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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

25η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 

 

(ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 
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ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 25/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 24η  του 

µηνός ΟΚΤ ΒΡΙΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο 

Σερρών ,  ύστερα από την αριθµ .  25/18-10-2012  έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  που επιδόθηκε σε όλους 

τους Δηµοτικούς Συµβούλους ,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του 

άρθρου 67 του Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ .Α’) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωµένης 

Διοίκησης -  Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία ,  σύµφωνα µε 

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

δεδοµένου ότι  σε σύνολο 41 Δηµοτικών  Συµβούλων ,  παρόντες ήταν 

39 δηλαδή :  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

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

Χουρουζίδης Νικόλαος (  Γραµµατέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 
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   Μερετούδης Δηµήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος  Μοσχολιός Ζωγράφος 

   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος  Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Τατούδης Παναγιώτης 

Δήµου Ιωάννης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή  Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, 2. Αποστολίδου Ραχήλ. 

 

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 ,  Γασπαρίδης Δηµήτριος ,  Μεταλλίδης Γεώργιος και 

Πολατίδου Γεσθηµανή .  
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Ο  Πρόεδρος του .Σ . ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας ,  κήρυξε την 

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 

Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

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

 

1.  Μετά την ολοκλήρωση του 15ο υ  θέµατος ,  αποχώρησε από 

τη συνεδρίαση η Δηµoτική Σύµβουλος κα Μπιτζίδου Σοφία .  

 

………………………… .  

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

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένων στην 

Παγκόσμια Ημέρα Αναπήρων (3 Δεκεμβρίου) με τον τίτλο ¨Φωτεινές 

Μέρες¨ και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του 

έργου ¨FOREST CITIES¨ στην πόλη μας στις 11 Δεκεμβρίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ.: 

α) 512/2012 Α. .Σ. ¨ Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής     

Συνεργασίας με το Δήμο Εμ. Παπά για την υποστήριξή του με την 

ειδικότητα γεωλόγου του Δήμου μας¨ και 

β) 528/2012 Α. .Σ. ¨Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας με το Δήμο Ν. Ζίχνης για την υποστήριξή του με τις 

ειδικότητες γεωλόγου και μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου μας¨, 

ως προς το άρθρο 8 των συμβάσεων που αφορά το όργανο      

παρακολούθησης εφαρμογής τους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός καλλιτεχνικής Επιτροπής Δήμου Σερρών εικαστικών έργων 

και προμηθειών  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΘΕΜΑ 5ο : Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

7 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΘΕΜΑ 6ο : Ενημέρωση επί της αριθμ. 6/2012 απόφασης του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

με θέμα: Συνεργασία με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΑΕ για την καταγραφή –

αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των ακινήτων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κ. Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΘΕΜΑ 7ο : Προσδιορισμός τιμής ζώνης ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για πληρωμή οφειλών της Κ.Ε.Π.Σ. Δήμου Σερρών 

προς το δημόσιο, το ΙΚΑ και τους εργαζόμενους. ( παρ. 1, άρθρο 

10Ν.4071/2012). 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την αντιμετώπιση αναγκών που 

δεν είχαν προβλεφθεί στην σύμβαση του αναδόχου του υποέργου 5 της 

πράξης :Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου του Δήμου 

Σερρών για το έτος 2012 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Δράσεων χρήσης πεζόδρομων, 

πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 11ο :       Έγκριση 1ου Α.Π. των έργων: 

α) Εργασίες κατασκευής σιντριβανιού στον Άγιο Ιωάννη και 
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β) Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Γήπεδο Κ. 

Μητρούση. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο :       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων: 

α) Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς, 

β) Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών και 

γ) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση 

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 15-12-2012, της 

προμήθειας  140  μεταλλικών  τροχήλατων  κάδων  απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 54219/11-9-2012 

σύμβασης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση προϋπολογ/κού πίνακα του έργου: ¨Διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας Άνω Καμήλας¨, πρ/σμού 6.900,00 €. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 15ο :        Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

 α) Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών, 

  β) Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών 

                               και 

 γ) Αποκομιδή απορριμμάτων .Ε. Κ. Μητρούση του Δήμου Σερρών,    

για τα έτη 2013-2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 
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ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 48/2012 μελέτης του έργου: 

¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2013¨ ως προς τον 

προϋπολογισμό. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση μελέτης της προμήθειας ¨Προμήθεια εξοπλισμού για το 

σύστημα φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 88/2012 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας για 

την προμήθεια ¨Ανταλλακτικά μηχανημάτων και αυτοκινήτων του 

Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο :       Έγκριση εκτέλεσης εργασίας ¨Διαμόρφωση ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία του προγράμματος 

κοινωφελούς εργασίας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της εργασίας: ¨Διαμόρφωση 

πεζοδρομίων για την πρόσβαση πεζών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων έργων: α) από τη ΣΑΤΑ 2011 και β) 

από τη ΣΑΤΑ Σχολείων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 23ο : Εξόφληση 6ου λογαριασμού του έργου: ¨Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. 

Καλών Δένδρων – Χριστός (β’ φάση) του πρώην Δήμου Λευκώνα για 

το έτος 2012¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 24ο :       Έγκριση προμήθειας αλατιού αποχιονισμού οδικών δικτύων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ 1Ο :      Είσπραξη ημερήσιου δικαιώματος των λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

…………………………………  

…………… .  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  25 Η  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Λίγο θα αλλάξουμε 

απόψε την σειρά της θεματολογίας,   τουλάχιστον,  των εκτός ημερήσιας 

διάταξης για να αποδεσμεύσουμε,  σας παρακαλώ λίγη ησυχία,  για να 

αποδεσμεύσουμε την υπάλληλο του Δήμου την κυρία Μέλιου 

Παναγιώτα, η οποία μόλις αυτή την στιγμή ήρθε η ενημέρωση για τους 

επικεφαλής των παρατάξεων με ένα θέμα το οποίο έρχεται εκτός 

ημερήσιας,  πάντα σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη όλων σας.   

 Το θέμα είναι:   

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Είσπραξη ημερήσιου δικαιώματος των  

λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή,  όπως καταλαβαίνετε,  η Περιφέρεια έχει  τον πρώτο ρόλο στην 

είσπραξη  του ημερήσιου δικαιώματος των λαϊκών αγορών, εμείς  ως 

Δήμος εμπλεκόμεθα στις  ανανεώσεις αδειών της λαϊκής,  στις  

μεταβιβάσεις αδειών της λαϊκής και στην έκδοση φυσικά νέων αδειών 

και επειδή λήγει  ο χρόνος,  από ότι  μου ανέφερε η κυρία Μέλιου εντός 

του Οκτωβρίου,  δεν προβλέπεται μέχρι 31 του μηνός να κάνουμε άλλο 

συμβούλιο,  γι΄ αυτό πάμε με την σύμφωνη γνώμη σας εάν θέλετε το 

θέμα αυτό να το συζητήσουμε ως θέμα εκτός ημερήσιας.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

12 

 Συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα λοιπόν και τον Αντι δήμαρχο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως γνωρίζετε το θέμα είσπραξης αφορά την πρώην Νομαρχία,  την 

Περιφερειακή Ενότητα σήμερα. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει 

κωδικός ενεργός,  έτσι ώστε να πληρώσουν αυτοί οι  άνθρωποι που 

θέλουν να πληρώσουν τις  άδειές τους ή να βγάλουν κ αινούργιες 

άδειες.  Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Καθημερινά έρχονται άνθρωποι 

με τα χαρτιά στα χέρια,  παρακαλούν να τους δώσουμε άδεια και δεν 

μπορούμε.   

 Γι΄ αυτό σήμερα φέραμε ως προ ημερησίας,  τουλάχιστον για τους 

παραγωγούς να πάρουμε μια απόφαση. Καλύτ ερα να τα εξηγήσει η 

υπάλληλος που τα γνωρίζει .  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Έχουμε τις  νέες άδειες παραγωγών, οι  οποίες προαπαιτούν κάποια 

δικαιολογητικά. Μέσα σε αυτά, χωρίς να το ορίζει  ακριβώς ο νόμος,  

είναι και το ημερήσιο δικαίωμα, δηλαδή το τι  θα πληρώσουν το 

εξάμηνο  για την λαϊκή αγορά.  

 Επειδή όμως εμείς  δεν μπορούμε δεν μπορούμε να το 

εισπράξουμε σαν Δήμος,  αυτό που προτείνουμε σε σας να αποφασίσετε 

είναι να μας επιτρέψετε να υπογράφονται,  να δίνονται οι  νέες άδειες 

με την προϋπολογισμό αυτό το ημερήσιο να εισπραχ θεί μέσα στο 

εξάμηνο, στην επόμενη ανανέωση που θα γίνει  δηλαδή της άδειας για 

το εξάμηνο του ΄12 τώρα μέχρι το ΄13.   
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 Εμείς αυτό θέλουμε,  δηλαδή να μας επιτρέψετε να υπογράφονται 

οι  νέες άδειες για τους παραγωγούς γιατί  δεν θα προλάβουν να 

δηλώσουν θέσεις  για την λαϊκή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Μιλάμε μόνο για παραγωγούς,  γιατί  10 του μηνός λήγει  η προθεσμία.  

Από εκεί  και πέρα σε όποια λαϊκή και να πηγαίνουν στους διώχνουν 

τους ανθρώπους και τους βάζουν πρόστιμα. Είναι άνθρωποι που 

πραγματικά κοπίασαν να βγάλουν την παραγωγή τους και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  Αναστασιάδης και ο 

κ.  Νιζάμης και ο κ.  Αντιπρόεδρος.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια διευκρίνιση για τις  ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνό σας κ.  Χρυσανθίδη.   

Κα ΜΕΛΙΟΥ :  

Λογαριασμός υπάρχει αλλά δεν είναι ενεργός,  γιατί  ήταν της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει 

άρα δεν υπάρχει λογαριασμός.  Η Περιφέρεια δεν τον ενεργοποιεί ,  δεν 

ξέρω για ποιους λόγους,  οπότε είσπραξη δεν γίνεται.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  
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Εγώ θα συμφωνούσα . .το ποσό τόσο μικρό που πραγματικά οι  

άνθρωποι έχουν εκφράσει την θέλησή τους να πληρώσουν, αλλά εδώ 

αυτό το χαρτί  δεν ξέρω εάν θα παραμείνει  στα πρακτικά, αλλά εγώ 

πιστεύω ότι  πρέπει να αφαιρεθεί  αυτή η παρένθεση 

«Καταστρατηγώντας κατά περίπτωση τον νόμο».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι,  έτσι ακριβώς το εντόπισα και εγώ, κ.  Κοτρώνη και πολύ σωστά 

το λέτε φωναχτά, τι  θα πει  «καταστρατηγώντας τον νόμο»; Δεν 

επιτρέπεται,  πρέπει να παραληφθεί.  Π ολύ σωστά.  

 Ο επόμενος,  ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι σύννομο αυτό το πράγμα που κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως ένα σημείο είναι.  Ως ένα σημείο δεν είναι  γι΄ αυτό ερχόμαστε να 

αποφασίσουμε εδώ. Γι΄ αυτό θα αποφασίσετε εσείς .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ προτείνω μετά να το δει  και ο νομικός σύμβουλος εκ νέου του 

Δήμου.  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Αλλά ο νόμος δεν το περιγράφει σαν δικαιολογητικό.  Ένα αυτό.  

Δηλαδή εδώ μπορούμε να έχουμε και δικαιολογία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Δεν το περιγράφει ο νόμος σαν δικαιολογητικό.  Υπάρχουν 

μεταγενέστεροι που το λένε.  Και δεύτερον,  στην λαϊκή αγορά για να 

εισπράξεις τέλος από παραγωγό θα πρέπει να δεις  πόσες . .στην λαϊκή 
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αγορά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι  δεν μπορούμε να το 

προεισπράξουμε.  Εάν είχατε πει  ότι δεν μπορούμε να το 

προεισπράξουμε,  θα πρέπει όταν έχουμε το παρουσιολόγιό του και 

μετά.  Δηλαδή ως ένα βαθμό καλυπτόμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Πρώτον. Από πότε έχουν να πληρώσουν οι  παραγωγοί και οι  έμποροι 

των λαϊκών αγορών; Από ποια  χρονιά και μέχρι πότε;   

 Δεύτερον.   Μέχρι τώρα πώς εκδίδονταν οι  άδειες;  Πέρυσι,  

πρόπερσι και τα λοιπά;  

 Τρίτον.  Εφόσον δεν είναι σύννομο πώς έρχεται ένα θέμα 

προκειμένου εμείς  να πάρουμε μια κρίση απόφαση;  

 Τέταρτον.  Πώς λειτουργούν άλλοι Δήμοι,  άλλες Νομαρχιακές ή 

Περιφερειακές Διοικήσεις;   

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Έχει να εισπραχθεί από ΄10,  ΄11,  δεν έχει  εισπραχθεί παρά μόνο σε 

μερικές περιπτώσεις που χωρίς να είναι,  αυτό δεν ήταν πρόβλημα, το 

εισπράξαμε σαν Δήμος.  Δηλαδή ο υπάλληλος το εισέπραξε σαν Δήμος.  

Αυτό δεν ήταν το νόμιμο. Άρα έχουμε δυο χρόνια ουσιαστικά, ΄10,  ΄11 

δεν έχει  εισπραχθεί και το ΄12 που ξεκίνησε και ίσως κάποια εξάμηνα 

του ΄09.  Ένα αυτό.   

 Δεύτερον,  οι  άλλοι Δήμοι,  υπάρχουν Δήμοι που κάνουν αυτό που 

κάνουμε και εμείς ,  όπως Κοζάνης,  Γρεβενών, γ ιατί  έχω τηλεφωνήσει 

περίπου σε 12,  13 Δήμους,  οι  οποίοι  κάνουν αυτό,  δεν ανανεώνουν 

άδειες,  δεν κάνουν τίποτα. Υπάρχουν κάποιοι  Δήμοι που είναι οι  

περισσότερες στην Ελλάδα που οι  Περιφέρειες οι  ίδιες κάνουν το.   
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 Τι άλλο με ρωτήσατε δεν θυμάμαι.  Τρία απάν τησα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Το άλλο που ρώτησα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν και Δήμοι που εισπράττουν αλλά είναι παράνομοι.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Το άλλο που ρώτησα ήταν,  εφόσον δεν είστε σίγουροι για το σύννομο 

της απόφασης που θα πάρουμε,  γιατί  δεν υπάρχει από νομική εισήγηση 

κάλυψη, εν πάση περιπτώσει,  πώς φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

ένα τέτοιο θέμα προκειμένου να πάρει το συμβούλιο μια ενδεχόμενη 

μη σύννομη απόφαση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνάδελφε έτσι που το θέτετε,  να αφήσουμε τους παραγωγούς εκεί  που 

βρίσκονται,  να μην κάνουμε καμία προσπάθεια.  Έτσι που το θέτετε.  

Εμείς προσπαθούμε να είμαστε νόμιμο όσο μπορούμε,…μην το 

κάνουμε μόνοι μας και σας λέω ότι  θα το ψάξουμε και μετά.  

. .Τουλάχιστον μόνο για τους παραγωγούς και σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί 

σύμβουλοι,  έχω την γνώμη ότι  για το θέμα το οποίο συζητάμε ότι  από 

την στιγμή που δεν χρειάζεται . .να εκδοθεί η άδεια. ,  πολύ σωστά το 

συζητάμε να το δώσουμε και μέσα σε έξι  μήνες να πάρουμε τα λεφτά.  

Αφού δεν χρειάζεται δικαιολογητικό.  Δεν ξέρω εάν έγινα σαφής.  Για 

να δώσουμε μια άδεια δεν χρειάζεται δικαιολογητικό αλλά χρειάζεται 
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να πληρώσει.  Τις μέρες που θα παραδοθεί στις  λαϊκές αγορές . .ο 

παραγωγός,  ούτε τίποτα από αυτά. Κατά συνέπεια να δώσουμε ν α 

προχωρήσει το θέμα αυτό προκειμένου να εισπραχθεί εντός εξαμήνου 

το δικαίωμα, το ποσό που ανήκει στον παραγωγό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ουσίας,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι το θέμα έχει  ως εξής:  σωστά ο κύριος συνάδελφος  

το εντοπίζει .  Για την ενημέρωσή  σας στο δεύτερο εξάμηνο του ΄09,  εάν  

θυμάμαι καλά, άλλαξε η απαίτηση της πολιτείας.  Ήρθε η εντολή στην 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, προσέξτε εδώ, να ανοίξει  λογαριασμό, να 

πάρει μια απόφαση και να υποχρεώσει όσους δραστηριοποιούνται σε 

όλες τις  λαϊκές να προκαταβάλουν το σύνολο του ποσού για την δράση 

που θέλουν να έχουν την εμπορική. Αυτό ήταν μια πρώτη ανατροπή.  

Στο παρελθόν με την παρουσία τους σε κάθε λαϊκή έβγαινε το 

εισιτήριό τους άμεσα εκεί  από την εισπράκτορα του Δήμου Σερρών. 

Συνεπώς ο Δήμος Σερρών δεν έχασε έσοδα. Δεν τηρήθηκε όμως αυτό,  

το οποίο θεωρήθηκε ότι  δεν είναι και λογικό,  να το πω έτσι,  διότι  θα 

υπάρχουν απουσίες,  ενδεχομένως να μην πάει καλά η εμπορική 

δραστηριότητα κάποιου σε μια λαϊκή. Μπορεί να πήγαινε καλά 

κάποιος σε έναν άλλο Δήμο αλλά θα είχε προκαταβάλει.  

Έτσι λοιπόν είπαν να πάμε με το παλαιό . .και αυτό είπαν ότι  θα 

ανατραπεί διότι  δεν έχει  το στοιχείο της συμβατότητας.  Δεν είναι 

λογικό.   

Έμεινε αυτό,  δυστυχώς παρέμεινε αυτό και σήμερα θεωρώ, 

πρέπει να πάρουμε την απόφαση και απαντώ  στο συνάδελφο που 

ανίχνευσε ότι  με βάση την νομοθεσία υπάρχει το στοιχείο της 
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νομιμότητας,  ξέρετε που θα είναι το πρόβλημα; Όταν ετούτος με την 

άδεια θα πάει στην λογική να τον ρωτήσουν ότι  πλήρωσες; Δεν 

πλήρωσε. Άρα έκανε παράβαση.  

Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε να εισπράξουμε στην λαϊκή 

όπως στο παρελθόν.  Αυτός όμως θα έχει  την άδεια και θα λέει  ότι  εγώ 

έχω την άδεια στο χέρι μου, δεν σας πληρώνω. Εκεί λοιπόν θα είναι το 

στοιχείο της παράβασης και εκεί  θα μπλέξουμε.   

Κατά τα λοιπά θεωρώ ότι  οι  νέοι π αραγωγοί θα πρέπει να 

βοηθηθούν.  Ήταν μια λάθος,  υποτίθεται,  τακτοποίηση του νόμου, που 

έπρεπε να κατατεθούν τα λεφτά μπροστά όλα από τον οποιοδήποτε.  

Συνήθως δεν πάνε σε μια λαϊκή, πάνε σε δυο με τρεις .  Τους φάνηκαν 

πάρα πολλά τα χρήματα και βεβαίως δεν ξ έρουν εάν όλο τον χρόνο θα 

πηγαίνουν στην συγκεκριμένη λαϊκή.  

Το παλαιό σύστημα ήταν καλύτερο. Περνούσε ο εισπράκτορας 

του Δήμου, όσοι ήταν παρόντες πληρώνανε το εισιτήριο.  Εκεί είναι το 

πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε και θεωρώ ότι  θα έχουμε να απαντήσουμε το 

εύλογο, εντός εισαγωγικών, ερώτημα, εμείς  έχουμε άδεια,  γιατί  μας 

λένε ότι  πληρώσατε ή πληρώστε μας; Δεν θα μπορέσουμε να 

εισπράξουμε.  Θα φαίνεται όμως ότι  αυτοί είναι τακτοποιημένοι ενώ 

δεν θα είναι.  Αυτό είναι τα θέμα μας και όσοι σήμερα . .στην λαϊκή το 

γνωρίζουν αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα παρακαλούσα τον Αντιδήμαρχο να κάνει .  Ποια είναι η 

πρόταση, κύριε Αντιδήμαρχε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι τον κ.  Πρόεδρο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τελικά για να καταλάβουμε όλοι οι  συνάδελφοι στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  για να εκδοθεί αυτή η άδεια χρειάζεται η καταβολή του 

. .δικαιώματος ή δεν χρειάζεται;  Δηλαδή για να πάρει κανείς  την άδεια 

. .χρειάζεται . .δικαιώματος; Εάν χρειάζεται,  τότε πως θα πάρουμε εμείς  

απόφαση να εκδίδουμε άδειες;   

 Πράγματι τούτο το θέμα έχει  αλλάξει εκατό φορές.  Νομικά 

εννοώ. Και ο κ.  Αντιδήμαρχος αλλά και ο ομιλών μετέβη στην Αθήνα 

και βρέθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου . .το ΄11 και του 

κάναμε έγγραφες προτάσεις με τον έναν και μοναδικό υπάλληλο που 

ήρθε από την Νομαρχία στον Δήμο, τον  κ. Πέτσα, που ήξερε το θέμα 

και οι  προτάσεις αυτές βρέθηκαν στον κάδο των αχρήστων.   

 Δηλαδή ενώ η υπηρεσία το γνώριζε το θέμα, ο συγκεκριμένος 

υπάλληλος,  λέει  ότι  δεν ήταν σωστές . .προβλέψεις.  Άρα παρέμεινε 

ανοικτό αυτό το θέμα με τον λογαριασμό που τον  κληρονόμησε ο 

Δήμος Σερρών, μάλλον η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η Περιφέρεια 

από την Νομαρχία,  η οποία καταργήθηκε και έμεινε έτσι το πράγμα.  

 Κάποιοι Δήμοι εισέπρατταν το ημερήσιο δικαίωμα όπως είχε η 

κατάσταση. Κάποιοι  άλλοι Δήμοι δεν το εισέπρατταν.  Κ άποια στιγμή 

μας ήρθε ένα έγγραφο στον κ.  Δήμαρχο που έλεγε ότι  δεν μπορείς να 

το εισπράττεις ,  αυτό το έγγραφο νομίζω ότι  ήρθε τέλος του ΄11 ή 

αρχές του ΄12,  γιατί  πρέπει να υπάρχει λογαριασμός,  να είναι από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οπότε πρέπει να σταμ ατήσεις να το 

εισπράττεις .   

 Σταματήσαμε να το εισπράττουμε.  Το ΄11 το εισπράξαμε,  γιατί  

έπρεπε να εκδοθούν κάποιες άδειες για να μπορέσει να λειτουργήσει η 
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λαϊκή και ο Δήμος να έχει  έσοδα αλλά να μην γίνεται και ο έλεγχος,  να 

μην υπάρχει το θέμα με . .  με την δημοτική αστυνομία ή τις  άλλες 

υπηρεσίες.   

 Η αλήθεια είναι και πρέπει να σας την πω ότι  χρήματα γι΄ αυτό 

το σύστημα το ΄09 και το ΄10 δεν εισπράχθηκαν. Το ΄09 και το ΄10 

χρήματα με το σύστημα του λογαριασμού δεν εισπράχθηκαν. Ούτε 

1.000 ευρώ. το ΄11 ε ισπράξαμε με αυτόν τον τρόπο, το ανέφερε ο κ.  

Αντιδήμαρχος και ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ όταν το κράτος,  

κύριε Πρόεδρε,  θέλει  να μαζέψει χρήματα,. .  έσοδα να μην μπορούν,  ο 

Γενικός Γραμματέας να μην μπορεί,  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η 

Περιφέρεια και οι  Δήμοι να συνεννοηθούν για έναν λογαριασμό. Για 

το που δηλαδή θα . .  το ημερήσιο δικαίωμα.  

 Ειλικρινά έχει  κάνει  άπειρες συσκέψεις ο κ.  Αντιδήμαρχος και ο 

κ.  Δήμαρχος έχει  βοηθήσει,  δεν μπορώ να καταλάβω γιατί  η 

Αποκεντρωμένη με την Περιφέρεια για έναν λ ογαριασμό να μπαίνει  

εκεί  το ημερήσιο δικαίωμα, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει  αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  από την στιγμή, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,   . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Δεν ανοίξαμε κύκλο τοποθετήσεων. Από τ ην στιγμή, 

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  που έστω και με τα λεγόμενα του 

Αντιδημάρχου, κ.  Γαλάνη, έστω και πέντε ευρώ έχουν εισπραχθεί το 

΄10 και το ΄11,  έτσι δεν είναι;  Έστω και παρατύπως. Έχουν εισπραχθεί 

ναι ή όχι;  Έχουν εισπραχθεί.  Λοιπόν,  μπορούμε για  να μην βρεθούμε 

εκτεθειμένοι και όπως ανέφερε ο κ.  Φωτιάδης να μην πάει κάποιος ότι  
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εγώ κύριοι  έχω την άδεια να εισπράττεται αυτό το τέλος,  να μπει σε 

έναν συγκεκριμένο λογαριασμό …  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Θα σας απαντήσω, εάν θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως και θα μου απαντήσετε.  Γι΄ αυτό είμαστε εδώ και το θέμα το 

ανοίγουμε προς συζήτηση εφόσον το βάλαμε.  Λοιπόν,  να γίνει  κάτι  

τέτοιο.  Εάν και εφόσον αυτό είναι σύννομο, έτσι;  Άλλο . .άλλο 

παράνομο. Εάν θέλετε μια απάντηση για να έχει  ολοκληρωμένη άποψη. 

Παρακαλώ. Μισό λεπτάκι κ.  Αναστασιάδη.  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Όσον αφορά την άδεια και την καταγγελία που είπατε κ.  Φωτιάδη, 

όταν έρθει  η ανανέωση, η ώρα της ανανέωσης το εξάμηνο, ο κύριος 

δεν θα πληρώσει την ανανέωση θα είναι παραβάτης ήδη.  Άρα δεν έχει  

σημασία εάν πάρει τώρα την άδει α,  στο εξάμηνο επάνω εάν δεν 

πληρώσει δεν θα του ανανεωθεί.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Τότε θα είναι παραβάτης στην ουσία.  Ένα αυτό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Εάν ενεργοποιηθεί  δεν θα υπάρχει πρόβλημα για κανέναν νομίζω. Ένα 

αυτό.  Ένα δεύτερο για τον εάν μπορεί να εισπράττει  ο Δήμος,  είναι ότι  

έχουν γίνει  καταγγελίες προς τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Αθήνας 
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στις Ομοσπονδίες,  έχουν γίνει  πολλές καταγγελίες,  οπότε δεν 

μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την οδό ότ αν ήδη . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Και συνεχίζουμε και στο τρίτο που είπατε να γίνει  λογαριασμός και 

εκείνο δεν μπορεί να γίνει  στην λογιστική του Δήμου. Γιατί;  Ένας 

λογαριασμός που ανοίγει  αυτομάτως είναι έξοδο για τον Δήμο, πως θα 

τον περάσουμε; Εμείς εκείνο τον λογαριασμός δεν πρέπει να τον 

ανοίξουμε,  δεν πρέπει να τον αγγίξουμε,  δεν πρέπει να κάνουμε 

τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας λογαριασμός,  είναι έσοδο. Θα 

πρέπει να φανεί σαν έσοδο στον Δήμο. Οπότε ούτε αυτό μπορεί να 

γίνει .   

 Γι΄ αυτό είπαμε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να περάσουμε σε τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ποιος θέλει  να 

τοποθετηθεί;  Παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη. Λοιπόν,  τοποθετήσεις.  Ο 

κ.  Μηλίδης.  Άλλος; Ο κ.  Αναστασιάδης,  ο κ.  Νιζάμης,  ο κ.  Στεργίου 

και ο κ.  Χράπας.  

 Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  άκουσα με προσοχή τα 

ερωτήματα που τέθηκαν και είδα ότι  υπάρχει  ένας σοβαρός 

προβληματισμός για την.  Βέβαια δεν θα σχολιάσω αυτό που λέει  το 

έγγραφο, καλά ήταν να αποφεύγονται τέτοιες εκφράσεις σε δ ημόσια 

έγγραφα.  
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 Εκείνο που είναι βασικό είναι ότι  εμείς  στο Δημοτικό Συμβούλιο 

θα πρέπει να δίνουμε λύσεις και μάλιστα,  όταν αναφορά νέους 

παραγωγούς οι  οποίοι . .  Από την άλλη θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε,  εδώ 

να υπάρχει και μια γνωμοδότηση έστω του Δήμου. Δεν υπάρχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη . .το έγγραφο.. .Τώρα. Τώρα που ξεκίνησα το Δημοτικό 

Συμβούλιο.    

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν μέμφομαι εσάς.  Από την υπηρεσία και από τον κ.  Δήμαρχο. Δεν το 

συζήτησαν με τον νομικό σύμβουλο;  Δεν μπορεί . .αυτό το έγγραφο, 

δεν μπορώ να το  πιστέψω αυτό.  . .Γι  αυτό είμαστε εδώ. Νομίζω ότι  

πρέπει να βρούμε μια άμεση λύση, τώρα που θα εισπράττει  ο Δήμος…  

 Μέχρι 30 του μηνός είπατε Οκτωβρίου; ….Γνωστό εδώ και πάρα 

πολύ καιρό.  Γιατί  ήρθε τόσο πιεστικά,  να μην έχουμε μια 

γνωμοδότηση; Σε τόσα θέματα έχουμε γνωμοδότηση . .διότι  εδώ μπορεί 

να έχουμε νομικούς αλλά εδώ έχουν άλλο ρόλο. Δεν είναι νομικοί 

σύμβουλοι του Δήμου. Είμαι επιφυλακτικός.  Θέλω να βοηθήσουμε 

τους νέους αγρότες,  έχω την επιφύλαξή μου. Περιμένω να ακούσω 

όλους τους συναδέλφους αλλά θα  ήθελα όποια απόφαση πάρουμε εδώ 

μέσα να είναι ομόφωνη. Ομόφωνη. Εάν είναι να πάμε,  να πάμε όλοι 

μαζί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.  Ο κ.  Φωτιάδης δεν ζήτησε τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα και εγώ εάν χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν χρειαστεί .  Ο κ.  Αναστασιάδης.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή διανύουμε περίοδο χρεοκοπίας και επειδή ακόμα και μαϊντανό 

από την Βουλγαρία τον πουλάνε,  αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάρα 

πολύ, διότι  οι  αγρότες μας υποφέρουν,  να …βεβαίως να πουλάνε οι  

αγρότες τα προϊόντα τους,  βεβαίως εάν αυτοί . .  περνάμε περίοδο 

χρεοκοπίας . .Αυτά εδώ που γράφουν αυτοί στην Αθήνα που δεν ξέρουν 

τι  τους γίνεται . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  είναι όντως ένα σοβαρό θέμα το οποίο ταλανίζει  την 

τοπική κοινωνία και τους παραγωγούς κυριότ ερα και τους εμπόρους,  οι  

οποίοι  ασχολούνται με την λαϊκή εδώ και χρόνια,  από το 2009. Τα 

σφάλματα και τις  ολιγωρίες,  τις  εκλογικές σκοπιμότητες των 

πολιτικάντηδων δεν μπορούν να τα πληρώνουν οι  …Ο Δήμος,  οι  

δημότες . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα κινητά σας,  σας παρακαλώ .   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ο Δήμος και οι  δημότες πληρώνουν 2,5% με 150.000 ευρώ ετησίως για 

την συντήρηση των λαϊκών αγορών του Δήμου. Αυτά τα χρήματα τα 

πληρώνουν οι  δημότες.  Τα εισπράττουν με τα δημοτικά τέλη ο Δήμος 

και τα . .  Ευθύνη έχουν οι  διοικήσεις οι  πολιτικ ές και διοικητικές.  Εάν 

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκλεγμένη και διορισμένη εάν η 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ένα θέμα το οποίο τους απασχολούσε αλλά 

ήθελαν να πάρουν τις  ψήφους δεν το έλυναν,  αυτό είναι απαράδεκτο.   
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Προτείνω επομένως, για να μην μακρηγορώ να κλ είσουμε το 

παζάρι της . .  μια φορά ή δυο φορές,  αυτό τον μήνα ή τον άλλο μήνα, 

προκειμένου αυτοί οι  οποίοι  κοιμούνται και φέρανε την χώρα εδώ που 

την φέρανε και δεν θέλουν μετά να καλύπτονται από κάποιες άλλες 

. .προκειμένου να καταλάβουν ότι  έχουν ευθύνη, α ν μη τι  άλλο για να 

μην έχουν και ποινικές ευθύνες.  Αλλά πρέπει να . .ένας εισαγγελέας,  

σύμφωνα με αυτά που λέγονται έξω …αλλά αυτό περπατάει προς τα 

έξω προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν.   

Εγώ προσωπικά αγανακτώ με την συμπεριφορά α υτών οι  οποίοι  

λειτουργούν για λογαριασμό αυτών που δεν φταίνε.  …Φταίνε όμως 

αυτοί οι  οποίοι  . .ή είχαν κάποιους σκοπούς ιδιοτελείς .   

Ευχαριστώ. Οικολογικούς ιδιοτελείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Το θέμα των λαϊκών αγορών είναι ένα πολύ μεγά λο θέμα και έχει  

απασχολήσει και την . .και την Κ.Ε.Δ.Ε.,  γιατί  δεν ενδιαφέρει βασικά 

τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Αθηνών γιατί  μέσα από το νομοσχέδιο 

έχουν μέσα από τις  λαϊκές αγορές και τις  κεντρικές αγορές,  οπότε το 

θέμα παγώνει εφόσον δεν ενδιαφέρει Αθή να και Θεσσαλονίκη την 

υπόλοιπη Ελλάδα δεν θα την λογαριάσουμε καθόλου. Παρόλο που το 

έχει  εντάξει  . .και στο νομοσχέδιο σκούπα ουσιαστικά δεν έχει  γίνει  

τίποτα.   

 Ποιος είναι το πρόβλημα; Αυτή την στιγμή όλοι οι  Δήμοι της 

χώρας αλλά και ο Δήμος Σερρών πρέπ ει να πάρει από το ημερήσιο 

δικαίωμα των εμπόρων αλλά και των γεωργών και των παραγωγών 

περίπου 1 εκατ.  από τον Δήμο Σερρών. Για ψάξτε το να δείτε πόσα 
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λεφτά. Γιατί  ο Δήμος Σερρών . .400 χιλιάρικα. Ενώ ψάχνουμε σε μια 

εποχή που δεν υπάρχει μια δραχμή, ένα ε κατομμύριο ευρώ . .  στον 

Δήμο Σερρών και ο Δήμος Σερρών απασχολεί εργαζόμενους στην 

καθαριότητα, να τους πλένει ,  να τους καθαρίζει ,  να ξοδεύει  χρήματα 

και ουσιαστικά δεν εισπράττει  τίποτα.  Και δεν γίνεται προς αυτή την 

κατεύθυνση καμία κίνηση.  

 Θα δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο ζήτημα ακόμα. Όταν πλέον 

ξεκαθαρίσει  το νομικό καθεστώς και θα πληρώσουν αυτοί που δεν 

έχουν να πληρώσουν εδώ και τρία χρόνια,  πώς θα πληρώσουν; Θα 

πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις  μετά.  Τα λεφτά είναι πολλά. Αυτό είναι το 

πρόβλημα.  

Για μένα  οι λαϊκές αγορές έγιναν για τους παραγωγούς και τους 

αγρότες.  Για αυτό ξεκίνησαν και κατάντησαν οι  παραγωγοί και οι  

αγρότες να είναι στην άκρη και μόνο οι  λαϊκατζήδες να είναι μέσα 

στην λαϊκή. Αυτό είναι λάθος.  Αυτό που μπορεί να κάνει  ο Δήμος 

σήμερα και είναι νόμιμο και στην αρμοδιότητά τους είναι να εκδώσει 

την άδεια.  Τα χρήματα είναι υποχρεωμένη η Περιφέρεια να τα 

εισπράξει και πρέπει να κινηθούμε άμεσα και να στείλουμε προς την 

Περιφέρεια να εισπράξει τα χρήματα. Ο Δήμος δεν έχει  την 

δυνατότητα να εισπράξει χρήματα, μπορεί όμως να εκδώσει την άδεια.   

Είναι μέσα στα . .το λέει  ο νόμος να εκδώσει την άδεια για τους 

παραγωγούς για να μπορούν να πάνε εκεί  και παράλληλα να κινήσει 

την διαδικασία γρήγορα, πολύ γρήγορα να αρθεί αυτή η ιστορία και να 

μπορέσει η Περιφέρεια τα λεφτά τα οποία υπάρχουν,  εάν υπάρχουν,  

εφόσον τα έχουν καταθέσει,  εγώ πιστεύω ότι  δεν έχουν καταθέσει ούτε 

οι  έμποροι ούτε οι  αγρότες και να κινηθεί η διαδικασία να αποδοθούν 
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στον Δήμο περί 1 εκατ.  ευρώ. Σε δύσκολους καιρούς τα έχει  ανάγκη 

και ο Δήμος και όλοι οι  Δήμοι της χώρας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Σε γενικές γραμμές εγώ . .με τον κ.  Στεργίου θα ήθελα να κινηθώ. Αυτό 

το θέμα . .  είναι ότι  γύρω στα 18 με 20 άτομα κάθε Τρίτη από την 

θέσης της Καθαριότητας και από την Δημοτική Αστ υνομία 

απασχολούνται στην λαϊκή των Σερρών. Αυτά είναι εργατοώρες τα 

οποία κοστίζουν από 800 μέχρι 900 ευρώ για κάθε λαϊκή. Υπολογίστε 

το επί  52 εβδομάδες,  μιλάμε μόνο για τους εργαζομένους και τα 

καύσιμα των αυτοκινήτων. Δυο απορριμματοφόρα, το Σάββατο 

οδοκαθαριστές,  οδική αστυνομία.  Συνεπάγονται πάρα πολλά πράγματα 

και είναι απαράδεκτο ο Δήμος Σερρών να μην παίρνει  ούτε ένα ευρώ. 

Εάν είναι δυνατόν.  Όλα τα έξοδα τα κάνει  ο Δήμος.  Όλο το σκουπίδι  

μένει  στον Δήμο και δεν μπορούμε να εισπράξουμε.  

 Εγώ νομίζω ότι  υπάρχουν ευθύνες κάποιων κυρίων που 

προΐστανται κάποιων υπηρεσιών οι  οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν 

και θα πρέπει να αποδοθούν,  κύριε Πρόεδρε.   Δεν πάει άλλο. Πρέπει 

να τελειώσει το θέμα της λαϊκής μια και καλή.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ να έχω τον λόγο κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Νομίζω ότι  κάποιες διευκρινήσεις που έδωσα και δεν έγιναν 

κατανοητές ή κάποιοι  δεν θέλουν να τις  καταλάβουν.  Επανέρχομαι 

λοιπόν και λέω, μέχρι και τον 8 ο  νομίζω του ΄09 οι  Δήμοι απευθείας με 

μπλοκάκι εισέπρατταν από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται 

είτε ως έμποροι είτε ως παραγωγοί επιτόπου.  

Άρα δεν υπήρχε απώλεια εσόδων και έπρεπε κάθε Δήμος να 

εισπράξει ο ίδιος τα δέοντα για την παροχή υπηρεσίας που ανέφερε ο 

κ.  Χράπας.   

 Είπα  στο δεύτερο εξάμηνο, δεν θυμάμαι ακριβώς,  του ΄09 για 

μένα κακώς, προσέξτε,  έπρεπε να καταβάλει,  ξαναλέω, ο 

ενδιαφερόμενος το σύνολο για την δραστηριότητα, το σύνολο του 

έτους στον λογαριασμό που ανοίξαμε.  Επί της ουσίας το ημερήσιο 

δικαίωμα μειώθηκε στο μισό.   

Αυτά δηλαδή που εισέπραττε ο Δήμος παζάρι –παζάρι,  λαϊκή –

λαϊκή ήταν διπλάσια από αυτά που έπρεπε να καταβάλει ο 

ενδιαφερόμενος για κάθε μέρα παρουσίας.  Όμως μπήκε το θέμα, εγώ 

δεν ξέρω πόσες μέρες θα πάω στην λαϊκή, γιατί  να τα προκαταβάλω; 

Και στην συνέχεια,  βεβαίως,  θα έπρεπε από αυτόν τον λογαριασμό να 

πάνε αντίστοιχα στους Δήμους τα ποσά.  

 Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι προς διερεύνηση και βεβαίως 

σήμερα ερχόμαστε και λέμε,  παραδείγματος χάρη, τον προηγούμενο 

μήνα πήρε η Βέροια απόφαση τώρα, κύρ ιε Γαλάνη. Η Βέροια πήρε 

τώρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Και αυτή την περίοδο ακόμη τώρα είναι σε εξέλιξη τα πράγματα. 

Μπορούμε λοιπόν,  τουλάχιστον για το διάστημα που μας αφορά, . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το εξάμηνο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι .  Να πάμε πίσω, όπως είπαν οι  κύριοι  συνάδελφοι,  να τα 

αναζητήσουμε.  Εάν λοιπόν τα αναζητήσουμε με βάση τις  παρουσίες 

για το ΄09 και το ΄10,  έπρεπε ο Δήμος να έχει  εισπράξει.  Εάν έπρεπε 

να ξεκινήσει αλλιώς πως η διαδικασία αρχές του ΄11,  αυτά νομίζω ότι  

είναι προς διερεύνηση και προς διευκρίνιση και προς είσπραξη. 

Μπαίνει  όμως ένα θέμα. Πόσες παρουσίες έκανε ο κάθε ένας στην 

λαϊκή; Θα εισπράξουμε το σύνολο;  

Εκεί νομίζω ο κ.  Γαλάνης πήγε να διευκρινίσει ,  διότι   εκεί  οι  

έμποροι και οι  παραγωγοί αρνούνται να τ ο κάνουν.  Λέει  ότι  εγώ πάω 

στην λαϊκή όταν έχω εμπόρευμα. Γιατί  να πληρώσω για ολόκληρο το 

έτος;   

 Αυτό το στοιχείο είναι το οποίο νομίζω διαφοροποιεί  την 

προηγούμενη κατάσταση με την σημερινή και ξανά διευκρινίσω ότι  το 

ημερήσιο δικαίωμα για την παρουσίασ η στην λαϊκή μειώθηκε επί της 

ουσίας,  όμως μπήκε ότι  θα έπρεπε να προκαταβληθεί για το σύνολο 

του έτους.  Εκεί είναι η ένσταση των δραστηριοποιούμενων στο σύνολό 

τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα αυτό το κληρονομήσαμε εμείς  απ ό την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση. Όταν επισκεφτήκαμε την Περιφέρεια τα λεγόμενα του 
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υπαλλήλου εκεί  ήταν τα εξής:  Το ΄10 ζητήθηκε απόφαση Νομαρχιακού 

Συμβουλίου έτσι ώστε να προκαθορίσετε το ποσοστό που θα πήγαινε 

στον Δήμο, όπως ψηφίσατε την προηγούμενη φορά.   

