξανά και ξανά…; 

Δ.Σ. : Γιατί έγινε με αυτεπιστασία, δηλαδή αγοράσαμε τα υλικά, το κάναμε εμείς. 

Δ.Σ. : Ή αυτεπιστασία γίνεται ή με προϋπολογιστικό πίνακα γίνεται ή με πρόχειρο διαγωνισμό 

γίνεται… δεν μπορεί και με το ένα και με το άλλο. 

Δ.Σ. : Με αυτεπιστασία έγινε το έργο. 



 

 

Δ.Σ. : Προϋπολογιστικό ψηφίζουμε σήμερα. 

Δ.Σ. : Ο προϋπολογιστικός… αγορά υλικών. 

Δ.Σ. : Αυτό εννοεί. 

Δ.Σ. : Ένα τμήμα αφορά την αγορά υλικών κι ένα τμήμα την ίδια την κατασκευή, η οποία, η 

κατασκευή έγινε με αυτεπιστασία, με συνεργία του Δήμου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έχει γίνει, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης. 

Δ.Σ. : Όχι και στο πρώτο έργο που είναι, που αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, διότι αυτό έπρεπε να 

το κάνει ο ανάδοχος εργολάβος ο οποίος είχε την ευθύνη, δεν έπρεπε να το γυρίσουμε πίσω και 

κακώς το πληρώνει ο Δήμος. Είναι κατασπατάληση των χρημάτων εναντίον του Δήμου τα 

6.900€. 

Δ.Σ. : Δεν είναι έτσι, έγιναν εργασίες. Έγιναν εργασίες και πρέπει να πληρωθούν. 

Δ.Σ. : Δεν αμφισβητούμε αν έγιναν εργασίες, ποιος έπρεπε να τις πληρώσει τις εργασίες. 

Δ.Σ. : Ο Δήμος, ο Δήμος πρέπει να τα πληρώσει. 

Δ.Σ. : Όχι, κύριε… 

Δ.Σ. : Εντάξει, πάμε παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, καταγράφηκαν… 

Δ.Σ. : …πριν τελειώσει το έργο έγιναν κάποιοι αγώνες. Είχε γίνει μόνωση στην ταράτσα και ο 

εργολάβος νομιμοποιούνταν να μην αφήσει κανέναν εκεί πάνω. Όμως για να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες του αυτοκινητοδρομίου και της πόλης, επέτρεψε τον κόσμο να ανέβει στην ταράτσα κι 

έγιναν κάποιες ζημιές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, έχουν καταγραφεί οι αρνητικές ψήφοι… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Γάτσιο, όχι μόνο στο α. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Στο α. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Και κ. Αντώνη, εσείς όχι σε όλα;… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 282/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργων: α) 2ης παράτασης του έργου: 

«Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Μεραρχίας» και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 283/2013 

β) 2ης παράτασης του έργου: «Επισκευή-συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο θέμα, έγκριση παράτασης προθεσμίας έργων: α) 2η παράταση 

του έργου: «Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Μεραρχίας» έως 7-5-2013 και β) 2η παράταση 

του έργου: «Επισκευή-συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών» έως 12-11-2013 με αναθεώρηση. 

Λοιπόν, εδώ μια διευκρίνιση για τις αναθεωρήσεις, το οποίο μας απασχόλησε, κ. Αντιδήμαρχε 

και στην προσύσκεψη κλπ. Λοιπόν, η αναθεώρηση δεν είναι υποχρεωτικά προς τα επάνω. Είναι 

και προς τα κάτω. Όμως επειδή, εγώ…  

Δ.Σ. : Αρνητικός συντελεστής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακριβώς, υπάρχει ο αρνητικός συντελεστής… 

Δ.Σ. : Αλλά δεν είναι και μεγάλα τα ποσά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αλλά ο εισηγητής, ο υπηρεσιακός παράγοντας συγκεκριμένα με τον οποίο 

μίλησα, μου είπε ότι θα είναι προς τα κάτω κι όχι προς τα πάνω. Εντάξει;… Λοιπόν, ομόφωνα 

