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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/2013  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 26η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 13/26-05-2013 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 18, δηλαδή: 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αναστασιάδης Αντώνιος 

5. Αραμπατζής Θεόδωρος 

6. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

7. Ίντος Δημήτριος 

8. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

9. Μερετούδης Δημήτριος  

10. Μηλίδης Θεόδωρος  

11. Μυστακίδης Παύλος 

12. Νιζάμης Δημήτριος 

13. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

14. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

15. Στεργίου Νικόλαος 

16. Φωτιάδης Στέφανος 

17. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

18. Χράπας Παντελής 

 

 

 

1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

2. Αγοραστός Αγοραστός 

3. Αρναούτογλου Φωτεινή 

4. Βαλτσάνης Δημήτριος 

5. Γαλάνης Στέργιος 

6. Γάτσιος Αθανάσιος 

7. Γκότσης Ηλίας 

8. Δημητρίου Ευστράτιος 

9. Δήμου Ιωάννης 

10. Δούκας Γεώργιος 

11. Δρίγκα Χρυσούλα 

12. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

13. Θεοχάρης Μιχαήλ 

14. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

15. Μοσχολιός Ζωγράφος 

16. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

17. Μπόικος Αθανάσιος 

18. Νεράντζης Βασίλειος 

19. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

20. Σούζας Ζαχαρίας 

21. Τατούδης Παναγιώτης 

22. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

23. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

      Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν 

κανείς. 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 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. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ   :  Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού 

Συμβούλου κ. Τατούδη Παναγιώτη.    

   

   

 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376/2013 

ΘΕΜΑ : Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Τατούδη Παναγιώτη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …παρίστανται στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με ένα και μοναδικό θέμα, το ψήφισμα για τον τραγικό θάνατο του Παναγιώτη Τατούδη, του εν 

ενεργεία Δημοτικού μας Συμβούλου, του πρώην Δημάρχου Σκουτάρεως. Η έκδοση του 

ψηφίσματος αφορά πρώτον, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών εκφράζει τη θλίψη του 

για τον τραγικό θάνατο του Παναγιώτη Τατούδη. Δεύτερον, να κατατεθούν στεφάνια στη σωρό 

του εκλιπόντος, ένα εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα εκ μέρους 

της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως. Τρίτον, να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο 

στην εξόδιο ακολουθία και να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του από 

όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέταρτον, να συνοδεύσει τη νεκρώσιμο ακολουθία η Φιλαρμονική 

του Δήμου Σερρών. Πέμπτον, να παραχωρηθεί τιμής ένεκεν δωρεάν τάφος στο Κοιμητήριο της 

Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως. Έκτον, εγκρίνει, να εγκρίνουμε τη διάθεση ποσού 100€ σε 

βάρος του ΚΑ 0061… «Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013. Έβδομον, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή 

στη μνήμη του στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και 

όγδοο, να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα κατά την εξόδιο ακολουθία και να δημοσιευτεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στον τοπικό τύπο. Αιωνία του η μνήμη, να είμαστε η οικογένεια, τα 

παιδιά και όλοι μας γεροί και να τον θυμόμαστε. Κύριε Δήμαρχε… δυο λόγια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε μικρό μάλλον χρονικό διάστημα η 

οικογένεια του Δημοτικού Συμβουλίου χάνει δυο μέλη της. Σίγουρα είναι κάτι που μας θλίβει 

όλους. Ο Παναγιώτης Τατούδης δεν ήτανε μόνο συνάδελφος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν και 

φίλος μου. Όταν ήμασταν νέοι και πριν ασχοληθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση κάναμε παρέα 

και τον γνωρίζω πολύ καλά σαν άνθρωπο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ως Δήμαρχος του 

πρώην Δήμου Σκουτάρεως υπηρέτησε το Δήμο Σκουτάρεως με ήθος και συνέπεια και όσο ήτανε 

μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Καλλικρατικού Δήμου Σερρών στεκόταν με σύνεση και 

υπευθυνότητα. Ήταν συμπαθής σε όλους μας και αγαπητός διότι ήταν απλός, ήταν λιτός, μεστός 

στο λόγο του, δεν ήταν εριστικός, ευθύς και ειλικρινής. Εγώ θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά 

μου στα παιδιά του και να τους πω να είναι ψύχραιμοι όσο μπορούν, είναι ορισμένα πράγματα 

που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας ο πατέρας σας, λοιπόν, 

να είστε υπερήφανοι για τον πατέρα σας και εμείς από την πλευρά μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, 

οι συνάδελφοί του, θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε στο πλευρό σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …δεν ξέρω αν έπρεπε να βάλουμε και τη σημαία μεσίστια… 

Δ.Σ. : …λόγω αργίας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λόγω αργίας δεν προβλέπεται, κ. Μηλίδη, σύμφωνα με το… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τι να πει κανείς για τον Παναγιώτη; Τον Παναγιώτη Τατούδη, έναν άνθρωπο 

καλοπροαίρετο, καλοδιάθετο, με… για τον κόσμο, αγαπούσε το Σκούταρι, την περιφέρεια του… 



 

τον τίμησε η περιοχή και ο ίδιος έδωσε τη ζωή του, πέρα από το ότι ήταν ένας άριστος 

οικογενειάρχης, ένα άριστος καθηγητής, βγήκαν παιδιά από τα χέρια του γενιές και γενιές, τα 