 Από την δική μας Νομαρχία όμως, ο τότε Αντινομάρχης 

Οικονομικού έστειλε έγγραφο μόνος του από ότι  φαίνεται χωρίς να 

υπάρχει απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου και έλεγε ότι  το ποσό 

είναι αυτό και αυτό,  πράγμα που η Περιφέρεια δεν το έλαβε υπόψη 

της.  Είναι έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι ώστε στην ουσία δεν μπορούσε να μπει κανένα ευρώ πλέον σε 

αυτόν τον λογαριασμό, έτσι ώστε να μας αποδοθεί.  Εμείς το ΄11 και το 

΄12 δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να 

ενημερώσουμε,  όπως ενημερώσαμε  την Περιφέρεια.  Στείλαμε έγγραφο, 

όπως οφείλαμε να κάνουμε,  απάντηση δεν πήραμε ακόμη.  

Στο Υπουργείο πήγαμε και εγώ πήγα και ο κύριος Γαλάνης πήγε 

και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι  άλλο. Ψάχνω να βρω τον τρόπο πως 

κάποιοι  άλλοι που οφείλουν να μας δώσουν τα χρήματα που μας 

αναλογούν,  δεν μας τα δίνουν.  Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι ακριβώς.  

Γι΄ αυτό βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το δίλημμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δευτερολογία επί του θέματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε μια διευκρίνιση μπορώ να ζητήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ανέφερε ο κ.  Δινάκης,  δεν ξέρω εάν έγινε αντιληπτό,  είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση η έκθεση από εμάς της αδείας να έχει  απόδειξη πληρωμής;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι σημαντικό νομίζω.  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Λοιπόν,  στον νόμο, στα δικαιολογητικά δεν …αλλά μετά υπάρχουν 

άλλοι νόμοι που λένε ότι  η είσπραξη του ημερησίου είναι 

υποχρεωτική.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μετά την έκδοση της αδείας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την ανανέωση.  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Όχι,  δεν αναφέρει κάτι  τέτοιο για την ανανέωση ή όχι .  Δεν 

διευκρινίζει .  Λέει  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση …η καταβολή κάπου ποσού;  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Δεν διευκρινίζεται έτσι.  Εάν διευκρινιζόταν δεν θα είχαμε το 

πρόβλημα …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στα δικαιολογητικά αναφέρεται …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι είναι το ημερήσιο δικαίωμα, με συγχωρείτε;  Ημερήσιο δικαίωμα 

είναι ότι  πάω στην λαϊκή και πληρώνω το μισό για να πηγαίνω στην 

λαϊκή. Άρα.. .σύμφωνα με τον νόμο δεν χρειάζεται το . .αυτό σημαίνει  

ότι  μεταγενέστερα, μετά την έκδοση της αδείας πρέπει να το 

πληρώσουμε.  Το πρέπει να  το πληρώσω έχει  να κάνει  με τον 

λογαριασμό, ο οποίος είναι απενεργοποιημένος.  Ας το ενεργοποιήσει,  

επιτέλους,  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε συνεννόηση με την 

Περιφέρεια,  να μπορούν οι  άνθρωποι να . .  εκεί  και εσείς  τις  

ανανεώσεις με την Δημοτική Αστυνομία να  τις  ελέγχετε,  έτσι ώστε να 

εισπράττουμε και εμείς  το ποσοστό που μας αναλογεί .   

Είναι πολύ απλά τα πράγματα αλλά υπάρχουν κάποιοι  

καρεκλοκένταυροι στην Αθήνα που ο κ.  Δήμαρχος του συναντά πολύ 

συχνά, γιατί  σε όποια θέματα κατεβαίνει  στην Αθήνα το 

αντιλαμβάνεται αυτό,  είναι αλήθεια,  κύριε Πρόεδρε,  οι  οποίοι  εδώ και 

ενάμιση χρόνο . .αυτό το θέμα. Ούτε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τον 

Γενικό Γραμματέα του Εμπορίου ούτε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με 

την Περιφέρεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογίες συνάδελφοι.   Ο κ.  Δινάκης,  ο κ.  Στεργίου.  Ο κ.  

Μηλίδης και ο κ.  Φωτιάδης και ο κ.  Αναστασιάδης.  Ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε μετά από την διευκρίνιση που είχαμε από την κυρία 

Μέλιου και από τον κ.  Γαλάνη, πιστεύω ότι  εφόσον δεν είναι 

. .μπορούμε να εκδώσουμε την άδεια μ ε ομόφωνη απόφαση, ταυτόχρονα 

όμως από αύριο κιόλας να γίνει  η διαδικασία για …Τους παραγωγούς 
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σε αυτούς τους καιρούς είναι ανεπίτρεπτο να μην μπορεί να πουλήσει 

τα προϊόντα του.  Εδώ που φτάσαμε δηλαδή, εάν φτάσαμε να μην 

μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα του ,  τότε θα μας . .οι  πάντες.   

 Να είναι ομόφωνη η απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  κύριε Αντιδήμαρχε,  ο Δήμος Σερρών για το ΄09 

και για το ΄10 έχει  ενεργό λογαριασμό και ενδεχομένως,  θα μπορούσε 

να διεκδικήσει χρήματα. Ο λογαριασμός ήταν ενεργός.  Για το ΄11 και 

για το ΄12 …  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Όχι,  31-12-2010, συγνώμη, όλοι οι  λογαριασμοί οι  παλαιοί…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα αυτό λέω και εγώ. Για το ΄09 και το ΄10 η Οικονομική Υπηρεσία 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενεργοποίησε λογαριασμό στ ην 

Εθνική Τράπεζα, εάν δεν κάνω λάθος.  Αυτός λοιπόν,  υφίστατο.  Για το 

΄11 και για το ΄12 αυτός είναι ανενεργός.  Εάν τώρα, όπως σας είπα το 

παράδειγμα της Βέροιας,  …  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο σας λέω εγώ τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι χρήματα υπήρχαν μέσα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Έχετε δίκαιο ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο όμως, δεν θα καταλήξουμε πουθενά και το θέμα 

μας δεν είναι τι  έγινε το ΄09 ή το ΄10.  Εντάξει  διευκρινιστικά αλλά ας 

περάσουμε στο συγκεκριμένο θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για το ΄11 και για το ΄12 μπαίνει  ένα θέμα, εάν μπορεί τώρα η 

Περιφερειακή Διοίκηση να πάει  και να έχει  ισχύ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη ας μην το πλατειάζουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν το πλατειάζουμε,  απλώς ήθελα να διευκρινίσω για το πώς 

λειτούργησε στο παρελθόν το ημερήσιο δικαίωμα και πως στην 

συνέχεια κάποιοι  πήγαν να το διαχειριστούν αλλά δεν βοήθησαν επί 

της ουσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ έχω να κάνω μια συγκεκριμένο πρόταση. Αυτή την στιγμή θύματα 

αυτής της κατάστασης είναι οι  παραγωγοί,  που οι  παραγωγοί,  το 

τονίζω ακόμα για μια φορά, έπρεπε να ήταν η κυρίαρχη δύναμη στις  

λαϊκές και δυστυχώς είναι η μειοψηφία.   

 Ο Δήμος βάσει του νόμου δικαιούται και πρέπει και δεν είναι 

μέσα δικαιολογητικά, πρέπει . .Εάν δεν εισπραχθεί το κέρδος ή όχι ,  

είναι άλλο. Καταρχήν ερωτώ, είναι κανείς  νόμιμος στο παζάρι από 

τους εμπόρους; Είναι κανείς;  Όχι.  Όλοι είναι παράνομοι.  Δεν έχουν 
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πληρώσει ημερήσιο τέλος από το ΄09,  το ΄10,  το ΄11 και το ΄12.  Άρα 

επομένως . .το Δημοτικό Συμβούλιο τους παραγωγούς που πρέπει άμεσα 

να πάρουν την καλύτερη θέση, να πουλούν τα προϊόντα τους;   

 Άρα επομένως, πρέπει άμεσα, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου όλοι,  να βγάλει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να 

εκδώσει τις  άδειες στους παραγωγούς,  να τους βοη θήσουμε τους 

ανθρώπους να δώσουν σε τέτοιους δύσκολους καιρούς να δώσουν τα 

προϊόντα.   

 Παράλληλα, πρέπει να κινηθεί προς τον Περιφέρεια να 

ενεργοποιηθεί  ο λογαριασμός αυτός που παραμένει  ανενεργός ΄11 και 

΄12.   

Τα μεγάλα θύματα αυτής της ιστορίας είναι οι  παραγωγοί από 

την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά είναι οι  Δήμοι,  οι  οποίοι  

ξοδεύουν τεράστια ποσά και δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ και 

περισσότεροι οι  υπηρεσίες. .  Αυτή είναι η ιστορία και δυστυχώς το 

κεντρικό κράτος των Αθηνών κωφεύει,  γιατί  δεν ενδιαφέρει ούτε την 

Αθήνα ούτε την Θεσσαλονίκη. . .και είναι μόνο οι  Περιφερειακοί 

Δήμοι.  Σας ανέφερα ποσά τα οποία τα οποία,  παρόλο που η ΠΕΔ το 

έχει  βάλει στην Κ.Ε.Δ.Ε. και το έχει  βάλει στο υπουργείο δεν 

νομοθετούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τελειώνοντας και αυτό κύριε Αντιδήμαρχε,  προτείνουμε το ότι  να 

κάνουμε μια τελευταία υπόμνηση στην Περιφερειακή Ενότητα, μια 

τελευταία υπόμνηση και στην συνέχεια,  εάν δούμε ότι  συνεχίζουμε με 

την ίδια αντιμετώπιση, να ασκήσετε ποινική δίωξη, να κάνετε ποινι κή 
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δίωξη κατά παντός υπευθύνου. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορηθείτε 

μεθαύριο εσείς  ή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ότι  δεν φροντίζουμε να 

. .  τα έσοδα του Δήμου.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. . . .και να σαπίσουν τα προϊόντα στα χωράφια επειδή είμαστε ανίκανοι 

να φροντίσουμε …Παράλληλα όμως θα πρέπει η διοίκηση να στείλει  

. .και να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δινάκη.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  θέλω να πω ένα, σε ένα σημείο να 

αναφερθώ. Και τυπικά και ουσιαστικά ο Δήμος δεν  διαπράττει  

παρανομία,  εφόσον δεν ζητείται μέσα στα αρχικά δικαιολογητικά 

προκειμένου να εκδοθεί η άδεια.  Κατά συνέπεια εμείς  ως Δήμος 

έχουμε υποχρέωση να εκδώσουμε την άδεια και μετά να δούμε το πώς 

θα μαζέψουμε τα λεφτά.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε θέλετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλώς στείλαμε έγγραφο και στην Περιφερειακή Ενότητα και στην 

Περιφέρεια και θα ξανά στείλουμε και θα ξανά πιέσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα λοιπόν η απόφαση …  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πήγαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι για να κλείσουμε το θέμα, ομόφωνα 

συναινεί  και συμφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση αδειών.  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Εάν μου επιτρέπετε λίγο να πω κάτι στον κ.  Μηλίδη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κα ΜΕΛΙΟΥ:  

Είπατε ότι  δεν υπάρχει νομική κάλυψη. Μόλις έμαθα ότι  έχετε 

συμβούλιο σήμερα και επειδή έχω μεγάλη αγωνία,  έρχονται οι  

παραγωγοί και δεν ξέρω τι  να κάνω, γι΄ αυτό το φέραμε έτσι αλλά 

σίγουρα και ο κ.  Αμαξόπουλος δεν θέλει  κάτι  διαφορετικό από αυτά 

που λέω. Δηλαδή τον ερεύνησα τον νόμο πριν,  δεν ήρθαμε έτσι 

πρόχειρα.  Και ο Αντιδήμαρχος το …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν είπα ότι  είναι διαφορετικό πράγμα ο νομικός σύμβουλος.   

 

Σχετικά με το ημερήσιο δικαίωμα των λαϊκών αγορών του Δήμου 

Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:685 /2012)  

…………………  

 

Γνωμοδότηση προς την Αποκεντρωμένη Διεύθυνση για τον αριθμό  

 αδειών υπαίθριου   στάσιμου εμπορίου   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:685Α/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  με ένα ψήφισμα από τον 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Σερρών.  

 Το ψήφισμα αυτό απευθύνεται προς τον Δήμαρχο και φυσικά 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

 Κύριε Δήμαρχε,  

 Σε συνέχεια της κοινοποίησης της επιστολής που αποστείλαμε 

προς τον υπουργό Παιδείας με θ έμα την κάλυψη των κενών μουσικών 

ειδικοτήτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, σας αποστέλλουμε τα 

αιτήματα του Συλλόγου μας και παρακαλούμε για την έκδοση σχετικού 

ψηφίσματος συμπαράστασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

39 

 Γνωρίζοντας την εκτίμησή σας στο έργο του Μ ουσικού Σχολείου 

Σερρών στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας αλλά και την 

γενικότερη συνεισφορά στην παιδεία του τόπου μας,  ε ίμαστε βέβαιοι ότι  

θα εισηγηθείτε  την έκδοση του ψηφίσματος και ότι  θα κάνετε ότι  ε ίναι 

δυνατόν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας γ ια την επίλυση των 

θεμάτων.  

 Με τιμή,   

 Το Δ.Σ.  

 

 Λοιπόν,  ομόφωνα νομίζω το Δημοτικό Συμβούλιο συναινεί  και 

συμφωνεί γι΄ αυτό το ψήφισμα.  

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα του  

Συλλόγου του Μουσικού Σχολείου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΨΗΦΙΣΜΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 686 /2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως συνηθίζεται και κάνουμε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  μια 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή με την Αντιδήμαρχο Παιδείας την κυρία 

Μπιτζίδου.  Από την παράταξή σας κύριε Μηλίδη; Ο κ.  Κατιρτζόγλου. 

Η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Κοτρώνης και από την παράταξή  σας κ.  

Φωτιάδη;  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε,  είναι ένα ψήφισμα το οποίο …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την κυρία Δρίγκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου θα επιληφθείτε του ψηφίσματος αυτού. Το ραντεβού 

για αύριο βολεύει,  κυρία Μπιτζίδου;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα τηλεφωνηθείτε μεταξύ σας και θα  κανονίσετε το ραντεβού. Θα 

συντάξετε το ψήφισμα και θα το στείλετε.   

 Πάμε σε απάντηση σε ερώτηση της δημοτικής παράταξης του 

Δημοτικού Συμβουλίου με την επωνυμία «Δυναμική Πορεία 

Ανάπτυξης».   

 

 Προς τον κ.  Δήμαρχο Σερρών  

 Από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο  έχουμε αυτή την 

ερώτηση.  

 Προς τον κ.  Πέτρο Αγγελίδη,   

 Κύριε Δήμαρχε,  

 Από όσα γνωρίζουμε από τον μήνα Ιούλιο του ΄11 ο Δήμος μας 

κάνει  ο ίδιος την διαχείριση του ΧΥΤΑ στο Μετόχι (αυτοδιαχείριση,  

διακοπή παρουσίασης εργολάβου).  Ερωτάστε λοιπόν,  κύ ριε  Δήμαρχε,  γ ια 
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τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης και γ ια την υφιστάμενη κατάσταση 

του γενικότερου χώρου του ΧΥΤΑ και ε ιδικότερα:  

Πρώτον.  Ποιος ήταν το συνολικό κόστος της λειτουργίας της 

περιόδου;  

Δεύτερον.  Ποια μέσα επακριβώς χρησιμοποιήθηκαν κατά την  

λειτουργία (μηχανήματα, εργολαβίες,  εργατικό δυναμικό) από τον Δήμο 

μας;  

Τρίτον.  Τηρήθηκαν οι  προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι κατά 

την λειτουργία και αποκαταστάθηκε ο γενικότερος χώρος σύμφωνα και 

με τ ις  παρατηρήσεις των ελεγκτών περιβάλλοντος;  

Τέταρτον.  Εάν τελικά η επιλογή αυτή κρίνεται ικανοποιητική από 

εσάς;  

Η παρούσα ασκείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

Με τιμή,   

Ο κ. Φωτιάδης.   

 

Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κ.  Χράπα να δώσει απάντηση στην 

ερώτηση της παράταξης του κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όπως γνωρίζετε από 1 Ιουνίου του ΄11 διαχειριζόμαστε με 

πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής και με ομόφωνη απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής τον ΧΥΤΑ του Δήμου μας,  του Δήμου Σερρών 

του Μετοχίου με προσωπικό του Δήμου.  

 Έως στις  14 Φλεβάρη τον είχαμε,  τον διαχειριζόμασταν με 

προσωπικό. Μετά από εκεί  μπήκε ένας ιδιώτης με διαγωνισμό, ο 
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οποίος διαχειρίζεται τις  κατηγορίες του ΧΥΤΑ.  Την οργάνωση, την 

επικάλυψη και τους περιβαλλοντικούς ελέγχους.   

 Οι δαπάνες για το πρώτο οκτάμηνο από Ι ούνιο έως και αρχές 

Φλεβάρη, μέχρι και τον Ιανουάριο του ΄12,  δηλαδή αρχές Φλεβάρη της 

διαχείρισης είναι οι  εξής:  

 Εάν θέλετε να σας πω αναλυτικά τις  μισθοδοσίες,  πόσα είναι 

καύσιμα, έργα ή στο σύνολο; Πώς τα θέλετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναλυτικά.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αναλυτικά. Μισθοδοσίες μονίμου και του εκτάκτου προσωπικού για το 

πρώτο οκτάμηνο είναι 80.000 ευρώ. Τα καύσιμα είναι 34.242. Τα 

λιπαντικά είναι 3.500. Τα διάφορα έργα που έγιναν μέσα στο πρώτο 

οκτάμηνο είναι για την συντήρηση του βιοαερίου,  για τα . .  και την 

περίφραξη είναι από 6.970, είναι 20.910 στο σύνολο.  

 Η εργολαβία των περιβαλλοντικών ελέγχων του ΧΥΤΑ για 

τέσσερις μήνες,  τέσσερις μήνες που ξεκίνησε από τον Αύγουστο είναι 

6.000 ευρώ η αναλογία για το τετράμηνο. Η μίσθωση μηχανημάτων για 

έξι  μήνες είναι 16.000 από την Περιφέρεια και τα έργα επικάλυψης 

πρανών που έγιναν στο πρώτο οκτάμηνο είναι 12.000 ευρώ.  

 Το σύνολο αυτών είναι 173.000 από το πρώτο οκτάμηνο. 

172.576.  Έχουμε το οκτάμηνο της αυτοδιαχείρισης.   

 Όσον αφορά τον υπόλοιπο χρόνο από τον Φλεβάρη  έως και τον 

Σεπτέμβρη, οι  δαπάνες είναι οι  εξής:  μισθοδοσίες μονίμου 

προσωπικού, δεν είχαμε συμβασιούχους,  30.000 ευρώ. Καύσιμα 

17.377.  Λιπαντικά 1.800 ευρώ περίπου.  Κατ’ εκτίμηση τα λιπαντικά.   
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Τα έργα που κάναμε είναι οι  εξωτερική οδοποιία και ο 

καθαρισμός φρεατίων και ανέρχονται στο ποσό των 13.735 ευρώ. Η 

εργολαβία των περιβαλλοντικών ελέγχων στα 10.500.  . .μηχανημάτων 

που αναλογεί  στον υπόλοιπο χρόνο είναι τα 18.666 ευρώ και η 

εργολαβία της διαχείρισης του ΧΥΤΑ στα 62.637 ευρώ. Ανταλλακτικά 

και επισκευές 11.223.  

 Στο σύνολο είναι 175.831. Σύνολο 15μήνου 175 και 172,  350 

χιλιάρικα περίπου ευρώ.  

 Σε σχέση με το ΄10 που είχαμε 350 χιλιάρικα από τον εργολάβο 

συν Φ.Π.Α.,  430,  πληρώσαμε το ΄10 από το Ιούνιο,  1 Ιουνίου μέχρι 31 

Μαΐου, από 1 Ιουνίου του 2010  μέχρι 31 Μαΐου του  ΄11 πληρώσαμε 

430 χιλιάρικα μαζί με το Φ.Π.Α. στον εργολάβο τότε.  Εμάς μας βγήκε 

τώρα 350. Γύρω στα 80 χιλιάρικα λιγότερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το διάστημα με τον εργολάβο;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Από 1-6-10 μέχρι 31 -5-11.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραπάνω ήταν.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τα στοιχεία που σας παραθέτω είναι για το ετήσιο.   

 Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας,  για τα μηχανήματα και τα 

μέσα, μέχρι να μπορέσουμε να μισθώσουμε τα μηχανήματα  η 

διαχείριση γινόταν με ένα. . .του Δήμου Σερρών, ένα φορτηγό και έναν 

. .  και το βυτιοφόρο του Δήμου Σκουτάρεως.   

 Από 24 Αυγούστου του ΄11 αντικαταστάθηκαν ο φορτωτής και το 

φορτηγό του Δήμου με φορτωτή και . .από την Περιφέρεια και ένα 
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φορτηγό το οποίο έμεινε για λίγο καιρό και μετά το χρειάστηκε η 

Περιφερειακή Ενότητα και το επιστρέψαμ ε.   

 Ως τον Ιούλιο του ΄12 ο φορτωτής ήταν στο ΧΥΤΑ. Μετά τον 

Ιούλιο του ΄12 το χρειάστηκε η Περιφέρεια,  ήταν στης συμβατικές 

υποχρεώσεις,  είχε να κάνει  κάποια έργα αντιπλημμυρικά . .  και τον 

πήραν επειδή τον χρειαζόντουσαν. Και μέχρι σήμερα έχουμε μόνο τον  

. .της Περιφέρειας.  Αυτό όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας.   

 Το τρίτο ερώτημά σας είναι εάν τηρήθηκαν οι  περιβαλλοντικοί 

όροι.  Η άποψη της δημοτικής αρχής και της υπηρεσίας και του 

διαχειριστή του ΧΥΤΑ είναι ότι  οι  περιβαλλοντικοί όροι όντως 

τηρήθηκαν. Στις  17 Ιουνίου επισκέφτηκαν το ΧΥΤΑ οι επιθεωρητές 

περιβάλλοντος από το ΥΠΕΧΩ. Μας έκαναν αρκετές παρατηρήσεις.   

Κάποιες από τις  παρατηρήσεις αυτές δεν μπορούσαμε να τις  

κάνουμε,  τις  είχαμε εντάξει  στα έργα επέκτασης του ΧΥΤΑ, όπως είναι 

η ασφαλτόστρωση, όπως είναι η . . ,  όπως είναι ο χώρος δειγματοληψίας 

του ΧΥΤΑ. Αυτά τα έργα ήταν μεγάλα και δεν μπορούσε ο Δήμος σαν 

Δήμος να τα κάνει .  Τα είχαμε εντάξει  στην μελέτη επέκτασης και εάν 

θα γινόταν η επέκταση του ΧΥΤΑ τότε θα γινόταν και αυτά τα έργα.  

Κάποιες άλλες παρατηρήσεις που μας είπαν ότι  είναι ελλείψεις 

είναι κάποιες αδειοδοτήσεις που μας ζήτησαν και κάποια σχέδια.  

Όντως δεν είχαμε την άδεια περιβαλλοντικών όρων για άλλαξε ο 

Δήμος Σερρών, μεγάλωσε, ο όγκος των απορριμμάτων ήταν 

διαφορετικός από τον προβλεπ όμενο που πήραμε τους όρους 

παλαιότερα και έπρεπε να πάρουμε καινούργιους όρους,  καινούργια 

αδειοδότηση.  

Αλλά εκτός από αυτό είχαμε,  μας ζήτησαν . .  τα σχέδια 

αντιμετώπισης κάποιων αναγκών, τα οποία υπήρχαν … Το πρόγραμμα 
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πυρασφάλειας του ΧΥΤΑ. Κάποια έγγρ αφα δηλαδή και σχέδια τα 

οποία δεν τα είχαμε εκείνη την στιγμή,  ο διαχειριστής δεν τα είχε μαζί  

του για να τα δείξει .  Ήταν μερικές . .  πήγαν στον ΧΥΤΑ, σημείωσαν 

ότι  δεν τα είχαμε και φύγανε.   

Μετά τα υποβάλλαμε βέβαια με απολογητικό υπόμνημα, τα 

υποβάλαμε  όλα αυτά και λύθηκε το θέμα.  

Και κάποιες άλλες παρατηρήσεις οι  οποίες όντως ήταν 

παρατηρήσεις και φροντίσαμε να τις  διορθώσουμε το επόμενο 

διάστημα. Όπως είναι η περίφραξη. Κάμαμε περίφραξη . .  μέσα στον 

ΧΥΤΑ, κατασκευάστηκε η δεξαμενή . .  έγινε δενδροφύτε υση εκεί  που 

είναι 150…, τοποθετήθηκε ηλεκτρονική μπάρα στην παλαιά είσοδο, 

επικαλύφθηκαν τα πρανή, κατασκευάστηκα καινούργιο δίκτυο 

ομβρίων, συντηρήθηκε η εσωτερική οδοποιία,  συντηρήθηκε το δίκτυο 

βιοαερίου και το δίκτυο . .  και γινόταν καθημερινή επικάλυψ η των 

απορριμμάτων.  

Ως προς τις  αδειοδοτήσεις,  έγινε ανάθεση μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση της ισχύουσας 

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ. Είμαστε σε 

εξέλιξη να αδειοδοτηθεί.   

Στην περιβαλλοντική παρακολούθηση του Χ ΥΤΑ έχουμε την 

καθημερινή καταγραφή των εισερχομένων και με νέες χημικές 

αναλύσεις  τα λύματα εισόδου του Βιολογικού και αναλύσεις στα 

επεξεργασμένα λύματα από την έξοδο του Βιολογικού.  

 Επίσης,  έχουμε και στα υπόγεια ύδατα αναλύσεις …  

 Στις 8 Οκτωβρίου του ΄12 το σύνολο των αστικών απορριμμάτων 

οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου σύμφωνα με . .  της Κεντρικής 

Μακεδονίας. .  το γνωρίζετε όλοι σας.   
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 Ο χώρος του ΧΥΤΑ του Δήμου μας όμως στο Μετόχι,  εάν και δεν 

δέχεται απορρίμματα, πρέπει να παρακολουθείται σε καθη μερινή βάση 

διότι  έχουμε και παραγωγή . .και βιοαέριο.   

 Επίσης φυλάσσεται με φύλακες για να μην πάει κάποιος ιδιώτης 

να πετάξει  απορρίμματα και να είναι ξεσκέπαστα ή πάει κάποιος και 

κάνει  κάποια δολιοφθορά.  

 Έχουμε βέβαια και τον χώρο τον αδρανών όπου συ γκεντρώνονται 

εκεί  όλα και τα μπάζα και τα παλαιά έπιπλα και τα κλαδιά και ότι  άλλο 

μπορεί να πετάξει  κάποιος που δεν χωράει στον κάδο, που και αυτός ο 

χώρος χρειάζεται φροντίδα και επικάλυψη.  

 Έχουμε τώρα σε εξέλιξη την εργολαβία της αποκατάστασης του 

ΧΑΔΑ του Προβατά.  

 Στις 31 Οκτωβρίου είναι ο διαγωνισμός.  Εκεί προβλέπεται να 

μεταφερθούν όλα τα απορρίμματα και το μολυσμένο έδαφος από το 

. .του Προβατά στον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. Μόλις ολοκληρωθεί 

αυτή η ενέργεια στην συνέχεια εμείς  θα κάνουμε όλες τις  ε νέργειες για 

την οριστική παύση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Σερρών και την 

περιβαλλοντική αντικατάσταση.  

 Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα για το τρίτο ερώτημά μας.  Και στο 

τέταρτο ερώτημα, η απάντηση είναι ευθαρσώς ναι.  Είμαστε 

ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, γιατ ί  όντως λειτουργήσαμε αρκετά 

παμπάλαιο με τα τόσα προβλήματα που είχε,  εξασφαλίσαμε έναν χώρο 

να πετάμε τα σκουπίδια μας με ένα κοστολόγιο αναμενόμενο.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. ¨  

Σχετικά με την επερώτηση της δημοτικής παράταξης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών με την επωνυμία 
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«Δυναμική πορεία Ανάπτυξης» σχετικά με την διαχείριση του  

ΧΥΤΑ  

 

ΠΡΑΚ. 2-25-2012  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε δυο επερωτήσεις οι  οποίες κατατέθηκαν σήμερα προς το 

προεδρείο.   

 Η μια επερώτηση από την δημοτική παράταξη του Δήμου Σερ ρών 

«Δημοτική Πορεία Ανάπτυξης με θέμα: Επερώτηση σχετικά με την 

παραχώρηση δημοτικής έκτασης –σήμερα αθλητικών εγκαταστάσεων –  

στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας.   

 Και από τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Κατιρτζόγλου έχουμε 

επερώτηση σύμφωνα πάντα με το άρθρο 10,  παράγραφος 10 του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Προς τον κ.  Δήμαρχο.  

 Διαχρονικά διάφοροι Σερραίοι ευπατρίδες . .  υπέρ του Δήμου 

Σερρών κληροδοτήματα ορίζοντας με την διαθήκη τους και τους 

κοινωφελής σκοπούς . .  των οποίων θα διατίθεντα ι τα έσοδα  από την 

διαχείριση των κληροδοτημάτων αυτών.  

 Με τα δεδομένα αυτά παρακαλούμε να απαντηθούν τα εξής 

ερωτήματα:  

 Πρώτον.  Ποια κληροδοτήματα έχουν συσταθεί υπέρ του Δήμου 

Σερρών;  
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 Δεύτερον.  Ποιος είναι ο διαχειριστής που έχει  οριστεί  από τον . .  

και ε ίναι αρμόδιος για την οικονομική διαχείριση του κάθε 

κληροδοτήματος;  

 Τρίτον.  Ποιος είναι ο συγκεκριμένος κοινωφελής σκοπός την 

εξυπηρέτηση του οποίου όρισε ο κάθε διαθέτης;  

 Τέταρτον.  Ποια είναι τα έσοδα από την διαχείριση ενός εκάστου 

κληροδοτήματος από της συστάσεώς του έως σήμερα;  

 Πέμπτο.  Σε ποιες ενέργειες έχει  προβεί ο Δήμος για την υλοποίηση 

των κοινωφελών σκοπών που όρισε ο διαθέτης κάθε κληροδοτήματος;  

 Έκτο. Σε ποιες ενέργειες έχετε  προβεί εσείς προσωπικώς για την 

υλοποίηση των κοινωφελών σκοπών που όρισε ο διαθέτης κάθε 

κληροδοτήματος;  

 Μετά τιμή,  

 Βασίλειος Κατιρτζόγλου  

 Δημοτικός σύμβουλος.   

 

 Μπαίνουμε κυρίες και κύριοι  ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη. Πάλι από την Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης.  

 

 Προς τον Δήμαρχο Σερρών Κ. Πέτρο Αγγελίδη.   

 Κύριε Δήμαρχε,   

Από όσα γνωρίζουμε από τον μήνα Ιούλιο του 2011 ο Δήμος μας κάνει  ο 

ίδιος την διαχείριση του ΧΥΤΑ στο Μετόχι.   

 Αυτοδιαχείριση.   
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 Η ερώτησή σας που είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να κάνουμε κύριε Χρυσανθίδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά λάθος μαζί με τα άλλα έγγραφα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν.  Η επερώτηση είναι πάλι από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη 

«Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης».   

 

 Προς τον Δήμαρχο Σερρών.  

 Κύριε Δήμαρχε,   

 Σε συνέχεια της ερώτησης της παράταξής μας από προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την δημόσια διάθεση ελαιολάδου,  στην 

οποία προχώρησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  κύριος Δήμου, 

δηλώσατε και ζητήσατε να προσκομίσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

σε σας προσωπικά όσα στοιχεία  επιπλέον προκύψουν για την παραπάνω 

ενέργεια,  στα οποία κρίνουμε ότι  διευκρινίζουν το επιλήψιμο και 

παράνομο της ανωτέρω δράσης.   

 Σήμερα συγκεκριμένα σας προσκομίζουμε,  (διότι  μόλις χθες 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία σας ),  όλα τα στοιχεία και ε ιδικότερα τις  

δυο χημικές αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους από την 

γνωμάτευση των οποίων προκύπτει  ότι  ο ελαιόλαδο που διανεμήθηκε 

από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ήταν μη κανονικό 

για την κατηγορία που δηλώνεται.  
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 Παρακαλούμε για τ ις  δικές σας ενέργειες.  Σε συνέχεια των 

δεσμεύσεών σας εντός της παρούσας αίθουσας περί ανάληψης 

πρωτοβουλίας από εσάς και εάν και εφόσον προσκομιστούν στοιχεία για 

την τ ιμωρία του οποιουδήποτε παραβάτη ενόχου,  έστω και εάν χρειαστεί  

να πάτε ο ίδιος στον κ.  Εισαγγελέ α Σερρών.  

 Η παρούσα ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 4,  παράγραφος 1,  

εδάφιο 4 και 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Ως συνημμένα προσκομίζονται δέκα φύλλα των συναρμοδίων 

υπηρεσιών.  

 

 Λοιπόν,  στο επόμενο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η άλλη ερώτηση της παράταξης δεν διαβάστηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια ερώτηση; Δυο δεν μου καταθέσατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι αλλά μόνο την επικεφαλίδα είπατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολόκληρη την πρόταση να την διαβάσω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,   

 Σας γνωρίζω ότι  σύμφωνα με την απόφαση 722 του 1998 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση κατά 

χρήση δημοτικής έκτασης στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας της ΕΦΣ 

Σερρών για οκτώ έτη με σκοπό την εξυπηρέτηση των ερασιτεχνικών 
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σωματείων της πόλης μας,  πράγ μα το οποίο αναφέρει  και στην αίτησή 

της η . .με αριθμό πρωτοκόλλου 15522 1 -7-1998.  

 Σε συνέχεια και μετά την λήξη των οκτώ ετών επανέρχεται η ΕΦΣ 

Σερρών με νέα αίτησή της με αριθμό πρωτοκόλλου 51399/ 5 -12-2005, 

όπου ζητά την ανανέωση της παραχώρησης κατά χ ρήση των 

εγκαταστάσεων για 20 έτη με σκοπό την εξυπηρέτηση των ερασιτεχνικών 

σωματείων της πόλης.   

 Επειδή διαπιστώθηκε ότι  η ΕΦΣ Σερρών παραχώρησε την 

παραπάνω έκταση, σήμερα αθλητικές εγκαταστάσεις,  έναντι  μισθώματος 

σε Σύλλογο από άλλο Δήμο, ο οποίος δε ν είναι Σύλλογος του 

διευρυμένου Δήμου Σερρών όπως διαμορφώθηκε σήμερα με τον 

Καλλικράτη,  επειδή το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 70/18 -12-12 

του Σωματείου Εθνικός …αναφέρεται ότι  υπάρχει  ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ της ΕΦΣ Σερρών και του Εθνικού. .  και ότι  αυτός έχει  την πλήρη 

αρμοδιότητα συντήρησης και διαχείρισης και διάθεσης των γηπέδων, 

επειδή και οι  δυο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρουν ότι  

μετά την λήξη της παραχώρησης οι  κατασκευές που έχουν γίνει  θα 

περιέλθουν στον Δήμο Σερρών χωρίς τ ίμημ α, επειδή στην απόφαση 282 

του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών προστέθηκε και ο όρος σε 

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα γίνεται δεν θα 

χρησιμοποιούνται γ ια τον λόγο που παραχωρήθηκαν κατά χρήση, 

περιέρχονται χωρίς καμία διαδικασία στον Δήμο, επειδή και ο ι  δυο 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών αναφέρουν ότι  

παραχωρούνται δωρεάν για αθλητικές εγκαταστάσεις με σκοπό να 

εξυπηρετηθούν τα ερασιτεχνικά σωματεία της πόλης,  επειδή και στις  

δυο αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την ΕΦΣ Σερρών προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών για την δωρεά παραχώρηση –ανανέωση αναφέρουν 
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τον σκοπό για τον οποίο αιτούνται την δωρεάν παραχώρηση και ε ίναι η 

εξυπηρέτηση των ερασιτεχνικών σωματείων της πόλης,  επειδή όλα τα 

παραπάνω δεν είναι σύμφωνα με τ ις  αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερρών σχετικά με τον σκοπό που παραχωρήθηκε η 

δημοτική έκταση Αθλητικές Εγκαταστάσεις . .και γ ια το ποιοι  πρέπει  να 

εξυπηρετούνται,  ερωτάστε,  κύριε  Δήμαρχε,  σε τ ι  ενέργειες θα προβείτε  

ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η εφαρμογή των όσων 

αναφέρουν οι  δυο παραπάνω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σερρών;  

 Με εκτίμηση,  

 Για την ….  

 

 Απαντήσεις στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συνέβη χωρίς να 

ξέρει  το Δημοτικό Συμβούλιο; Είναι δ υνατόν να συνέβη κάτι  τέτοιο 

χωρίς να είναι ενήμεροι οι  σύμβουλοι και να το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να συνέβη ποιο πράγμα κ.  Αναστασιάδη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πάρουν λεφτά. Αυτά που παραχωρήσαμε κατά χρήση; Τι πράγματα 

είναι αυτά,  κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε Αναστασιάδη …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι επί  του θέματος.  Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα επείγον θέμα. Θεωρώ 

ότι  είναι επείγον και πρέπει να το συζητήσουμε.  Αφορά τα φρεάτια 

που μετά από έλεγχο που κάναμε είναι βουλωμένα στο μεγαλύτερο 

μέρος της πόλης και ευρύτερα της περιοχής.  Και επειδή είμαστε σε 

εποχή που αρχίζουν οι  βροχές,  είναι δεδομένο αυτό,  για να μην έχουμ ε 

τα συμβάντα του καλοκαιριού και άλλα περσινά,  θα ήθελα να το 

συζητήσουμε σαν προ ημερησίας διατάξεως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο χρόνος δεν μας καλύπτει  κ.  Μηλίδη. Στο επόμενο συμβούλιο 

μπορούμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θεωρώ ότι  είναι επείγον κύριε Πρόεδρε.  Το επόμενο Δημοτικό  

Συμβούλιο μπορεί να γίνει  20 Νοεμβρίου και να έχουμε τα φαινόμενα 

που είχαμε το καλοκαίρι.  Έχουμε κάνει  έρευνα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η επισήμανση έχει  καταγραφεί ήδη κ.  Μηλίδη. Για την οικονομία του 

χρόνου ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σε ένα τέταρτο θα είχε  τελειώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα εκτός ημερήσιας θα μας πάρει,  τουλάχιστον,  μισή ώρα, κύριε 

συνάδελφε.  Έχει τελειώσει ο χρόνος.  Διαβάστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

54 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα δοθεί  η απάντηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,   

 Θεωρώ ότι  γνωρίζοντας πολύ καλά . .θα έχετε  διαπιστώσει την 

ευαισθητοποίησή του σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του 

πολίτη.   

 Πολύ συχνά ενημερώνω τις δημοτικές,  περιφερειακές και κρατικές 

υπηρεσίες γ ια διάφορα προβλήματα προκειμένου άμεσα να επιλυθούν.   

 Προσφάτως διαπίστωσα ότι  πολλά φρεάτια αποχέτευσης του 

δικτύου ομβρίων υδάτων είναι πλήρως φραγμένα. Το αποτέλεσμα ήταν 

από την τελευταία βροχόπτωση η πόλη μας να θυμίζει  Βενετία,  κυρίως 

στις περιοχές όπου διαπιστώθηκαν τα φραγμένα φρεάτια.   

 Κατά συνέπεια ερωτάστε,  κύριε  Δήμαρχε,  σε ποιες ενέργειες 

προτίθεστε να προβείτε  προκειμένου να αποφραχθούν όλα τα φραγμένα 

φρεάτια,  ώστε να αποφύγουμε μελλοντικές απρόβλεπτες και δυσάρεστες 

καταστάσεις;  Παραδείγματος χάρη, πλημμυρισμένα υπόγεια,  

καταστήματα, σπίτια και τα λοιπά. Τον λόγο …φθινοπωρινών βροχών.  

 Επιπλέον θέτω ένα ακόμη ζήτημα –ερώτημα που αφορά τις  φθορές 

του οδοστρώματος σχεδόν όλων των δρόμων της πόλεώς μας.  

Λακκούβες,  τρύπες και άλλα. Γεγονός που τους καθιστά επικίνδυνους 

και δυσλειτουργικούς.   

 Πώς σκοπεύετε να ενεργήσετε ώστε να αποκατασταθούν οι  φθορές 

των δρόμων της πόλης μας;  
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 Εάν επιθυμείτε  να επιλύσετε το παραπάνω πρόβλημα, ο 

συνδυασμός μας διαθέτει  συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θα σας 

κατατεθεί  εφόσον θα μας ζητηθεί .   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένων στην 

Παγκόσμια Ημέρα  

Αναπήρων (3 Δεκεμβρίου) με τον τίτλο ¨Φωτεινές Μέρες¨  και 

διάθεση σχετικής  

πίστωσης.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντί της κυρίας Αγιαννίδου,  η οποία απουσιάζει  στο Συνέδριο από το 

οποίο επιστρέφει απόψε αργά το βράδυ από το Ηράκλειο της Κρήτης,  

εισηγητής ο κ.  Δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  ως γνωρίζε τε από πέρυσι 

ο Δήμος,  με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αναπήρων, στις  3 

Δεκεμβρίου,  διοργανώνει και πραγματοποιεί  εκδηλώσεις σε 

συνεργασία με το ΤΕΦΑ Σερρών, την Α/θμια Εκπαίδευση, … Σερρών, 

το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών, το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής,  ΕΠΑΛ 

Σερρών και το ΤΕΕΚ Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν στις  2 και στις  3 Δεκεμβρίου.  Θα 

στοιχίσουν περίπου 4.000 ευρώ. Εάν θέλετε να σας τις  αναγνώσω 

ευχαρίστως,  εάν και τις  έχετε διαβάσει.  Δεν πειράζει .   

 Οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής:  

  Στον χώρο του φουαγιέ των Αστεριών θα πραγματοποιηθεί  

έκθεση των δημιουργιών των παιδιών από τα Ειδικά Σχολεία.  

Χειροτεχνίες,  χαλιά,  ζωγραφική και τα λοιπά.  

 Την ίδια ημέρα, δηλαδή στις  2 Δεκεμβρίου θα δοθούν 

παραστάσεις για τα παιδιά,  για παιδιά με ΑΜΕΑ στις 11:00΄ με 

13:00΄η ώρα, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών με τα δρώμενα «Το 

Τριγωνάκι» και καπέλα με μπαλόνια.   