ναι, συνάδελφοι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Για το α όχι, για το β ναι. 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το α όχι ο κ. Αναστασιάδης, για το β ναι. Κύριε Στεργίου, εσείς; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Έχω δηλώσει από αρχής δεν ψηφίζω καμιά αναθεώρηση που ζημιώνει το Δήμο, 

έτσι;… Άσε το προς τα κάτω τώρα, δεν είμαστε χθεσινοί, ξέρω πώς είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν είναι προς τα κάτω; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Καμία αναθεώρηση, καμία. Είναι πάγια τακτική που ακολουθούν οι τεχνικές 

υπηρεσίες του Δήμου και τις κατακρίνω γι’ αυτό, καμία αναθεώρηση. 

Δ.Σ. : …αιτιολογήστε το χρόνο της παράτασης. 

Δ.Σ. : Αυτό είναι το ουσιαστικό, να αιτιολογήσουμε το χρόνο της παράτασης… 

Δ.Σ. : Δίνεται παράταση λόγω λειτουργίας του σχολείου, για να μπορέσει να λειτουργήσει το 

σχολείο και από τη στιγμή που δίνεται παράταση η αναθεώρηση είναι υποχρεωτική. Όμως η 

αναθεώρηση μπορεί να είναι και προς τα κάτω στο τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγκεκριμένα αναφέρω και το όνομα του… 

Δ.Σ. : Δεν χρειάζεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …του υπηρεσιακού, ο κ. Πολυράμπας με τον οποίον μίλησα, μου είπε, εγώ λέει 

πιθανολογώ ότι θα είναι προς τα κάτω… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση και μου είπε ότι δεν είναι πάντα προς τα 

επάνω, αλλά αυτή θα είναι προς τα κάτω. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, αναθεώρηση γίνεται μόνο όταν η καθυστέρηση… Πρόεδρε, αναθεώρηση 

γίνεται μόνο όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται στον εργολάβο. Δεν είναι υπαιτιότητα του 

εργολάβου. Γι’ αυτό νομίζω ότι είναι ελέγξιμο. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

Δ.Σ. : Είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση… 

Δ.Σ. : …δεν αιτιολογήσατε γιατί γίνεται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωράμε στο επόμενο… εικοστό τρίτο… 

Δ.Σ. : …για το δρόμο στη Μεραρχίας θα ‘χει κόστος; Θα ‘χει κόψιμο; Όχι… 

Δ.Σ. : Όχι… Όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καμία αναθεώρηση δεν ισχύει για την… για την Μεραρχίας. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 284/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Διαμόρφωση αποδυτηρίων στο γήπεδο Τ.Δ. Πεπονιάς». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέμα 23ο, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

του έργου «Διαμόρφωση αποδυτηρίων στο γήπεδο Τοπικού Διαμερίσματος Πεπονιάς». 

Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 285/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση επιστροφής χρημάτων από κοπή ασφάλτου στους κ.κ. α) Σοχόμβαλη 

Άγγελο και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 286/2013 

β) Λιθαρή Ελένη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο, έγκριση επιστροφής χρημάτων από κοπή ασφάλτου στους κ.κ. 

α) Σοχόμβαλη Άγγελο και β) Λιθαρή Ελένη. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 287/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288&289&290&291&292&293&294/2013 

ΘΕΜΑ 26ο : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έκτο, επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. Ομόφωνα 

ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 295/2013 

ΘΕΜΑ 27ο : Διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έβδομο, διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 

Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 296&297&298/2013 

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην υπαλλήλους του Δήμου λόγω 

συνταξιοδότησής τους. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό όγδοο, έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην υπαλλήλους του 

Δήμου λόγω συνταξιοδότησής τους. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 299&300/2013 

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους μήνες Μάρτιο 

και Απρίλιο 2013. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό ένατο, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους 

μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2013. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 301&302/2013 

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα 

Μάρτιο. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και 30ο θέμα, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου 

για το μήνα Μάρτιο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης. Οι υπόλοιποι ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                          ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

         

 

                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ  
 

                                                                                                                                                                                                                                                

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                       

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                          ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

 



 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 