οποία στη συνέχεια πρόκοψαν, έγιναν επιστήμονες, αλλά εκείνο που έχει μεγάλη σημασία 

νομίζω είναι το ακέραιο του χαρακτήρα του Παναγιώτη, η αξιοσύνη του, δούλευε, μέρα-νύχτα 

δούλευε και ότι έλεγε λίγα αλλά έκανε πολλά και πάντοτε με το χαμόγελο στα χείλη. Πάντοτε 

έλεγε, ακόμη και να μην μπορούσε να γίνει, θα προσπαθήσουμε να γίνει. Νομίζω ότι για το 

Δήμο μας είναι μια μεγάλη απώλεια, μια τεράστια απώλεια, εκείνο που θα ήθελα να πω ότι θα 

πρέπει να είναι ελαφρύ το χώμα που… γιατί το αγάπησε πάρα πολύ το Σκούταρι και τον 

αγάπησε. Φαίνεται και από το γεγονός που εκλέχτηκε Κοινοτάρχης και Δήμαρχος και ήταν 

αγαπητός σε όλους, πάντοτε με την καλή διάθεση, με την καλή πρόθεση. Θα ήθελα να πω στον 

Βασίλη και στον Λεωνίδα, τα παιδιά του, τα ξέρω από τόσα δα, γιατί έζησα με τον Παναγιώτη 

πάρα πολλά χρόνια, να είστε περήφανοι για τον πατέρα σας. Άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη. 

Από την ευγένειά του, την αξιοσύνη του και πάντοτε το καλό για το συνάνθρωπό του. Αιωνία 

του η μνήμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, θέλετε να πείτε…; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι και τα παιδιά, τα δυο παιδιά του… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θέλω να εκφράσω την προσωπική μου οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη της 

παράταξής μου και τούτο διότι ένας άνθρωπος γλυκύτατος έφυγε αιφνίδια με έναν τρόπο που 

πραγματικά ήταν πάρα πολύ σκληρός και συγκλόνισε νομίζω όλη τη Σερραϊκή κοινωνία. Η 

αυτοδιοίκηση είναι φτωχότερη στον τόπο μας. Ένας άνθρωπος που ήταν υποδειγματικός ως 

σύζυγος, ως πατέρας, οικογενειάρχης, ένας εργατικότατος άνθρωπος που πρόσφερε πολλά στην 

εκπαίδευση της νεολαίας μας παλεύοντας την καθημερινότητα για να έχει αξιοπρέπεια η 

οικογένειά του, είχε ένα αγροτικό ατύχημα και του στοίχισε τη ζωή. Τέτοιοι άνθρωποι, κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτοί που στηρίζουν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική 

οικογένεια. Η αυτοδιοίκηση είναι φτωχότερη, διότι ο Παναγιώτης υπήρξε υπηρέτης της για 

τετραετίες, ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στην κοινωνία, ένας άνθρωπος που είχε πάντοτε μια 

καλή κουβέντα να πει για όλους, είχε την υπομονή να διαχειριστεί προβλήματα ατομικά, αλλά 

και επ’ ωφελεία της κοινωνίας του που του εμπιστεύτηκε επανειλημμένως τις τύχες της. Θεωρώ 

ότι και η τοπική κοινωνία είναι σε απόλυτη συντριβή, όπως κι εμείς όλοι και φαίνεται στα μάτια 

τους. Θεωρώ ότι ήταν ολότελα άδικο αυτό που του συνέβη του Παναγιώτη, άφησε μια βαριά 

κληρονομιά για τους γιούς του, όμως γνωρίζω ότι θα σταθούνε τα παιδιά στο ύψος ακριβώς 

αυτής της μεγάλης πρόκλησης που έφερε η τύχη και η ζωή. Θεωρώ ότι… ό,τι και να πεις είναι 

λίγα και θα σταματήσω εδώ, κ. Πρόεδρε. Νομίζω ότι εσείς, παλικάρια μου, έχετε την 

υποχρέωση να συνεχίσετε αυτό που ξεκίνησε ο μπαμπάς, να πάτε πιο ψηλά το όνομά του, είστε 

άντρες, να στηρίξετε και τη μαμά και όλη την οικογένεια. Να ευχηθώ κι εγώ να είναι ελαφρύ το 

χώμα, αιωνία του η μνήμη, εμείς όλοι θα τον θυμόμαστε, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, θα τον 

θυμόμαστε με τη γλυκύτητα, με το χαμόγελο που είχε πάντοτε και βεβαίως οι συντοπίτες του και 

όλος ο Δήμος μας για την προσφορά του στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στην εκπαίδευση. Μην 

ξεχνούμε τον εργασιακό χώρο που εκεί προσέφερε. Αιωνία του η μνήμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κι εγώ, Πρόεδρε… τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια… σε όλη την 

οικογένεια, σε όλους τους συνεργάτες του, αιώνια να είναι η μνήμη του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε 

για άλλη μια φορά αιωνία του η μνήμη… και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

Δ.Σ. : Από το σπίτι, από το σπίτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρεισήμισι από το σπίτι, ναι. Από το Σκούταρι, έτσι; 
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      Αφού εξαντλήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                         

         

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                       ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       

 

   

                                                                                                               ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

                                                                                          ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 



 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 