 Στις 19:00΄ η ώρα θα προβληθεί η ταινία «Άθικτοι» και την 

ταινία θα προλογίσει  ο καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ο 

Παναγιώτης ο Μένης,  ενώ μετά το τέλος της προβολής θα ακολουθήσει 

συζήτηση.  

 Την άλλη μέρα 3 Δεκεμβρίου πάλι το πρωί θα υπάρχει η έκθεση 

των δημιουργιών των παιδιών στο φουαγιέ των Αστεριών. Στις  10:00΄ 

με 13:0΄ θα γίνουν βιωματικές αθλητικές δραστηριότητ ες με θέμα: 

«Αρχαία και Σύγχρονα Ολυμπιακά Αθλήματα».  Σε συνεργασία με τους 

φοιτητές και τις  φοιτήτριες της ειδικότητες προσαρμοσμένης φυσικής 

αγωγής του ΤΕΦΑ Σερρών.  

 Στις 20:00΄ η ώρα το βράδυ θα υπάρξει μια συναυλία με το 

Σερραϊκό συγκρότημα του Βασίλη του Προδρόμου στην αίθουσα των 

Αστεριών. Πριν από την συναυλία θα υπάρξει ένας χαιρετισμός από 

εκπρόσωπο των ΑΜΕΑ και η τιμή του εισιτηρίου για την συναυλία 
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είναι 5 ευρώ, τα έσοδα τα οποία θα μαζευτούν από τα χρήματα αυτά θα 

διατεθούν υπέρ απόρων οικογενειών των ΑΜΕΑ.  

 Όπως σας είπα και στην αρχή οι  εκδηλώσεις θα στοιχίσουν 4.000 

ευρώ.  

 Εάν έχετε κάποια ερώτηση να κάνετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Κοτρώνης.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτ ούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:656/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Θέμα 2 ο  :  

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης περ ιβαλλοντικού  

ενδιαφέροντος του έργου ¨FOREST  

CITIES¨  στην πόλη μας στις 11 Δεκεμβρίου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Κύριε Αντιδήμαρχε παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα πλαίσια του προγράμματος που συμμετέχει  ο Δήμος μας . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα . .  στις  11 Δεκεμβρίου που είναι «Η 

Μέρα του Βουνού», αποφασίστηκε να γίνουν στην πόλη μας κάποιες 

δραστηριότητες . .χαρακτήρα. Θα συμμετέχουν μεταξύ των άλλων η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία,  το Δασαρχείο,  το Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας των Σερρών, ο Δημοτικός Σύλλογος . .και άλλοι.   

 Θα γίνουν διάφορες ενημερώσεις όσον αφορά το πρόγραμμα. 

Όσον αφορά το πρότυπο σχέδιο δράσης για την πρόληψη δασικών 

πυρκαγιών και το πληροφοριακό σύστημα μ ε το οποίο μπορούμε να 

προβλέπουμε τις  πυρκαγιές.   

 Μπορούν να τεθούν ερωτήσεις και να υπάρχει ενημέρωση και στο 

κοινό και στην ομάδα εργασίας.   

 Απαιτούνται κάποια έξοδα τα οποία χρηματοδοτεί  το πρόγραμμα 

και όχι  ο Δήμος.  Υπάρχει σχετικός πίνακας για ενημ ερωτικά φυλλάδια,  

για φωτοτυπίες,  για . .  και τα λοιπά. Είναι 3.056 ευρώ τα οποία,  

επαναλαμβάνω, είναι από το πρόγραμμα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Όχι η κυρία Σαραντίδου.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 657/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ.:  

α) 512/2012 Α. .Σ.  ¨  Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημ οτικής   

Συνεργασίας με το Δήμο Εμ. Παπά για την υποστήριξή του  

με την ειδικότητα γεωλόγου του Δήμου μας¨  και  

β) 528/2012 Α. .Σ.  ¨Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής  

Συνεργασίας με το Δήμο Ν. Ζίχνης για την υποστήριξή του  

με τις ειδικότητες γεωλόγου και μηχανολόγου μηχανικού του  

Δήμου μας¨ ,  ως προς το άρθρο 8 των συμβάσεων που αφορά το 

όργανο      παρακολούθησης εφαρμογής τους.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με μια λέξη, σας παρακαλώ λίγη ησυχία,  με μια λέξη αντί  του κ.  

Λογοθετίδη,  ο οποίος παρακολουθούσε το έργο,  που 
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συνταξιοδοτήθηκε,  τοποθετείται στην θέση του η κυρία Μπαρπουτίδου 

Αικατερίνη.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ.:  512/2012 Α. .Σ.  ¨  Έγκριση σχεδίου 

σύμβασης Διαδημοτικής   Συνεργασίας με το Δ ήμο Εμ. Παπά για 

την υποστήριξή του με την ειδικότητα γεωλόγου του Δήμου μας¨  

ως προς το άρθρο 8 των συμβάσεων που αφορά το όργανο   

παρακολούθησης εφαρμογής τους.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 658/2012)  

…………………  

 

Ομοίως  528/2012 Α. .Σ.  ¨Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας με το Δήμο Ν. Ζίχνης για την υποστήριξή του με τις  

ειδικότητες γεωλόγου και μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου μας¨ ,  

ως προς το άρθρο 8 των συμβάσεων που αφορά το όργανο   

παρακολούθησης εφαρμογής τους.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 658Α/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 4 ο  :  

Ορισμός καλλιτεχνικής Επιτροπής Δήμου Σερρών  

εικαστικών έργων και προμηθειών  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για χάρη συντομίας …κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μισό λεπτό.  Απλώς ο Δήμος Σερρών..για οποιαδήποτε παρέμβαση 

εικαστική θα κάνει  σε δημόσιους χώρους θα υπάρχει μια ανάλογη 

Επιτροπή η οποία . .  σε κατ’ εκτίμηση του έργου και . .ως είθισται και 

από την Καλλιτεχνική Επιτροπή της Π εριφερειακής Ενότητας.   

 Απλώς είναι μια καταρχήν,  μια Επιτροπή η οποία μπορεί να 

εξυπηρετήσει και . .κάτι  αξιόλογο το οποίο θα τοποθετηθεί σε 

δημόσιους χώρους …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και επειδή σε αυτό τον ορισμό αυτής της Επιτροπής πρέπει να 

αναφέρουμε,  η Επιτροπή αυτή θα είναι ενδεκαμελής.  Ως Πρόεδρος 

ορίζεται,  προτείνεται και ορίζεται προς ψήφιση ο δημοτικός 

σύμβουλος της συμπολίτευσης κ.  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος.  Ως ένα 
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μέλος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας προτείνεται η 

Αντιδήμαρχος Παιδείας κυρία Μπιτζίδου –Σερακενίδου Σοφία,  

τέσσερα μέλη δημοτικοί σύμβουλοι από την αντιπολίτευση και θα 

παρακαλούσα από κάθε παράταξη να τοποθετηθεί ένα μέλος.   

 Παρακαλώ κ.  Μηλίδη. Ο κ.  Γκότσης από την παράταξη του κ.  

Μηλίδη. Από την παράταξη. Η κυρία Δρίγκα από την παράταξη το υ κ.  

Φωτιάδη. Ο κ.  Κοτρώνης και η κυρία Σαραντίδου.  Ωραία.   

 Δυο μέλη, επίσης δυο μέλη από το . .  Τεχνολογικό. .  η κυρία 

Μέλιου . .αρχιτέκτων μηχανικός και ο κ.  Μετρτζάνης Κωνσταντίνος 

αρχιτέκτων μηχανικός.  Ένα μέλος δημοτικός υπάλληλος ο 

προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ.  Δασκαλόπουλος Πέτρος 

αρχιτέκτων μηχανικός,  ένα μέλος από το Εικαστικό Επιμελητήριο ο κ.  

Βαφειάδης Βασίλειος και ένα μέλος ο εκάστοτε Πρόεδρος Δημοτικής ή 

Τοπικής Κοινότητας.   

 Δηλαδή ένα εικαστικό έργο στήνεται στην πόλη των Σερρών, ο 

Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σερρών. Της Δημοτικής Ενότητας 

Σερρών. Εάν στηθεί κάτι  παρόμοιο στην Κάτω Καμήλα, ο Πρόεδρος 

της εκεί  Τοπικής Κοινότητας.   

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης όχι .   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 659/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας  

και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013 -2014  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μια ερώτηση κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας κάνει την εισήγηση εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις η Α ντιδήμαρχος 

Παιδείας η κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δυο λόγια,  κύριε Πρόεδρε.  Μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων 

Α/θμιας και Β/θμιας,  οι  οποίες εισηγήσεις,  οι  δυο εισηγήσεις ήταν να 

μην γίνει  καμία συγχώνευση εκ μέρους της Β/θμιας στους σχολικούς 

χώρους και η εισήγηση της πρωτοβάθμιας σχετικά με μια συγχώνευση, 

η οποία έχει  υλοποιηθεί  εδώ και ένα χρόνο.  

 Η συγκεκριμένη συγχώνευση που προτείνεται έγινε με 

πρωτοβουλία των γονέων από έναν ακατάλληλο νοικιαζόμενο χώρο που 
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ήταν το Νηπιαγωγείο του Αγίου Ιωάννη  και με συναίνεση των γονέων 

και όλων και του Διευθυντή της Α/θμιας μετακινήθηκε το Νηπιαγωγείο 

στο δημοτικό κτίριο σχολείο του Νηπιαγωγείου Οινούσας.   

 Ο χώρος του σχολείο διαμορφώθηκε και πέρυσι όλη αυτή η 

μεταφορά έγινε με τις  καλύτερες προϋποθέσεις και  φυσικά 

εξασφαλίστηκε η μεταφορά των μαθητών με πλήρη ασφάλεια.   

 Έγινε αποδεκτή αυτή η μεταφορά και το αποτέλεσμα ήταν ότι  το 

Νηπιαγωγείο της Οινούσας λειτουργεί  άψογα και φιλοξενεί  πολλούς 

μαθητές και μάλιστα με μεγάλη πληρότητα, σε βαθμό που χρειάζεται 

να μετακινηθούν και από το Νηπιαγωγείο προς άλλα νηπιαγωγεία.   

 Αυτό σημαίνει  ότι  μετά . .  της Α/θμας έπρεπε να οριστικοποιηθεί  

και οριστικοποιείται με την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Θα ήθελα να τονίσω ότι  η Επιτροπή Παιδείας γνωμοδότησε 

θετικά  και τις  εισηγήσεις των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας και 

εδώ έρχεται το θέμα να αποφασίσουμε και εμείς .   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Μηλίδης.  Άλλος; 

Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Ήθελα να ρωτήσ ω, ψηφίζουμε βέβαια την 

εισήγηση αλλά . .που είναι Πρόεδρος …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κοιτάξτε.  Ο κ.  Δρίγκας είναι κατά της οποιασδήποτε συγχώνευσης και 

φυσικά το ίδιο ισχύει  και για μας.  Εκείνο το οποίο,  ας πούμε,  με 

επιφύλαξη ψήφισε,  …δεν μπορώ να εκφέρω άποψη τώρα  αλλά αυτό 

που κατάλαβα ήταν ότι  έπρεπε να διασφαλίσετε την σύμφωνη γνώμη 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

65 

των γονέων ότι  δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την συγχώνευση. Αυτό 

μπορώ να σας το διαβεβαιώσω γιατί  μάλιστα είχε πολύ μεγάλη 

επιτυχία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κα   :  

Πρόεδρε μια ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση.  

Κα   :  

 Μια ερώτηση έχω να κάνω που αφορά το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  όταν ανοίγουμε κύκλο ερωτήσεων παρακαλώ να έρχεστε πιο 

κοντά.  Βεβαίως και έχετε δικαίωμα …  

Κα   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι κάντε την ερώτηση τώρα, απλώς για την επόμενη φορά. 

Παρακαλώ. Ελάτε πιο κοντά σε ένα μικρόφωνο δίπλα στην κυρία 

Σαραντίδου.   

Κα   :  

Πάνω στο θέμα αυτό ήθελα να πω και …γνωρίζετε το θέμα, θέλω να 

ενημερώσω και το σώμα, είχαμε  πρόβλημα, είχαμε με γάλο . .και 

ανοίξαμε το σχολείο… άνοιξε ως παράρτημα. Μιλήσαμε για την 

μεταφορά των παιδιών σε συγκεκριμένο σχολείο.  Με το δικό μας θέμα 
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δεν έχει  γίνει  ακόμα τίποτα. Θα ήθελα να μας πείτε και να μας δώσετε 

πληροφόρηση πάνω σε αυτό,  εάν δεν υπάρχει η πιθανότ ητα να 

καλυφθούν τα έξοδα από τον Δήμο ή από την Περιφερειακή στην 

συνάντηση που είχαμε δεν ξεκαθαρίστηκε το θέμα, θα πρέπει να 

προβούμε σε άλλες λύσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε,  επειδή το θέμα είναι τελείως …  

Κα   :  

Επειδή μίλησε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πάτε κατ’ ιδίαν στην Αντιδημαρχία Παιδείας και θα συζητήσετε το 

θέμα με την Αντιδήμαρχο. Μην ανοίξουμε το θέμα τώρα για το 

Χριστός.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

….. η μετακίνηση των μαθητών γιατί  είναι μεταφορέας τα ΚΤΕΛ που 

δεν ρυθμίζεται από τον Δήμο. Είναι της Περιφέρειας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Κοτρώνης.  Άλλος κανείς;  

Παρακαλώ κ.  Κοτρώνη. Και ο κ.  Φωτιάδης.  Κύριε Φωτιάδη από εσάς 

θα αρχίσουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε συνέχεια των όσων είπε η κυρία Πρόεδρος ήθελα να πω στην κυρία 

Αντιδήμαρχο το εξής:  επειδή σήμερα μιλούμε για ίδρυση σχολείων 

καινούργιων, για συγχωνεύσεις . .νομίζω θα πρέπει να δείτε το θέμα 

της μόνιμης δημιουργίας του Νηπιαγωγείου του Χριστού πια καθότι 

. .παιδάκια συνεχώς τέτοια που δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στα δυο 

κτίρια του Νηπιαγωγείου Λευκώνα.   
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 Θα ζητούσα δηλαδή και φέτος να δείτε και την χρηματοδότηση 

του συγκεκριμένου κτιρίου,  διότι  με 250 ευρώ που προκύπτει  από τον 

Δήμο δεν μπορεί να λειτουργήσει σχολείο απομονωμένο και νομίζω ότι  

θα πρέπει να κάνετε κάποια πρόβλεψη.  

 Επίσης γνωρίζω ότι  βεβαίως με έναν χρόνο μονάδα καινούργια 

δεν προκύπτει .  Θέλει να παρακολουθήσουμε.  Αυτό όμως που σας λέω, 

επειδή ακριβώς εάν τα ψάξετε τα στοιχεία θα δείτε ότι  του χρόνου θα 

έρθουν περισσότερα παιδιά και τον επόμενο χρόνο θα έρθουν,  νομίζω 

ότι  θα πρέπει να στηρίξετε το συγκεκριμένο σχολείο όχι  ως παράρτημα 

αλλά να συζητήσετε με τον Διευθυντή και να λειτουργήσει πλέον το 

Νηπιαγωγείο του Χριστού, που βεβαίως έτσι θα εξασφαλίσει  και 

περισσότερα χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Νομίζω, κύριε Πρόεδρε  ότι έπρεπε να κάνουμε μια πιο ουσιαστική 

συζήτηση. Το θέμα μας εδώ δεν είναι η ενοποίηση του σχολείου του 

Αγίου Ιωάννη με την Οινούσα. Εδώ έχουμε ένα έγγραφο από το 

Υπουργείο Παιδείας που λέει  για τις  μεταβολές που πρόκειται να 

γίνουν για το 2013 -2014. Γι΄ αυτό δεν θα πούμε τίποτα; Μόνο για την 

Οινούσα και τον Άγιο Ιωάννη;  

 Εδώ πρόκειται για την συνέχεια της καταστροφικής πολιτικής της 

περσινής που νομίζαμε εμείς  ότι  την πηδήξαμε,  έγιναν κάποιες 

συγχωνεύσεις,  συνενώσεις και τελείωσε,  αλλά επανέρχεται το θ έμα.  

 Είναι σχεδόν σίγουρο ότι  θα αγνοήσουν τις  εισηγήσεις μας και 

τις  γνωμοδοτήσεις μας.  Είναι αποφασισμένοι ότι  θα γίνει  περικοπή 

σχολικών μονάδων 10%. Δηλαδή 1.500 μονάδες σχολικές σε όλη την 
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Ελλάδα θα καταργηθούν.  Δηλαδή θα περιμένουμε. .  το πρόβλημα ν α 

φτιάχνουμε σημαίες και να πηγαίνει  ο κάθε βουλευτής και να λέει  ότι  

εγώ μεσολάβησα και παρέμεινε,  . .σε μια κωμόπολη ένα Γυμνάσιο ή 

ένα Δημοτικό; Δεν θα το συζητήσουμε αυτό; Πρέπει να το δούμε πιο 

ουσιαστικά. Όχι ομόφωνα αποφασίζουμε.  

 Και για Οινούσα και  τέτοια εμείς  το καταψηφίζουμε γιατί  

πράγματι συμφωνούμε με την άποψη του Συλλόγου της Α/θμιας 

Εκπαίδευσης,  πιστεύουμε ότι  τα σχολεία στα μικρά χωριά δίνουν ζωή, 

τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα σε μικρά σχολεία και εδώ θέλω 

να τονίσω ότι  ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι  όλα αυτά γίνονται λόγω 

περικοπών και λόγω των δανείων και τα λοιπά, μας κοροϊδεύει  εδώ η 

υφυπουργός και μας λέει  ότι  σε κάθε περίπτωση στόχος είναι η 

αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η εφαρμογή όλων των 

καινοτόμων . .δηλαδή να συρρ ικνωθούν κατά 1.500, να γίνει  

αναβάθμιση προγραμμάτων σε άδειες εξοπλισμένες και επαρκώς 

ξευτίλα,  . .  επανδρωμένες σχολικές μονάδες υφυπουργός καθηγητής 

Πανεπιστημίου,  ένα έγγραφο μιας σελίδας και λένε ότι  πρέπει να έχουν 

επαρκώς επανδρωμένες μονάδες.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγχωνεύσεις και Δημοτικά σχολεία …ένα πράγμα να ξέρουμε ότι  ο 

θησαυρός της Ελλάδας είναι τα παιδάκια …Είναι όχι  για Νηπιαγωγεία 

και Δημοτικά. Για Γυμνάσια να γίνουν,  όχι  όμως για Νηπιαγωγεία και 

Δημοτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Θέλει να πει  η κυρία Αντιδήμαρχος κάτι;   
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μια κουβέντα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση διευκρινιστική; Εμείς εδώ τι  θα ψηφίσουμε; 

Γιατί  το θέμα γράφει:  Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων. 

Δηλαδή γίνεται μια ενημέρωση από το Υπουργείο που θέλει  να κλείσει  

σχολεία.  Εμείς τι  θα ψηφίσουμε; Άρα αυτό που . .  με την μετακίνηση 

που έγινε με την Οινούσα και τον Άγιο Ιωάννη. Ήταν σε νοικιαζόμενο 

κτίριο.  Εντάσσεται μέσα σε αυτές τις  συγχωνεύσεις του Υπουργείου;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η μεταφορά και αυτή η οριστικοποίηση που προτιθέμεθα να,  για την 

οποία πρέπει να γνωμοδοτήσουμε,  έγινε γιατί  ήταν σε ακατάλληλο 

κτίριο νοικιαζόμενο. Υπάρχει η πολιτική της Αντιδημαρχίας και 

γενικότερα του Δήμου να έχουμε αξιοπρεπή σχολεία για τα παιδιά και 

μας  δίνεται η δυνατότητα σιγά –σιγά και με τα καινούργια 

Νηπιαγωγεία και καινούργια σχολεία,  τα οποία θα στελεχωθούν από 

μαθητές,  να κλείσουμε κάποια ακατάλληλα νοικιαζόμενα κτίρια,  

κυρίως για τα Νηπιαγωγεία και έτσι να μεταφερθούν τα παιδιά,  όχι  δεν 

κλείνουμε σχολεία,  δεν κλείνουμε σχολεία,  μεταφέρουμε τα παιδιά από 

ένα ανθυγιεινό περιβάλλον σε ένα υγιεινό περιβάλλον.  Αυτό ακριβώς 

γίνεται γι΄ αυτό και υπάρχει η συναίνεση και η εισήγηση γίνεται με 

αυτόν τον τρόπο.  

 Από την άλλη μεριά αυτό που έγινε με την σύμ φωνη γνώμη, αυτό 

μα κοιτάξτε.  Όταν υπάρχουν αντιδράσεις αυτό που μεταφέρεται και 

διαχέεται πρώτα είναι οι  αντιδράσεις των γονέων. Αυτό σας λέω ότι  

έγινε με πρωτοβουλία των γονέων μετά από συζήτηση και καταλήξαμε 

ότι  ο πιο κοντινός προορισμός ήταν το υπέροχ ο Νηπιαγωγείο 
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Οινούσας.  Δώσαμε ζωή στο σχολείο και στο χωριό και τα παιδιά 

απολαμβάνουν ένα καθαρό και ωραίο περιβάλλον σε ένα δημοτικό 

κτίριο.   

 Άρα η συναίνεση των γονέων και η ζήτηση που έχει  το σχολείο 

είναι πέρα του βεβαίου.   

 Εκείνο το οποίο θα ήθελα  να πω είναι,  όπως…ο κ.  Φωτιάδης,  

είμαστε σε μια δοκιμαστική λειτουργία του Νηπιαγωγείου Χριστός 

αλλά σίγουρα του χρόνου, εφόσον υπάρχει συμμετοχή θα πρέπει,  πολύ 

σωστά όπως είπατε,  να οριστικοποιηθεί  και να στελεχωθεί σωστά το 

σχολείο και όχι  σαν παράρτημα. Νομίζω ότι  το αξίζει  γιατί  είναι ένα 

πάρα πολύ όμορφο κτίριο με ένα υπέροχο περιβάλλον.   

 Από εκεί  και πέρα για την γενικότερη στάση, κ.  Κοτρώνη, νομίζω 

ότι  θα μας βρει  αντίθετους και εάν τεθεί  το θέμα διεξοδικά συζητηθεί,  

συγχωνεύσεων, φυσικά πιστεύω θ α αγωνιστούμε προς αυτή την 

κατεύθυνση, γιατί  στο Δήμο Σερρών δεν υπάρχει ούτε ένα σχολείο που 

θα πρέπει να συγχωνευτεί .  Όλα λειτουργούν πληρέστατα και με όλες 

τις  προδιαγραφές.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  να ι,  ναι .  Η 

κυρία Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Να γραφτεί στα πρακτικά ότι  αυτή την στιγμή ψηφίζουμε όχι  για 

οποιαδήποτε συγχώνευση να κάνουν των σχολικών μονάδων, γιατί  

είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς σχόλια έχει  καταγραφεί η άποψή σας.  Ο κ.  Αναστασιάδης;  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρότασή του ο κ.  Αναστασιάδης.  Ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. 

Ο κ.  Κοτρώνης;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ο κ.  Δήμου ναι,  ναι ,  ναι .   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 660/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Ενημέρωση επί της αριθμ. 6/2012 απόφασης του ΔΣ της  

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. με θέμα:  Συνεργασία με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΑΕ  

 για την καταγραφή –αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση  

των ακινήτων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής :  Ο Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κ.  Καλαϊτζίδης Β.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Καλαϊτζίδης.  Παρακαλώ τον κ.  Καλαϊτζίδη ως Πρόεδρο 

του Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ..  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

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

απόφασή μας έχει  να κάνει  με την συνεργασία με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και 

την καταγραφή, αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των ακινήτων του 

νέου Δήμου Σερρών.  

 Η Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. ως  φυσικός φορέας της διαχείρισης της ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου οφείλει  να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο 

περιουσιολόγιο των ακινήτων του Δήμου μας και να προχωρήσει 

ακόμα παραπάνω, ώστε να γίνει  κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση των 

ακινήτων.  

 Θα ήθελα να αναφέρω ότι  πρέπει πάρουμε την απόφαση αυτή 

έχουμε συνεργαστεί  και έχουμε συμφωνήσει,  εάν μπορεί να 

χαρακτηριστεί  έτσι,  με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και την 

. .υπηρεσία του Δήμου, γιατί  σίγουρα πολλές φορές οι  αρμοδιότητες 

είναι κοινές,  αποφασίσαμε λοιπόν  στην ανάθεση στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ενός 

έργου που αφορά τις  όλες παραπάνω δραστηριότητες.  Το συνολικό 

τίμημα του συγκεκριμένου έργου, του συγκεκριμένου εγχειρήματος 

ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω την αναλυτική 

καταγραφή των ακινήτων, την κατηγο ριοποίηση των ακινήτων και την 

καταγραφή σημαντικών παρατηρήσεων όπου υπάρχουν.   

 Είναι μαζί  μας από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ο κ.  Καλογερούδης,  όπου 

μπορεί να πει  με λεπτομέρειες ποιες ακριβώς θα είναι οι  εργασίες που 

οριστούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Καλογερούδη εάν θέλετε πλησιάστε σε κάποιο μικρόφωνο.  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι.  Ζητήθηκε 

από την Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. για να συμπληρώσω τα όσα είπε ο κ.  Πρόεδρος,  

ζητήθηκε από την Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. εάν,  ερωτηθήκαμε εάν υπάρχει η 

δυνατότητα να καλύψουμε την διαδικασία αυτή, κυρίως όσον αφορά 

την κατηγοριοποίηση, αξιολόγηση και δημιουργία ενός ηλεκτρονικού 

μητρώου των ακινήτων του διευρυμένου πλέον Δήμου Σερρών.  

 Μετά από μια σχετικά σύντομη διερεύνηση του θέματος 

διαπιστώσαμε ότι  υπάρχουν αρκετά αρχεία διαφορά, άλλα εντελώς 

αξιόπιστα,  άλλα σχετικά αξιόπιστα,  άλλα εντελώς αναξιόπιστα στις  

διάφορες πρώην δημοτικές ενότητες.  Το αποτέλεσμα είναι ότι  η γνώμη, 

η δημοκρατική γνώμη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. είναι ότι  για την δημιουργία του 

ηλεκτρονικού αυτού αρχείου θα υπάρξει η δυνατότητα πλέον τόσο 

στην Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. ως φυσικός φορέας για την αξιοποίηση των 

ακινήτων από την πλευρά του Δήμου, όσο και η Κτηματική Υπηρεσία 

να υπάρχει πλέον ένα αξιόπιστο πλήρως ενημερωμένο αρχείο με τα 

ακίνητα του Δήμου, με κατηγοριοπο ιήσεις ώστε σε κάθε ζήτηση να 

υπάρχει η αντίστοιχη λίστα των ζητούμενων ακινήτων.  

 Παραδειγματικά να αναφέρω ότι  εάν ζητηθεί είμαστε σε θέση να 

δώσουμε,  θα είναι σε θέση η Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. να δώσει το στοιχείο ότι  

εάν ζητηθεί ένα αστικό ακίνητο,  ένα αστικό οι κόπεδο ή ένα σχολείο,  

θα μπορεί να υπάρχει μια λίστα με τα κατάλληλα ακίνητα του Δήμου 

γι΄ αυτή την δουλειά και δεν μιλάω μόνο για τον Δήμο Σερρών, για την 

πόλη των Σερρών, μιλάω για το σύνολο του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις υπάρχουν από το σώμα; Ο κ.  Ανασ τασιάδης.  Άλλος; Ο κ.  

Δινάκης και ο Αντιδήμαρχος.  Παρακαλώ. Και ο κ.  Γάτσιος.  Παρακαλώ 

κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Καλογερούδη πιστεύω . .ποιοτικότερη, να το πω έτσι,  ανάλυση 

της δουλειάς που θα κάνετε,  γιατί  έχουμε συζητήσει και με τον κ.  

Μυστακίδη που είναι υπεύθυνος για το Κτηματολόγιο του Δήμου 

Σερρών και μαζί ,  γιατί  την Οικονομική Υπηρεσία την ενδιαφέρει και 

στον ισολογισμό για το πώς εμφανίζονται τα πάγια και με τον κ.  

Καλαϊτζίδη φυσικά και με τον κ.  Δήμαρχο που είναι στην 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. και συμμετέχει  των συσκέψεων που γίνονται.  

Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:  Μέχρι τώρα, για να 

γνωρίζουν και οι  συνάδελφοι,  στην κινητή περιουσία,  έχει  γίνει  η 

καταγραφή της κινητής περιουσίας,  που δεν έχει  γίνει  ποτέ τα 

τελευταία χρόνια,  εκτός από ένα με δυο χωρ ιά,  κύριε Πρόεδρε γι΄ αυτό  

ενημερώνω το σώμα, έχει  γίνει  καταγραφή της κινητής περιουσίας.  

Μια πάρα πολύ καλή δουλειά.  Για την ακίνητη περιουσία αυτή την 

στιγμή τα δεδομένα είναι ως εξής:  Υπάρχει το Εθνικό Κτηματολόγιο,  

υπάρχει  ένα Μητρώο δηλαδή που έχει  ο Δήμος του Εθνικού 

Κτηματολογίου,  που είναι αυτό που ισχύει  για τον παλαιό Δήμο 

Σερρών.  

Από τις  Δημοτικές Κοινότητες με δική μου πρωτοβουλία έχουμε 

πάρει τα πιστοποιητικά από τα Υποθηκοφυλακεία όλων των ακινήτων 

που ανήκαν στους παλαιούς Δήμους και στις  κοινότητες και επίσης 

έχει  γίνει  μια πάρα πολύ καλή δουλειά από την συνάδελφό μου την 

κυρία Τσακίρη στην Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούση, δουλειά 

νομική δηλαδή με τα ακίνητα, τουλάχιστον αυτά που κατέγραψε η 
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συνάδελφός μου και όλα αυτά βρίσκονται στην Τε χνική Διεύθυνση και 

συγκεκριμένα στο Κτηματολόγιο.   

Ο κ. Μυστακίδης,  ο κ.  Αντιδήμαρχος επίσης με τους 

τοπογράφους που τώρα ήρθαν,  επέστρεψαν από άδειες . .γ ια να είμαστε 

ειλικρινείς ,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είχαμε μόνο έναν 

τοπογράφο, έναν τοπογράφο κύριε Πρόεδρε,  ίσως δύο, έναν εγώ 

θυμάμαι ότι  είχαμε και ο τοπογράφος που γύρισαν τώρα κάνει  και 

πάνω στον χάρτη, μπορεί να σας τα πει  και ο ίδιος,  την καλύτερη 

δυνατή τοπογραφική…αποτύπωση πάνω στους χάρτες τους 

κτηματογραφικούς που έχει .  Των μεταβολών.  

Δηλαδή θέλω ο κύριος Καλογερούδης …των λόγων του κ.  

προέδρου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. να μας πει  ακριβώς ποια είναι η ποιοτική 

αναβάθμιση της ήδη δουλειάς που έχουμε κάνει .  Μια δουλειά που 

μέχρι τώρα την έχουμε κάνει ,  έστω και εάν είχαμε έναν τοπογράφο. 

Αλλά θέλω να μας πει  ο κ.  Καλογερούδης ποια …κύριε Πρόεδρε και 

προς τους ορκωτούς ελεγκτές…, θέλω να μας πείτε,  ποια ήταν αυτή  η 

ποιοτική αναβάθμιση;  

Και ένα δεύτερο, κύριε Πρόεδρε.  Πώς . .  το ποσοστό, να το πω 

έτσι,  τακτοποίησης,  της καλύτερης δυνατής τακτοποίησης αυτής της 

δουλειάς που θα κάνετε;  Γιατί  όπως έχουμε συζητήσει και κατ’ ιδίαν 

το …Θα ήθελα να μας απαντήσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κ.  Καλογερούδη.  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Καταρχήν για ενημέρωση και του σώματος να πούμε τα εξής:  ότι  όπως 

πολύ γενικά και σωστά συμπλήρωσε ο κ.  Αντιδήμαρχος,  αυτό που 

έχουμε για την πόλη των Σερρών, όχι  για τον Δήμο, για τον τέως 
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Δήμος Σερρών,…εκεί που υπάρχει Κτηματολόγιο δηλαδή για να γίνω 

πιο σαφής,  υπάρχει ένα απολύτως αξιόπιστο αρχείο και αυτό είναι το 

μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί  μ ιλάμε για να έχει  το σώμα και μια άποψη, 

μιλάμε για ακίνητα τα οποία θα είναι γύρω στις  2.000, 3.000, 

ενδεχομένως,  κάπου τόσο. Μπορεί να είναι και 5.000 ακίνητα εάν 

βάλουμε  μέσα όλα τα δικαιώματα που κατέχει  ο Δήμος με τις  πράξεις  

εφαρμογής και τα λοιπά, επειδή χαρακτηρίζονται και αυτά σαν 

ακίνητα. Εν πάση περιπτώσει,  ο αριθμός είναι χιλιάδες.   

 Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής:  ότι  εάν σήμερα ζητήσει 

κάποιος από τις  υπηρεσίες του Δήμου μια συγκεκριμένη λίστα σε 

επίπεδο Δήμου, δεν μπορεί να την έχει  άμεσα και …υπό την έννοια ότι  

δεν υπάρχει μια ενιαία λίστα των ακινήτων αυτών. Υπάρχουν ακίνητα 

τα οποία είναι αλλού πλήρως καταγεγραμμένα, όπως σας ξανά είπα,  

όπως παράδειγμα τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του 

Κτηματολογίου,  υπάρχουν τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε άλλους 

Δήμους,  σε άλλους τέως Καποδιστριακούς Δήμους στα οποία έχει  γίνει  

μια σοβαρή προετοιμασία.  Δεν έχουν ελεγχθεί ,  δεν έχει  γίνει  

ταυτοποίηση παντού σε άλλες Δημοτικές Ενότητες για το ζήτημα της 

ταυτοποίησης μεταξύ αρχείων και πραγματικής  ακίνητης περιουσίας.  

Υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι μη καταγεγραμμένα. Υπάρχουν πάρα 

πολλά τέτοια ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν.   

 Θέλω να κάνω την εξής διευκρίνιση.  Η Αναπτυξιακή δεν 

καλείται να τα διευθετήσει.  Καλείται να τα διερευνήσει.  Δηλαδή όταν 

θα πει  ότι  ένα ακίνητο δεν έχει  εγγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο,  στο Χ 

Υποθηκοφυλακείο,  απλά θα σημειώσει δίπλα ότι  το ακίνητο αυτό είναι 

δημοτικό ακίνητο αλλά δεν έχει  γίνει  η μεταγραφή του στο 

Υποθηκοφυλακείο.   
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 Αυτή η λίστα,  θα γίνει  μια ενιαία  λίστα δηλαδή στην οποία το 

κάθε ακίνητο θα έχει  δυο,  τρεις ,  πέντε βασικές παρατηρήσεις που θα 

αφορούν είτε την ιδιοκτησιακή του,  ας την ονομάσουμε,  εάν και δεν 

είναι δόκιμος όρος,  κατάσταση, είτε την αξία του είτε την δυνατότητά 

του για αξιοποίηση είτε διάφορες άλλες παρατηρήσεις που διαφέρουν 

κατά περίπτωση.  

 Σε μια τέτοια,  με μια τέτοια λίστα θα είναι σε θέση τόσο η 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.,  η οποία θα ο άμεσος εργοδότης μας,  αλλά όσο και η 

Κτηματική Υπηρεσία του Δήμου προς την οποία φαντάζομαι θα 

μεταβιβαστεί  στην συνέχεια το συγκεκριμένο αρχείο,  θα είναι σε θέση 

με απλό έγκυρο και ασφαλή σχετικά τρόπο να φτάσει σε μια άποψη για 

το συγκεκριμένο ερώτημα που θα απευθύνει  το σώμα προς την 

υπηρεσία.   

 Ένα τελευταίο να πω ότι  εμείς  δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 

εκατό τοις  εκατό κάλυψη των ακινήτων του Δήμου. Θέλω να ευελπιστώ 

ότι  ένας στόχος της τάξεως του 95 έως 98% θα είναι επιτεύξιμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος συνάδελφος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Πρόεδρο της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. από την εμπειρία 

μας και την γνώση μας για τον Δήμο Σερρών, για τον πρώην Δήμο 

Σερρών, επί  θητείας του κ.  Μωυσιάδη, η κυρία Πασχάλη νομίζω ήταν 

στην θέση σας τότε,  έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε ότι  αφορά 
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την καταγραφή των ακινήτων. Αυτή η δουλειά που κάνουμε τώρα 

βρείτε επιπρόσθετα ακίνητα; Δηλαδή υπήρχε αναγκαιότητα να γίνει  

αυτό; Και τότε δεν υπήρχε κατηγοριοποίηση;  

 Πρέπει επιτέλους να βάλουμε σιγά –σιγά εκτός της καταγραφής 

και πως πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συγκεκριμένα ακίνητα, διότι  

χάνουμε έσοδα από την μη αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως επίσης για 

τα ακίνητα, γι΄ αυτό δεν ξέρω εάν είναι πάλι η Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

υπεύθυνη, έχουμε πει  κατ’ επανάληψη άλλες δυο φορές μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς τον κ.  Αντιδήμ αρχο, ότι  υπάρχουν 

καταγεγραμμένες περίπου 4.500 εκτάσεις,  . .εκτάσεις στον Δήμο των 

Σερρών, οι  οποίες δεν γνωρίζει  κανείς  που βρίσκονται.  Αυτά 

αποτυπώθηκαν σε αυτή την μελέτη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Έχει γίνει  μια μελέτη στην θέση του κ.  Μωυσιάδη από την τότε . .  

Αφορούσε αυτή η μελέτη τον τότε Δήμο Σερρών, εννοείται.  Κόστισε 

20.000 ευρώ. Μάλιστα τότε . .νομίζω, όχι  νομίζω, είμαι σίγουρος ότι  

έχουν γίνει  και τοπογραφικά. Το παράδοξο του . .αυτού επιχειρήματος 

είναι ότι  ανακαλύψαμε ότι  ναι μεν  είχε γίνει  η μελέτη,  παραδόθηκε 

στην Πολεοδομία,  παραδόθηκε στην ΚΑΔΕ, αλλά δεν είχε ενημερωθεί 

η Κτηματική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών και όπως καταλαβαίνετε η 

δική μας η μελέτη,  η δική μας της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. έρχεται να συμπληρώσει,  

γιατί  έχουν περάσει αρκετά χ ρόνια,  την συγκεκριμένη μελέτη,  γιατί  

δεν έχουμε γίνει  μετά δυστυχώς αλλά σίγουρα εκεί  που εντοπίζεται το 

μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ο πρώην Δήμος Σερρών, είναι οι  Δήμοι 

που έχουν συγχωνευτεί  τώρα.  
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 Θα ήθελα να προσθέσω ότι  αφού ολοκληρωθεί η μελέτη απ ό την 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. θα παραδοθεί στην Κτηματική Υπηρεσία και εννοείται 

οφείλουν μέσα στις  υποχρεώσεις να ενημερώνεται για όποια μεταβολή, 

γιατί ,  όπως καταλαβαίνετε,  εάν δεν ενημερώνεται δεν έχει  κανένα 

νόημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

στο Ε9 δηλώνονται αυτά τα ακίνητα;  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Το Ε9 δεν σχετίζεται.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ότι ακίνητα έχουμε καταγεγραμμένα είτε από τις  Δημοτικές Ενότητες,  

όπως είπαμε. .  για το Καπετάν Μητρούση, είτε στο Κτηματολόγιο,  ότι  

ακίνητο υπήρχε έχει  περαστεί ,  νομίζω είναι και του  κ. Κατιρτζόγλου,  

έχει  περαστεί  στα έντυπα της Εφορίας.   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Το μόνο σίγουρο είναι ότι  θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε μια καλύτερη  

εικόνα από αυτή που έχουμε σήμερα, θα βοηθηθεί πάρα πολύ και στον 

ισολογισμό του Δήμου μας όσον αφορά το Μητρώο που θα γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολλές φορές έχουμε πει  εδώ μέσα, έχουμε περίπου 40 μηχανικούς και 

δεν μπορούμε εμείς  να κάνουμε μια ομάδα μηχανικών από τον Δήμο 

Σερρών για να κάνει  αυτά; Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε τους 

μηχανικούς που έχετε;  Η ΤΥΡΚ είναι δική μας,  η πολεοδομία δική μας,  
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ο Δήμος έχει  τόσους  . .σαράντα μηχανικοί είναι …να πάει να κάνει  μια 

καταγγελία.  …σπατάλη. Ποια είναι η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. πείτε μου σας 

παρακαλώ. Ποια είναι η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.;  Ο Αντιδήμαρχος μοναχός του  

μπορεί να το κάνει  εάν θελήσει.  Ντροπή είναι αυτό που γίνεται,  

ξευτίλα είναι.  Φτάνει.  Ποια ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.;  Τι είναι αυτή δηλαδή;  Φτάνει 

κύριε Πρόεδρε.  Έχετε ευθύνη και εσείς ,  μην νομίζετε ότι  δεν έχετε 

ευθύνη που πετάτε συνέχεια τα χρήματα.  

 Εγώ ζήτησα εκατό  φορές . .δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε 

πετρέλαιο εκατό ευρώ και πετάτε τα χιλιάρικα στους δρόμους; Εσείς 

κύριε Αντιδήμαρχε δεν ξέρετε να κάνετε το απλό πράγμα αυτό; Μόνος 

σας δεν μπορούσατε να το κάνετε αυτό εσείς;  Ποια είναι η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

για πείτε μου σας παρακαλώ. Τι είναι;  Τίποτα δεν είναι.   

 Εμείς έχουμε τέτοιο εξοπλισμό από επιστήμονες που μπορούμε 

να κάνουμε όλη την βόρεια Ελλάδα. Σας παρακαλώ δηλαδή, κύριε 

Πρόεδρε,  έχετε ευθύνη. Τι την θέλετε την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Μυστακίδης.  Ορίστε.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

βλέποντας την απόφαση της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. θα πω κάποια πράγματα τα 

οποία με λυπούν και νομίζω ότι  θα έπρεπε να μας λυπούν εδώ μέσα.  

Λέει ότι  τα έσοδα όλων των ετών της χώρας,  ακούστε κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  ανήλθαν τα έσοδα σε 4.010.000.000 για όλη την 

χώρα και από το σύνολο των εσόδων μόνο 70.000, μόνο το 1,7 

προήλθε από ποσό της ακίνητης περιουσίας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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4 δις  και 70 εκατομμύρια.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  4 δις  συγνώμη και πήραμε από την ακίνητη μόνο 70  εκατομμύρια,  

για να κάνω σε ποσοστό 1,7.  Αυτό θα πρέπει νομίζω η ακίνητη 

περιουσία περίπου αναλογεί  σε κάποια δισεκατομμύρια,  γράφει η ίδια 

η απόφαση. Έτσι είναι τα οικονομικά  δεδομένα για την χρήση του 

2004. Αυτό έπρεπε εδώ μέσα να μας κάνει  όλους όχι  να 

κινητοποιηθούμε αλλά …όλη την Ελλάδα αλλά μια μικρογραφία είναι 

και ο Δήμος μας.   

 Είναι τραγική η κατάσταση αυτή, να είναι τόσα δις  αυτή η 

περιουσία των ΟΤΑ και …του Δήμου Σερρών και εμείς  αγρόν 

αγοράζουμε.  Γενικώς.  Γενικώς όλοι και πρώτα από όλα …Έγινε λέει  

μια απογραφή το ΄11 και φαίνεται ότι  ο Δήμος κατέχει ,  ακούστε,  2.000 

περίπου ακίνητα…εξάλλου, αναπτύχθηκε από τους εισηγητές και από 

τον Πρόεδρο της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κύριε Καλογερούδη.  

 Λέει ότι  αυτό ξεκίνησε από την αρχή του ΄11,  είναι ο Πρόεδρος 

της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.,  ο κύριος Αντιδήμαρχος συμμετέχει  στην 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. όπως πάντοτε οι  Δήμαρχοι συμμετείχαν στην κάθε 

. .Θέλουμε να αναθέσουμε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. που έχει  τεχνογνωσία,  δεν 

έπρεπε τότε να ξεκινήσει;  Έπρεπε να περάσουν δυο χρόνια; Γιατί  αυτή 

η ολιγωρία; Γιατί  αυτή η ολιγωρία;  

 Κάποια στιγμή ο κ.  Αντιδήμαρχος,  ο κ.  Γαλάνης είπε ότι  για την 

πόλη των Σερρών υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία με αρχείο και τα λοιπά. 

Το επιβεβαίωσε και ο κ.  Καλογερούδης.  Γιατί  δηλαδή  εάν 

προχωρούσαμε σε κάποια αξιοποίηση αυτών θα χάναμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προχωρήσαμε.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πότε προχωρήσαμε,  κ.  Γαλάνη; Τώρα το αναθέτουμε; Τώρα 

αναθέτουμε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..  Σημαίνει  ότι  δείξαμε ανεπάρκεια και 

αυτό που λέγαμε ότι  έχουμε γνώση και τα πάντα, δεν ξέραμε τίποτα 

απολύτως.  Εδώ είναι η δική μου η μομφή προς την δημοτική αρχή. Δεν 

γνωρίζαμε τίποτα απολύτως.  Το είπε και το τόνισε ο κ.  Γάτσιος και 

εγώ το ξέρω. 4.500 στρέμματα, κάπου εκεί  είναι και κανείς  δεν ξέρει  

που βρίσκεται.  Που είναι λοιπόν  η ετοιμότητα;  

Γι΄ αυτό λοιπόν νομίζω ότι  σε τέτοια θέματα θα πρέπει να 

είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και θα έπρεπε να είναι εμείς  

σαν παράταξη του είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.  Αξιοποίηση της περιουσίας του 

Δήμου. Από εκεί  θα μπουν έσοδα. Από πουθενά αλλού δεν έρχονται.   

Βλέποντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία που σας ανέλυσα 

προηγουμένως πραγματικά θλίβομαι που καθυστέρησε τόσο πολύ. 

Ολιγώρησε τόσο πολύ. Αφού λοιπόν τα στοιχεία δεν είναι 

ικανοποιητικά θα έπρεπε άμεσα να δείτε ποια υπηρεσία μπορεί να το 

κάνει .  Λέτε τώρα η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..  Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. είναι εδώ πολλά χρόνια.  

Πόσα χρόνια είναι κ.  Καλογερούδη η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. στις  Σέρρες;   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Δεκαπέντε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεκαπέντε.  Τώρα την ανακαλύψαμε; Θα ήθελα λοιπόν περισσότερη 

προσοχή και πιο μεγάλη ευαισθησία,  ιδιαίτερα με την ακίνητη 

περιουσία που χάνονται τόσα πολλά χρήματα. Και την πρόταση εφόσον 

συμφωνούμε ότι  η τεχνογνωσία για την κατηγοριοποίηση και την αξία 

του κάθε ακινήτου είναι πολύ καλά και πιστεύω ότι  έχει  η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 
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τέτοια εμπειρία,  ψηφίζουμε την πρόταση αλλά το συντομότερο δυνατόν 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενημέρωση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ενημέρωση. Εντάξει .  Είμαστε θετικοί.  Ενημέρωση επί της αποφάσεως 

της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κύριε Πρόεδρε.  Τι αποφάσισε η  Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.;  Να 

πληρώσουμε τα 18 χιλιάρικα, έτσι δεν είναι;  Αυτό δεν είναι;  Λοιπόν,  

ενημερωνόμαστε και λέμε ότι  είμαστε θετικοί.  Δεν ψηφίζουμε,  είμαστε 

θετικοί.  Με την παρατήρηση το ψηφίζουμε.  

 Εν πάση περιπτώσει,  είμαστε θετικοί όμως θα παρα καλέσω τον 

Πρόεδρο και τον κ.  Δήμαρχο που συμμετέχει  να έχουμε γρήγορα 

αποτελέσματα, ώστε να έρθουν χρήματα στον Δήμο. Χρήματα τα οποία 

δεν τα βλέπουμε ποτέ.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι απλά, κύριε Πρόεδρε,  είχαμε γνώση κάπ οιοι  συνάδελφοι και γνώση 

είχαμε και κινήσεις κάναμε και μπορώ να σας πω πολύ απλά πράγματα. 

Και τα 400.000 όταν τα φέραμε και τα βγάλαμε σε δημοπρασία και τα 

500.000 στρέμματα στην Βροντού και τα 100.000 στρέμματα στην 

Ορεινή και πολλές άλλες τέτοιες περι πτώσεις αξιοποιήσαμε και από τα 

ακίνητα του Δήμου Σερρών . .μια χαρά.  Και η δημοτική αγορά στην 

πλατεία Εμπορίου,  εννοώ τον χώρο του ακινήτου αυτού και τα 

αναψυκτήριά μας τα ξέρουμε και όλα τα αξιοποιήσαμε.  Δεν αφήσαμε 

τίποτα.  
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 Εγώ δεν δέχομαι να λέει  κάπ οιος εδώ, κάποιος συνάδελφος 

δηλαδή, όσο και εάν θέλει  να υπερασπίζεται μια δική του φιλοσοφία 

ότι  η δημοτική αρχή αυτή δεν ήξερε τι  γινόταν ή δεν ήξερε την 

ακίνητη περιουσία του Δήμου. Τα σημαντικά ακίνητα που ήταν προς 

αξιοποίηση τα γνωρίζαμε πολύ καλά.  

Ελάτε όμως να δείτε στο Προσόδων εάν ενδιαφέρετε κανείς  να 

μισθώσει κάποιο από αυτά τα ακίνητα ή να πάρει μέρος στον 

διαγωνισμό; Κανείς κύριοι  δεν έρχεται.   Για τα 500 στρέμματα στην 

Βροντού δεν  ήρθε απολύτως κανείς .  Και γιατί  βάζετε υψηλές τιμές 

στην Οικονομική Επιτροπή αλλά και γιατί  δεν υπάρχει,  υπάρχει  

επενδυτική ανομβρία.  Δεν νομίζω, ζούμε όλοι στην ίδια χώρα. Ζούμε 

στην πόλη των Σερρών. Δεν νομίζω να νομίζουμε ότι  υπάρχει  τέτοιο 

επενδυτικό ενδιαφέρον που θα έρθουν όλοι να μισθώσουν τα ακίνητά 

μας.   

Αλλά και ακόμη εάν εννοείτε,  γιατί  αυτή ήταν η δουλειά κυρίως 

της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  να δει  και περιπτώσεις,  ας πούμε,  ακινήτων, τα οποία 

δεν έχουν . .  ή οτιδήποτε άλλο, για να κάνεις  μια μίσθωση ενός 

χωραφιού θα πω εγώ, για να βγάλεις δηλαδή μια δημοπρασία μίσθωση ς 

ενός χωραφιού,  θα πρέπει να έχεις  πλέον,  έχουν αλλάξει τα δεδομένα.  

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα προηγούμενα χρόνια δεχόταν να 

κάνει  δημοπρασίες,  εκμίσθωση για δημοπρασίες χωρίς τοπογραφικά. 

Τώρα χρειάζεται όλος ο σύγχρονος τρόπος τοπογραφικής αποτύπωσης  

ενός τέτοιου ακινήτου για να βγει  σε δημοπρασία.   

Για κάνει  τέτοια διαδικασία ο Δήμος πρέπει να έχει  

τοπογράφους.  Σας λέω ότι  ένα χρόνο τώρα είχαμε έναν τοπογράφο 

μόνο. Οι άλλοι τοπογράφοι ή έλειπαν . .  έλειπαν για λόγους χρονικής 
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αδείας.  Δεν υπήρχαν τοπογράφοι.  Ποιος θα τις  κάνει  τις  τοπογραφικές 

εργασίες;   

 Άρα, θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι  ότι  πέρυσι η δημοτική 

αρχή και φέτος ότι  ακίνητα είχε σοβαρά προς αξιοποίηση μια χαρά τα 

αξιοποίησε,  έκανε τις  διαδικασίες,  πέρασαν από την Οικονομική 

Επιτροπή, από το Δημοτικό Συμβούλιο,  τα γνωρίζετε πολύ καλά. Τι 

νομίζετε ότι  θα τρέξουν οι  αγρότες να μισθώσουν τα χωράφια μας με 

τις  τιμές που βάζουμε στην Οικονομική Επιτροπή; Κανείς δεν θα έρθει  

σας το λέω. Αφού πρώτα φυσικά γίνει  η διαδικασία της τοπογράφησης 

όπως πρέπει να γίνει .   

 Άρα . .και γνώση είχαμε και σχέδιο είχαμε και ότι  μπορούσαμε να 

το αξιοποιήσουμε το αξιοποιήσαμε μια χαρά. Δεν δέχομαι εγώ αυτή 

την μομφή και σας απαντώ με τον συγκεκριμένο τρόπο.  

 Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μυστακίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

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

συνέχεια των όσων είπε ο συνάδελφος ο Γαλάνης και θεωρώ και για το 

θέμα το συγκεκριμένο,  θεωρώ ότι  αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και είναι 

ένα μικρό βήμα κοντά σε αυτό που πρέπει να γίνει  τελικά.  Δηλαδή εάν 

το δούμε συνολικά το ζήτημα είναι ένα τεράστιο ζήτημα.  

Δηλαδή υπάρχουν αμέτρητες εκτάσεις,  5.000 μόνο στον πρώην 

Δήμο Σερρών, συν ο πρώην Δήμος άλλες συνολικά ίσως τόσες εκτάσεις 

δημοτικές,  οι  οποίες είναι είτε κατεχόμενες είτε τμήματά των 

ενοικιάζονται είτε είναι σε εκκρεμότητα με κάποιες επίσης για χρέωση 

είτε με τον Ν1080/80 είτε με εκποιήσεις,  δηλαδή υπάρχει γενικώς ένα,  
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αυτή την στιγμή, ένα χάος,  το οποίο πραγματικά άμα το 

συνειδητοποιήσει κανένας αγχώνεται,  αλλά πιστεύω ότι  υπάρχει και η 

τεχνογνωσία και η δυνατότητα να σημαδευτεί  αυτό το πράγμα και με 

…γι΄ αυτό και επειδή είμαι και γνώστης λόγω του επαγγέλματος,  θέλει  

όμως πάρα πολύ δουλειά.   

Ήταν αδύνατον με το δυναμικό που είχαμε μέχρι στιγμής,  το  

οποίο δυναμικό είναι επιφορτισμένο να κάνει  όλες τις  τοπογραφικές 

δουλειές,  να ελέγχει  τοπογραφικά, να κάνει  . .  μεταβολές,  να κάνει  

μικρο-εργασίες επιτόπου, ήταν αδύνατον να κάνει ,  να εκπονήσει μια 

τέτοιου είδους εργασία που τελικά εγώ πιστεύω ότι  πρέπει να γίνει .   

Επίσης θα προκύψουν αμέτρητα ζητήματα που θα χρειαστούν 

τοπογραφικά και . .δηλαδή διορθώσεις,  αυτό σημαίνει  διορθώσεις στο 

Κτηματολόγιο,  όπου πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους δικηγόρους 

και πιστεύω ότι  ούτε και οι  δικηγόροι είναι αρκετοί για να 

διεκπεραιώσουν αυτές τις  υποθέσεις και ίσως να χρειαστεί  να φέρουν 

και  εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους,  σας λέω ότι  το αντικείμενο 

είναι τεράστιο.   

Ωστόσο, αυτή η δουλειά είναι ένα πρώτο βήμα και το πιο 

δύσκολο κομμάτι είναι η έρευνα στο Υποθηκοφυλακ είο,  το οποίο είναι 

αδύνατον να γίνει  από την υπηρεσία.  Θα μας βοηθήσει,  έστω και χωρίς 

τοπογραφικά να έχουμε ένα μπούσουλα, μια αρχική καταγραφή για να 

μπορούμε στην συνέχεια να την εμπλουτίσουμε με τεχνικά στοιχεία και 

με τοπογραφικά.  

Όσο για τα χωράφια ,  σας είπα στο πρώην Δήμο Σερρών δεν 

γινόταν οι  ενοικιάσεις με τοπογραφικά ούτε με δημοπρασίες.  Πήγαινε 

όποιος ήθελε,  καταλάμβανε ένα χωράφι και μετά πήγαινε και έλεγε,  

επειδή ήθελε να πάρει μια βεβαίωση για να πάει να το δηλώσει κάπου, 
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πλήρωνε το τέλος αυτής της κατάληψης έτσι γινόταν η δουλειά.  Δεν 

γνωρίζανε τι  ακριβώς κατείχε.  Ενώ σε άλλους Δήμους πραγματικά 

γινόταν αυτό στον Δήμο Λευκώνα..  δημοπρασία . .  Στους άλλους 

Δήμους,  στον Δήμο Σκουτάρεως γινόταν πάλι δημοπρασίες χωρίς 

τοπογραφικά. Γινόντουσαν δημοπρασίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τέλος κατάληψης.   

 Γενικώς πιστεύω ότι  υπάρχει ένα τεράστιο αντικείμενο. . .απόλυτο 

συμμάζεμα και επαναλαμβάνω και πάλι,   την δυνατότητα για να γίνει  

χρειάζεται χρόνος και δουλειά.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία έχουν δικαίωμα αυτοί που πρωτολόγησαν. Ναι ζήτησε η 

κυρία Σαραντίδου.  Παρακαλώ κυρία Σαραντίδου.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Και εγώ ζήτησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σου ζητώ γραμματέα να μου πεις  ποιος είναι.  Ο κ.  Κοτρώνης.  

Παρακαλώ κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να τα γράφετε γραμματέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του λέω ότι  ποιος θα μιλήσει και μου λέει  ότι  ο κ.  Μυστακίδης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δυο παρατηρήσεις επί  του Κανονισμού μας.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης τώρα γιατί  προηγήθηκε από εμένα; Ως τι  μίλησε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ ζήτησα από τον γραμματέα, γι΄ αυτό υπάρχει ο γραμματέας στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  να μου αναφέρει τα ονόματα τα οποία 

καταγράφηκαν και μου ανέφερε το όνομα του κ.  Μυστακίδη.  Υπάρχει 

άλλος; Όχι μου λέει .   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Δεν το κατάλαβα.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ένα αυτό.  Δεύτερον,  ο κ.  Γαλάνης γιατί  μίλησε; …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί προσωπικού.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Το προσωπικό, κύριε Πρόεδρε,  είναι όταν προσβάλλεται,  συγνώμη, 

συγνώμη, είναι όταν προσβάλλεται κάποιος,  όχι  μόλις ακούει το όνομά 

του λέει  προσωπικό και παίρνω τον λόγο και μιλάω αυθαίρετα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Σας παρακαλώ. Και όταν ακούω το όνομά μου εγώ επειδή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  
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Το προσωπικό είναι όταν προσβάλλεται,  δεν έχει  προσβληθεί ο κύριος 

Γαλάνης …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σημασία.  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλει  να απαντήσει.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν οφείλει  να απαντήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  έχετε τον λόγο να τοποθετηθείτε εσείς .  Παρακαλώ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Επί της ουσίας τώρα. Το πιο ισχυρό πλεονέκτη μα για τον Καλλικράτη 

που δεν ισχύει  βεβαίως αλλά μιλάμε τώρα με την φιλοσοφία του 

νόμου, ήταν ότι  θα δημιουργηθούν μεγάλα συγκροτήματα, μεγάλοι 

Δήμοι που θα έχουν τις  δυνατότητες,  δεν θα είναι Κοινότητα 

Καστανοχωρίου ή Κοινότητα τάδε που δεν έχει  δυνατότη τες,  αλλά θα 

έχουν  το πλεονέκτημα το ισχυρό να κάνουν από μόνοι τους λόγω της 

δύναμης που κατέχουν και σε έμψυχο αλλά και σε άψυχο υλικό,  να 

κάνουν τέτοιες δουλειές.   

 Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να καταλήγουμε πάλι στην εύκολη 

λύση, τι  είναι;  Να αναθέσουμε μια μελέτη.  Χαίρω πολύ. Χαίρω πολύ. 

Τότε τι  μπορούμε να κάνουμε δηλαδή; Να αναθέσουμε την μελέτη έξω 

και ποιο είναι το πλεονέκτημα των Καλλικρατικών Δήμων; Δεν έχουν 
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ισχυρές υπηρεσίες να κάνουν τέτοια δουλειά; Την εύκολη λύση την 

αναθέτουμε εκεί .   

 Επίσης,  δεν υπάρχει συνέχεια; Η . .έκανε μια εξαιρετική δουλειά 

με . .  20.000. Εν πάση περιπτώσει.  Λέει  ο κ.  Πρόεδρος ότι  δεν πήγαν 

στο Κτηματολογικό Γραφείο.  Και τι  σχέση έχει  αυτό; Δεν μπορούν να 

πάνε τώρα; Λέει επίσης ότι  άλλο το ένα,  άλλο το Ε9. Δεν είναι άλλο το 

ένα και άλλο το άλλο. Όλη η ακίνητη περιουσία του Δήμου πρέπει 

υποχρεωτικά από τον νόμο να είναι καταγεγραμμένη στο Ε9.  

Συνεπώς, θεωρώ απαράδεκτο να δίνουμε χρήματα για το 

παραμικρό που μπορούμε και έχουμε τις  δυνατότητες . .η οποία . .  ειχε 

έναν υπάλληλο. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε,  να χρησιμοποιήσουμε 

αυτή την δυνατότητα και να κάνουμε αυτή την μελέτη;  

Ποια είναι η κατηγοριοποίηση; Μας έδειξε ο κ.  Γαλάνης πριν 

από κάποιο διάστημα, μην πάρετε τον λόγο πάλι επί  προσωπικού, πριν 

από κάποιο διάστημα ένα σωρό χαρτιά εδώ από το Κτηματολόγιο που 

λέει  ότι  σχεδόν είμαστε έτοιμοι.  Ας αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα 

στοιχεία για να κάνουμε με τις  δικές μας δυνατότητες και δεν το 

κάνουμε μόνο για τα χρήματα, να αποκτά επιτέλους και το προσωπικό 

και κάποια γνώση, ούτως ώστε αυτή την εμπειρία να την 

εκμεταλλευτούμε και αργότερα.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος γραμματέα; Η κυρία Σαραντίδου.  Η κυρία Σαραντίδου έχει  τον 

λόγο.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εάν άκουγε κανείς  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου έχετε τον λόγο.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εάν άκουγε κανείς  και  ίσως . .οι  κύριοι  Αντιδήμαρχοι για να 

φαίνονται. . .εάν άκουγε κανείς  εδώ τις  τοποθετήσεις που γίνανε θα 

πίστευε ότι  κανένας από εσάς δεν έχει  εμπειρία στην τοπική διοίκηση. 

Ήρθαμε ξαφνικά μέσα στον Δήμο τώρα και πρέπει να συμμαζέψουμε 

τώρα την περιουσία του Δήμου. Όλοι,  οι  περισσότεροι,  αν μη τι  άλλο, 

. .στα Δημοτικά Συμβούλια που σημαίνει  ότι  αυτό θα έπρεπε να  είναι το  

πρώτο θέμα, που θα σας απασχολήσει στους προηγούμενους Δήμους.  

Που σημαίνει  ότι  μέσα από την ΚΑΔΕ ο Δήμος Σερρών θα έπρεπε να 

έχει  καταγεγραμμένη την περιουσία του και μέσα από αντίστοιχες 

υπηρεσίες όλοι οι  υπόλοιποι Δήμοι την δική τους,  για να ξ έρουν το 

πώς θα το χειριστούν.   

 Μην το παίζετε τώρα ότι  ξαφνικά βρεθήκατε προ εκπλήξεως και 

τώρα ανακαλύψαμε την Αμερική, ότι  οι  Δήμοι έχουν ακίνητη 

περιουσία.  Την προηγούμενη χρονιά,  περίπου στα μέσα της χρονιάς 

είχαμε κάνει  μια επερώτηση, τότε όταν είχε  έρθει η απόφαση της 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. για τον υδροηλεκτρικό σταθμό και την αξιοποίηση των 

χρημάτων από το προηγούμενο υδροηλεκτρικό που πουλήθηκε,  είχαμε 

κάνει  ερώτηση εάν πάρει μεταγραφή της ακίνητης περιουσίας του 

Δήμου και ο κ.  Καλαϊτζίδης. . .απάντησε ότι  το  90% της ακίνητης 
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περιουσίας είναι καταγεγραμμένο. Τώρα ξαφνικά ερχόμαστε να πούμε 

ότι  γίνεται ένας χαμός,  δεν ξέρουμε τι  μας γίνεται,  εδώ γινόταν αυτό,  

στο Σκούταρι αυτό,  στο Μητρούση αυτό.  Συγνώμη αλλά . .λύσεις όλοι 

όσοι ήσασταν σε προηγούμενα συμβούλια έχετε την ευθύνη γι΄ αυτό.  

Για όλους τους Δήμους και τις  Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σερρών 

και του Καλλικρατικού Δήμου.  

 Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι  δεν είναι και ότι  καλύτερο να 

αναθέτονται τέτοιες δουλειές σε ανώνυμες εταιρείες.  Ξέρουμε αν μη τι  

άλλο που οδηγούν και τι  θέλουν.  Και τι  στόχο έχουν κάνοντας τους 

μεγάλους Καλλικρατικούς Δήμους κάποιοι  να βάλουν σε χέρι μεγάλη 

ακίνητη περιουσία των δήμων για να την εκμεταλλευτούν είτε μέσα 

από φωτοβολταϊκά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε με οτιδήποτε 

άλλο και είναι επόμενο ανώνυμες εταιρείες να προωθούν αυτά.  

 Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε ότι  αφορά 

την ακίνητη περιουσία του Δήμου μας.   

 Σε καμία περίπτωση, εάν και δεν υπάρχει ψήφιση, είναι μόνο 

ενημέρωση και κακώς αυτό που συμβαί νει ,  θα έπρεπε να περνά πρώτα 

από την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου . .αποφάσεις στο Δ.Σ. της 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.,  δηλαδή να έρχεται πριν για ενημέρωση, πριν παρθεί η 

απόφαση μέσα στο Δ.Σ. και μετά να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις,  

γιατί  αν μη τι  άλλο και κάποια μ έλη του Δ.Σ. μπορεί να αλλάζουν 

απόψεις από κάποιες τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ πολύ, δεν πήρατε 

τον λόγο.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  είναι λάθος ο γραμματέας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ δεν θέλω να προσβάλλετε τον γραμματέα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την στιγμή που δώσατε τον λόγο . .θα πρέπει να δώσετε και στον 

κ.  Αναστασιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Με την δική σας ψήφιση δεκτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκ των υστέρων και η κυρία και ο κ.  Γάτσιος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .στην διαδικασία,  κύριε Πρόεδρε,  θα μας πάνε πάλι 2:00΄ η ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ λιγότερα σχόλια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  δώσε στον έναν και δώσε και στον άλλο…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ότι ο Δήμος Σερρών έχει  την γνώση και την ικανότητα να βρει  έναν 

υπάλληλο να κάνει  μια δική του μελέτη,  διότι  αυτά δεν πρέπει να 

βγαίνουν έξω. Όταν αυτά θα βγουν έξω, έξω από τον Δήμο τότε 
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ξεκινάει  το μεγάλο παζάρι.  Προσέξτε καλά σας έχω . .πάρα πολύ, έχετε 

ευθύνη για ότι  συμβαίνει  εδώ μέσα.  

 Ο Δήμος Σερρών την στιγμή αυτή έχει  πάνω από σαράντα 

μηχανικούς.  Το ξέρετε;  Οι μηχανικοί της ΤΥΔΚ. Στην Πολεοδομία.  

. .Επαναλαμβάνω και πάλι ότι  αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα ξέρει  

μόνο ο Δήμος και δεν μπορεί να βγαίνουν έξω, διότι  όταν θα βγουν 

έξω αυτά τα πράγματα . .Όμως παρακαλώ θερμά . .Δήμο Σερρών  είναι 

μηδέν.  Αυτό να το ξέρετε.  Εμείς έχουμε μεγάλη τεχνογνωσία και 

κάνουμε πολύ δουλειά . .Θυμάστε,  έχουμε κάνει  πάρα πολύ δουλειά.  

Είναι κρίμα να φεύγουν λεφτά από τον Δήμο. Δεν υπάρχουν . .και από 

την άλλη μεριά λέμε …εκατό ευρώ για πετρέλαιο,  καταλαβαίνετε που 

έχουμε φτάσει;   

 Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, . . .έχουμε,  επαναλαμβάνω, τ ην 

τεχνογνωσία . .  τοπικά μεγάλη τεχνογνωσία . .  η δουλειά είναι σχεδόν 

στο 75% ολοκληρωμένη από τον Δήμο Σερρών και δεν πρέπει εμείς  τα 

δικά μας,  αυτά που ξέρουμε σαν Δήμος να τα ξέρουν και οι  άλλοι.  

Είναι σοβαρό θέμα σας το λέω, να το προσέξουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ο κ. Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δυο πράγματα, κύριε Πρόεδρε.  Το πρώτο είναι σε ότι  αφορά τα 

αγροκτήματα τα οποία καλλιεργούνται καταπατημένα. Αυτό δεν 

δικαιολογεί  κανέναν και κυρίως δεν δικαιολογεί  την διοίκηση κάθε 

φορά που υπάρχει.  Τώρα είστε εσείς  και δεν δικαιολογεί  ούτε εσάς.   

 Και το δεύτερο, διαμαρτυρήθηκε ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  δεν 

έρχονται επενδυτές γιατί  τα τιμήματα είναι υψηλά.  
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 Πρέπει να σας θυμίσω και να κάνω γνωστό στο σώμα ότι  σε ότι  

αφορά την έκταση της πρώην κοινότητας Ορεινής,  η οποία 

δημοπρατήθηκε πριν ενάμιση χρόνο, διακαώς εκλιπαρεί καθημερινά με 

τον Δήμο ο πλειοδότης μάλλον του χώρου που το πήρε για να κάνει  

την εγκατάσταση και ακόμη δεν έχει  γίνει  η σύμβαση ενάμιση χρόνο 

μετά.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άμα δεν είναι αλήθεια,  κάνατε σύμβαση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Γιατί  έκανε λάθος χαρακτηρισμό ο κ.  Δασάρχης.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ποιον χαρακτηρισμό λάθος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δεν …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όλα ήταν τακτοποιημένα από την πρώην Κοινότητα Ορεινής.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετηθήκατε κ.  Γάτσιο; Ωραία.  Δευτερολογία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Και κάναμε και δημοσίευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.  Άλλος; Ο κ.  Μυστακίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Πρόεδρε νομίζω….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά. Παρακαλώ κύριοι  λίγο ησυχία.  Δυο λεπτά κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη και από τον κ.  Αντιδήμαρχος ότι  δεν 

υπάρχει ενδιαφέρον.  Πιστεύετε σήμερα που ο κόσμος γυρίζει  πίσω στις  

καλλιέργειες δεν υπάρχει ενδιαφέρον;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .γυρνάει στης καλλιέργειες;  Δηλαδή σε αυτή την αίθουσα στο τέλος 

θα τρελαθούμε δηλαδή. Ποιος γυρνάει στις  καλλιέργειες;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Πολύς κόσμος κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μου πείτε πέντε ονόματα αύριο καλλιεργητών. Νέων καλλιεργητών.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα σας τα πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ δηλαδή.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχουν.  Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.  Έτσι είναι τα χωράφια μας.  

Δυστυχώς έτσι …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κάναμε δημοπρασία και είναι έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι παραμένουν τα χωράφια δυστυχώς. Σας τ ο λέω με πόνο ψυχή.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έρχονται καλλιεργητές.  Δεν επιστρέφουν στα χωράφια.  Ίσως αύριο 

επιστρέψουν.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Εν πάση περιπτώσει,  εγώ έχω διαφορετική άποψη και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέντε ονόματα, δυο ονόματα. Ένα όνομα να μου φ έρετε αύριο νέου 

καλλιεργητή.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και βέβαια συμφωνώ με τον κ.  Γάτσιο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άγονοι οι  διαγωνισμοί όλοι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν είναι δικαιολογία ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Την ολοκληρώνω. Λοιπόν,  τώρα είπατε κάτι ,  ότι η Οικονομική 

Επιτροπή βάζει  λέει  πολύ  υψηλές τιμές.  Για ποιες υψηλές τιμές 

μιλάμε; Για τα 500 ευρώ το πάνω την Ακρόπολη, 100 ευρώ εδώ και 

100 ευρώ εκεί;  Αυτές είναι οι  υψηλές τιμές;  Μήπως έχουμε τρελαθεί 

τελείως; Δηλαδή ότι  χαμηλότερο μπορούσε να είν αι.   

 Άρα είναι εσφαλμένη αυτή η άποψη και βέβαια δεν μπορώ να 

καταλάβω και να ενστερνισθώ την άποψη ότι ,  κύριε Πρόεδρε,  εάν 

θέλετε για τα χωράφια εγώ προσωπικά, εγώ προσωπικά να σας πω την 
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προσωπική μου άποψη, έχω κάπου στο χωριό…στρέμματα που μου τα 

έχει  αφήσει ο πατέρας μου. Λοιπόν,  αυτό που τα νοίκιασε προς 50 

ευρώ το στρέμμα ξέρετε τι  μου είπε;  Τα θέλω για είκοσι χρόνια.  Μην 

μου λες εμένα τώρα ότι  δεν υπάρχουν.  Έχω αποδεικτικά στοιχεία,  εάν 

θέλετε.  Γι΄ αυτό μην σχολιάζετε.   

 Λοιπόν,  έτσι μου είπε ότι  τα θέλω για είκοσι χρόνια.  …  

 Και δεν μπορώ να ακούω τον κ.  Μυστακίδη και θα πω το όνομα, 

ότι  επικρατεί  χάος.  Δηλαδή, μετά από δυο χρόνια επικρατεί  χάος;  

Έχετε συμφωνήσει το τι  θα πείτε οι  δυο Αντιδήμαρχοι;  Ο ένας λέει  ότι  

προχωρήσαμε,  κάναμε,  ράναμε.  Ο άλλος λέει  για χάος.  Που είμαστε 

δηλαδή, στην μέση; Να ξέρουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έτσι είπατε,  ότι  είμαστε χάος.  Είναι καταγεγραμμένο αυτό.  Λοιπόν,  

και τα . .  χιλιάδες στρέμματα που λέτε,  νομίζω ότι  θα μπορέσουν να 

αποδώσουν. Δυο χρόνια είναι πολλά, έπρεπε να είχαν βγει .   

Και τελικά ως προς στην εισήγηση είπαμε ότι  είμαστε θετικοί 

υπό την προϋπόθεση ότι  θα έχουμε απτά αποτελέσματα. Άμεσα. 

Επιτέλους να πάρει κάτι  ο Δήμος από αυτά.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εκτός ότι  …κατανοητά όπως έπρεπε αυτά που είπα,  

…αυτό που λέει  ο κ.  Μηλίδης ότι  επικρατούσε,  όσο εμείς  δουλεύαμε 

προς …  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επικρατεί  είπατε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

… Είναι φοβερά μεγάλο αντικείμενο και να διευκρινίσω ότι  δεν  

υπάρχουν σαράντα μηχανικοί στον Δήμο. Αυτό είναι …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό το αντικείμενο είναι εξειδικευμένο, αφορά τους τοπογράφους και 

μόνο. Οι άλλοι μηχανικοί δεν έχο υν την γνώση για να ασχοληθούν με 

αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι φορτωμένοι με ένα σωρό άλλες . .  και με 

έργα. Οι μηχανικοί γενικώς υπάρχουν ειδικότητες.  Αυτό το 

αντικείμενο αφορά αποκλειστικά και μόνο τους τοπογράφους 

μηχανικούς ή τους τοπογράφους υπομηχανικ ούς.   Στον Δήμο υπάρχουν 

τρεις  τοπογράφοι μηχανικοί και τρεις  υπομηχανικοί οι  οποίοι  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Με τον νόμο που υπάρχει και με την δυνατότητα που υπάρχει για 

παραγωγή από τους . .  Ο όγκος είναι δυσανάλογος,  είναι γεωμετρικά 

μεγαλύτερος από την δυνατότητα που υπάρχει παραγωγής έργου  από 

αυτούς τους ανθρώπους.  Ωστόσο δουλεύουν καθημερινά πυρετωδώς, 
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τους ελέγχω και συνέχεια παράγουν έργο και ασχολούνται και με όλα 

τα θέματα που αφορούν τα τεχνικά ζητήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχετε τον λόγο.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ακούστηκαν τοποθετήσεις του τύπου ότι  

έχετε αργήσει,  ακούστηκαν τοποθετήσεις ότι  δεν έπρεπε να κάνετε 

ανάθεση. Εγώ είμαι σίγουρος ότι  εάν αναθέταμε  άμεσα, μέσα στους 

πρώτους μήνες λειτουργίας της εταιρείας,  που ήταν τον Μάιο του ΄11,  

εάν αναθέταμε άμεσα στον οποιονδήποτε φορέα, στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  την 

καταγραφή της ακίνητης περιουσίας,  πάλι θα μας κατηγορούσατε ότι  

έπρεπε να περιμένετε μήπως και οι  υπηρε σίες του Δήμου από μόνες 

τους είχαν την ικανότητα, την δυνατότητα, τον χρόνο να προχωρήσουν 

στην καταγραφή.  

 Θα δεχόμουν ότι  έχουμε αργήσει εάν . .υπήρχαν συνέχεια ενός 

Καποδιστριακού Δήμου… αναμέναμε και εμείς  την συλλογή στοιχείων 

από τους Δήμους που έχουν συγχωνευτεί ,  έγιναν κάποιες διαδικασίες,  

κάποιες εργασίες,  όπως ανέφεραν και οι  κύριοι  Αντιδήμαρχοι … Το 

ζητούμενο σίγουρα είναι όχι  πότε θα γίνει  αλλά να γίνει .   

 Θα πρέπει να κάνουμε τον εξής διαχωρισμό. Άλλο η καταγραφή 

και άλλο η αξιοποίηση. Και δεν  ξεκινάμε την καταγραφή από μηδενική 

βάση, απλά προσπαθούμε,  όπως είπε ο κ.  Καλογερούδης να αυξήσουμε 

το ποσοστό που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  

Όσον αφορά την αξιοποίηση, όπως θυμάστε και σε προηγούμενο 

συμβούλιο μάλιστα, . .  είχαμε …για την αξιοπ οίηση. Άρα το ένα . .είχα 

αναφέρει στην πρώτη τοποθέτησή μου ότι  ξεκινάμε τώρα την 

αξιοποίηση για να μην χάνουμε χρόνο και τα δούμε στην συνέχεια εάν 
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θα αναθέσουμε κάπου, γιατί  … εάν θα καταφέρουμε να αναθέσουμε 

κάπου ή εάν θα τα καταφέρει ο Δήμος από μόνος  του για την 

καταγραφή.  

Προφανώς ή δεν γίνομαι κατανοητός ή με ερμηνεύουν κάποιοι  

συνάδελφοι όπως τους βολεύει.  Φυσικά το Ε9 έχει  σχέση με την 

καταγραφή. Ανέφερα εγώ ότι  δεν έχει  σχέση η συγκεκριμένη μελέτη,  

γιατί  πρόκειται για κατηγοριοποίηση και αξιολόγ ηση. . .Μάλιστα 

πρόσθεσα ότι  θα βοηθήσουν την εικόνα στον ισολογισμό του Δήμου, 

στην . .των παγίων.  

Φυσικά και αξιοποιήθηκε η μελέτη που έγινε από την πρώην 

ΚΑΔΕ, γιατί  έχει  . .  στην Πολεοδομία,  αλλά δεν θα απολογηθούμε 

εμείς  γιατί  η τότε δημοτική αρχή δεν π αρέδωσε την μελέτη της ΚΑΔΕ 

στην Κτηματική Υπηρεσία.  Εμείς απλά το ανακαλύψαμε και πάμε να 

το διορθώσουμε.   

Είχα αναφέρει ότι  με βάση αυτό που υποστήριζε η Κτηματική 

Υπηρεσία του Δήμου μας,  υπάρχει  η καταγραφή του Δήμου Σερρών 

…υπάρχει μια καταγραφή που αγ γίζει  το 80 με 90% που μας έχει  

αναφέρει η Κτηματική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών. Δεν αλλάζει  

αυτό.   

Κανείς δεν ανέφερε την λέξη «χαμός».  Πάμε,  επαναλαμβάνω, να 

αυξήσουμε το ποσοστό  όσον αφορά την ακίνητη περιουσία που 

υπάρχει.  Δεν ξεκινάμε από το μηδέν.  Θα  αξιοποιηθούν όλες οι  πρώην 

μελέτες και ότι  είναι καταγεγραμμένο. Η υπερβολή λοιπόν 

χρησιμοποιείται από τον καθένα όπως τον βολεύει.   

Δεν έχω να προσθέσω κάτι.  Σε αυτό που συμφωνούμε όλοι μας 

σίγουρα είναι ότι  . .  χρηματοδοτήσεις από το κράτος θα πρέπει να 
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δημιουργήσουμε οικονομικά αυτόνομους Δήμους και σίγουρα ένα μέσω 

είναι με την αξιοποίηση -  εκποίηση της ακίνητης περιουσίας μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,   αγαπητοί σύμβουλοι,  να εκφράσω και εγώ δυο 

σκέψεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να δώσω και 

κάποιες διευκρινήσεις.   

 Όσον αφορά την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. δεν είναι μια ιδιωτική 

εταιρεία.  Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. είναι μια εταιρεία της τοπικής αυτοδιοίκησης,  

στην οποία συμμετέχει  ο Δήμος.  Είναι εργαλείο για τους Δήμους η 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..  Και είναι ευτύχημα που έχουμε αυτό το εργαλείο και το 

χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο. Και συνεργαζόμαστε άριστα 

μέχρι τώρα.  

 Όπως βλέπετε  σχεδόν όλα, τα πάντα, σε ότι  μπορεί να 

ανταποκριθεί ,  σε όποια δουλειά μπορεί να ανταποκριθεί  σε σχέση με 

τον Δήμο η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  συνεργαζόμαστε με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..  Άρα η 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. δεν είναι μια οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία,  είναι η 

εταιρεία της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολύ καλά κάνουμε και 

συνεργαζόμαστε.   

 Οι μηχανικοί του Δήμου πολύ σωστά τα είπε ο κ.  Μυστακίδης,  

ούτε σαράντα είναι ούτε εκατό.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σαράντα και είναι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τρεις τοπογράφοι που πρέπει να κάνουν μια εξειδικευμένη εργασία.  

Και πρέπει να πούμε ότι  οι  τρεις  τοπογράφοι έχουν τον μισό Νομό. 
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Δεν έχουν τον πρώην Δήμο. Και σε αυτόν τον  πρώην Δήμο, παρακαλώ, 

οι  ΚΑΔΕ και πολύ σωστά έκανε,  που είχε και περισσότερο προσωπικό, 

σε εξωτερικό συνεργάτη ανέθεσε την καταγραφή της ακίνητης 

περιουσίας.   

 Το προσωπικό μας τώρα μειώθηκε,  το ξέρετε πάρα πολύ καλά. 

Μειώθηκε.  Έχουν φύγει  πάνω από 60,  70  υπάλληλοι και φεύγουν 

σωρηδόν σε έναν Δήμο που περιλαμβάνει τον μισό Νομό. Τι λέτε 

τώρα; Μπορούν αυτοί οι  τρεις  υπάλληλοι,  οι  τρεις  τοπογράφοι,  δεν 

έχουν δηλαδή άλλη δουλειά οι  τρεις  τοπογράφοι;  Μόνο την καταγραφή 

της ακίνητης περιουσίας έχουν; Χίλιες δυο  δουλειές έχουν που 

αντιστοιχούν στον μισό Νομό.  

 Η δε ΤΥΔΚ μέχρι και προηγουμένως ακόμα έκανε δουλειές όλου 

του Νομού. Που ζούμε δηλαδή; Δεν τα ξέρουμε αυτά; Ή εκτός εάν τα 

ξέρουμε και θέλουμε να διαστρεβλώσουμε πλήρως την αλήθεια.  

Θέλουμε να τα τσαλαπατήσουμε όλα.  

 Δεν αργήσαμε καθόλου, αγαπητοί συνάδελφοι.  Το 2011 δεν 

γνωρίζετε ότι  ήταν έτος προσαρμογής και οργάνωσης του νέου Δήμου; 

Μα εάν δεν είχαμε συλλέξει  τα στοιχεία από τους πρώην Δήμους τι  θα 

δώσουμε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για να μας κάνει  αυτή την δουλε ιά; Έπρεπε 

πρώτα να γίνει  συλλογή των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των 

πρώην δήμων και μετά να καταλήξουμε σε αυτή την δουλειά που πολύ 

σωστά καταλήγουμε τώρα.  

 Πρέπει να πούμε ότι  δεν θα γίνει  μόνο, πέρα από την κατακραυγή 

της ακίνητης της περιουσίας των πρώην δήμων, θα γίνει  και η 

κατηγοριοποίηση των ακινήτων όλου του Δήμου και του πρώην Δήμου 

Σερρών, που δεν είχε γίνει  η κατηγοριοποίηση. Θα γίνουν και επιπλέον 
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δουλειές όπως πολύ σωστά και αναλυτικά κατέθεσε εδώ ο κ.  

Καλογερούδης.   

 Εάν και από την πρώτη στιγμή, πολύ σωστά είπε ο κ.  Γαλάνης,  

δεν κάναμε τίποτα άλλο από να αξιοποιούμε την ακίνητη περιουσία 

του Δήμου. Βλέπε Δημοτική Αγορά, βλέπε τις  εκτάσεις της Ορεινής,  

βλέπε τα 400 στρέμματα, βλέπε τις  εκτάσεις της Βροντού, βλέπε τα 

αναψυκτήρια και πολύ σωστά είπε ότι  δεν υπάρχει ενδιαφέρον.   

 Δεν το ξέρετε ότι  είναι άγονοι οι  διαγωνισμοί;  Δεν είναι άγονος 

ο διαγωνισμός της Βροντού; Υπάρχει ενδιαφέρον; Ώρες –ώρες  εδώ θα 

χάσουμε την λογική μας.  Υπάρχει ενδιαφέρον ακούστηκε να λένε.  Που 

είναι το ενδιαφέρον; Άγονος ο διαγωνισμός της Βρονούς.  Και φοβάμαι 

πολύ ο διαγωνισμός των 400 στρεμμάτων πάλι άγονος θα βγει  λόγω 

του ότι  είχε υψηλό τίμημα.  

 Που βλέπετε το ενδιαφέρον όταν στα αναψυκτήρια δεν έρχεται 

κανένας; Άγονοι οι  διαγωνισμοί.  Δυο διαγωνισμοί το ανα ψυκτήριο του 

Αγίου Ιωάννη και μετά ένας ενδιαφέρθηκε.  Το τι  λάσπη έπεσε …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το τι  λάσπη έπεσε…χωρίς τσίπα και ντροπή. Χωρίς τσίπα και ντροπή 

το τι  λάσπη έπεσε  πάνω σε πραγματικά γεγονότα δεν μπορεί να 

αμφισβητήσει κανείς .  Δυο άγονοι διαγωνισμοί στο αναψυκτήριο του 

Αγίου Ιωάννη και στο τέλος ένας ενδιαφέρθηκε παρακαλώ.  
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 Δυο άγονοι διαγωνισμοί στο Θεατράκι και στο τέλος ένας 

ενδιαφέρθηκε και ευτυχώς που ενδιαφέρ θηκαν και αυτοί και 

αξιοποιούνται αυτοί οι  χώροι.   

 Ξέρετε πολύ καλά τι  έγινε με το αναψυκτήριο της Κοιλάδας 

Αγίων Αναργύρων, πώς το αντιμετωπίσαμε και πολύ σωστά το 

Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα αυτό και αξιοποιήθηκε και . .   

 Σε τι  δηλαδή μπορείτε να μας κατ ηγορήσετε;  Ότι δεν 

αξιοποιούμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου; Μέσα σε ενάμιση 

χρόνο έγιναν αυτές οι  δράσεις και το θέμα δεν είναι τόσο τα λεφτά, 

εντοπίζεται,  το . .  εντοπίζεται στο χρήμα. Η ουσία είναι η αξιοποίηση 

των χώρων αυτών και ότι  τα χαίρεται ο κό σμος.  Μακάρι να 

μπορούσαμε να τα νοικιάσουμε με υψηλότερο τίμημα. Βλέπετε ότι  δεν 

έρχονται ούτε με και με 500 ευρώ, ούτε και με 1.000 ευρώ τον χρόνο. 

Αυτά είναι ψέματα; Μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς;   

 Λοιπόν,  πολύ σωστά έκανε η Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.,  πολύ γρήγο ρα 

ενήργησε και με τον καλύτερο τρόπο αξιοποιεί  την ακίνητη περιουσία 

του Δήμου. Με μια,  επαναλαμβάνω, εταιρεία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης,   στην οποία είναι  η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  συμμετέχουν όλοι οι  

Δήμοι,  η Περιφέρεια και φυσικά ο Δήμος Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 661/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και πάμε στο 

επόμενο θέμα .   

 Θέμα έβδομο.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Προσδιορισμός τιμής ζώνης ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γαλάνη, έχετε το ν λόγο.   Να είστε σύντομος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

καλούμαστε σήμερα με τον Ν2130/13 για τις  περιοχές που δεν έχει  

οριστεί  με υπουργική απόφαση ποιες είναι οι  αντικειμενικές,  δηλαδή 

ποιος είναι ο προσδιορισμός της τιμής ζώνης των ακινήτων της 

Δημοτικής Ενότητας Σερρών, καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση ως 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Δηλαδή, για όλες τις  περιοχές στις  οποίες η υπουργική απόφαση, 

εάν έχετε την εισήγηση, έχει  προσδιορίσει  το Υπουργείο Οικονομικών 

και έχει  αποσταλεί αυτή η υπουργική απόφαση στις  αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 
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και φυσικά πρέπει να ενσωματωθούν, να γίνει  ενσωμάτωση … γι΄ 

αυτές τις  περιοχές που είναι υπό ένταξη ή έχουν ενταχθεί  στο σχέδιο,  

καλούμαστε εμείς  ή γι΄ αυτές που είναι εκτός σχεδίου πόλεως,  

καλούμαστε εμείς  να πάρουμε μια απόφαση, όπως ορίζει  ο νόμος.   

 Η πρόταση που κάνει  η υπηρεσία και για να τα κάνω πιο απλό 

και για να το κατανοήσουμε όλοι μας,  δηλαδή για τις  περιοχές όπως 

είναι οι  Εργατικές κατοικίες,  η Ομόνοια,  ο Άγιος Ιωάννης,  ο Άγιος 

Παντελεήμων, αυτές οι  περιοχές δηλαδή που είναι είτε εντάχθηκαν στο 

σχέδιο είτε είναι υπό ένταξη, η υπηρεσία προτείνει  χαμηλότερη τιμή, 

γιατί  λέει  ρητά  ο νόμος ότι  θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα 

στοιχεία,  έτσι όπως έχουν προσδιοριστεί  με αντικειμενικό τρό πο από 

την υπουργική απόφαση.  

 Η υπουργική απόφαση που ισχύει  από 1 -3-2007 στην χαμηλότερη 

τιμή ζώνης έχει  700 ευρώ. Δηλαδή η χαμηλότερη τιμή, όπως προτείνει  

η υπηρεσία είναι τα 700 ευρώ. Πιο χαμηλά δεν μπορούν να 

αποφασίσουν.  Είναι το καλύτερο δυνατόν πο υ μπορούμε να 

προτείνουμε και να εισηγηθεί η υπηρεσία και να αποφασίσουμε εδώ γι΄ 

αυτές τις  περιπτώσεις που σας λέω, που είναι στην αρχή της 

εισήγησης,  εάν το προσέξατε.  Λέει  δηλαδή ότι  είναι οι  περιοχές οι  

οποίες είναι υπό ένταξη ή έχουν ενταχθεί  στο σχέδ ιο πόλης.   

 Εδώ πρέπει να πάμε σύμφωνα με το τι  έχει  προταθεί στην 

υπουργική απόφαση, όπως ισχύει  δηλαδή ο αντικειμενικός 

προσδιορισμός,  η χαμηλότερη τιμή ζώνης είναι τα 700 ευρώ. Αυτό για 

αυτές τις  περιοχές που σας είπα.   

Για τα ακίνητα της Δημοτικής Κοιν ότητας Σερρών και τα ακίνητα 

της Τοπικής Κοινότητας Ελαιώνα, Επταμύλου, Οινούσας,  όπου δεν 

ισχύει  το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, είναι δηλαδή αυτές οι  
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περιπτώσεις,  έχουμε βάλει τα στοιχεία,  η υπηρεσία εισηγήθηκε σε 

συνεννόηση και με την Δ.Ο.Υ των χαμηλότερων που υπάρχουν.   

Δηλαδή όπως θα δείτε και είναι καλό να τα δείξω, από τον 

προσδιορισμό που γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια,  τις  αξίες των . .  

των ακινήτων, όπως θα δείτε τα χαμηλότερα, οι  χαμηλότερες τιμές για 

μονοκατοικίες,  επαγγελματική στέγη για τις  συγκεκριμένες περιοχές 

Ελαιώνας,  Οινούσα και Δημοτική Ενότητα Σερρών, είναι εκτός 

σχεδίου όπως σας λέω πόλης,  είναι οι  χαμηλότερες τιμές που δίνει  η 

υπηρεσία.   

Δηλαδή αναλυτικά 380 ευρώ για τις  μονοκατοικίες για την 

Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα, 230 ευρώ για την επαγγελματική στέγη. 

Αντίστοιχα είναι και για τους Επταμύλους και για την Οινούσα, ενώ 

για την Δημοτική Κοινότητα Σερρών ότι  είναι εκτός σχεδίου πόλης 570 

είναι για τις  μονοκατοικίες και 350 για τις  επαγγελματικές,  για την 

επαγγελματική στέγη.  

Η υπηρεσία . .κατέληξε στο έγγραφό της,  όπως συμβαίνει  και με 

την αρμόδια Δ.Ο.Υ, όπως συμβαίνει ,  τα έγγραφα έχουν δοθεί  από Α΄ 

Δ.Ο.Υ.,  συγκεκριμένα …είναι οι  χαμηλότερες τιμές που μπορούν να 

αποφασίσουν.   

Δεν ξέρω εάν γίνομαι κατανοητός,  εάν υπάρχει και ερώ τηση θα 

προσπαθήσω να σας διαφωτίσω με το καλύτερο που μπορώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε,  κύριε Πρόεδρε,  να προσθέσω, να προσθέσω ότι  δεν θα 

μπορούσε να το ενσωματώσει αυτό από μόνη της η υπηρεσία,  έπρεπε  

να . .  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να πούμε εδώ 
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ολοκληρώνοντας την άποψη, την τοποθέτησή μου,  ότι  όπως ακριβώς 

θα ακούσετε και φαντάζομαι θα . .και εσείς  σαν δημοτικοί σύμβουλοι,  

ο Δήμος Σερρών έπρεπε από 2007, που εκδόθηκε αυτή η υπουργική 

απόφαση, να έχει  ενσωματώσει τις  αντικειμενικές της αξίες για την 

κάθε τιμή Ζώνης στο τέλος ακίνητης περιουσίας.   

 Με το διαπιστώσαμε και από την σωρεία των περιπτώσεων που 

έχουν τακτοποιήσει και σας καλώ να έρθετε όποτε θέλετε στο 

Προσόδων να δείτε τι  έχουμε τακτοπ οιήσει,  σωρεία των περιπτώσεων, 

…κύριε Πρόεδρε,  να ενσωματώσουμε στο ΤΑΠ, στο Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας,  αυτή την υπουργική απόφαση που ισχύει  από 1 -7.    

Δηλαδή ήταν κάτι  που έπρεπε η προηγούμενη δημοτική αρχή να 

το ενσωματώσει στο τέλος της Ακίνητης Περιο υσίας.  Για να μην 

υπάρχει παρεξήγηση και νομίζουν κάποιοι  πολίτες και ίσως φτάνει  και 

στα δικά σας αφτιά,  ότι  ο Δήμος ή το Δημοτικό Συμβούλιο από μόνο 

του αύξησε τις  αντικειμενικές αξίες.  Οι αντικειμενικές αξίες,  κύριε 

Πρόεδρε,  αλλάζουν με πολιτική απόφαση  η οποία ισχύει  από το 

2007..και έτσι και έγινε.  Για τις  περιπτώσεις που σας είπα που δεν,  

που προανέφερα καλούμαστε να πάρουμε απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

 Εάν θέλετε κάτι  να με ρωτήσετε είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  Φωτιάδης από ότι  βλέπω. Κύριε 

Φωτιάδη σηκώνετε το χέρι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ναι,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Αναστασιάδης,  η κυρία Σαραντίδου και ο κ.  Δινάκης.  Ξεκινάμε 

από τον κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνό σας,  σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι ,  μάλλον να πω, ποια 

συγκεκριμένα ανάγκη σας φέρνει  σήμερα να φέρετε αυτές τις  δυο 

ζώνες,  τις  δυο περιοχές μάλλον,  οι  οποίες . .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Περιοχές.  Κατηγορίες,  να το πω με την δική σας διατύπωση, θα έπρεπε 

ήδη να είχαν το λιγότερο ετοιμαστεί  τα στοιχεία και να είχαν πάει 

στην Δ.Ε.Η. από 1 -1-2011, διότι  αυτές ήταν μέσα στον αστικό ιστό.   

 Το 700άρι με βάση τον πίνακα που μας δώσατε δεν το βλέπω 

πουθενά εγώ. Μπορείτε να μου δείξετε που είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαρίστως.  Είναι,  έτσι όπως είναι η εισήγηση …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον πίνακα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στον πίνακα;  Στην δεύτερη σελίδα της υπουργικής απόφασης.  Των 

περιοχών της υπουργικής απόφασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ..  ζώνη.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι η τελευταία ζώνη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα λοιπόν,  εννοείτε για τα 700 ευρώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει άλλη πιο χαμηλή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ, θυμάστε,  είχαμε βάλει κάποτε ως παράταξη ένα θέμα και είχατε 

θυμώσει.  Σκεφτείτε πόσα έσοδα έχασε ο  Δήμος.  Και βεβαίως εδώ 

στους οικισμούς …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λείπει  ο οικισμός του Μετοχιού και του Ξηροτόπου. Αυτοί σε ποια 

κατηγορία ανήκουν; Των 700; Αυτή είναι η ερώτηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  χαίρομαι . .ο κύριος συνάδελφος πραγματικά να 

αναλύσω την εξήγηση για ποιο λόγο έρχεται το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Έρχεται για να . .μια κατάσταση η οποία …  

Δηλαδή, εξ όσων μου αναφέρει η υπηρεσία,  ήδη το Προσόδων 

χρέωνε τα 700 ευρώ ανά τετραγωνι κό μέτρο σε αυτές τις  περιοχές που 

ήταν εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Δηλαδή δεν είναι ότι  δεν τα 

εισπράτταμε,  εκτός από τις  περιπτώσεις,  κύριε συνάδελφε,  που 

θυμόσαστε σας είχα αναφέρει για κάποιες περιοχές είτε χωριών είτε 

μέσα στην πόλη, . .  Χρυσοπηγή, που στείλαμε επιστολές ώστε να 
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βεβαιώσουν στην υπηρεσία τα τετραγωνικά τους μέτρα για να τους 

επιβληθεί το ΤΑΠ.  

 Δεν είναι δηλαδή ότι  δεν εισπράττουμε στις  περιοχές.  

Εισπράτταμε όπως να . .  υπηρεσία 700 ευρώ, την πιο χαμηλή τιμή.  

 Για το Μετόχι που με ρωτήσατε και για τον Ξηρότοπο είναι στην 

περίπτωση, είναι για τις  περιοχές αυτές οι  οποίες είναι στην Δημοτική 

Ενότητα Σερρών εκτός σχεδίου.  Δηλαδή οι  περιοχές Αγίου Αθανασίου,  

Μετοχίου και Ξηροτόπου, Χρυσοπηγής είναι στην περίπτωση εκεί  που 

για οικιακή χρήση προτείνει  η υπηρεσία 570 ευρώ ανά τετραγωνικά 

μέτρο, την χαμηλότερη δηλαδή…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα έπρεπε να αναφέρονται.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας τα αναφέρω. Σας το διευκρινίζω γιατί  το ζήτησα από την υπηρεσία 

να μου το διευκρινίσει  σήμερα το πρωί και 350 ευρώ α νά τετραγωνικό 

μέτρο  για την επαγγελματική στέγη. Δηλαδή θέλω να πω ότι  έτσι 

διασαφηνίζεται το θέμα, έχετε δίκαιο που με ρωτάτε και καλώς σας 

απαντώ, δεν είναι το τι  εμείς  εισπράτταμε,  η υπηρεσία εισέπραττε 700 

ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε αυτές τις  περι οχές που ήταν 

ενταγμένες ή ήταν υπό ένταξη και δεν ήταν στον αντικειμενικό 

προσδιορισμό και για τις  περιοχές,  με ρωτήσατε για το Μετόχι και για 

τον Ξηρότοπο σας απαντώ ότι  η πρόταση είναι για την Δημοτική 

Ενότητα Σερρών εκτός σχεδίου πόλης.   

 Σας ευχαριστώ  για την ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος ο κ.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω και θέλω να κανω 

μια συνολική τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στον κύκλο των ερωτήσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού αφορά αυτό,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου ερώτηση.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Από την Δ.Ε.Η. ζητήθηκε να δώσει κάποια στοιχεία σχετικά με το ΤΑΠ 

μέχρι τον Μάρτιο του ΄12.  Τι στοιχεία δώσατε αφού εμείς  τώρα 

κάνουμε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ σωστά με ρωτάτε.  Κυρία Σαραντίδου η απάντηση είναι πάρα 

πολύ απλή. Το Προσόδων που είναι ένα από τα . .πόστα των δήμων, 

που σε όλους τους Δήμους φυσικά έτσι έπρεπε να είναι,  η κατάστασή 

του ήταν απερίγραπτη. Εγώ μπορώ …όποια ντουλάπα άνοιγα έβρισκα 

μέσα και έναν κρεμασμένο σκελετό.   

Δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο,  όσο μπορώ δη λαδή και με την 

επαγγελματική μου διάσταση να βοηθήσω το τμήμα, δεν υπάρχει 

αντικείμενο το οποίο να μην είχε εκκρεμότητες.  Από τα 

κληροδοτήματα, για τα οποία έχει  γίνει  δουλειά και θα απαντήσω στον 

συνάδελφο . .για τα σαράντα χρόνια που δεν ελέχθησαν ποτέ κ αι για 

όλα τα προβλήματα που κληρονόμησε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο,  

μέχρι για το 2% που έπρεπε να απαντήσω σε έγγραφα του 

Πταισματοδίκη, για διάφορες διώξεις που ασκήθηκαν οι  προκαταρτικές 

εξετάσεις,  για τις  κρίσεις ,  για το τέλος ακίνητης περιουσίας που 
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έπρεπε να ενσωματωθεί η υπουργική απόφαση και δεν έχει  

ενσωματωθεί από το 2007.  

Εγώ την γλώσσα . .  μιλώ σε σας.  Και η δουλειά που έπρεπε να 

ρίξει  κανείς  εκεί  μέσα είναι ατελείωτη και αυτό προσπαθώ να κάνω.  

Δηλαδή ειλικρινά σας το λέω συνάδελφοι,  εάν έρθετε  μια μέρα 

και μπείτε στο δικό μου γραφείο είτε στο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έπρεπε να γίνει  αυτό,  έπρεπε να γίνει  το άλλο, γιατί  ο καθένας κοιτάει  

να λύσει σωρεία προβλημάτων. Δεν είναι ένα.  Είναι πάρα πολλά. Αυτό 

θέλω να σας εξηγήσω. Τα στοιχεία που στείλαμε ήταν τα στοιχεία …  

 Δηλαδή τι  θέλω να πω; Ότι όπως ακριβώς έχει  τα στοιχεία η 

υπηρεσία και με τις  διορθώσεις τις  οποίες αποστείλαμε στα κεντρικά 

της Δ.Ε.Η. με τους πολίτες που εξυπηρετούμε και σας πληροφορώ ότι  

έχουμε και διάφορα προβλήματα, είμαστε παράρτημα της Εφορίας,  

πάνω από πέντε με έξι  χιλιάδες πολίτες για να διορθώσουμε όχι  μόνο 

τα τετραγωνικά μέτρα που πολύ σωστά ο συνάδελφος  κάποια στιγμή 

έθεσε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  αλλά και για ζώνες.   

 Δηλαδή ο παλαιός  Δήμος Σερρών είχε και έχει . . .και σε Ζώνες.  

Δηλαδή για παράδειγμα μπορεί εσείς  κυρία Σαραντίδου να μένετε στην 

Γεωργίου Παπανδρέου και η ζώνη σας να ήταν λάθος αποτυπωμένη. 

Έξι χιλιάδες πολίτες πέρασαν από το Προσόδων. Αυτός ο όγκος . .  γ ια 

να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα προβλήματα που βρήκαμε.  Αυτή είναι 

η κατάσταση. Αλήθειες λέω και σας προσκαλώ, είμαι στην διάθεσή σας 

όχι  μόνο εγώ αλλά και η υπηρεσία,  να δείτε με τι  έχουμε ασχοληθεί.   
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 Υπήρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  . .  δημόσια,  υπήρχε αυτή 

η άνεση στους Δήμους τα προηγούμενα χρόνια με τον πακτωλό 

χρημάτων που έπεφτε,  όχι  μόνο για μισθοδοσία και για τα λειτουργικά 

έξοδα και άλλα χρήματα και κανείς ,  κύριε Πρόεδρε δεν έδινε σημασία 

στην είσπραξη των εσόδων …Αυτή είναι η πραγματικότητα.  

 Προσπαθώ και θέλω την βοήθειά σας σε αυτό,  να με στηρίξετε σε 

αυτό το πράγμα να διορθώσω όλα τα κακώς κείμενα. Ουκ έστι  αριθμός.  

Ειλικρινά σας το λέω, ουκ έστιν αριθμός.   

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος κύριε Αναστασιάδη. Σας  παρακαλώ κύριοι ,  σας παρακαλώ 

πολύ. Κύριε Γαλάνη. Έχετε τον λόγο.  Ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο κ. Γαλάνης έχει  γνώση γι΄ αυτά που λέει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι ερώτηση αυτή. Κάντε την ερώτησή σας σας παρακαλώ πολύ. 

Μην δημιουργείται κλίμα άσκοπα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άσε με σε παρακαλώ, ξέρεις  τι  σημαίνει  για το …το μέτρο; Με εκατό 

ευρώ όταν …Τι πράγματα είναι αυτά; Ποιος πάει να αγοράσει …Πες 

μου έναν και με εκατό ευρώ.  Δεν πάει.  Κανένας.  Γι΄ αυτό παρακαλώ 
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θερμά, έχει  …Και μετά σήμερα, . .  εμείς  εδώ είμαστε για να λύνουμε τα 

προβλήματα των Σερραίων, έτσι δεν είναι;  Είμαστε μια χρεοκοπημένη 

χώρα. Με δανεικά ζούμε.  Με δανεικά λεφτά. Υπάρχει στην αγορά 

καμία . .σε κανένα γραφείο μεσιτικό εάν υπάρχει …Ένα οικόπεδο ή ένα 

διαμέρισμα; . .αυτά τα πράγματα είναι φανταστικά, κύριε Πρόεδρε,  

ιδιαίτερα για τον Άγιο Αθανάσιο,  γιατί  εκεί  όλα τα οικόπεδα που 

υπήρχαν . .στην πράξη εφαρμογή . .  τα δίνουν δωρεάν και δεν τα 

παίρνει  κανένας.   

 Αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε,  δεν ευσταθεί.  Να το εξετάσετε 

σας παρακαλώ. Εγώ θέλω να βοηθήσω… γιατί  είναι η δουλειά μου 

αυτή και ξέρω πάρα πολύ καλά τι  συμβαίνει .  Μηδενική αγοραπωλησία,  

μηδενική. Ειδικά για τον Άγιο Αθανάσιο.  Κύριε Πρόεδρε να του πείτε 

για τον Άγιο Αθανάσιο να προσέξει  ιδιαίτερα, διότι  και η εισφορά σε 

χρήμα φοβάμαι…στα 70 ευρώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  νόμιζα ότι  τελειώσαμε,  συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δινάκης,  όχι .  Ερωτήσεις;  Παρακαλώ κύριε Δινάκη.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θέλω να ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο, εάν προτίθεται να 

γίνει  κάποια ενέργεια,  κάποιο έγγραφο, κάποιο ψήφισμα δικό μας,  

κάτι ,  τέλος πάντων, προκειμένου να αλλάξουν αυτές οι  άδικες τιμές 

ζωνών που υπάρχουν.   

Έτυχε ένα χρονικό διάστημα να υπηρετήσω και ως τμηματάρχης 

στην Α΄ Δ.Ο.Υ.  Σερρών και γνωρίζω πολύ καλά τις  αδικίες οι  οποίες 

είχαν  ξεκινήσει και δεν ξέρω που φτάσανε αυτή την στιγμή.  
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Φτάνουμε σε ένα σημείο,  ακούστε κύριοι  συνάδελφοι σας 

παρακαλώ, η οδός Λευκάδος κάτω στην Ομόνοια,  που είναι η 

τελευταία . .  στον σταθμό δ ίπλα, να έχει  700 ευρώ και η Γεωργίου 

Παπανδρέου στην πλατεία να έχει  700 ευρώ. Η Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

η Φιλίππου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Μα δεν σας είπα,  εγώ ρωτάω εάν προτίθεστε να κάνουμε εμείς  ως 

Δήμος κάτι  το οποίο εγώ  το  είχα ξεκινήσει ως τμηματάρχης Εσόδων, 

το οποίο δεν ξέρω εάν το ολοκληρώσανε οι  συνάδελφοι,  το συνεχίσανε 

ή το παρατήσανε ως είναι.   

 Έχω να σας πω τέτοια.  Τυχαία στην Καναβού κάτω, τέρμα κάνω 

στην Ομόνοια 700 ευρώ και η Φιλίππου όπως σας είπα,  η Μεγάλου 

Αλεξάνδρου και πολλοί άλλοι οδοί,  οι  οποίοι  έχουν …700 ευρώ.  

 Παρακαλώ ερωτάται ο κύριος Αντιδήμαρχος εάν προτίθεται να 

γίνει  κάποια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να διευκρινίσω κάτι για να είναι πιο ξεκάθαρο το τι  θα ψηφίσουμε.  . .  

τον αντικειμενικό προσδιορισμό, η πρότα ση που κάνει  η υπηρεσία 

είναι:  Η 9η  Ζώνη που έχει  αυτές τις  ενταγμένες ή υπό ένταξη στο 

σχέδιο πόλης περιοχές που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να ψηφίσουμε 

με βάση την υπουργική απόφαση, δηλαδή τα 700 ευρώ αναγκαστικά, 

να σας αναφέρω ποιες είναι,  δηλαδή η Ζώ νη 9,  να την αποκαλέσω έτσι,  

τα 700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο είναι στις  περιοχές . .Σαράντα 

Μάρτυρες,  Εργατικές κατοικίες,  Ομόνοια,  Άγιος Ιωάννης,  Αγίου 

Παντελεήμων, Άγιος Αντώνης,  δηλαδή όλες αυτές οι  περιοχές…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

118 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παπανδρέου…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι.  Η Ζώνη 101 που είναι περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας 

Σερρών εκτός σχεδίου πόλης.  Είναι οι  περιοχές Αγίου Αθανασίου,  

Μετοχίου,  Ξηροτόπου, Χρυσοπηγής,  που εκεί  λέει  η υπηρεσία,  

προτείνει  η υπηρεσία 570 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, οικιακή…το 

τετραγωνικό μέτρο,  επαγγελματική με τα πιο χαμηλά, τα πιο φθηνά 

στοιχεία που πήραμε από την,  όπως σας ανέφερα προσδιορισμό με 

αντικειμενικά κριτήρια . .  ακινήτων από την Δ.Ο.Υ. και Ζώνη 102 για 

τις  περιοχές Ελαιώνα..  Οινούσα, 380 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, 230 

ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επαγγελματική με βάση πάλι κάποια 

στοιχεία που δίνει  η Δ.Ο.Υ..   

 Αυτή είναι  η πρόταση που κάνει  η υπηρεσία.  Εάν εσείς  θεωρείτε 

με βάση και την υπουργική απόφαση που βλέπετε με τον αντικειμενικό 

προσδιορισμό ή με βάση, όπως είπε στην εισήγη ση για τα εκτός 

σχεδίου πόλης . .εάν θεωρείτε ότι  θα πρέπει να πάμε πιο χαμηλά, εγώ 

είμαι στην διάθεσή σας γι΄ αυτό και εγώ . .  το γνωρίζετε όλοι,  αγαπητοί 

συνάδελφοι.   

 Πράγματι δεν μπορεί κανείς  να διαφωνήσει,  ούτε οι  

αγοραπωλησίες κινούνται,  έχει  πέσει πά ρα πολύ η αξία των ακινήτων 

είτε αυτών που βρίσκονται μέσα στο σχέδιο πόλης είτε αυτών που 

βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης,  αυτό δεν νομίζω να χωράει συζήτηση 

και πράγματι,  δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί  η πολιτεία συνεχίζει  να 

έχει  αυτές τις  αντικειμενικές και από εκεί  και πέρα νομίζω γι΄ αυτό 

έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο,  . .  κύριε Πρόεδρε για αυτό που 

μπορούμε  να ψηφίσουμε εμείς  είμαι νομίζω στην διάθεσή σας σαν…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

119 

ΠΡΟΕΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Δινάκης,  ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  Μηλίδης,  η κυρία 

Σαραντίδου,  ο κ.  Στεργίου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητάει,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ένα πεντάλεπτο διάλειμμα ο κ.  

Αντιδήμαρχος.  Ζητώ την κατανόησή σας.   

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη για την διακοπή. Ούτε έν α λεπτό δεν θα κάνω. Και με 

συζητήσεις που έκανα και με συναδέλφους έξω από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και από τις  παρεμβάσεις που κάναμε θα ήθελα να 

σκεφτούμε και εάν θέλετε να το δούμε σαν απόφαση, τις  περιοχές του 

Αγίου Αθανασίου,  του Μετοχίου και του Ξηροτό που, πλην της 

Χρυσοπηγής,  να τις  εντάξουμε σε αυτή την Ζώνη που . .102,  δηλαδή 

εκεί  που είναι ο Ελαιώνας . .  και η Οινούσα. Δηλαδή στα 280 ευρώ ανά 

τετραγωνικό μέτρο οικιακή και 230 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ως 

επαγγελματική.  

 Δηλαδή για τον Άγιο Αθανάσιο 300 είναι . .  γ ια τα εκτός σχεδίου 

πόλεως Άγιο Αθανάσιο,  Μετόχι και Ξηρότοπο, εκτός από την 

Χρυσοπηγή, να μην τους βάλουμε σε αυτό που ανέφερα . .να τους 
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βάλουμε εκεί  που είναι οι  τοπικές μας Κοινότητες Ελαιώνας. .  και 

Οινούσα.  

 Για να βοηθήσω την συζήτηση. Δεν ξέρω εάν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατανοητό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ξεκινάμε από τον κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Βλέποντας την υπουργική απόφαση που είναι δεδομένη, δεν μπορεί 

κανείς  να την αμφισβητήσει,  είναι δεδομένη, υπάρχουν πολλές 

αντιθέσεις.  Δηλαδή ανέφερε ο κ.  Δινάκης … είναι πραγματικά 

αδιανόητο κανείς  να βάζει  …  

 Επειδή …που κάνει  τώρα ο κ.  Γαλάνης,  ήταν και πρότασή μας,  

ότι  οι  περιοχές που είναι εκτός σχεδίου και δεν εντάσσονται στην 

υπουργική απόφαση, να μπουν χαμηλά. Αφού λοιπόν κάνει  την 

πρόταση ο Αντιδήμαρχος και εμείς  είμαστε υπέρ αυτής της πρότασης.   

 Για την άλλη πρόταση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πλην της Χρυσοπηγής,  έτσι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  ναι.  Για το άλλο θέμα που είμαστε δεσμευμένοι από την 

υπουργική απόφαση, εκεί  θα ψηφίσουμε ναι με επιφύλαξη,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το κινητό λίγο σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αλλά ταυτόχρονα ζητούμε να γίνει  παρέμβαση δυναμική προς το 

Υπουργείο,  ώστε να αλλάξουν από τα . .  που έχουμε στοιχεία,  να 
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αλλάξουν αυτές οι  τιμές σε κάποιες περιοχές και δεύτερον,  επειδή το 

θέμα πιστεύω θα είναι υπ αρκτό σε όλους τους Δήμους της χώρας,  να 

τεθεί  θέμα . .και στην ΤΕΒΑ στην συνέχεια,  ώστε να γίνουν. .  Διότι  εάν 

λάβουμε υπόψη, κύριε Πρόεδρε,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  να μπει θέμα.  Είναι ο κ.  Στεργίου που μας εκπροσωπεί στη ν 

ΤΕΒΑ, να μπει θέμα ότι  κύριοι  δεν μπορεί μια υποβαθμισμένη 

περιοχή, η οποία δεν έχει  καθόλου ζήτηση, να είναι ίδια με το κέντρο 

της πόλης.   

 Σε δυο κατευθύνσεις.  Από την μια στο Υπουργείο και από την 

άλλη να πάει και πιο . .πιο ομαδικά μέσω της Περιφερεια κής… των 

δήμων.  

 Λοιπόν,  ψηφίζουμε με επιφύλαξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος γραμματέα; Ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Πρώτον, κύριε Αντιδήμαρχε,  επειδή είπατε ότι  βρήκατε σκελετούς 

μέσα και τα λοιπά, εγώ συμφωνώ αλλά κατά τα λεγόμενα του κυρίου 

δημάρχου, όταν εμείς  αναφερόμαστε σε προηγούμενους δημάρχους,  

μας λέει  ότι  συκοφαντούμε,  λασπολογούμε.  Εσείς δηλαδή έχετε 

δικαίωμα να συκοφαντείτε τους προηγούμενους δημάρχους και εμείς  

δεν έχουμε;  

 Όταν είπα εγώ για τον ΧΥΤΑ που ξόδευαν 600 και 700 χιλιάρικα 

και τώρα το  κάνουμε 300, μας … λασπολογείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επί του θέματος κ.  Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Τώρα επί της ουσίας για το συγκεκριμένο θέμα, πράγματι έτσι είναι,  

αυτή ήταν η ερώτησή μου, εάν πρόκειται και έχει  σχέση και με το 

γκαράζ και έχει  σχέση με το γκαράζ αλ λά αυτό είναι δικό σας 

επικοινωνιακό έλλειμμα.  

 Εμείς πραγματικά πιστέψαμε ότι  ήταν με απόφαση του Δήμου 

όλες αυτές,  γιατί   όπως θα πρόσεξαν πολλοί έχει  σχεδόν διπλασιαστεί  

το χαράτσι σε σχέση με πέρυσι και εμείς  θέλαμε να το ψάξουμε και το 

ψάξαμε και κάναμε . .  και Αθηναϊκές εφημερίδες που . .  αυξήσεις του 

Δήμου. Το ψάξαμε και επειδή δεν λαϊκίζουμε,  αντίθετα με όσα 

ισχυρίζεστε εσείς ,  πειστήκαμε και πράγματι δεν το βγάλαμε.   

 Δεν μπορούμε όμως εμείς  να βγαίνουμε στα μέσα και να λέμε ότι  

ο Δήμος καλά έκανε.  Αυτό είναι υποχρέωση δική σας,  γιατί  όχι  

υπάρχει  η πληροφόρηση, όχι  διαχέεται κάτι ,  είναι πεποίθηση όλων και 

δεν . .  όταν . .πεποίθηση όλων είναι ότι  εσείς  το αυξήστε,   ενώ εδώ δεν 

το αυξήσατε και διαφωνώ εγώ με τον κ.  Φωτιάδη ότι  διέφυγαν,  έχασε 

κέρδη.  

 Δεν  έχασε κέρδη ο Δήμος,  ίσα –ίσα …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έσοδα είπα.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Έσοδα. Έχασε έσοδα από τους φουκαράδες που θα πλήρωναν. …Καλά 

έκαναν,  διότι  πέρυσι εάν γινόταν αυτό,  πέρυσι θα πλήρωνε …350, ενώ 

πλήρωσε 240.  

 Ακόμη και τώρα εγώ νομίζω ότι  πρέπει α υτή την …να πείτε στον 

κόσμο ότι  εσείς  είστε υποχρεωμένοι από το 2007.  Τίνος παράλειψη 
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ήταν δεν θέλω να αναφερθώ. Όμως πρέπει να καταλάβουν ότι  ο Δήμος 

τους ελάφρυνε και δεν τους επιβάρυνε φέτος.  Τους ελάφρυνε πέρυσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Το θέμα είναι …και από ότι  θέλουν να πιστεύουν κάποιοι .  Δεν μιλάμε 

για τους . . ,  εδώ μιλάμε για ένα τέλος ακίνητης περιουσίας,  διότι  

αρκετά πληρώνουμε στην Εφορία και θα πληρώσουμε πολύ 

περισσότερα με τα νέα μέτρα, για ένα τέλος ακίνητης περιουσία ς που 

εισπράττει  ο Δήμος καθαρά φορομπηχτικά και δεν είναι τόσα τα έσοδα 

του Δήμου από αυτό,  είναι τίποτα,  γιατί  δεν μπορούμε να 

κατηγορήσουμε τον Δήμο ότι  αμάν με αυτή την διαδικασία έχασε 

χρήμα πολύ. Εκείνο που έχασε,  έχασαν οι  Σερραίοι  δημότες είναι 

πολλά λεφτά από το χαράτσι.  Πολλά λεφτά από το χαράτσι.   

 Αυτή την στιγμή άμα ρωτήσετε και την Εφορία λέει  ότι  εμείς  για 

τις  περιοχές που έχουν καθαρίσει  αντικειμενικές αξίες δεν μπορούμε 

να έχουμε λόγο και να πούμε ότι  χρεώθηκε τόσο ή τόσο. Γι΄ αυτό 

ακριβώς και ζητάει να παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Ήδη ο κόσμος όμως, ο Σερραίοι  δημότες έχουν πληρώσει δυο 

φορές χαράτσι με τα οποιαδήποτε λάθη γίνανε και εκ των υστέρων 

εμείς  ερχόμαστε τώρα να πάρουμε μια απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου για να διορθώσουμε κάποια κακώς κείμενα που υπήρχαν 

και να τα διορθώσουμε πώς; Ανεβάζοντάς τα προς τα επάνω.  

 Δηλαδή, λέμε ότι  για να υπάρχει ισοτιμία αντί  να πάρουμε την 

τιμή εκκίνησης που λέει  σε κάποιες περιοχές που δεν είναι ενταγμένες 

μέσα στο σχέδιο πόλης,  να πάρουμε το κατώτερο για να υπάρχει 

ισοτιμία 700. Και γιατί  δεν παίρνουμε τιμή εκκίνησης για τέτοιες 
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περιοχές που δεν εντάχθηκαν και που μέχρι τώρα ήταν μόνο τιμή 

εκκίνησης;  

 Τώρα θα πούμε είναι και κάποιες περιοχές.  Εγώ λοιπόν θα σας 

πω το πιο ακραίο και ας μου πει  κάποιος ότι  είναι και λαϊκισμός.  

Καταργείστε το ΤΑΠ, δεν θέλουμε να εισπράττουμε ακίνητη περιουσία 

από τους Σερραίους δημότες γιατί  ήδη πληρώνουν για την ακίνητη 

περιουσία τους . .και θα πληρώσουν πολύ περισσότερα και αυτά τα 

λεφτά που πληρώνουν για  την ακίνητη περιουσία τους στο κράτος,  

πρέπει να μας επιστρέψουν στον Δήμο.  

Άρα λοιπόν,  . .και το χαράτσι.  Να μην ξέρουν που να το 

χρεώσουν το χαράτσι.  Γιατί  ανεβάζοντας έτσι τα κόστη, ανεβαίνει  και 

οι  συντελεστής το χαρατσιού.  Και εδώ υπήρξαν αδικίες πολ λές και 

κόσμος στερήθηκε τα αναγκαία για να πληρώνει το χαράτσι με 

λανθασμένο τρόπο. Γιατί  κάποιοι  θα έπρεπε να έχουν πιο λίγο γιατί  

δεν είναι ενταγμένοι στο σχέδιο πόλης και είχαν περισσότερο και 

κάποιοι  το αντίθετο.   

 Και πείτε το καταργούμε το ΤΑΠ από ό λα τα μικρά τετραγωνικά 

σπίτια και το βάζουμε με την υψηλότερη ζώνη στα πολύ μεγάλα 

τετραγωνικά που έχουν για οικίες και για επαγγελματικές στέγες και 

αφήστε αυτούς που τα έχουν να πληρώσουν. Αυτή είναι η καινοτόμα 

πρόταση. Μπορείτε;  Τολμάτε να την περάσετ ε αυτή την πρόταση; Και 

όλοι οι  Σερραίοι  θα σας χειροκροτήσουν.   

Μπορείτε να κατατεθεί  μια τέτοια καινοτόμα πρόταση; Έχουμε 

πάρα πολλά πληρώσει σε . .  και εγώ πολύ ευχαρίστως να ακούσω 

προτάσεις από εσάς για να ελαφρύνουμε τον κόσμο που πληρώνει και 

ξανά πληρώνει διπλά και τριπλά για πράγματα που είναι 
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αντισυνταγματικά. Το καταλαβαίνετε;  Αντισυνταγματικό είναι το 

χαράτσι.  Ας το σταματήσουμε λοιπόν.  Ας το σταματήσουμε.   

 Μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Στα τετραγωνικά, στα σπίτια που 

είναι άνω από 150 τετραγωνικά σε μια οικογένεια αυτοί να 

πληρώσουν, αλλά αυτοί που έχουν 60 τετραγωνικά να μην πληρώσουν 

τίποτα. Ούτε χαμηλές ζώνες και τιμές εκκίνησης.  Γιατί  να τους 

κάνουμε το χατίρι;  Κάθε φορά λέτε ότι  δεσμεύομαι από τον νόμο. Και 

εμείς  δεν θέλουμε να προωθήσουμε α υτή την πολιτική,  πάμε λοιπόν 

στην πράξη να προωθήσουμε αυτή την πολιτική.  Ήδη έχουν πληρώσει 

πολλά με τα χαράτσια ο κόσμος και το φέρνουμε αυτό το θέμα σε μια 

φάση που δεν αντέχει  άλλο. Δηλαδή θα πληρώσουμε ακόμη 

περισσότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θέλω τον λόγο για ένα λεπτό.  Νομίζω ότι  πρέπει να 

διευκρινίσω, κύριοι  συνάδελφοι,  το εξής:  η δική μας παράταξη σε 

παρέμβασή της τότε …στα τετραγωνικά μέτρα, τα οποία με την 

ευκαιρία της επικαιροποίησης των δεδομένων στην Δ.Ε.Η. π ου γίνεται 

άπαξ του έτους στην αρχή, εκεί  γίνονται τακτοποιήσεις.  Εμείς 

αναφερόμασταν στην . .  Καμία σχέση με αυτό που είπε ο Παναγιώτης.   

 Θα πρέπει να διευκρινίσουμε και νοιώθω την ανάγκη ότι  θα 

πρέπει να το κάνουμε,  ο ΤΑΠ είναι . .  του ΄93 και αφορά ένα α ίτημα 

της αυτοδιοίκησης για τα ακίνητα. Εάν τώρα μας προέκυψε χαράτσι 

και εάν τώρα έγιναν όλα τα υπόλοιπα, δεν θα απολέσει η αυτοδιοίκηση 

το μοναδικό πόρο που έχει  από τα ακίνητα και ήταν δικό της αίτημα . .  

το ΄93.   
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 Θα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στην θ έση τους.  Λοιπόν,  το 

στοιχειώδες που κάνει  ο Δήμος είναι να εισπράξει ένα . .  έναντι  αυτού 

του καινούργιου χαρατσιού τότε.  Το χαράτσι να παλέψουμε να φύγει ,  

να μην . .  η κυβέρνηση αλλά εδώ η τοπική διοίκηση έχει ,  νομίζω, το 

δικαίωμα να παίρνει  ένα μικρό ποσό .  

 Όσον αφορά λοιπόν Παναγιώτη, εγώ μίλησα για την τακτοποίηση 

. .  και εάν θέλεις  επί  της ουσίας λέω το εξής στον κ.  Γαλάνη. Δυο 

γείτονες δεν μπορούν,  που έχουν την ίδια επιφάνεια σπιτιού,  έχουν 50 

τετραγωνικά, ο ένας να πληρώνει επειδή έχει  στην Δ.Ε.Η. δηλ ωμένα 

80,  να πληρώνει άλλους δημοτικούς φόρους.   

Προσέξτε,  επί  της επιφάνειας πληρώνουν τρία ποσά. Τρία ποσά 

κυρία Σαραντίδου.  Είναι οι  δημοτικοί φόροι που είναι η απώλεια των 

εσόδων, κύριε Παναγιώτη, εκεί  χάνει  ο Δήμος,  όταν δεν . .σωστά. Είναι 

το μικρό ποσό που παίρνουμε από τον ΤΑΠ, είναι το χαράτσι που μας 

φορτώθηκε τώρα σε συνδυασμό με την τιμή ζώνης.   

 Αυτά φαίνονται καθαρά στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η. Συνεπώς 

είναι δίκαιο να είμαστε στο νόμοι ίσοι και αυτή ήταν η παρατήρησή 

μας.  Όσοι έχουν συγκεκριμένες  επιφάνειες επί  αυτών να φορολογηθούν 

και όχι  με γνωστά, να μην πω κόλπα, να πω γνωστές . .πάνε σε άλλη 

βάση.  

 Θεωρώ ότι ,  κύριε Γαλάνη εσείς  μια διευκρίνιση. Αυτό το οποίο 

φέρνετε σήμερα, αυτό που φέρνετε εδώ σήμερα είναι η πρότασή μας 

για να το βάλετε ως αίτημα στην Επιτροπή στην Δ.Ο.Υ. ή είναι αυτό 

που θα ζητήσουμε να το πάτε στην Δ.Ε.Η.;  Δεν μπορεί να πάει στην 

Δ.Ε.Η. αυτό,  θα το πάτε στην Επιτροπή της Δ.Ο.Υ..  Εδώ είναι και ο 

Παναγιώτης για να σας το εξηγήσει.   
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 Άρα λοιπόν,  δεν είναι δεδομένο ότι  αυτό πο υ λέτε για εκείνο τον 

οικισμό και για τους άλλους ορεινούς ότι  θα πάνε σε αυτή την ζώνη. 

Θα πρέπει να γίνει  αποδεκτό από την Δ.Ο.Υ..  Έτσι δεν είναι 

Παναγιώτη;  

 Άρα αυτό που ψηφίζουμε σήμερα είναι πρόταση του Δήμου, δεν 

θα πάει στην Δ.Ε.Η.,  θα πάει στην Δ. Ο.Υ..  

 Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ για τον χρόνο.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Μια κουβέντα μόνο θα πω γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Κύριε Στεργίου.  Παρακαλώ.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Μόνο μια κουβέντα θα πω γιατί  έγινε και η διευκρινιστική δήλωση από 

τον Αντιδήμαρχο, γιατί  πραγματικά έβγαζε μάτι  όταν βάζαμε τον Άγιο 

Αθανάσιο με την Χρυσοπηγή. Δηλαδή σημαίνει  ότι  υπάρχουν τεράστια 

λάθη και δεν μπορεί κανείς  να . .  μια περιοχή στο κέντρο εκτιμάται 

1.100 ευρώ, αυτή η περιοχή κατά την διάρκεια του χρόνου μπορεί να 

πέσει ή να ανέβει.   

Άρα επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι  νομοθετούμε και 

βάζουμε μια περιοχή 1.1000..και αυτή η περιοχή πιθανόν να 

υποβαθμιστεί .  Θα πρέπει κάθε φορά σε συνεργασία ο Δήμος και με την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. να κάνει  προτάσεις.  Είναι πραγματικά δύσκολο  όταν 

ακούω την πρόταση της υπηρεσίας ο Άγιος Αθανάσιος με την 

Χρυσοπηγή. Όλο καταλαβαίνουν.  Ποια ήταν δηλαδή λέει  τα κριτήρια 

που πήρε η Εφορία από το κτίσιμο…  

Πώς βγάλανε την τιμή 500; Μην τρελαθούμε τελείως.  Το ίδιο 

συμβαίνει  και για την Ομόνοια.   
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 Εγώ κατανοώ ότι  υπήρχε ολιγωρία από τις  προηγούμενες 

δημοτικές αρχές αλλά ο χρόνος που διανύουμε για τους Έλληνες 

πολίτες είναι πολύ δύσκολα χρόνια και δεν πρέπει να . .  τέτοια 

ζητήματα, γιατί  υπάρχει  το χαράτσι και τα λοιπά, υπάρχει τεράστιο 

πρόβλημα.  

 Εγώ νομίζω ότι  πρέπει να δείτε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  με τις  

υπηρεσίες καινούργιες προτάσεις με πιο πραγματικά γεγονότα και να 

μπορούμε τελικά να είμαστε πιο,  να φερθούμε στον κόσμο με τον 

κατάλληλο τρόπο, γιατί  οι  καιροί είναι …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να διευκρινίσω μια γιατί  λάθος εντύπωση . .με αυτά που 

είπε ο κύριος …για μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Είναι άλλο το ένα το εκτός σχεδίου και άλλο το εντός.  Τα εκτός 

σχεδίου είπαμε ότι  μπορούμε να παρέμβουμε,  διότι  καταθέτουμε εμείς  

την πρόταση. Τα άλλα . .γραφειοκρατία . .Δηλαδή αυτοί οι  άσχημοι 

…και να πουν χίλια.  Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται από εμάς.  …Μπορούμε 

να παλέψουμε αλλά δυστυχώς …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πολύ καλά, κύριοι  συνάδελφοι,  αυτό το 

οποίο λέει  ο κ.  Κοτρώνης,  ότι  οι  παρεμβάσεις και οι  τοποθετήσεις και 

οι  προτάσεις του Δήμου μόνο για τα εκτός σχεδίου.  Έτσι δεν είναι 

κύριε Κοτρώνη;  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επειδή το είπε ο κ.  Κοτρώνης έτσι είναι;  Και τι  είναι ο 

Κοτρώνης δηλαδή; Τι είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Ο κ.  Δινάκης.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σε συνέχεια αυτών που 

είπε ο συνάδελφος  ο κ.  Κοτρώνης,  ναι έτσι είναι,  πλην όμως για να 

πάνε κάτω και να πάρουν απόφαση αυτοί . .όπως τους κατονόμασ ε,  

κάνουμε προτάσεις εμείς .  Δημιουργούνται επιτροπές,  δημιουργούνται 

κάποιοι  από τον Δήμο, κάποιοι  από τους φορείς της υπηρεσίας της 

Δ.Ο.Υ.,  κάποιοι  Σύλλογοι,  η Κτηματική υπηρεσία και στέλνουν 

προτάσεις αυτοί.   

 Εδώ βλέπουμε ότι  το 2007 που έγινε αυτή η πρ όταση . . .κάποιοι  

συνάδελφοι δικοί μας,  είπαν την πρότασή τους αλλά είπε και την 

πρότασή του και ο Δήμος,  που σημαίνει  ότι  ο Δήμος τότε,  πιθανώς, 

λέω πιθανώς, να είχε αυτές τις  τιμές.   

 Τώρα εν κατακλείδι ,  γ ια να μπούμε στο θέμα. Εδώ υπάρχουν στα 

εκτός σχεδίου δεν μπορούμε όντως γιατί  υπάρχει  υπουργική απόφαση. 

Μπορούμε όμως εμείς  εκ νέου να κάνουμε ψήφισμα και να ζητήσουμε 

αυτό το οποίο θέλουμε.  Δηλαδή να πούμε ότι  στην περιοχή Ομόνοιας 

δεν μπορεί να είναι 700 ευρώ το μέτρο και στην πλατεία Εμπορίου 

πάλι 700 ευρώ το μέτρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  
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Όσον αφορά για την υπηρεσία Εμπορικότητας, . .  γ ια τα ενοικιοστάσια 

και ίσως είναι για να βγάλουν την αξία.  Εάν πάρουμε τώρα τον 

συντελεστή εμπορικότητας που λέμε στην Ομόνοια,  δεν τον θέτου ν ως 

όρο για να βγάλουν το χαράτσι.  Εμείς μιλάμε για τιμή Ζώνης αυτή την 

στιγμή καθαρά.  

Η τιμή Ζώνης λοιπόν,  κατά συνέπεια,  πρέπει να πάρει απόφαση 

το συμβούλιό μας σήμερα ότι  θα γίνει  μια νέα πρόταση πιο 

εμπεριστατωμένη με συγκεκριμένους …  

Συμμερίζοντας και την πρόταση του κ.  Στεργίου που είπε μια 

περίπτωση ότι  . .  μια άνθηση και μετά από πέντε χρόνια έχει  μια 

πτώση. Τέλος πάντων, σε αυτές τις  περιπτώσεις νομίζω ότι  κατά 

καιρούς μπορεί να  παίρνει  το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο μια απόφαση 

και να την στέλνει  εκεί  που πρέπει και το πόσο θα την λάβουμε υπόψη 

θα είναι . .  εμείς .   

 Θέλω λοιπόν τελειώνοντας να πω ότι  πρέπει εδώ το συμβούλιό 

μας να πάρει απόφαση να αλλάξουν οι  τιμές όλες.  Συμφωνώ 

ότι . . .υπάρχει .  Όσον αφορά τώρα για τα εκτός σχεδίου,  εκεί  

μπορούν…Φυσικά  κάπου δεσμεύεται η Δ.Ο.Υ.,  γιατί  υπάρχουν τα 

συγκριτικά στοιχεία εκεί  που τα συγκριτικά στοιχεία δεν είναι τίποτα 

άλλο από τις  αγορές που γίνονται από τον έναν και τον άλλο πολίτη 

και συγκρίνουμε και βάζουμε συνήθως το μεγαλύτερο ή το μέσο όρο 

περίπου. Νομίζω ότι  εκεί ,  …  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε και τον κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για να είμαστε συγκεκριμένοι,  πυξίδα για όλα τα πράγματα είναι ο 

συντελεστής δομήσεως . .λίγο παρα κάτω είναι 2 και στην . .  είναι 0,8.  

0,6.  Πυξίδα άρα είναι ο συντελεστής δομήσεως. . .Άρα αυτά που λέει  το 

Υπουργείο δεν έχει  γνώση, λέει  ότι  να είναι.   

Εμείς. . .σε εμάς τους κατ’ ανάγκη καλούς,  να κρίνουμε και να 

αποφασίσουμε γι΄ αυτή την πόλη, λέμε ότι  αυτά  που μας λέει  το 

Υπουργείο δεν είναι σωστά πράγματα, εμείς  θα κάνουμε δική μας 

πρόταση και με αντικειμενική αξία …  

Θα πούμε ότι  κύριοι  αυτά που λέτε εσείς  και ήδη σήμερα, σήμερα  

που υπάρχει και είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα ότι  δεν υπάρχει 

μηδενική, μηδεν ική σύμβαση υπάρχει αγορά και πώληση . .  άρα 

μπορούμε σήμερα εμείς  να κατεβάσουμε τουλάχιστον σαράντα τοις  

εκατό αυτά  έχει  εισηγηθεί ο κ.  Γαλάνης,  το λιγότερο 40% για να 

μπορούμε να ανακουφίσουμε τους πολίτες που δεν έχουν ούτε 

μεροκάματο, μεροκάματο δεν έχουν να κάνουν και που να βρουν 

λεφτά. Και ότι  σιγά –σιγά αποταμιεύσει τα τρώνε.   

 Άρα δηλαδή, εμείς  δείχνουμε,  ανεξάρτητα τι  λέει  το Υπουργείο,  

εμείς  είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτούμε και να σκύψουμε πάνω στο 

πρόβλημα με σοβαρότητα και να πούμε ότι  κύριοι  θα . .  και να 

βγάλουμε με γνώμονα τον συντελεστή δομήσεως. Έτσι πρέπει να 

κάνουμε για να είμαστε σωστοί απέναντι  στους πολίτες.   

 Γι΄ αυτό τον λόγο καλά έκανες και κατέβασες. .  γ ιατί  ξέρεις  πολύ 

καλά ότι  ούτε εκατό ευρώ δεν κάνει  ένα οικόπεδο, . .  κανείς  δεν  πάει 

να κτίσει ,  κανείς ,  οπότε δηλαδή . .  
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 Να γίνει  μια Επιτροπή από . .  του Δήμου Σερρών . .και να κάνουμε 

δική μας πρόταση εμείς  στο Υπουργείο και 40% τουλάχιστον μείον.  

40% μείον από όλες τις  αντικειμενικές αξίες που έχουν επάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελική πρόταση κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

…χαράτσι ότι  θα πρέπει να είναι βάρος στους πολίτες.  Είναι και 

αντισυνταγματικό,  . .  γ ιατί  συνδέεται με την ηλεκτροδότηση, κανείς  

μας εδώ δεν θα ήθελε αυτή η . .  μέσα από τον λογαρι ασμό της Δ.Ε.Η.  

 Δεύτερον,  δεν κάνουμε καμία αύξηση. Μέχρι τώρα σε αυτές τις  

περιοχές νομιμοποίηση κάνουμε.  Είναι η πρώτη φορά που αποφασίζει  

ο Δήμος για τις  περιοχές είτε υπό ένταξη στο σχέδιο,  τις  είχαμε 

ενταγμένες είτε τις  εκτός σχεδίου.  Γι΄ αυτές προτε ίνουμε το 

χαμηλότερο, το πιο φθηνότερο. Αυτό . .  τώρα, δεν επιβαρύνουμε τους 

πολίτες.  700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο είναι η χαμηλότερο ζώνη,  η 

πιο τελευταία.   

 Ευχαριστώ τους συναδέλφους από την Δ.Ο.Υ. που λένε τα 

πράγματα όπως έχουν.  Δηλαδή για τις  περιοχ ές . .και Σαράντα 

Μάρτυρες,  είναι στα 700 ευρώ γιατί  έχουν ενταχθεί  στον αντικειμενικό 

προσδιορισμό. Οι άλλες περιοχές,  τα Σφαγεία,  οι  Εργατικές Κατοικίες,  

. .ο Άγιος Παντελεήμονας και ο Άγιος Αντώνιος,  που είναι ή έχουν 

ενταχθεί  ή είναι υπό ένταξη, …700 ευρ ώ γιατί  θεωρώ ότι  είναι μια 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

133 

εποχή τόσο δύσκολη που πρέπει να πάει σε χαμηλότερη ζώνη. Δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο όσο και να θέλουμε συνάδελφοι 

γι΄ αυτές τις  περιπτώσεις.   

 Για τις  άλλες περιπτώσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης και 

μιλάμε συνήθως για πολυκατοικίες,  κύριε Πρόεδρε ή επαγγελματικές . .  

πιστεύω να συμφωνούμε ότι  θα βάλουμε 380 ευρώ το τετραγωνικό 

μέτρο για την οικιακή και 230 ευρώ για την επαγγελματική, το 

τετραγωνικό μέτρο που είναι η χαμηλότερη που υπάρχει και παίρνουμε 

ως συγκριτικό στοιχείο  από τους Επταμύλους,  Οινούσα και τον 

Ελαιώνα. Την χαμηλότερη δηλαδή και στον Άγιο Αθανάσιο και στον 

Ξηρότοπο και στο Μετόχι.  Ένας συνάδελφος  μου είπε και για την 

Χρυσοπηγή. Δεν ξέρω τι  γνώμη έχετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ξέρω τι  γνώμη έχετε,  απλά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την Χρυσοπηγή εγώ το είπα. .  και επειδή θα ακουστούν διάφορα 

τώρα, θα σας πω εγώ με τα λόγου γνώσεως και . .  Ένα εκτός σχεδίου 

ακίνητο έχει  την ίδια μεταχείριση είτε είναι στην Χρυσοπηγή είτε είναι 

στους Επταμύλους.  Τα ίδια  τετραγωνικά μέτρα κτίζει  και ο ίδιος 

συντελεστής δόμησης ισχύει ,  όπως είπε ο κ.  Αναστασιάδης.   

Μάλιστα, γιατί  συγνώμη στους Επταμύλους δεν έχει  εκτός 

σχεδίου βίλες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτό που ισχύει  μέχρι τώρα που . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μέχρι τώρα σας είπα ότι  η υπηρεσία γι΄ αυτές τις  περιοχές χρέωνε από 

469 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι 200 κάτι .  Άρα αυτό που είπε η 

συνάδελφος δεν ισχύει  γιατί  …κάνουμε μείωση αφουγκραζόμενοι την 

κατάσταση που επικρατεί .  Δηλαδή το 380 που λέμε οικ ιακή, 230 

επαγγελματική, κάνουμε μείωση σε σχέση με αυτά που ισχύουν μέχρι 

σήμερα που πιστεύω τα 469 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και 200 

τόσο. Άρα ερχόμαστε να τα μειώσουμε αφουγκραζόμενοι την 

κατάσταση.  

 Εγώ πρότεινα αυτά που σας είπα.  Άγιο Αθανάσιο,  Ξηρότοπο, 

Μετόχι,  Οινούσα σε αυτές τις  χαμηλότερες τιμές που υπάρχουν και 

στην Δ.Ο.Υ….  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ενώ . .  και οι  Σαράντα Μάρτυρες είναι πλούσιοι που θα πληρώσουν …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας λέω ότι  από τον νόμο πρέπει να πάω σε χαμηλότερη τιμή ζώνης.  Ο 

κ.  Κοτρώνης και ο κ.  Δινάκης το επιβεβαιώνουν.  Εγώ δεν θα ήθελα να 

πληρώνουν καθόλου αλλά ο κ.  Φωτιάδης είπε πολύ σωστά ότι  θα 

πρέπει να έχει  κάποια έσοδα για . .  Τον μήνα παίρνουν 370.000 ευρώ 

…  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κυρία Σαραντίδου όλοι σε αυτή την χώρα ζούμε και απολαμβάνουμε 

των υπηρεσιών του Δήμου. Θέλετε να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να ολοκληρώσουμε.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου σας παρακαλώ πολύ. Ολοκληρώστε την πρότασή 

σας και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρόταση αυτή την οποία είπε ο κ.  Γαλάνης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δέχεται ο κ.  Γαλάνης ότι  θα μπει η τιμή η μέγιστη που 

υπάρχει σήμερα με την οποία μέχρι τώρα χρεώνει ο Δήμος την περιοχή 

της Χρυσοπηγής; Αυτή την μέγιστη τιμή που βάζετε μέχρι σήμερα, 

αυτή θα προτείνουμε και τώρα. 469,80.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ την είπα την πρότασή μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ συνάδελφοι,  

εδώ η Χρυσοπηγή δεν πλήρωνε καθόλου Τ.Α.Π. και . .τετραγωνικά 

μέτρα. Σας παρακαλώ πολύ μην με οδηγείτε να πω και άλλες 

λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα. Τα είπα ήδη. Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ, μην με προκαλείτε άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μπερδεύουμε άλλες περιοχές.  Για αυτά τα οποία είπε ο κ.  

Γαλάνης . .  Αγίου Αθανασίου…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς κάναμε και μ ια πρόταση με . .απόφαση, δεσμευόμαστε από εκεί  

να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν τα αποδέχεται το σώμα;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ενσωματωθεί δηλαδή η πρότασή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει καμία αντίθεση πάνω . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να καταγραφεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καταγραφεί.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε 

Καλαϊτζίδη; Ναι,  ναι.  Η κύρια Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εγώ έχω κάνει άλλη πρόταση. Σε μεγάλα τετραγωνικά σε σπίτια και σε 

επιχειρήσεις …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρότασή σας.  Ο κ .  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την πρότασή μου να γίνει  μια Επιτροπή από τον Δήμο με τεχνοκράτες,  

να μειωθεί 40% . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπατε.  Την πρότασή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να μειωθεί 40%. Είναι ο συντελεστής δομήσεως ψηλά με την 

αντικειμενική αξ ία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ψηφίζω αλλά αυτό που λέει  . .  είναι σωστό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην εμπλέκουμε και 40% μέσα και τα λοιπά. Κύριε Χρυσανθίδη,  ναι.  

Ναι,  ναι.  Ο κ.  Κοτρώνης,  ναι.  Ναι,  ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απα ιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 662/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Λήψη απόφασης για πληρωμή οφειλών της Κ.Ε.Π.Σ.  

 Δήμου Σερρών  προς το δημόσιο,  το Ι.Κ.Α. και  

τους εργαζόμενους.  (  παρ. 1,  άρθρο 10Ν.4071/2012).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

γνωρίζετε το θέμα πάρα πολύ καλά, πάρα πολλές φορές έχει  έρθει  το 

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Είναι μια από τις  περιπτώσεις που …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο ησυχία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γενναίες αποφάσεις και να προχωρήσει και να . .έξοδος και μιλάω για 

. .επιχείρηση, την κοινωφελή επιχείρηση π αιδικών σταθμών, η οποία 

αυτές τις  μέρες θα κάνει  έναρξη εκκαθάρισης,  με αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο και με αυτή την δημοτική αρχή και καλούμαστε με τον 

Ν4071/2012 που μας έδωσε την δυνατότητα να πληρώσουμε τις  

ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται στο Ι .Κ.Α . και στην μισθοδοσία 

των εργαζομένων, να ψηφίσουμε την εισήγηση αυτή που έρχεται από 

την υπηρεσία,  που την υπογράφει ο κ.  Δήμαρχος,  έτσι ώστε αυξημένη, 

όπως το έθεσα το θέμα και στους αρχηγούς των παρατάξεων εκτός από 

τον κ.  Κοτρώνη, ζητώ συγνώμη και την κυρία Σαραντίδου,  αυξημένη 

κατά περίπου 20.000, δηλαδή να πάμε στις  100.000 ευρώ, να 

ψηφίσουμε 100.000 ευρώ, για τον εξής λόγο: Δεν είναι μόνο οι  50.000 

ευρώ, 51.270,20 που είναι οι  ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να 

πληρώσουμε στο Ι .Κ.Α.,  πρέπει να πληρώ σουμε και την μισθοδοσία 

των εργαζομένων, ότι  οφείλεται,  με μια απόφαση Δικαστηρίου,  την 

οποία σήμερα οι  υπηρεσίες,  σήμερα εγώ προσωπικά την πήρα από τους 

εργαζόμενους,  γιατί  δεν υπήρχε στην κοινωφελή επιχείρηση παιδικών 

σταθμών εξ όσων πληροφορήθηκαν και δεν υπήρχε γιατί  δικάστηκε 

ερήμην η κοινωφελής επιχείρηση των παιδικών σταθμών, δεν 

παραστάθηκε κανείς  δηλαδή σε αυτό το δικαστήριο,   με τους τόκους 

που, ενδεχομένως,  μπαίνουν από αυτή την υπόθεση θα πρέπει να 

αυξήσουμε κάπως το ποσό για να έχουμε την ασφά λεια ότι  θα 

μπορέσουν οι  άνθρωποι αυτοί να πληρωθούν.  
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Και θα πρέπει μάλιστα αυτό να γίνει  τάχιστα,  θα είδατε τις  

ημερομηνίες που είναι  μέχρι το τέλος Οκτωβρίου,  να βγουν τα 

εντάλματα και να προχωρήσουν οι  πληρωμές.  Να πάνε τα εντάλματα 

όπως πρέπει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να γίνουν γρήγορα οι  

πληρωμές και των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών γιατί  

θα έχει  πρόβλημα και ο προηγούμενος Πρόεδρος αλλά και είναι ένα 

θέμα το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να το εξετάσει και 

σήμερα, κύριε Πρόεδρε που μίλησα και με τον ορκωτό ελεγκτή που 

κάνει  την εκκαθάριση, πρέπει να προχωρήσει για να τελειώσει και το 

θέμα των προμηθευτών, γιατί  εάν με το καλό τελειώσουμε,  κύριε 

Πρόεδρε,  με τους εργαζόμενους και με τις  ασφαλιστικές εισφορές,  

μετά μένουν οι  προμηθευτές.   

Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος υπάρχουν; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια παρατήρηση να κάνω κύριε Πρόεδρε.  Συμφωνούμε φυσικά, απλά 

μας είπατε για μια απόφαση δικαστηρίου που υπάρχει και που λάβατε 

γνώση σήμερα. Αυτή προφανώς  κοινοποιήθηκε στον προηγούμενο 

εκκαθαριστή, ο οποίος δεν ενημέρωσε κανέναν,  δεν έγινε . .  με 

αποτέλεσμα να μην παρασταθεί καν ο Δήμος.   

 Αυτό να το κρατήσετε,  να πάρετε την έκθεση επίδοσης γιατί  

είναι και ένα ισχυρό επιχείρημα κατά του προηγούμενου εκκαθαρ ιστή 

που δεν έκανε δεόντως την εργασία του.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 663/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι στο ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την αντιμετώπιση  

 αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί στην σύμβαση του αναδόχου  

 του υποέργου 5 της πράξης :Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας  

Θεάτρου του Δήμου Σερρών  για το έτος 2012  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης είναι ο εισηγητής.  Ομόφωνα ναι κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να κάνετε την εισήγησή σας.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Αφορά στην Πανεπιστημιάδα τον Μάιο του ΄12,  έχει  περάσει δηλαδή. 

Αυτό που δεν είχε προβλεφθεί στην προκήρυξη ήταν το εξής:  στην 

προκήρυξη προβλεπόταν όλες οι  αποστολές του εξωτερικού να έρθουν 

με αεροπλάνο. Δυο όμως αποστολές από την Σερβία και από την 

Βουλγαρία τους  βόλευε να έρθουν με λεωφορείο,  πρώτον γιατί  θα 

έρχονταν πολύ γρηγορότερα, από το να φύγει  ένας στις  πρωτεύουσές 

τους,  μετά στην Θεσσαλονίκη και από την Θεσσαλονίκη στις  Σέρρες,  

ήρθαν με λεωφορείο ένας αυτός ο λόγος και δεύτερο, κουβαλούσανε 

μαζί τους σκηνικά και έπρεπε να  έρθουν εκ των πραγμάτων με 

λεωφορείο.  Αυτή ήταν η διαφορά.  

 Δηλαδή ζητήσαμε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή αυτό 

το πράγμα, το ενέκρινε,  απλώς εμείς  αυτή την στιγμή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα χρήματα;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν βγήκε παραπάνω, βγήκε λιγότερο από ότι  ήταν η αρχική 

πρόβλεψη. 2.000 λιγότερο από την αρχική πρόβλεψη. Απλώς το να 

πήγαινε πρώτα στην Σόφια και Σόφια –Θεσσαλονίκη και να στείλουμε 

λεωφορείο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  
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Κύριε Πρόεδρε,  θα ψηφίσουμε το θέμα όμως πρέπει κάποια πράγματα 

να ακουστούν και κάποιες . .  από ότι  διαβάζω εδώ, στις  15 -5-2012 

υπογράφτηκε η σύμβαση. Μέσα σε οκτώ μέρες,  23 -5, κύριε 

Αντιδήμαρχε,  προέκυψαν νέα δεδομένα. Από ότι  διαβάζω στην 

εισήγηση. Και  στις 26-6, αυτά τα νέα δεδομένα μεταφέρονται στην . . ,  

η οποία κάνει  την έγκρισή της 8 -10.   

Ερχόμαστε σήμερα εμείς  να ψηφίσουμε αυτές όλες…οι οποίες 

έχουν γίνει ,  τις  ψηφίζουμε σήμερα. Δεν θα μπορούσε το σώμα να έχει  

μια ενημέρωση γι΄ αυτό που προέκυψε, διό τι  εάν η Διαχειριστική 

Επιτροπή είχε αρνητική απάντηση πιθανόν. . .το πρόβλημα αυτό;  

Και δεύτερον,  δεν αλλάζει  και η διακήρυξη μήπως με τον τρόπο 

με τον οποίο έγινε αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά στην μη 

προσέλευση κάποιων ανθρώπων να συμμετάσχουν στον διαγ ωνισμό;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν ξέρω τι  εννοείτε αλλά από την στιγμή που το ενέκρινε η 

Ενδιάμεση Αρχή εμείς  θέλαμε να κάνουμε,  άργησαν να απαντήσουν,  

γι΄ αυτό και ήρθε το θέμα, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έπρεπε να ενημερωθούμε εμείς  ότι  προέκυψαν νέα δεδομένα μέσα 

σε μια εβδομάδα; Άρα πιο μπροστά εσείς  δεν έπρεπε . .και να ξέρετε τι  

…Σε οκτώ μέρες η εταιρεία η οποία . .  την διεκπεραίωση αυτή . .Δεν 

έπρεπε το σώμα να ενημερωθεί ότι  συμβαίνει  αυτό και αυτό;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εννοείτε η εταιρεία δεν ενημέρωσε ή ο διευθυντής;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς εννοώ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Αυτή την πληροφόρηση έχω από την υπηρεσία,  μπορούμε να το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν το ζητούμενο είναι εγκρίνετε από αυτούς,  τότε εμείς  δεν έχουμε 

παρά να το ψηφίσουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρέπει να πω ότι  δεν γίνεται τίποτα χωρίς  την συνεννόηση της 

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής,  η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή. 

Πολύ αυστηρή, πάρα πολύ αυστηρή. Έχει αναλάβει ανάδοχος να πάρει 

με αεροπορικά εισιτήρια να φέρει και την ίδια ώρα φέρνει  όλα αυτά …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά μου κάνει  φοβερή εντύπωση πως άλλαξε η Διαχειριστική Αρχή 

αυτή την διαδικασία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δηλαδή είναι ύποπτη η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή; Είναι ύποπτη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όμως κύριε Αντιδήμαρχε και κύριε Δήμαρχε,  μου προκαλεί εντύπωση 

ότι  η Διαχειριστική Αρχή τώρα, είναι δώδεκα μέρες που αποφάνθηκε,  

δηλαδή το έργο ήταν ξεκρέμαστο μέχρι τώρα. . .  είχε αλλάξει το φυσικό 
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αντικείμενο και βεβαίως εάν δεν απαντούσε τώρα θα τα πληρώναμε 

εμείς .   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι εμείς ,  ο ανάδοχος.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος ανάδοχος; Ο ανάδοχος δηλαδή ο Δήμος Σερρών;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  η επιχείρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια επιχείρηση;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η επιχείρηση, ο Κωνσταντινίδης που ανέλαβε,  ανέλαβε με 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, ο Κωνσταντινίδης πήγε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή; 

Εσείς δεν πήγατε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα τα πλήρωνε ο Δήμος.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά ποιος θα τα πλήρωνε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ο ανάδοχος.  Γι΄ αυτό και ο ανάδοχος ζήτησε από εμάς να ζητήσουμε 

από την Διαχειριστική Αρχή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ζήτησε από εμάς και εμείς  το ζητήσαμε.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από ποιον;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Από την Ενδιάμεση Αρχή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς ζητήσατε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι αλλά μας το ζήτησε ο ανάδοχος να το ζητήσουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή με συγχωρείς Παναγιώτη, αυτοί . .  με τον ανάδοχο του λένε ότι  

Χριστιανέ δεν θα πάμε εμείς  στο αεροδρόμιο και θέλουμε λε ωφορείο;  

Δεν ξέρανε αυτοί όταν δώσανε την συμμετοχή τους ότι  θα πήγαιναν 

αεροπορικώς;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα τα πλήρωνε ο Δήμος,  αυτό είναι ξεκάθαρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Να βάλουμε το θέμα σε ψηφοφορία και να 

τελειώσουμε.  Λοιπόν,  το θέμα μπαίν ει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  

Κυρία Σαραντίδου; Ναι.  Ο κ.  Αναστασιάδης; Ναι.  Ναι,  ναι,  ναι  και οι  

υπόλοιποι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 664/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Δράσεων χρήσης  

πεζόδρομων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρόκειται για μια επικαιροποίηση του Κανονισμού Δρόμων –

Πεζοδρομίων –Πεζόδρομων -Πλατειών. Δεν έχουν γίνει  σημαντικές 

αλλαγές,  απλώς αποσαφηνίσαμε κάποια σημεία να μην επιδέχοντ αι δυο 

και τρεις  ερμηνείες.  Προσθέσαμε κάποια πράγματα αλλά ο Κανονισμός 

είναι κατά βάση σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τις  

κανονιστικές αποφάσεις που έχει  ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Να ευχαριστήσω, πριν πάρετε τον λόγο,  τον κ.  Σταυρόπ ουλο που 

βοήθησε με την επιστημονική του κατάρτιση και τον Σύλλογο των 

Αρχιτεκτόνων. Εάν χρειαστεί  κάτι  πολύ συγκεκριμένο μπορεί να . .και 

ο κ.  Σταυρόπουλος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ.  Κοτρώνης.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ κύριε 

Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εγώ βλέπω στην αρχή καταρχάς μια παρατήρηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνό σας.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

. .στερούνται γραμματέως.  Αυτό τι ,  δεν πρέπει να μας προβληματίσει;  

Γιατί  στερούνται γραμματέως δηλαδή; Δεν πρέπει να έχουν γραμματέα; 

Πώς κάνουν την δουλε ιά τους αυτοί;  Εδώ στην αρχή.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η μια είναι ασθενής.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Στερούνται είπαν,  δεν είπαν ότι  είναι ασθενής.  Στερούνται γραμματέως 

σημαίνει  ότι  δεν έχουν.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για μεγάλο διάστημα είναι ασθενής.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δήλωσαν ότι  δεν έχουν,… δεν μπορούν να λάβουν αυτή την 

απόφαση…Το διαβάζω.  

 Τα Τοπικά Συμβούλια. . . .Κωνσταντινάτου στερούνται γραμματέως 

όμως τόσο τηλεφωνικά όσο και εγγράφως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μόνιμο γραμματέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν έχουν μόνιμο γραμματέα. Και άλλα χωριά μας δεν έχουν μόνιμο 

γραμματέα.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ναι αλλά λέει  ότι  αδυνατούν να συνεδριάσουν και να λάβουν 

οποιαδήποτε απόφαση. Αυτό μου κάνει  εντύπωση εμένα. Δεν με 

ενδιαφέρουν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την συγκεκριμένη μέρα, απλώς δεν το διευκρ ινίζουν.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Τώρα επικαιροποίηση και ξανά επικαιροποίηση, η ουσία είναι να 

εφαρμοστούν αυτά που επικαιροποιούμε.  Τι να το κάνω εγώ να τα 

επικαιροποιήσουμε οκτακόσιες φορές και τα γράφουμε στα παλαιότερα 

των υποδημάτων μας; Μια διευκρίνιση. Εδώ βλ έπω ότι  πεζόδρομος 

Κωστοπούλου. Αυτός,  επειδή είναι καινούργιος πεζόδρομος τώρα . .  

έτσι δεν είναι;  Λέει  ότι  δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. Εκεί στα Αστέρια μπροστά στο κυλικείο τα 

βλέπετε όλα νόμιμα; Είστε σαράντα πόσοι,  είστε οκτακόσιοι στη ν 

παράταξη, Δήμαρχοι,  Αντιδήμαρχοι,  περνάτε από εκεί ,  είναι νόμιμο 

αυτό που γίνεται εκεί  με το κυλικείο;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτά τα δυο που βλέπετε είναι στην πρασιά των Αστεριών.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Την σύμβαση εγώ την διάβασα, λέει  μόνο για μέσα στο φουαγιέ τα  29 

τετραγωνικά. Εκεί νοικιάσαμε.  Γιατί  μας λέτε όλα νόμιμα και όλα 

ξέρω εγώ, μήπως βρίσκετε τον τρόπο τον νόμιμο να το κάνετε 

παράνομο; Δηλαδή βρίσκουμε έναν τον οποίο του λέμε ότι  πάρτε το με 

200 ευρώ, με 100 και μετά κάνε ότι  θέλεις  και που άλλοι δεν το  ξέρουν 
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και που έδιναν 800 για να το κάνουν εκεί  που έχει  κάνει  καφετέρια 

αυτός,  εσείς  του είπατε ότι  δώσε μόνο 200 και βγάλε τραπέζια έξω και 

ότι  θέλεις  και κάνε ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση από τον κ.  Σταυρόπουλο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κάντε και εσείς  την ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει να ξέρετε κύριε αντιδήμαρχε …εκεί η ρυμοτομική και 

οικοδομική γραμμή συμπίπτουν. . . .το λέω για να σας βοηθήσω, όχι  για 

τίποτα άλλο. Συμπίπτουν.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Απλά το θέατρο είναι  πιο μέσα. Απλά πράγματα. Δεν είναι καινούργια 

γραμμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Τα τραπεζοκαθίσματα και αυτά που είναι έξω είναι μέσα στο οικόπεδο 

του Θεάτρου. Τώρα εάν πηγαίνουν και δέκα πόντους έξω, …είναι στην 

εσοχή  που είναι και ο κινηματογράφος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

29 τετραγωνικά είναι η σύμβαση.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Θα μπορούσε κάλλιστα, όταν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Νόμιμα όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Κοτρώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ μην διακόπτετε τον ομιλητή. Σας παρακαλώ κάντε 

υπομονή, δεν σας έχω . .Κάντε υπομονή λιγάκι.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Λέω ξανά ότι  παίρνω όπως είναι …και έχει  μια εσοχή η είσοδος του 

Θεάτρου. Τώρα από εκεί  και πέρα, εάν νοικιάστηκε  . .  τα 

τραπέζια. .μέσα στο οικόπεδο του Θεάτρου. Τώρα εάν νοικιάστηκε για 

29 και έχει  τραπέζια απέξω, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι οικονομικό.  

Άλλο η νομιμότητα. Η νομιμότητα …Τώρα από εκεί  και πέρα, θα 

μπορούσαμε να βάλουμε τραπεζοκαθίσματα με την προϋπόθεσ η ότι  

λειτουργούν γι΄ αυτούς που καπνίζουν και δεν καπνίζουν την ώρα που 

. .  Μέσα είναι οι  μη καπνίζοντες και έξω . .Η σύμβαση όμως είναι 

σύμβαση.  

 Δεν μιλάμε όμως για την σύμβαση, μιλάμε για το εάν τα τραπέζια 

είναι μέσα στον πεζόδρομο ή όχι .  Γιατί  μου μιλ ήσατε για τον 

πεζόδρομο ότι  εκεί  απαγορεύονται τα τραπέζια.  Αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω ότι  με την ευκαιρία αυτή…  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι άλλο θέμα. Μην πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση κύριε;  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να απαντήσω σε αυτά που λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε να απαντήσετε σε αυτά που λέει  ο κ.  Σταυρόπουλος.  Δεν θα 

απαντάτε,  εσείς  υποβάλλετε ερωτήσεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που λέτε όμως δεν είναι σωστό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άποψή σας είναι και είναι σεβαστή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι η αλήθεια αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Σταυρόπουλε.  Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ 

πολύ. Τοποθέτηση επί του θέματος.  Ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  Αναστασιάδης,  

ο κ.  Κοτρώνης.  Γράφεις γραμματέα; Ο κύρ ιε Δινάκης.  Και η 

συνάδελφος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ εάν χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  βλέποντας τον Κανονισμό …των χώρων έξω θεωρώ ότι  

είναι ένας Κανονισμός ο οποίος έρχεται κατά καιρούς στα Δημοτικά 

Συμβούλια με γνώμονα, βέβαια,  τις  ανάγκες που υπάρχουν και την 

ομαλή λειτουργία της κυκλοφορίας αλλά και των πεζών.  

 Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι να τηρείται η νομιμότητα. Είναι 

σαφής μέσα στον Κανονισμό η πράξη που λέε ι  ότι  ο Αντιδήμαρχος της 

Δημοτικής Αστυνομίας και ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 

και τα λοιπά, έχουμε την κύρια ευθύνη για την τήρηση του παρόντος 

Κανονισμού.  

 Αυτή όμως η τήρηση του παρόντος Κανονισμούς και η 

νομιμότητα πρέπει να τηρείται προς ό λες τις  κατευθύνσεις και προς 

όλους τους χώρους,  να μην υπάρχουν προσωπικές εμπάθειες ή 

προσωπικά ζητήματα.  

 Νομίζω ότι  ψηφίζουμε τον Κανονισμό αυτό ως . .αλλά με αυτή 

την επισήμανση. Θα πρέπει . .σεβόμενοι πάντοτε την προτεραιότητα 

των πεζών, την μάνα που περπατάει με τα παιδιά της,  το καρότσι της,  

τον κόσμο που βγαίνει  για έναν περίπατο,  σεβόμενοι πρώτα αυτό και 

μετά όλα τα άλλα.  

 Λέει και σε μια άλλη παράγραφο, λέει  ότι  εάν δεν τηρούνται,  εάν 

δεν τηρείται ο Κανονισμός και έχουμε…ο Δήμος με τα συνεργεία τ ου 

προβαίνει  στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων με την 

συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας.   

 Σωστά το λέει ,  όμως επαναλαμβάνω και κλείνω, ότι  αυτό θα 

πρέπει,  εφόσον υπάρχουν υπεύθυνοι να γίνεται με ίσους όρους,  με 
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ισονομία προς όλους.  Αυτό προτείνουμε ω ς παράταξη. Εάν χρειαστεί  

θα δευτερολογήσω.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη, κύριε Μυστακίδη μετά θα απαντήσετε,  γιατί  βιάζεστε;  Κύριε 

Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εμείς θα συμφωνήσουμε.  Βεβαίως είπα και προηγουμένως ότι  η 

εφαρμογή είναι αυτή που ενδιαφέρει και όχι  τις  επόμενες και 

επαναλαμβανόμενες επικαιροποιήσεις.  Βλέπω εδώ είναι πολύ 

αισιόδοξο για να είναι αλήθεια να το πιστέψω κάποια πράγματα. 

Βέβαια μετά θα μας λέτε ότι  δεν εννοούμε αυτό και δεν ξέρω εγώ και 

εκείνο και το άλλο.  Εδώ πιάνετε και ονομαστικά μερικά πράγματα που 

δεν τολμούσε κανένας να τα αναφέρει τόσα χρόνια,  κάτι  λέτε εδώ για 

το Χριστό.  Προστατευτικά και ιστορίες.  Να δούμε πως θα τα 

εφαρμόσετε αυτά. Μετά μην αρχίσετε και λέτε αυτό το  ψηφίζουμε και 

άλλο εννοούσαμε και άλλο κάναμε.  Υπάρχει και εισαγγελική οδηγία 

από κάτω, άσχετα εάν κανένας δεν την εφαρμόζει .   

 Επειδή ακούω υπόγεια παράπονα και από τον κ.  Αντιδήμαρχο, 

τον κ.  Μυστακίδη και από άλλους,  εμείς  δεν θα κάνουμε αυτό που 

κάνατε εσείς ,  που τόσα χρόνια σαν αντ ιπολίτευση χαϊδεύατε τις  πλάτες 

και τώρα τα βρίσκετε όλα μπροστά σας.  Εμείς συγκρουστήκαμε και 

συγκρουόμαστε από παλαιά,  κύριε Μυστακίδη.  Αυτή είναι η τακτική η 

δική σας,  που δεν στηρίζατε κανέναν,  δεν λέω προσωπικά για σας,  για 

την παράταξή σας το λέω, που δεν στηρίζατε κανέναν Δήμαρχο τόσα 
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χρόνια και τώρα σας έρχεται το πρόβλημα μπροστά και ζητάτε 

στηρίξεις .   

 Εγώ το είπα πολλές φορές αλλά δεν το έχετε πιάσει.  Και στον κ.  

Στεργίου το είχα πει  να βγούμε να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου, εάν 

θέλουν και οι  υπόλοιποι της αντιπολίτευσης δεν με ενδιαφέρει,  εδώ οι 

δυο μας,  μια συνέντευξη τύπου, να την δώσουμε και να πούμε για την 

εφαρμογή όλων αυτών για τα οποία παλεύετε εσείς  από καιρού εις  

καιρόν,  κάποιοι  άλλοι και εσείς  τώρα. Τι άλλο θέλετε;   

 Λέτε στήριξη.  Έμαθα ότι . . .και κανένας πολίτης να υπερασπιστεί  

…όπως δεν βγαίνετε εσείς  δεν βγήκε τώρα. Εγώ όμως σαν επικεφαλής 

της «Διάβασης Πεζών» τι  θέλετε να κάνω; Να βγούμε να δώσουμε μια 

συνέντευξη τύπου και να πούμε ότι  αυτό θα διεκδικήσουμε,  αυτή είναι 

η νομιμότητα και θα την εφαρμόσουμε.  Όχι για κανένα εξάμηνο, για 

κανένα δίμηνο και ξανά τα ίδια.  

 Επί τη ευκαιρία για να . .για να ξέρω τι  θα κάνω, είναι ως 

ερώτηση αλλά δεν πειράζει ,  μια κουβέντα.  Εάν δηλαδή ψηφίσουμε 

τώρα εδώ και πω ναι και στην Μοσχοπούλου λέει  ότι  α παγορεύεται,  

διότι  ο κ.  Σταυρόπουλος μας βαπτίζει  το κρέας,  ψάρι,  απαγορεύεται η 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εκείνη εκεί  η καφετέρια απέναντι  από 

το Ορφέα θα έχει  τραπεζοκαθίσματα; Είναι νόμιμα ή παράνομα;  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εκεί δεν είναι πεζόδρομος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκείνο είναι πεζοδρόμιο.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Πεζοδρόμιο είναι,  δεν είναι πεζόδρομος εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα απαντήσετε όταν σας δοθεί  ο λόγος.  Επόμενος ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ποτέ δεν ήμουνα, πάντα . .ποτέ δεν είπα να μαζέψει κανείς  καμία 

καρέκλα, διότι  αυτοί οι  επαγγελματίες μαρτυρούν κάθε μέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά τα ρατσιστικά…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μην μου μιλάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Χρυσανθίδη.  Συνεχίστε σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οι επαγγελματίες υποφέρουν.  Κάθε φορά…να βγάλει ένα μεροκάματο. 

Εμείς εάν κυνηγήσουμε αυτόν τον άνθρωπο και του πάρουμε τις  

καρέκλες είναι ντροπή και προσβολή, γιατί  έχετε . .οποιοδήποτε 

επάγγελμα για να καταλάβετε πως βγαίνει  το ψωμί.  Δεν πρέπει εμε ίς  

να κυνηγάμε κανέναν επαγγελματία.  Να τον αφήσουμε να βγάλει το 

ψωμί του,  διότι  από αυτό το εισόδημα παίρνεις  εσύ τα χρήματα που 

είσαι …υπάλληλος και τι  υπάλληλος είσαι,  όποιος και εάν είσαι.   

 Γι΄ αυτό τον λόγο παρακαλώ θερμά σεβασμό στον επαγγελματία 

να μην τον πειράξει  ποτέ κανένας και καμία . .από τον Δήμο. Αυτό να 

το ξέρετε καλά γιατί  αλίμονο σε αυτή την πόλη να μας αναγκάζει  …  

 Παρακαλώ θερμά, παράκληση, κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καταγραφεί.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Να αφήσετε τους επαγγελματίες ν α ζήσουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνουν ότι  θέλουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δινάκης.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

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

στο ίδιο μήκος κύματος είμαι.  Θέλω την εφαρμογή της νομιμότητας.  

Εάν αυτή την στιγμή έχουμε την δυνατότητα  να πάρουμε απόφαση να 

βγουν τα τραπέζια πιο έξω, να βγουν ναι,  αλλά εφόσον πάρουμε μια 

απόφαση να την τηρήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Δεν ξέρω, λέω. Αυτή την  απόφαση που θα πάρουμε,  αυτή θα την 

τηρήσουμε.  Τίποτα περισσότερο.  Τελείωσε.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος.  Η κυρία Δρίγκα.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο θέμα που μας . .ο 

συνάδελφος,  ο κ.  Κοτρώνης,  σχετικά με την εισήγηση για τα Τοπικά 

Συμβούλια . .και Κωνσταντινάτου που αναφέρεται ότι  σ τερούνται 

γραμματέως.  Παρόλο που με μεγάλη έκπληξη διαβάζω αυτό το θέμα, 

βλέπω ότι  το περάσαμε πάρα πολύ επιπόλαια και δώσαμε την απάντηση  

ότι δεν έχει  γραμματέα την μια μέρα και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε 

απόφαση.  
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 Εδώ λένε ότι  τα . .  μας δήλωσαν ότι  ως εκ  τούτου δεν μπορούν να 

συνεδριάσουν και να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση. Δεν μπορούσαν 

την μια μέρα αυτό,  θα μπορούσαν την επόμενη ή την μεθεπόμενη. Δεν 

είχαμε χρονικό περιθώριο συνεδρίασης των Τοπικών Συμβουλίων.  

 Δυστυχώς το εκλαμβάνουμε ως ομολογία εγκατ άλειψης των 

τοπικών κοινωνιών. Παρά τις  υποσχέσεις,  κύριε Δήμαρχε,  ότι  θα είστε 

κοντά στις  τοπικές κοινωνίες και προεκλογικά και στον απολογισμό 

που κάνατε.  Μήπως είναι τελικά μια παραδοχή αδυναμίας διαχείρισης 

των ανθρώπινων πόρων και ορθολογικής κατανομή ς του προσωπικού; 

Ή τελικά είναι η απάντηση στο γιατί  δεν . .  μέλη Τοπικών Συμβουλίων 

στον απολογισμό σας;  

 Όσο για το φουαγιέ του θεάτρου πάλι,  μια ερώτηση θα κάνω και 

είμαι σίγουρη ότι  έχει  φτάσει και στα δικά σας αφτιά.  Ο 

συγκεκριμένος επαγγελματίας που  εγώ προσωπικά ούτε το όνομά του 

ξέρω, μήπως πουλάει και . .και υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός με τα 

γύρω καταστήματα;  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  πουλάει καφέδες.   

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Και ο νόμος είναι νόμος,  ο Κανονισμός είναι Κανονισμός και πρέπει 

να εφαρμόζεται καθολικά και όχι  κατά περίπτωση. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Θα πω δυο λόγια και εγώ και ως μέλος της Ποιότητας Ζωής.  Πράγματι 

τον ψηφίσαμε τον Κανονισμό αυτόν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
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αλλά το κάναμε,  ουσιαστικά αυτός ο Κανονισμός είναι μια . .  το τι  λέει  

ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.  Δεν μας λείπουν οι  διατάξεις  των 

νόμων, η εφαρμογή των διατάξεων αυτών είναι που μας λείπει .   

 Κάθε φορά που φτάνετε σε ένα σημείο δυσκολίας ως δημοτική 

αρχή, . .την συμβολή και την σύμπραξη των παρατάξεων της 

αντιπολιτεύσεως. Σύμπραξη που ποτέ δεν είχατε παράσχει εσείς  στο 

παρελθόν.  

 Σε κάθε περίπτωση, δεν είμαστε εμείς  αυτοί οι  οποίοι  θα 

λύσουμε τα προβλήματα. Έχετε συγκεκριμένη εντολή από τον 

Σερραϊκό λαό και συγκεκριμένη αρμοδιότητ α και πρέπει να τα λύσετε.  

Και αυτό το οποίο ειπώθηκε ότι  πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση 

προς όλους,  νομίζω ότι  πρέπει να είναι οδηγός σας σε κάθε περίπτωση, 

διότι  πολλές υπόνοιες υπάρχουν και εγώ απλά μεταφέρω αυτά τα οποία 

ακούω και εγώ και νομίζω και  όλοι σας έξω στην κοινωνία,  ότι  

υπάρχει  μεροληπτική προσέγγιση διαφόρων επιχειρηματιών.  

 Είναι αλήθεια πως  έχουμε να κάνουμε με έναν χώρο δύσκολο 

τον χώρο των επαγγελματικών αυτής της κατηγορίας,  δηλαδή των 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  όπου ένας υποκλέπτει ,  

υποθάλπει τον άλλο, ο ένας κυνηγάει τον άλλο και με όλους μαζί έχει  

να κάνει  ο Δήμος.  Ωστόσο, γι΄ αυτό τον λόγο επιπλέον πρέπει να 

υπάρχει ίση μεταχείριση προς όλους και όχι  μόνο προς ορισμένους.   

 Το θέμα με τα Αστέρια,  πράγματι και εμένα  προσωπικώς με 

απασχόλησε και ως παράταξη μας απασχολεί και όλους μας πρέπει να 

μας απασχολεί και θα το αναφέρω σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα 

μεροληπτικής προσέγγισης.  Εκεί,  εάν καταλάβατε καλά, κάναμε την 

μίσθωση ενός κυλικείου,  το οποίο προβλέπει συγκεκρ ιμένα 

τετραγωνικά μέτρα και με βάση συγκεκριμένους όρους και 
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προϋποθέσεις.  Δεν δώσαμε την δυνατότητα να μετατραπεί αυτό το 

οποίο είναι καύχημα των Σερρών, είναι το δικό μας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Μισό λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε ο χρόνος  σας.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ναι,  μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε…  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Μισό λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  μισό λεπτό.  Λοιπόν,  είναι καύχημα των 

Σερρών και το λέμε,  μπορούμε να το πούμε και κάλλιστα Μέγαρο 

Μουσικής και εδώ πέρα έχει  γίνει  με την δική σας α νοχή, δεν ξέρω εάν 

είναι και σύμπραξη, έχει  γίνει  καφετέρια.   

 Λοιπόν,  αυτό το οποίο μας είπε ο κ.  Σταυρόπουλος δεν είναι 

έτσι.  Σε άλλες περιπτώσεις παίρνουμε μεζούρα και μετράμε για να 

πάρουμε την γραμμή και εδώ πέρα είμαστε εκτός γραμμής,  εάν πάμε 

τώρα να το δούμε μαζί.   

 Αλλά πέρα από αυτό σίγουρα είναι τελείως αθέμιτο,  διότι  εάν,  

έμαθα στην προκήρυξη  η οποία έγινε ήταν κομματικός ο οποίος 

εμφανίστηκε.  Εάν γνώριζαν οι  πάντες όμως ότι  θα γίνει  καφετέρια το 

φουαγιέ του Θεάτρου, σίγουρα θα είχατε πολύ περι σσότερους.  Δεν το 

γνώριζαν λοιπόν οι  υποψήφιοι.  Για κυλικείο πήγαιναν,  όχι  για καφέ -

μπαρ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν μπορώ να μην παρέμβω. Με το θέμα αυτό έχει  ασχοληθεί όλες οι  

Σέρρες και εγώ ξέρω τις  αιτίες.  Είναι άτομα που έλεγαν ότι  πως  δεν το 

πήρα εγώ, θα το έφτιαχνα αλλιώς.  Και εμένα προσωπικά μου λένε,  μου 

είπανε και δες πως θα τον ξηλώσουμε από εκεί .  Ειλικρινά σας μιλάω. 

Και έφτασε τώρα, έναν άνθρωπο οικογενειάρχη με τρία παιδάκια να 

βάλουμε όλοι εναντίον του.  Τι έκανε ο άνθρωπος; Έβ γαλε τρία 

τραπεζάκια στον χώρο του θεάτρου. Τι κάνει  δηλαδή παραπάνω; Ποια 

είναι η παράβαση που κάνει;   

Δηλαδή θα τρελαθούμε με τον κόσμο, θα τρελαθούμε που . .σε 

μια νέα οικογένεια,  γιατί  είναι νέα οικογένεια,  να του στερήσουμε το 

ψωμί του,  διότι  δεν κάνει  τίποτα άλλο να βγάζει  τρία τραπεζάκια και 

να προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματό του.  Και όλοι πέσαμε εναντίον 

του γιατί  έχει  τρία τραπεζάκια.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Τον ξέρουμε Ηλία,  σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Κύριε Κοτρώνη δεν έχετε το δικαίωμα να δι ακόπτετε 

τον ομιλητή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς προσέξτε,  την στάση σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

161 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς να προσέχετε την στάση σας.  Αφήστε τον ομιλητή. Εσείς να 

προσέξετε.  Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά προσέξτε εσείς .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς προσέχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης και εσείς  κ.  Αναστασιάδη. Συνεχίστε σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ ήθελα να πω ότι  . .τους επαγγελματίες.  Δεν ξέρω γιατί  θίχθηκε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε.  Μην διακόπτετε είπα.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα τελειώσω ότι  πίσω κρύβονται άλλοι,  σας το λέω υπεύθυνα και να 

λάβουμε ένα μόνο υπόψη, μια παράμετρο, ότι  αυτό είναι νοικιαζόμενο 

που δίνει  λεφτά στον Δήμο και με αυτά τα έστω λίγα λεφτά ο Δήμος …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  διακόπτετε συνάδελφοι;  Κύριε Γαλάνη, κύριε Κατιρτζόγλου.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

. .έπρεπε να με ρωτήσει.  Σε πληροφορώ, κ.  Κατιρτζόγλου, ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απευθύνεστε στο προεδρείο,  σε κανέναν άλλο δημοτικό σύμβουλο. 

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Επειδή με απασχολεί και εμένα αυτό το θέμα, όσο για την Δ.Ε.Η. κάνει  

ειδικό λογαριασμό που πληρώνει . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν θα λέμε εδώ ότι  να είναι .  Και με αυτά τα λεφτά, επαναλαμβάνω, 

τα λίγα,  ο Δήμος πληρώνει άλλες υποχρεώσεις του.  Δηλαδή ένας 

άνθρωπος ο οποίος είναι συνεπής και ήταν και μόνο. Δυο άγονοι 

διαγωνισμοί.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένας παρουσιάστηκε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην τρίτη φορά πήρε το φουαγιέ κα ι πάμε τώρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την πρώτη, κ.  Γκότση, ένας υπήρξε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τίποτα άλλο, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.  Συνοπτικός και περιεκτικός.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απευθύνομαι στον κ.  Μηλίδη και στον κ.  Κατιρτζό γλου που αφήσανε 

πολλά υπονοούμενα περί άνισης μεταχείρισης και περί άλλων μέτρων 

και άλλων σταθμών.  

 Σας πληροφορώ ότι  η πρόθεσή  μας και ο στόχος μας είναι να 

συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλους.  Εάν εσείς  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

163 

γνωρίζετε κάποια περιστατικά οφείλετε να τα καταθέσετε και σας λέω, 

δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε τα στραβά μάτια . .Γι  αυτό 

και ενοχλήθηκα και δεν δέχομαι υπονοούμενα από κανέναν.  Μάλιστα 

και με το δεύτερο υπονοούμενο, ότι  μήπως έχετε τίποτα και θιχθήκατε; 

Βεβαίως θα θίγομαι ότ ι  δεν έχω ως υπεύθυνος της Δημοτικής 

Αστυνομίας,  δεν έχω καμία διαφορετική στάση απέναντι  σε κανέναν 

καταστηματάρχη και εσείς  το θέτετε έτσι το ερώτημα.  

 Και εάν θέλει  ο κ.  Γρηγοριάδης,  που είναι και αυτός 

συνυπεύθυνος γι΄ αυτό το θέμα, μπορεί να απαντήσε ι γι΄ αυτό.  

 Αυτά τα αιωρούνται και έτσι και αλλιώς,  καλό είναι να μην 

λέγονται εδώ μέσα. Να λέγονται με ονόματα και διευθύνσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ονόματα δεν λέμε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν άκουσα να πεις  κάποιο όνομα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν άκουσες ονόματα; Τα Αστέρια τι  είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή κ.  Γρηγοριάδη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

είναι η Δημοτική Αστυνομία να πάει και να …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν λέω αυτό αλλά το αιωρείται το είπατε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Την Παρασκευή πόσα μαγαζιά ελέγξατε να μας πείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε.  Κύριε Φωτιάδη θα σας παρακαλούσα ιδιαίτερα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι της παρούσης πόσα μαγαζιά ελέγξαμε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως είναι της παρούσης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

. .από κάποιους πολύ λίγους κάποια παράπονα …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τέλος πάντων, συμφωνώ με όσους συναδέλφους λένε ότι  πρέπει να 

είμαστε αντικειμενικοί,  γιατί  έτσι είμαστε και αυτό προσπαθούμε να 

κάνουμε.  Αντικειμενικοί.  Το αντικείμενο είναι δύσκολο, το ξέρετε και 

εσείς  αλλά προσπαθούμε πάρα πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το θέμα είναι ότι  σε καθημερινή βάση γίνονται έλεγχοι και την 

παρέμβαση που κάναμε την Παρασκευή, τέτοιες παρεμβάσ εις γίνονται 

όταν ωριμάσει κάποια υπόθεση, δηλαδή όταν δηλώνονται τρεις  

παραβάσεις,  γίνεται συζήτηση, καλείται ο παραβάτης από τον 

υπεύθυνο Αντιδήμαρχο της Ανάπτυξης και ενημερώνεται και στην 

συνέχεια μαζεύουμε τα τραπεζοκαθίσματα. Όπου ωριμάζει  μια τέτοια  

υπόθεση εκεί  κάνουμε παρέμβαση αλλά και σε όλα τα άλλα μαγαζιά 

. .παραβάσεις.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μέχρι να φτάσετε εκεί  είμαι σίγουρος ότι  θα πέσατε στο πεζοδρόμιο 

τρεις  φορές,  γιατί  περνάει …Πώς φτάσατε εκεί;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη δεν καταλάβατε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν πάμε με την σειρά.  Όποιον βρίσκουμε μπροστά μας τον 

σηκώνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην αναπτύσσετε διάλογο.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σε σας μιλάω, τι  διάλογο μου λέτε;  Μετά από τρεις  καταγγελίες 

γίνεται ακρόαση και από την α κρόαση και μετά προβλέπονται κάποια 

πράγματα για τα συγκεκριμένα μαγαζιά που έχουν τις  τρεις  κλήσεις ή 

την ακρόαση.  Δεν πάμε εμείς  . .και όποιον βρούμε μπροστά . .  δεν 

γίνεται αυτό το πράγμα.  

 Μακάρι να μην είναι κανένα ώριμο, μακάρι να μην έρχεται καμία 

κλήση, μακάρι να μην ενοχλείται ο κόσμος,  μακάρι να μην γινόταν στα 

πεζοδρόμια.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε για την όλη διαδικασία.  Νομίζω το θέμα έχει  

ολοκληρωθεί.  Ο Δήμαρχος έχει  τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δευτερολογία δεν θα έχουμε κύριε Πρόεδρε;  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εάν θέλετε δευτερολογία,  εντάξει .  Ποιος θέλει  να δευτερολογήσει;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Μηλίδης,  ο κ.  Κατιρτζόγλου, ο κ.  Αναστασιάδης.  Κάποιος άλλος; 

Ο κ.  Κοτρώνης.  Εάν χρειαστεί  ο κ.  Γκότσης.  Κύριε Μηλίδη έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  πολύ σύντομα. Στην σωστή βάση το έβαλε ο κ.  

Γρηγοριάδης λέγοντας ότι  είναι ένα δύσκολο . .και δεν ήταν μομφή 

εναντίον κανενός προσωπικά και ούτε η αντιπολίτευση, ο ρόλος της 

αντιπολίτευσης είναι να πάει και να λέει  ότι  αυτός έκανε.   Δεν είναι 

ρόλος αυτός.  Δεν το έχω κάνει ποτέ στην ζωή μου ούτε εγώ ούτε οι  

σύμβουλοί μου και δεν νομίζω ότι  είναι αυτός ο ρόλος της 

αντιπολίτευσης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην διακόπτετε,  κ.  Αντιδήμαρχε σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Διάλογο τώρα θα κάνουμε; Είναι έργο δύσκολο, το αντιλαμβάνομαι.  

Εμείς εκείνο που είπαμε είναι ότι  η πόλη θα πρέπει να αναπνεύσει,  ο 

πεζός θα πρέπει να περνάει ελεύθερα και θέλουμε βλέποντας και τον 

Κανονισμό που έχει  μέσα σωστά να υπάρχει νομιμότητα και ίση 

μεταχείριση προς σε όλους.  Αυτό είπαμε,  δεν είπαμε κάτι  διαφορετικό.  

Δεν είπαμε ονόματα και ταυτότητες.  Αυτά άλλες εποχές.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Μηλίδη. Τον λόγο έχει  ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Θέλω να τονίσω ότι  εμείς  δεν αναφερόμαστε σε πρόσωπα. Ο κ.  

Γκότσης που ξέρει  και την οικογένεια και πόσα παιδιά έχει ,  εγώ 

υποπτεύομαι ότι  θέλει  να την υπερασπιστεί .  Εγώ δεν ξέρω ούτε πόσα 

παιδιά έχει  ούτε εάν είναι παντρεμένος.  Εμείς υπερασπιζόμαστε την 

νομιμότητα και να μην βαπτίζουμε το κρέας,  ψάρι.  Συγκεκριμένα  29 

και κάτι  τετραγωνικά. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας που μας λέει  ο 

κ.  Σταυρόπουλος ότι  πήγε . .πήγε μέχρι εκεί .  Λέξεις  στα ελληνικά 

ξέρουμε.  Μάλλον είναι ξένη αυτή η λέξη, φουαγιέ,  αλλά φουαγιέ 

ξέρουμε τι  είναι.  Το εσωτερικό είναι το φουαγιέ,  όχι  να βγά ζουμε όχι  

τρία,  να μάθετε και να μετράτε,  δέκα είναι τα τραπέζια έξω.  

Και εκτός από τραπέζια μοιράζει  και καφέδες έξω και κάνετε ότι  

δεν καταλαβαίνετε και γι΄ αυτό,  κύριε Δήμαρχε,  ήρθε ένας.  Επειδή 

αυτά, τα κάνετε καλά, σωστά τα κάνετε.  Τον είπατε ότι  δώσ ε . .που 

ήρθε και δεν ήξερε ότι  θα λειτουργούσε ως καφετέρια . .έξι  

κατοστάρικα για κυλικείο . .μιλημένος και το πήρε για δυο 

κατοστάρικα, το πήρε και . .θα το λειτουργήσει σαν καφετέρια μετά.   

Αυτά είναι που μας κάνετε και που δημοσιεύετε το Σάββατο. Εγώ 

να σας φέρω τρία άτομα που θέλανε να συμμετάσχουν αλλά 

δημοσιεύσατε σε εφημερίδα του Σαββάτου που δεν διαβάζετε ούτε 

εσείς .   

Και όταν υπάρχει ένας,  ένας ανάδοχος,  ένας πλειοδότης,  λοιπόν 

οφείλετε,  όπως έγινε και επάνω στο Τουριστικό,  να μην το δεχθείτε.  

Να ξανακάνετε και δεύτερη και τρίτη επαναληπτική. Πώς να το 

κάνουμε δηλαδή; Πώς μαθαίνουμε εμείς  εκ των υστέρων, τι  να 
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κάνουμε,  δεν είμαστε μέσα στα πράγματα, ότι  θέλουν και άλλοι να 

συμμετάσχουν και εσείς  δεν ξέρετε κανέναν άλλο.  

Και πως συμβαίνει  τώρα εδώ; Γιατί  δεν τοποθετείστε,  κύριε 

Δήμαρχε; Για πείτε μας τα καθίσματα είναι σωστά; Είναι νόμιμα; Είναι 

ή δεν είναι;  Υπάρχει σύμβαση; Τι λέει   η σύμβαση;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Κοτρώνη ευχαριστούμε.  Τον λόγο έχει  ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ δεν θέλω να θίξω τα κακώς κείμενα. Ότι έγινε,  έγινε.  

…νοικιάζεται για 200 ευρώ. …ο επαγγελματίας είναι κρίμα γιατί  

αγωνίζεται να ζήσει την οικογένειά του,  όμως και οι  άλλο 

καταστηματάρχες γύρω –γύρω, που νοικιάσανε νόμιμα τα μαγαζιά τους 

διαμαρτύρονται.  Εμείς τι  να  πούμε τώρα; Είναι κρίμα, θέλει  να ζήσει 

και αυτός.  Εγώ ποτέ δεν είπα και δεν θα πω ποτέ στην ζωή μου  για 

έναν επαγγελματία.  Τα κακώς κείμενα εγώ δεν τα θίγω αλλά για την 

αλήθεια είναι η είσοδος εκεί ,  δεν είναι πρασιά.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ λέω καλώς το νοικιάζεται για …όχι όμως για την αξία του 

κτιρίου.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε.  Τον λόγο έχει  ο κ.  Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Εξ αρχής να πω ότι  οι  προβληματικοί που έθιξε ο κ.  Κοτρώνης είναι 

και δικοί μου προβληματισμοί.  Προηγουμένως όταν πρωτολόγησα 

ορισμένα εξ αυτών τα υπαινίχθηκα. Προφανώς και δεν έχουμε καμία 
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προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν συγκεκριμένο δημότη μας που 

μισθώνει τα αναψυκτήρια.   

 Τον συγκεκριμένο κύριο δεν τον γνωρίζω καν.  Τώρα εάν κάπο ιοι  

άλλοι τον γνωρίζουν και θέλουν να τον στηρίξουμε,  αυτό είναι άλλο 

θέμα, δεν με απασχολεί προσωπικά.  

 Όμως ειπώθηκε κάτι  πολύ σωστό. Στην Οικονομική Επιτροπή 

όταν ήρθε το θέμα του αναψυκτηρίου στην Ακρόπολη των Σερρών, 

κάποιοι  δημοτικοί σύμβουλοι θέλησαν να ξαναγίνει  και πολύ σωστά το 

έκαναν αυτό,  να ξανά γίνει  καινούργια δημοπρασία διότι  ένας ίσον 

κανένας.   

 Στην περίπτωση αυτή γιατί  δεν συνέβη κάτι  αντίστοιχο; Θα 

έπρεπε και εδώ πέρα να επαναληφθεί και δυο και τρεις  φορές και να 

είναι ξεκάθαρο και διακηρυγμένο εκ των προτέρων και όχι  εκ των 

υστέρων να αφήνουμε να συμβούν αυτά που συμβαίνουν τώρα και τα 

οποία σίγουρα είναι εκτός συμβάσεως. Σίγουρα όλα όσα συμβαίνουν 

εκεί  είναι εκτός συμβάσεως. Είναι κάτι  που βγάζει  μάτι .   

 Και δεν νομίζω ότι  πρέπει μεταξ ύ μας εδώ πέρα τώρα να 

αναλωνόμαστε για το αυτονόητο.  Τι είπα προηγουμένως εγώ και τι  

είπαμε νομίζω όλοι μας;  Να τηρείται η νομιμότητα προς πάσα 

κατεύθυνση. Όπου κάποιος είναι παράνομος πρέπει να τηρείται η 

νομιμότητα. Είτε είναι στα Αστέρια είτε είναι στο ν . .  είτε στον 

πεζόδρομο . .Να τηρείται η νομιμότητα προς πάσα κατεύθυνση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε.  Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  χρέος του Δημοτικού Συμβούλου είναι 

όταν βλέπει ότι  ένας βάλλεται να πάει και δει  τι  γίνεται.  Να πάει και 
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να ρωτήσει για τον άνθρωπο. Όχι μόνο για τον δικό μας άνθρωπο να 

μαθαίνουμε αλλά για κάθε πολίτη είτε τον . .  είτε όχι ,  να μάθουμε 

ποιος είναι αυτός,  τι  ανάγκες έχει;  Είναι χρέος και ρόλος του 

δημοτικού συμβούλου. Γι΄ αυτό το γνωρίζ ω.  

Δεν  κάναμε κάποια πρόταση για ίδιον όφελος,  όπως ορισμένοι 

λένε άλλα εκεί  και άλλα αλλού. Εμείς συμπεριφερόμαστε το ίδιο και 

σε αυτούς που μας ψηφίζουν και σε αυτούς που δεν μας ψηφίζουν και 

σε αυτούς που μας βρίζουν και σε αυτούς που δεν μας βρίζουν.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Γκότση το σώμα έχει  μυαλό και καταλαβαίνει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό ήθελα να πω και όπως είπε και ο κ.  Κοτρώνης,  τρεις ,  τέσσερις 

άνθρωποι θέλανε να το νοικιάσουν.  Αυτοί δημιουργούν όλο το 

πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας ευχαριστούμε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και κάτι  άλλο να πω. Κύριε Κατιρτζόγλου 200 ευρώ το κυλικείο,  500 

ευρώ ολόκληρο το τουριστικό περίπτερο με πάρκινγκ,  με άδειο χώρο 

και τα λοιπά. Νομίζω ότι  δεν συγκρίνονται …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας ευχαριστούμε.  Το θέμα νομίζω ότι  ολοκληρώθηκε.  Ο Δήμαρχος 

θέλει  να πει  δυο κουβέντες.  Έχει  τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τελικά η επιτυχία έχει  κόστος.  Και πράγματι όλα αυτά τα αναψυκτήρια 

πέτυχαν.  Και το αναψυκτήριο στην Κοιλάδα και στον Άγιο Ιωάννη και 

στο Θεατράκι και το φουαγιέ και αυτό που . .  δυστυχώς, αυτή είναι η 
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αλήθεια,  δεν μπορώ να το χωνέψω ότι  ο κόσμος τα αγκάλιασε,  λέει  τα 

καλύτερα λόγια και τα απολαμβάνει.  Αυτό πόνεσε πολύ και αυτά που 

λένε κάποιοι  ότι  εγώ δεν λέω ονόματα, πώς δεν λέτε ονόματα; 

Ονόματα λέτε όταν λέτε φουαγιέ.  Το φουαγιέ το έχει  κάποιος.  Όταν 

λέτε το  αναψυκτήριο.  Γιατί  δεν λέτε και κάποιο άλλο όνομα μιας 

άλλης καφετέριας;  Διότι  εκείνα δεν ανήκουν στον Δήμο. Πως θα 

κτυπήσουμε την δημοτική αρχή; Αυτός είναι ο στόχος.  Ευτελής ο 

στόχος.  Δυστυχώς.  

 Πόνεσα τα αναψυκτήρια,  αγαπητοί συνάδελφοι,  πάρα πολύ και 

πονάνε βλέπω, συνεχίζουν να πονάνε.  Αβάστακτος ο πόνος.  Να δείτε 

πόσο θα αντέξετε αυτόν τον πόνο.  

 Εγκατάλειψη τοπικών κοινωνιών δεν υπάρχει καθόλου. Δεν ξέρω 

κάποιοι  μάλλον δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα. Δεν γνωρίζουν ότι  

το προσωπικό μειώνεται συνεχώς.  Ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Ότι δεν 

μπορεί να υπάρχουν μόνιμοι γραμματείς  στις  τοπικές κοινότητες και 

ποτέ δεν είπαμε εμείς  ότι  θα υπάρχουν μόνιμοι γραμματείς .   

Είπαμε ότι  θα υπάρχει ένα προσωπικό στην έδρα του πρώην 

Δήμου και εκείνο το προσωπικό εναλλάξ  θα πηγαίνει  και θα 

εξυπηρετεί  τον κόσμο. Και στις  τοπικές κοινότητες.   

Αυτά λέγαμε προεκλογικά, αυτά γίνονται τώρα. Δεν κάνουμε 

κάτι  διαφορετικό από αυτό από αυτά που λέγαμε,  αλλά έχουν γίνει  

πλέον επαγγελματίες λασπολόγοι και συκοφάντες,  διότι  μέχρι εκεί  πάει 

το μυαλό. Δυστυχώς.  

Την νομιμότητα αγαπητοί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όχι,  σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχω δικαίωμα να κάνω πολιτική κρίση και αξιολόγηση. Σας παρακαλώ.  

Εάν  δεν αντέχετε εσείς  την κριτική,  αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. 

Εγώ σας ακούω με μεγάλη στωικότητα επί ώρες,  δεν βγάζω άχνα και 

όταν λέω με το ίδιο ύφος κάποια πράγματα, που τα λέτε εσείς  ακόμα 

πιο χειρότερα, τότε δεν αντέχετε και διαμαρτύρεστε.  Όχι.  Με το ίδιο 

νόμισμα. Να ξέρετε.  Το ίδιο νόμισμα θα παίρνετε.   

 Λοιπόν,   η νομιμότητα, δεν τηρείται  νομιμότητα προς όλες τις  

κατευθύνσεις.  Ποιος το είπε αυτό ότι  δεν τηρείται νομιμότητα; Ποιος 

το είπε ότι ,  ξεχωρίζουμε κανέναν; Έχετε τέτοια παραδείγματα; Έχετε 

να μας πείτε κάτι  συγκεκριμένο; Ότι δεν πάμε σε κάποιον αλλά πάμε 

σε κάποιον άλλο; Ότι έπρεπε να πάμε σε κάποιον άλλο και κακώς πάμε 

σε κάποιον τώρα; Και άλλες δυο φορές πήραμε τραπεζοκαθίσματα. 

Πάλι οι  ίδιες αντιδράσεις.  Γιατί;  Γιατί  θέλετε να είστε και με τ ον 

χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ. Διότι  μόλις πάμε σε κάποιο μαγαζί 

έρχονται σας πιάνουν,  θέλετε να κάνετε τον καλό στους 

μαγαζάτορες,…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι ακριβώς είναι και …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσύ το έκανες…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρέπει να μάθετε να σέβεστε τον Κανονισμό. Δεν μάθατε ποτέ να 

σέβεστε τον Κανονισμό. Δεν δέχεστε διαφορετική άποψη με τίποτα.  

Μόνο το εγώ σας.  Ναι,  υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.  Όπως σας 

ακούω εγώ, έτσι θα ακούτε και εσείς ,  σας παρακαλώ.  

 Λοιπόν,  έτσι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ. Μόλις 

πάμε σε κάποιο μαγαζί,  αυτό έγινε και τις  άλλες φορές.  Τα ίδια 

κάνανε.  Ήρθαν και πήραν το μέρος του μαγαζάτορα, αλλά για να είναι 

καλοί και με τον κόσμο ρίχνουν και την λάσπη στην δημοτική αρχή, 

ότι  δήθεν δεν είναι αντικειμενική η δημοτική αρχή και δεν τηρεί την 

νομιμότητα και τα λοιπά.  

 Σας λέω το εξής:  η νομιμότητα, εάν πούμε να τηρήσουμε πλήρως 

την νομιμότητα, δεν θα μείνει  ανοικτό ούτε ένα μαγαζί.  Ούτε 

κατασκευές θα μείνουν ούτε τίποτα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να μάθετε να ακούτε όπως σας ακούω. Όπως σας ακούω ήρεμα και 

στωικά, θα μάθετε να ακούτε και εσείς .  Και εγώ θέλω να πεταχτώ με 

αυτά που ακούω, αλλά βλέπετε σας ακούω, με μεγάλο πολιτικό 

πολιτισμό σας ακούω.  

 Λοιπόν,  εάν πούμε να τηρήσουμε πλήρως την νομιμότητα, δεν θα 

μείνει  τίποτα.  Από τη πρώτη στιγμή. Τώρα από όλο αυτό το θέμα 

εστιάζουν στα τραπεζοκαθίσματα, γιατί  θέλουν να κάνουν σπέκουλα 

πάλι.  Δηλαδή εάν πούμε να τηρήσουμε την νομιμότητα, αγαπητοί 
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συνάδελφοι,  δεν θα μείνει  κανένα  μαγαζί όρθιο.  Θα πρέπει να 

κλείσουν όλα σχεδόν.    

 Να σας πω γιατί  και να σας πω την φιλοσοφία μας.  Μόλις 

αναλάβαμε τους καλέσαμε τους μαγαζάτορες πολλές φορές και τους 

είπαμε ότι  εμείς  δεν ερχόμαστε σαν ταύροι σε υαλοπωλείο.  Αλίμονο, 

σας καταλαβαίνουμε.  Και στραβά μάτια θα κάνουμε για να κερδίσετε,  

για να ζήσετε τις  οικογένειές σας,  αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε και 

την πλήρη απαξία.   

 Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει φιλοσοφία,  δεν πρέπει να 

πειράξουμε καθόλου τον μαγαζάτορα, μπορεί να κάνει  ότι  θέλει .  Να 

καταλύει τους νόμους,  να καταλύει τα πάντα, να καταλύει τις  αρχές.  

Οι κοινόχρηστοι χώροι ανήκουν σε όλους τους πολίτες.  Εμείς τι  τους 

είπαμε; Αφήστε χώρο και για τους υπολοίπους να περνάνε και οι  

πολίτες.  Και  η μάνα με το καρότσι.  Και ο ανάπηρος.  Και ο γέρο ντας.  

Δεν είπαμε ότι  θα έρθουμε με την μεζούρα με μετρήσουμε.  Βεβαίως 

καταλάβετε και κάτι  παραπάνω αλλά για όνομα του Θεού, όχι  την 

πλήρη κατάληψη.  

Το ξέρετε πολύ καλά ότι  ορισμένα μαγαζιά μπροστά στο κέρδος 

καταλαμβάνουν τα πάντα. Εάν τους αφήσουμε θα κα ταλάβουν και όλη 

την Ερμού και όλη την . .και όλη την Εμμανουήλ… Δεν έχουν 

σταματημό και πρόκειται για πέντε με έξι  μαγαζιά.  Αυτή είναι η 

αλήθεια.    

 Και όλη η δουλειά γιατί  χαλάει;  Γιατί  δεν θέλουν να διώξουν 

ούτε έναν πελάτη. Τρία με τέσσερα τραπεζοκαθίσμ ατα εάν δεν τα 

βάλουν,  δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά είναι σεβαστά και 

δημιουργείται έτσι και αθέμιτος ανταγωνισμός.  Πρέπει να δουλέψουν 
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και άλλοι επιτέλους.  Και αυτά μας τα λένε και οι  ίδιοι  οι  μαγαζάτορες 

και άλλοι μαγαζάτορες.   

 Λοιπόν,  θέτω το ερώτημα, καλώς ή κακώς κάνουν με αυτές τις  

παρεμβάσεις;  Είστε υπέρ αυτών των παρεμβάσεων ή κατά; Καλώς πάμε 

και σηκώνουμε κάποια τραπεζοκαθίσματα . .  τα πράγματα στα άκρα ή 

κακώς; Πρέπει να συνεχίσουμε ή δεν πρέπει να συνεχίσουμε; Θα 

συνεχίσετε να είστε και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ ή θα 

πάρετε ξεκάθαρες θέσεις;   

 Και αυτό που λέτε ότι  εμείς  δήθεν σε άλλες δημοτικές αρχές δεν 

παίρναμε θέση και σας ρωτώ, πείτε μου ποια  δημοτική αρχή έκανε 

αυτές τις  παρεμβάσεις που κάναμε εμείς;  Πείτε μου. Πείτε μου. Καμία 

παρέμβαση δεν έγινε.  Ποτέ.  Ποια δημοτική αρχή σήκωσε 

τραπεζοκαθίσματα; Έχουμε σηκώσει μέχρι . .τρεις ,  τέσσερις φορές,  

αγνοώντας το πολιτικό κόστος.   

Και βεβαίως και εγώ θα το πω το παράπονό μου που είπε ποιος,  ο 

κ.  Μυστακίδης.  Δεν είναι δυνατόν και οι  πολίτες να έρχονται να 

καταγγέλλουν,  να ξανά καταγγέλλουν,  να μας ξεφτιλίζουν στην 

κυριολεξία και όταν έρχεται η στιγμή να υλοποιήσουμε κάποια 

πράγματα, να τηρήσουμε την νομιμότητα, κανένας δεν μιλάει,  κανένας 

δεν παίρνει  θέση. Και κάνουν κάποιο παιχνίδι  κάποιοι .  Συντονισμένα 

μάλιστα το κάνουν το παιχνίδι .   

Σας πληροφορώ ότι  δεν πτοούμαστε.  Δεν πτοούμαστε γιατί  

έχουμε ήσυχη την συνείδησή μας.  Γιατί  πιστεύουμε ότι  αυτό που 

κάνουμε είναι σωστό. Υπάρχει ο νόμος,  τον εξήγησε ο κύριος 

Γρηγοριάδης πότε σηκώνοντα ι τα τραπεζοκαθίσματα.  

Επαναλαμβάνω και πάλι,  ποτέ,  από την αρχή το ξεκαθαρίσαμε,  

δεν ήρθαμε σαν ταύροι σε υαλοπωλείο,  αλλά επιτέλους και λίγο 
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σεβασμό. Και όχι  πλήρης αναρχία.  Κατάργηση των αρχών, κατάργηση 

των κανονισμών. Κατάργηση των πάντων. Συμφωνείτε  πάνω σε αυτά; 

Έτσι πρέπει να πάμε;  

 Λοιπόν,  μετά το αναψυκτήριο στον Άγιο Ιωάννη, μετά το 

αναψυκτήριο στο Θεατράκι,  όλως περιέργως το αναψυκτήριο στην 

Κοιλάδα δεν το έχουν πειράξει .  Δεν ξέρω γιατί .  Ειλικρινά εκεί  δεν το 

πείραξαν.   

 Λοιπόν,  μετά από αυτά τα αναψυκτήρια ήρθε η ώρα του φουαγιέ.  

Του θεάτρου. Ήρθε η ώρα του φουαγιέ.  Δεν λέμε ονόματα. Πώς δεν 

λέμε ονόματα; Το φουαγιέ το έχει  κάποιος.  Γιατί  δεν λέτε και το τάδε 

μαγαζί;  Τα άλλα τα μαγαζιά όλα τα βλέπετε σωστά; Όλα; Τίποτα δεν 

παρατηρήσατε μέχρι τώρα λάθος; Μόνο στο φουαγιέ παρατηρήσατε 

λάθος; Στο αναψυκτήριο,  οι  παραλείψεις στο αναψυκτήριο του Αγίου 

Ιωάννη και στο θεατράκι;  Σε κανένα άλλο μαγαζί δεν παρατηρήσατε 

τίποτα;  

Δεν είδατε …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είπατε παράνομες κατασκευές,  δεν είδατε παράνομες καταλήψεις 

κοινοχρήστων χώρων πουθενά, να πείτε ότι  εκείνο το μαγαζί το τάδε,  

όχι  το όνομα του καταστηματάρχη, το τάδε μαγαζί,  όπως λέτε το 

φουαγιέ του θεάτρου ή του αναψυκ τηρίου,  εκεί  κάτι  δεν πάει καλά; 

Γιατί;  Είναι απλό. Γιατί  εκεί  πώς να το κάνουμε,  . .  σε ψήφους.  Εδώ 
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πρέπει να κτυπήσουμε την δημοτική αρχή. Τόσο ρηχοί.  Τέτοια 

ρηχότητα δυστυχώς υπάρχει.   

 Όσον αφορά τις  θέσεις,  τα τραπεζοκαθίσματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι πολιτική αξιολόγηση αυτή που κάνω και έχω δικαίωμα. Λοιπόν,  

όσον αφορά, δεν αντέχετε την κριτική.  Δεν αντέχετε.  Δεν αντέχετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ σας αντέχω πολύ και τι  να σας πω και σας «θαυμάζω » κιόλας όταν 

σας ακούω. Μέσα σε εισαγωγικά το θαυμάζω.  

 Όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα το φουαγιέ έξω, έξω, λοιπόν 

όσον αφορά είναι αυτό που λέμε ότι  δεν αντέχουν την κριτική.  Έμαθαν 

μόνο να λασπολογούν και να κατασυκοφαντούν.   

 Όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα του φουαγιέ του θεάτρου που 

είναι έξω,. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο, άλλο…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Κοτρώνη σας παρακαλώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο ο αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων και άλλοι η θέση τους.  Όπως 

σας είπε εκείνη η εσοχή που υπάρχει,  όπως σας είπε ο κ.  

Σταυρόπουλος,  η εσοχή που υπάρχει μπροστά στην είσοδο του θεάτρου 

Αστέρια,  είναι εσωτερικός χώρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είσοδος είναι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπολογίζεται εσωτερικός χώρος.  Τώρα εάν ο αριθμός των 

τραπεζοκαθισμάτων είναι μεγαλύτερος,  αυτό θα πάει η δημοτική 

αστυνομία και να ελέγξει .  Εμείς δεν είπαμε στην δημοτική αστυνομία 

μην πας στο φουαγιέ,  μην πας στο θεατράκι,  μην πας στο Άγιο Ιωάννη, 

μην πας στην Κοιλάδα αλλά πάνε σε όλα τα άλλα. Για όνομα του Θεού.  

 Η δημοτική αστυνομία έχει  χρέος να πάει παντού και να κάνει  

την δουλειά της και εάν έχει  δει  κάποιες παρανομίες,  γιατί  όχι  να 

βάλει και τα ανάλογα πρόστιμα.  

 Αυτό πάλι όταν είναι ένας γίνεται,  οι  διαγωνισμοί καταρχήν ήταν 

όλοι νόμιμοι.  Μα εάν δεν ήταν κάτι  νόμιμ ο, εδώ οι ενστάκηδες 

πλεονάζουν.  Δεν θα γινόταν ένσταση; Για όνομα του Θεού. Εδώ για 

κάποιους οι  ενστάσεις οι  ενστάσεις είναι χόμπι.  Θα το άφηναν έτσι;  Οι 

διαγωνισμοί ήταν νόμιμοι,  νομιμότατοι καθόλα. Το παραδέχονται όλοι 

αυτό.   

 Λοιπόν,  επειδή παρουσιάστηκε ένας πρέπει να κάνουμε συνεχώς 

διαγωνισμούς;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.  Ας ερχόταν και άλλοι.  Εμποδίσαμε κανέναν 

να έρθει;  Εγώ τα παιδιά αυτά που πήραν το φουαγιέ δεν τα ξέρω. Όπως 

και το θεατράκι αυτός που το πήρε δεν τον ήξερα, αλλά ο στόχος 

κάποιων είναι να μην γίνει  τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Πως θα φέρουμε 

τρικλοποδιές για να μην γίνει  τίποτα; Πώς θα βάλουμε τρικλοποδιές 

για να . .  η δημοτική αγορά;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη, κύριε Αναστασιάδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και τώρα ένα μπορούσαν να κάνουν …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα τα ματαίωναν όλα. Δεν μπορεί μπορούν να κάνουν όμως ενστάσεις 

και περιορίζονται πλέον στην λασπολογί α.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον αφορά και κλείνω, αυτό που είπε ο κ.  Γκότσης ότι  είναι χρέος 

του κάθε δημοτικού συμβούλου πρώτα να ερευνά, να πηγαίνει  να 

ρωτάει και τις  δυο πλευρές και μετά να βγάζει  συμπεράσματα. Αλλά το 

. .  αυτό το χρέος το κάνει  ο δημοτικός σύμβουλος που είναι 

καλοδιάθετος και ενδιαφέρεται πραγματικά για την πόλη και θέλει  να 

βοηθήσει την πόλη και τον Δήμο. Ο άλλος ο οποίος έχει  στο μυαλό του 
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μόνο το κακό και πως θα «κλείσει» τον αντίπαλό του,  ας το πω έτσι σε 

εισαγωγικά, σκέφτεται τι  λάσπη θα ρίξει ,  τι  αρνητικό θα βγάλει με 

στόχο την πρόσκαιρη ψηφοθηρία και μόνο.  

 Αυτά ο Σερραϊκός λαός τα αντιλαμβάνεται.  Όποιος νομίζει  ότι  ο 

Σερραϊκός λαός τρώει κουτόχορτο πλανάτε πλάνη οικτρά. Τα 

καταλαβαίνει  όλα ο κόσμος και άδικα κάποιοι  οδεύουν πάνω σε αυτές 

τις  ράγες,  τις  επικίνδυνες ράγες.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Το θέμα έχει  ολοκληρωθεί.  Σας παρακαλώ 

μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δεν θα τελειώσουμε κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο Δήμαρχος  μιλούσε….  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι στην εισήγηση. Ναι,  ναι.  Ο κ.  Μηλίδης ναι,  ο κ.  Κατιρτζόγλου, 

ναι.  Η κυρία,  ναι.  Ο κ.  Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Αναστασιάδη. Κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι στην πιστή και καθολική εφαρμογή, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι να ψηφίζουμε ένα και να κάνουμε άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μα αφού το τονίσαμε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην πιστή και καθολική.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι,  ναι,  ναι. .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 665/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και πάμε στο ενδέκατο θέμα. Συγνώμη, μια 

ώρα παράταση ζητάει το προεδρείο για να τελειώσουμε τα θέματα του 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ενδέκατο.   

 

Θέμα 11ο  :  

Έγκριση 1ου  Α.Π. των έργων:  
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α) Εργασίες κατασκευής σιντριβανιού στον Άγιο Ιωάννη και  

β) Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού στο  Δημοτικό Γήπεδο Κ. 

Μητρούση.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Αντικατάσταση ιστών 

ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Γήπεδο Κ. Μητρούση.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που  απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 666/2012)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Εργασίες κατασκευής σιντριβανιού στον Άγιο 

Ιωάννη  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 667/2012)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργ ων:  

α) Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς,  

β) Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου  

 Κυκλοφοριακής  Αγωγής Δήμου Σερρών και  

γ) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση  

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω μια παρατήρηση να κάνω, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως προς την παράταση, εάν και δεν δικαιολογείται και δεν 

τεκμηριώνεται επακριβώς,  θα συμφωνήσουμε αλλά στην παράταση 

πίσω  λέει  ότι  οποιαδήποτε αναθεώρηση προκύπτει  από τον χρόνο τον 

οποίο παρατείνουν την πληρώνει ο Δήμος.  Εκεί διαφωνούμε κάθετα.   

 Μέσα από την παράταση, σε όλες τις  παρατάσεις προκύπτουν,  

ενδεχομένως,  μέσα στα επόμενα τρίμηνα κάποιες αναθεωρήσεις τιμών. 
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Δηλαδή μπορεί ένας εργολάβος να παρατείνει  τον χρόνο εργασίας,  

γιατί  εγώ διάβασα προσεκτικά και δεν υπάρχει για ουσιαστικός λόγος 

παράταση αλλά . .να συμφωνήσουν.  

 Δεν συμφωνούμε όμως και παρακαλώ όλο το σώμα ή εμείς  

τουλάχιστον προτείνουμε,  να μην πάμε σε αναθ εωρήσεις.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Οι παρατάσεις που δίνονται όταν καθυστερείς  δεν οφείλονται στην 

αιτιότητα του εργολάβου αλλά υπάρχουν κάποιοι  άλλοι λόγοι έξω από 

αυτόν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιοι είναι οι  λόγοι,  κύριε Μυστακίδη για την Βροντού, ας πούμε,  που 

δεν γίνεται  το αρδευτικό έργο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το γράφω. Καθυστερεί η κοπή των δέντρων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε έγιναν αυτές;  Και για όλα τα άλλα. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε 

το σώμα. Εγώ θεωρώ ότι  δεν συντρέχουν…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ σας εξηγώ ότι  αυτός είναι ο νόμος.  Εάν θ έλετε η καθυστέρηση 

στην υπαιτιότητα του εργολάβου φυσικά θα επιβαρύνεται ο εργολάβος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .στην υπαιτιότητα του Δήμου, σε καμία των περιπτώσεων, από αυτές 

που έχουμε τις  τρεις  τουλάχιστον και σε καμία των περιπτώσεων εμείς  

ως παράταξη δεν ψηφίζουμε αναθεωρήσεις για αυτό.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον νόμο. Μην τις  ψηφίζετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στην παράταση ναι,  στις  αναθεωρήσεις,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την παρατήρηση η παράτα ξη του κ.  Φωτιάδη ότι  δεν ψηφίζει  τις  

αναθεωρήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι δεν είναι υπαιτιότητα του Δήμου …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν δεν είναι υπαιτιότητα του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Μπορεί να είναι και άλλες 

περιπτώσεις.  Θεομηνίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό που λέει  ο νόμος η παράταξη του κ.  Φωτιάδη ψηφίζει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ το ίδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία και ο κ.  Κοτρώνης.   

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:   

Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 668/2012)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου 

και Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών και  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 669/2012)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και 

ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 670/2012)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τρίτο.   

 

Θέμα 13 ο  :  
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Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις  15 -12-2012,  

της προμήθειας  140 μεταλλικών  τροχήλατων  κάδων  

απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lt ,  τ ης υπ’ αριθμ. πρωτ. 

54219/11-9-2012 σύμβασης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω. Για ποιο λόγο,  κ.  Χράπα, ζητάει . .  ;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει αιτιολογημένη π ρόταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό.  Κύριε Πρόεδρε έχω τον λόγο;  Τον λόγο μπορώ να έχω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι περισσότερες εταιρείες απολύουν το προσωπικό, έχουν απολύσει 

προσωπικό και έχουν μειώσει προσωπικό κ αι οι  υπόλοιποι κάθε φορά 

που παίρνουν κάποια προμήθεια δεν την εκπληρώνουν στον χρόνο 

χωρίς αιτιολογημένη απόφαση. Να προσλάβουν προσωπικό. Έχουμε 

30% ανεργία σε αυτή την χώρα. Υπάρχει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν κυρώσεις.  Να πληρώσει τις  κυρώσεις.  Αλλιώς να πάρει 

προσωπικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς  θέλει  να ρωτήσει κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τηρηθούν οι  νόμιμες κυρώσεις από τον Δήμο γιατί  δεν . .  στον 

χρόνο..  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να βοηθήσω το σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αντιδήμαρχε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .που από ότι  πληροφορήθηκα από τον Αντιδήμαρχο στην προ -

σύσκεψη, είναι η μοναδική εταιρεία που εμφανίστηκε για να πάρει 

μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό και με ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος,  

χρωστούσε ο Δήμος Σερρών σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια,  πάνω 140.000   

ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορώ να ολοκληρώσω; Της χρωστούσε 140.000 ευρώ, την πλήρωσε 

αυτή η δημοτική αρχή περίπου τα 190 με 100 και . .  στο δάνειο και 

θέλω να πω ότι  είναι μια εταιρεία,  η οποία . .  δυσκολεύεται να 

ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις αυτή την στιγμή και θέλει  λίγο χρόνο. 

Δηλαδή θέλω να πω ότι  από την μια αυτούς τους ανθρώπους τους 
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έχουμε τεσσεράμισι χρόνια και τους χρωστούσαμε απλήρωτους ο 

Δήμος Σερρών, γιατί  πρέπει η διοίκηση να έχει  συνέχεια,  από την άλλη 

είναι η μόνη εταιρεία πού ήρθε να πάρει μέρος στον διαγωνισμό και 

λέμε να επιβληθούν και κυρώσεις.   

 Μα εμείς,  αντί  να επιβληθούν κυρώσεις σε μας,  που λέει  ο λόγος,  

που τους χρωστούσαμε,   θα επιβληθούν κυρώσεις σε αυτούς που 

έρχονται να πάρουν μέρος στον διαγωνισμ ό; Ούτε διαταγή πληρωμής 

μας έφεραν,  ούτε αγωγή μας έκαναν,  ούτε κατάσχεση μας έκαναν.  

Περίμεναν υπομονετικά πότε θα πληρωθούν. Και ήρθε η ώρα να τους 

πληρώσουμε εμείς ,  αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή η δημοτική 

αρχή.  

 Αυτά για ενημέρωση του σώματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η παράταση που ζητάει για δυο μήνες …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

14 Δεκεμβρίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ζητάει παράταση μέχρι στις  14 -12. Εάν σε αυτό το διάστημα, 

κύριε Αντιδήμαρχε,  παραδώσει η εταιρεία 40 κάδους από τους 140 και 

δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στην υποχρέ ωση να παραδώσει μέχρι στις  

14 Δεκεμβρίου τους κάδους των 140 τεμαχίων,  τι  γίνεται σε αυτή την 

περίπτωση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…Δημοτικό Συμβούλιο…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την νόμιμη διαδικασία θα ακολουθήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή εκτιμώ, κύριε Πρόεδρε ,  τους λόγους που αναφέρει η 

συγκεκριμένη εταιρεία εκτιμώ ότι  μέχρι στις  14 Δεκεμβρίου δεν θα 

μπορέσει να αντεπεξέλθει στην υποχρέωση να παραδώσει ούτε τους 

μισούς κάδους από τους 140…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όταν θα υπάρχει δεδομένα μετά τις  14 Δεκεμβρίου,  εδώ είμαστ ε πάλι 

να το συζητήσουμε πάλι το θέμα. Όσον αφορά τώρα αυτό που είπε ο κ.  

Στεργίου,  δεν γνωρίζω εάν έχει  απολύσει προσωπικό και δεν ξέρω εάν 

κάποιος από εδώ το γνωρίζει  προσωπικά το θέμα για τον συγκεκριμένο 

κύριο.  Ζήτησε παράταση  για  κάποιους λόγους συγ κεκριμένους,  ότι  

υπάρχει ,  έχει  πρόβλημα οικονομικό η εταιρεία του,  του χρωστάνε,  από 

ότι  λέει  ο κύριος . .  και ίσως να είναι αλήθεια,  ίσως να είναι κάτι  άλλο, 

εμείς  καλούμαστε εδώ πέρα να του δώσουμε παράταση ή όχι .  Εάν δεν 

του δώσουμε παράταση κάδους δεν θ α πάρουμε.  … διαγωνισμό και θα 

πάμε πάλι ένα εξάμηνο πίσω το λιγότερο από ότι  φαντάζομαι.   

 Γι΄ αυτό καλώ το σώμα να ψηφίσουμε την παράταση που ζητάει ο 

συγκεκριμένος ανάδοχος των κάδων, των 140 τροχήλατων μεταλλικών 

κάδων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ναι,  

ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι με την προϋπόθεση ότι  δεν θα ξανά δώσουμε παράταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εννοείται.  Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι,  ναι.  Κυρία Σαραντίδου; Ο 

κ.  Αναστασιάδης,  παρών. Ναι.  Κύριε Κοτρώνη; Ναι,  ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 671/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση προϋπολογ/κού πίνακα του  έργου: ¨Διαμόρφωση  

κεντρικής πλατείας Άνω Καμήλας¨ ,  πρ/σμού 6.900,00 €.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την στιγμή που υπάρχει απόφαση του Τοπικού Συμβουλίο υ εκτιμώ 

ότι  για την παράταξή μας είναι εντολή. Συμφωνούμε με την αλλαγή 
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του τεχνικού προγράμματος 2012 από την διαμόρφωση εισόδου της 

Κάτω Καμήλας σε διαμόρφωση της πλατείας της Άνω Καμήλας.   

 Εκτιμώ όμως ότι  το ποσό των 6.900 ευρώ είναι πολύ μικρό για να  

μπορεί να γίνει  αυτή η ανάπλαση στον χώρο, γιατί  το ηρώων μόνο, το 

οποίο γνωρίζω, που είναι σπασμένα τα πλακάκια,  σπασμένα τα 

μάρμαρα, είναι σε κατάσταση πολύ καλή. Εκτιμώ ότι  με 6.900 είναι 

πολύ μικρό το ποσό για να μπορεί να γίνει  ολοκληρωμένη διαμόρφωσ η 

αυτής της πλατείας της Άνω Καμήλας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η εισήγηση. Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .έχουμε υπολογίσει  το ποσό αυτό 200 τετραγωνικά …και αυτό κάναμε.  

Είναι δηλαδή υπολογισμένο. Το υπόλοιπο κομμάτι της πλατείας θα το 

αφήσουμε έτσι . .ο ίδιος ο Δήμος μεταφέροντας κάποια χώματα θα το 

κάνουμε γκαζόν.  Δεν θα κάνουμε όλη την πλατεία.  Θα κάνουμε αυτό 

το κομμάτι που θέλουμε να κάνουμε,  να στέκονται όταν κάνουν 

εορτές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα κάνουμε ένα κόσμημα εκεί  όπως θα είναι  με γκαζόν και με 

πλακάκια και λουλούδια και θα είναι το Ηρώων σαν να φοράει ένας 

ένα κουστούμι με παπούτσια λασπωμένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς το παρών θα διαμορφώσουμε το δάπεδο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα δέκα τέσσερα;  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 672/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

α) Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών,  

β) Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου 

Σερρών  

γ) Αποκομιδή απορριμμάτων .Ε. Κ. Μητρούση του Δήμου 

Σερρών,   

  για τα έτη 2013 -2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας .  Παρακαλώ κ.  Χράπα έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είναι ο διαγωνισμός της αποκομιδής 

των Κοινοτήτων και συγκεκριμένα του Δήμου Σερρών και τμήμα της 

πόλης της αποκομιδής του Σαββάτου, της Κυριακής και της Τρίτης 

λαικής.   
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 Κάναμε  τρεις  ξεχωριστούς διαγωνισμούς.   

Ο πρώτος αφορά: έγκριση μελέτης υπηρεσιών αποκομιδή Δημοτικής 

Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών και συμπεριλαμβάνει όλες τις  

Κοινότητες του πρώην Δήμου και τους οικισμούς συν Βροντού, Ορεινή 

και Λαϊλιά.   

 Να τις  αναφέρω μια -μια είναι:  Μετόχι,  Ξηρότοπος,  Χρυσοπηγή, 

Λαϊλιάς,  Ορεινή,  Άνω Βροντού, Ραχοβίτσα, Μετόχι,  Ελαιώνας,  Κρίνος.   

 Και συν την αποκομιδή της Τρίτης απόγευμα λαϊκή, Σαββάτο 

πρωί,  Σαββάτο απόγευμα και Κυριακή πρωί και προσθέσαμε δυο έξτρα 

δρομολόγια,  τα οποία δεν υπήρχαν,  Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο 

απόγευμα, δυο δρομολόγια καινούργια ανακύκλωσης.   

 Η μελέτη αφορά, το ποσό βασικά είναι 468.950 ευρώ μαζί με το 

Φ.Π.Α. που για το 2013 είναι 187.580 ευρώ και για το ΄14 είναι 

281.370 ευρώ.  

 Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει,  το έργο αυτό θα υλοποιηθεί  από 27 

Απριλίου του΄13 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ΄14.  Περίπου ένα 

εικοσάμηνο.  

 Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών 

αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως.   

Αποτελείται από τα δέκα χωριά του πρώην Δ ήμου Σκουτάρεως.  Ο 

προϋπολογισμός είναι 293.300 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. και αυτό το 

ποσό συμπεριλαμβάνει 117.520 ευρώ για το έτος ΄13 και 176.280 ευρώ 

για το έτος ΄14 το ίδιο χρονικό διάστημα.  

 Η τρίτη μελέτη αφορά τους πρώην Δήμους Καπετάν Μητρούση 

και Λευκώνα. Στο σύνολό τους και αυτά τα χωριά είναι εννέα και εάν 

υπολογίσουμε τους δυο οικισμούς στο Μητρούση είναι δέκα. 
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Προϋπολογισμού 293.800 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. και αυτό το ποσό 

…117.520 ευρώ για το ΄13 και 176.280 ευρώ για το ΄14.  

 Το πρόγραμμα, εάν έχετε δει  την μελέτη και τις  εισηγήσεις της 

υπηρεσίας είναι για δυο μέρες αποκομιδή από όλες τις  Κοινότητες συν 

των λαικών αγορών του Σκουτάρεως και του Προβατά.  

 Παρακαλώ να ψηφίσετε τις  τρεις  αυτές μελέτες για να 

μπορέσουμε μετά στις  27 του μήνα να αντεπε ξέλθουμε στις  ανάγκες 

των Κοινοτήτων μας.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων.  

Κος   :  

Κύριε Πρόεδρε μια παρέμβαση ενός λεπτού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ναι.  Από τον Σύλλογο.  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να διαβάσω το κείμενο που μ ου δώσατε;  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Πολύ σωστά.  

 

 Από τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Σερρών.  

 Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών 

και τ ις  δημοτικές παρατάξεις.   
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 Το δέκατο πέμπτο θέμα το οποίο  συζητούμε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά την 

έγκριση μελέτης της υπηρεσίας Καθαριότητας για την ανάθεση σε 

ιδιώτη,  γ ιατί  . .της αποκομιδής απορριμμάτων από τις  δημοτικές 

ενότητες Μητρουσίου,  Σκουτάρεως, Λευκών α και μέρος της αποκομιδής 

που γίνεται και φέτος στην πόλη μας  . .εκτιμάτε στο ποσό του 1.056.000 

ευρώ.  

 Τα ερωτήματα που θέτουμε σαν Σύλλογος είναι:  

Α. Η δημοτική αρχή σταμάτησε την πρόσληψη 14 εγκεκριμένων 

οκταμήνων το ετήσιο κόστος των οποίων δεν ξεπερ νά τις  270.000 ευρώ. 

(14 άτομα, 12 μήνες,  1.600 μηνιαίο κόστος).  

 Το πρώτο ερώτημα που τίθεται ε ίναι πώς γίνεται να μην υπάρχουν 

χρήματα για την πρόσληψη εγκεκριμένου από τις  αρμόδιες αρχές 

προσωπικού οκτάμηνων αλλά να υπάρχουν χρήματα για την εργολαβία;  

 Β. Δεν θα έπρεπε ακόμη και εάν σταθούμε στο οικονομικό μόνο 

σκέλος,  να καταδεικνύεται μέσα από την εισήγηση ποια είναι η 

συμφερότερη για τον Δήμο λύση;  

 Γ. Για ποιο λόγο σε μια περίοδο κατά την οποία τα έσοδα του 

Δήμου και λόγω των διαρκών περικοπών των κεντρικών αυτοτελών 

πόρων είναι δραματικά μειωμένα, την ώρα που ο κ.  Δήμαρχος δημόσια 

είπε ότι  σε λίγο καιρό είναι πιθανόν να έχουμε και πρόβλημα πληρωμής 

της μισθοδοσίας των υπαλλήλων να προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για 

δυο χρόνια;  

 Εάν του χρόνου που στην περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο 

εγκρίνει  την μελέτη και προχωρήσει η εργολαβία δεν έχουμε να 

αποπληρώσουμε τον εργολάβο, τ ι  θα γίνει;  Μήπως θα απαιτήσει  και 

ποσά πέρα από τα δεδουλευμένα του;  
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 Κύριε Πρόεδρε,  πέρα από την επιπρόσθετη οικονομική επιβά ρυνση 

που θα έχει  ο Δήμος με την εργολαβία,  γ ια μας τους εργαζόμενους η 

διαρκής ανάθεση υπηρεσιών του Δήμου σε ιδιώτες σημαίνει  την 

συρρίκνωση της οργανωτικής και διαχειριστικής δυνατότητες,  σημαίνει  

διευκόλυνση των επερχόμενων απολύσεων που ετοιμάζει  η κυ βέρνηση.  

 Οι δημοτικές αρχές πρέπει  μαζί  με τους εργαζόμενους να 

αγωνιστούν για την περαιτέρω οργάνωση και παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών προς τους δημότες και όχι  να παίζουν τον ρόλο του 

μεσάζοντα των ιδιωτικών συμφερόντων που προσπαθεί να προωθήσει η 

κυβέρνηση στο κομμάτι  της αποκομιδής αλλά και ιδιαίτερα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων.  

 Ως εκ τούτου ζητάμε την απόσυρση του ανωτέρου θέματος και 

δηλώνουμε ότι  σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε όλες τ ις  νόμιμες 

ενέργειες.   

 Εκ του Δημοτικού Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικών Υπαλλήλων.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομού Σερρών είναι πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομού Σερρών, ναι.   

Κος   :  

Μια διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε.  Επειδή μάθαμε το θέμα μόλις 

σήμερα,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε σε ένα μικρόφωνο.  

Κος   :  
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Επειδή μάθαμε το θέμα μόλις σήμερα  το πρωί . .Δ.Σ.  . .το αναδείξαμε 

πιο πριν,  στο υπόμνημά μας αυτό αναφέρουμε ότι  υπάρχουν εγκρίσεις  

14 ατόμων, υπάρχουν 12 εγκρίσεις  οκταμηνιτών. Αυτό που θέλουμε να 

καταδείξουμε δεν είναι το κοστολόγιο στην ουσία.  Η αγωνία μας και 

διαφωνία μας. .  πάρα πολύ έντονα, από αυτά που συμβαίνουν στην 

κυβερνητική σκηνή, είναι ότι  επέρχονται απολύσεις και φοβόμαστε και 

το είχαμε πει  και παλαιότερα. Θυμάστε εδώ ήμασταν πριν από ένα 

χρόνο περίπου για το ίδιο θέμα, τότε βέβαια  . .δεν εγκρίνονταν τα 

οκτάμηνα.  

Τώρα εγκρίθηκαν τα οκτάμηνα και αναρωτιόμαστε,  γιατί  δεν 

προχωράμε στην λειτουργία του Δήμου με οκτάμηνα; Γιατί  πιστεύουμε 

ότι  η κάθε εργολαβία θα φέρει μια περαιτέρω εργολαβία.  Ξέρουμε ότι  

συνεχώς μειώνεται το προσωπικό και φοβόμαστε ότι  αυτός ο κόσμος 

που δουλεύει σε αυτές τις  υπηρεσίες σε λίγο θα είναι έκθετος και θα 

βρεθεί  στον δρόμο.  

 Πιστεύουμε ότι  και εσείς  θα πρέπει να στηρίξετε μια τέτοια 

προσπάθεια σαν Δημοτικό Συμβούλιο.  Όσον αφορά το κόστος για μας 

είναι δευτερεύον με την έννοια ότι  κατανοούμε ότι  ο εργολά βος,  

ιδιαίτερα στο σημερινό περιβάλλον μπορεί κάλλιστα να ρίξει  τα κόστη 

γιατί  ξέρουμε με μισθούς δουλεύουν για να ζουν στον . .τομέα.  

 Εάν όλοι θέλουμε να φτάσουμε σε μια κοινωνία που τα παιδιά 

μας να δουλεύουν για τρία,  τέσσερα κατοστάρικα, νομίζω πρέπει  να το 

σκεφτούμε και αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι κύκλος ερωτήσεων. Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Φωτιάδης,  η κυρία Σαραντίδου.  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη. Κανείς άλλος;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε θέσατε μια ημερομηνία,  27 Οκτωβρίου;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Απριλίου.  Είναι η ημερομηνία που λήγει  …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι,  γιατί  και στις  τρεις  μελέτες 

υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία προϋπολογισμού ανάμεσα στο ΄13 και 

στο ΄14; Πιο συγκεκριμένα, λέει ,  γ ια το ΄13 λέει  187 και για το ΄14  

281.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για το ΄13 είναι από Μάιο στην ουσία.  Από τον Σεπτέμβριο . .  είναι για 

επτά μήνες.  Για το ΄14 είναι για δώδεκα μήνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίγετε το μικρόφωνο γιατί  δεν καταγράφεται τίποτα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση να ανοίγετε τα μικρόφωνα διότι  δεν καταγράφεται τίποτα.  

Ο κ.  Φωτιάδης ερώτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποια ανάγκη αλήθεια επιβάλει τον Δήμο να δημοπρατήσει και να 

αναζητήσει ανάδοχο για δυο έτη,  κάτι  που συμβαίνει  για πρώτη φορά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Να τελειώσουν πρώτα οι  ερωτήσεις και θα απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Η κυρία Σαραντίδου.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

200 

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Η μελέτη τι  προβλέπει;  Ο εργολάβος θα δουλεύει με τι  μηχανήματα; 

Γιατί  από ότι  ξέρουμε η προηγούμενη εργολαβία,  όπως …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Λέει κάτω εδώ δικά του….Δικά του;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δικά του.  Απαντήστε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τον διαγωνισμό τον κάνουμε για δυο λόγους.  Ο ένας λόγος είναι ότι  

δεν θέλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε την ίδια διαδικασία μηνών, να 

προϋπολογίζουμε,  να δουλεύει ο Δι ευθυντής και το προσωπικό . .για να 

βγάλουμε καινούργιο διαγωνισμό. Πρώτον και δεύτερον,  επειδή αφορά 

δυο οικονομικά έτη και δυο προϋπολογισμούς,  . .  θα έπρεπε να εγκριθεί  

από τον υπουργό. Από την στιγμή που θα έπρεπε να εγκριθεί  από τον 

υπουργό . .  12 μήνες. .  λέμε να το κάνουμε για 20 μήνες,  μέχρι το ΄14,  

από την στιγμή που θα κάνουμε όλη την διαδικασία της καθυστέρησης 

της υπογραφής της . .  του υπουργού, γι΄ αυτό τον λόγο το κάναμε για 

εικοσάμηνο.  

 Όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Σαραντίδου,  έχουμε 

προβλέψει περισσότερα σε αυτή την εργολαβία γιατί;  Ήδη έχουμε μια 

εμπειρία από φέτος που έχουμε σε εξέλιξη τον διαγωνισμό, είδαμε τις  

παραλείψεις . .  που βάλαμε στους περσινούς όρους και στο . .  τα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν, γι΄ αυτό τα διορθώσαμε όλα.  

 Απαγορεύεται ιδιώτες να οδηγούν οχήματα του Δήμου. Εάν δεν 

έχετε πάρει την μελέτη…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

201 

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου για πολλοστή φορά σας το ξαναλέω όλους εδώ 

μέσα, δεν είναι δυνατόν να σας στείλουμε την μελέτη η οποία είναι 

τέτοια,  είναι τέτοια.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Που είναι η μελέτη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα ούτε την κουβάλησα μαζί μου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν την είδατε κ.  Κατιρτζόγλου αφού την είδατε πως είναι;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να έρχεστε να την βλέπετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πεντακόσιες σελίδες είναι;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν είναι πεντακόσιες σελίδες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Κυρία Σαραντίδου σε αυτόν τον διαγωνισμό προσθέσαμε κάποια 

πράγματα που μας ξέφυγαν στον προηγούμ ενο. . .  τους ανάλογους 

εργάτες στο απορριμματοφόρο. . .Να έχει  καύσιμα και μηχάνημα δικό 

του.  Με δικό του μηχάνημα και . .αυτός που θα αναλάβει τον 

διαγωνισμό. Δεν μπορεί να έρθει  χωρίς μηχανήματα να αναλάβει και 

στο τέλος θα μας φέρει παλιατζούρα ή μηχανήμα τα που μπορεί να 

είναι παλαιάς τεχνολογίας και να ρυπαίνουν και να ηχορυπαίνουν τον 

Δήμο μας.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

. .δεν ζούμε αλλού….  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Στον διαγωνισμό που είχαμε τώρα ακριβώς όπως το λέτε,  είχαμε βάλει 

οχήματα του Δήμου και ήρθε ο άνθρωπος και λέει  ότι  θέλω αξιόπιστα 

οχήματα και καλά έκανε.  Και να ήμουν έτσι θα έκανα. Αξιόπιστα 

οχήματα θέλω. Τα καλύτερα ζητούσε.  Τι του δώσαμε εμείς  είναι άλλο 

θέμα, έτσι;   

 Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα με τις  ερωτήσεις που μου θέσατε.  Σας 

είπα μηχανήματα του ιδιώτη  γι΄ αυτό και το ποσό έχει  αυξηθεί σε 

αυτό το νούμερο. Συν τα καύσιμά του που έχουμε βάλει όρο να 

πηγαίνουν στον ΧΥΤΑ του Παλαιοκάτσρου.  

 Ένα τελευταίο που δεν μπόρεσα να το διορθώσω αλλά το 

αναφέρω τώρα για να καταγραφεί κιόλας,  είναι ότι  στα δυο 

δρομολόγια της ανακύκλωσης που έχουμε προσθέσει μέσα στον 

διαγωνισμό, θα προσθέσουμε στην μελέτη ότι  θα παραδίδονται τα 

ανακυκλώσιμα υλικά στο ΚΔΑΙ των Σερρών για λογαριασμός του 

Δήμου Σερρών.  

 Ευχαριστώ πολύ.  
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Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν θα απαντήσετε για το υπόμνημα των υπαλλήλω ν;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

 Με συγχωρείτε κ.  Κοτρώνη, έχετε απόλυτο δίκαιο.   

 Να πούμε για τα οκτάμηνα. Όπως ακριβώς ανέφερε ο κ.  

Πρόεδρος ότι  . .  πέρυσι τον Αύγουστο ξεκινήσαμε την διαδικασία των 

οκταμήνων. Ζητήσαμε 21 άτομα να εγκριθούν.  Δώδεκα εργάτες και 

έναν μηχανικό για το συνεργείο.  Η έγκριση ήρθε φέτος το καλοκαίρι 

για δώδεκα άτομα. Είναι τρεις  οδηγοί,  οκτώ εργάτες και ένας 

συνεργείο αυτοκινήτων.  

Ήρθε μεν η έγκριση από την άλλη μεριά όμως ήρθε η ΚΑΠ 

μειωμένη κατά 30%. Είναι απαγορευτικό για μας το να ξανά 

προσλάβουμε συμβασιούχους γενικά,  όχι  μόνο οκταμηνίτες και 

διμηνίτες.  Είναι απαγορευτικό,  δεν υπάρχει η δυνατότητα, δεν έχουμε 

χρήματα να τους πληρώσουμε.   

Από την στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις ούτε 

μόνιμου προσωπικού που ήταν η πρώτη μας . .ότι  θέλουμε να γίνονται 

όλες οι  εργασίες με μόνιμο προσωπικό, αυτό το είπαμε από την αρχή, 

δεν μας επιτρέπεται να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, δεν 

μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού, δεν θα 

πρέπει αυτή η δημοτική αρχή αυτό το Δημοτικό  Συμβούλιο να 

προσανατολιστεί  και να πει  ότι  πως θα μαζεύονται τα σκουπίδια του 

Δήμου Σερρών;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Τα λεφτά μισά είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   
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Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Τα λεφτά είναι μισά με τους οκταμηνίτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Οι οκταμηνίτες και οι  συμβασιούχοι που ζητήσαμε,  κύριε Κοτρώνη, 

τους συμβασιούχους αυτούς τους ζητήσαμε μόνο και μόνο για να 

αναπληρώσουμε τις  άδειες του προσωπικού της καθαριότητας τα 21 

άτομα, όχι  για να προγραμματίσουμε για την αποκομιδή των πρώην 

δήμων, κοινοτικών ενοτήτων  και των κοινοτήτων του Δήμου μας.  

Καταλάβατε;  

 Εάν θέλαμε να προσλάβουμε προσωπικό οκταμηνίτες για 

αποκομιδή θα έπρεπε να βάλουμε άλλα . .  άτομα. Δεν είναι ότι  αυτά 

που προγραμματίσαμε να προσλάβουμε δεν τα προγραμματίσαμε για να 

μας κάνουν αποκομιδή στους πρώην Δήμους και στις  Κοινότητες του 

πρώην Δήμου Σερρών. Μόνο για τις  άδειες του προσωπικού. Και όπως 

είδατε η έγκριση είναι κατά 50% μειωμένη. Καταλάβατε;  

Γι΄ αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε αποκομιδή . .  και 

κοντά σε αυτό βάλαμε δυο δρομολόγια,  δυο καινούργια δρομολόγια 

αποκομιδής ανακύκλωσης Παρασκευή απόγευμα που εντοπίσαμε ότι  

υπάρχει  πρόβλημα στην αγορά μετά το κλείσιμο και Σαββάτο το πρωί.  

Δεν θίγονται καθόλου συμφέροντα εργαζομένων, πέντε μέρες την 

εβδομάδα δουλεύουν,  πάλι πέντε μέρες θα δουλεύουν,  δεν έχει  αλλάξει 

τίποτα άλλο. Ακριβώς ο ίδιος διαγωνισμός με τον περσινό.  

Προσθέσαμε μόνο δυο δρομολόγια ανακύκλωσης συν τα οχήματα του 

εργολάβου να είναι δικά του,  γιατί  δεν μπορούμε,  δεν μπορεί ο ιδιώτης 
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να οδηγεί  οχήματα του Δήμου. Δεν έχει  κάποια άλλη διαφορά 

σημαντική από …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην λέτε πολλά. Μην λέτε πολλά. Τοποθετήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι  δεν υπάρχουν λεφτά για μισθοδοσία 

προσωπικού οκταμηνιτών αλλά την ίδια ώρα να μπορούμε να 

βρίσκουμε λεφτά για την εργολαβία;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

…είστε στο λογιστήριο και ξέρετε πολύ καλά. Αυτά τα ποσά που θα 

πληρώσουμε στον συγκεκριμένο ανάδοχο, που θα έχουν κάποια μείωση 

λόγω της έκπτωσης φαντάζομαι,  ένα εκατομμύριο για είκοσι μήνες,  θα 

έρθει  και κάποια έκπτωση σημαντική φανταζόμαστε και θα έχουμε και 

μείωση στα καύσιμα, μείον τρία,  τέσσερα απορριμματοφόρα με 45 

χιλιόμετρα κάθε μέρα συν Παλαιόκαστρο, μείωση καυσίμων, μείωση 

ανταλλακτικών θα έχουμε,  μείωση χρόνου γενικότερα θα έχουμε,  

μείωση από τους συμβασιούχους θα έχουμε,  γιατί  δεν θα πάρουμε,  

αυτά όλα δεν είναι κέρδη; Δεν θα γλιτώσουμε και έξτρα χρήματα από 

εκεί;  Και εκτός από αυτού είναι ανταποδοτικά αυτά.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο κ.  Κατιρτζόγλου σας παρακαλώ.  Μην κάνετε 

διάλογο κ.  Αντιδήμαρχε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Μια τελευταία απάντηση στον κ.  Αντιπρόεδρο να δώσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν μιλάμε για δώδεκα οκτάμηνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ακούγεστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

220.000 ετήσιο.  440.000 για δυο χρόνια.  Εδώ μιλάμε για 1.068.000 για 

20 μήνες.  Εάν πάρουμε και τα καύσιμα είναι  φοβερά τα ποσά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  ο Αντιδήμαρχος εξήγησε με λεπτομέρεια ότι  οι  

οκταμηνίτες αυτοί θα πάνε για να καλύψουν τις  άδειες των υπαλλήλων. 

Δεν θα πάρουν άδεια οι  υπάλληλοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι Δήμοι Θεσσαλονίκης,  Αθηνών, που δουλεύουν επτάμηνα αυτοί …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Φωτιάδης,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  

Κοτρώνης και ο κ.  Κατιρτζόγλου.  

 Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.   

Βλέποντας  το υπόμνημα των υπαλλήλων διερωτώμαι για κάποια 

πράγματα. Δεν πρέπει να γίνει  μια συγκριτική μελέτη κοστολογημένη 

να δούμε τι  στοιχίζει  το ένα,  ο ένας τρόπος,  ο οποίος,  δηλαδή τα 

οκτάμηνα, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό είναι και πιο κοινωνικός γιατί  

και την ανεργία καταπολεμούμε και διαφάνεια υπάρχει και καλύτερη 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών υπάρχει;   
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Γιατί  λοιπόν δεν κοστολογούμε με μια συγκριτική μελέτη αυτό,  

με αυτά που προσφέρει ο εργολάβος;  

Και εκείνο που θα ήθελα να πω, κύριε Αντιδήμαρχε,  είναι το 

εξής:  προηγουμένως, σε ένα προηγούμενο θέμα είχατε πει  ότι  για τον 

ΧΥΤΑ στους 15 μήνες είχαμε 350.000 μας στοίχισε με αυτεπιστασία 

για το ΄11,  ενώ για τον εργολάβο το ΄10 ήταν 430.000. Το είπατε με 

χαρά και ικανοποίηση ότι  γλιτώσαμε κάποια λεφτά. Πολύ καλά κάνατε.  

Και πολύ καλά κάνατε και γλιτώσατε κάποια λεφτά. Γιατί  λοιπόν την 

στιγμή που έχετε αυτόν,  αυτόν τον πιλότο μπροστά σας,  γιατί  να μην 

το δούμε και στην πράξη και στην αποκομιδή; Ή εν πάση περιπτώσει,  

να γίνει  αυτή η μελέτη που σας λέω; Νομίζω ότι  για μένα είναι 

οξύμωρο. Από την μια να επαινούμε την δημοτική αρχή, το έργο μας 

ότι  στο ΧΥΤΑ γλιτώσατε γύρω στα 100 χιλιάρικα με την αυτεπιστασία 

με τους οκταμηνίτες και δεν θέλουμε να το εφαρμόσουμε εδώ.  

Είσαστε κάθετος.  Όπως προηγουμένως αναπτύξατε,  είσαστε 

κάθετος ότι  δεν μπορεί να γίνει  διαφορετικά.  Μάλιστα, το επιχείρημα 

για το οποίο προφασίζεστε και λέτε οι  ΚΑΠ, δηλαδή δεν έχουμε τα 440 

χιλιάρικα που ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος του Συλλόγου και έχουμε το 

1.056.000;  

 Προσέξτε,  είναι πολύ μεγάλη η ψαλίδα.  Όσο κα ι εάν λέτε ότι  τα 

καύσιμα και τα λοιπά, η ψαλίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα 

. .μιλάμε για 500 και 600 χιλιάρικα, τόσο θα έχουν τα καύσιμα; Δεν 

νομίζω.  

Όταν λέτε για τις  άδειες,  βεβαίως θα πάρουν και άδειες οι  

εργαζόμενοι αλλά νομίζω ότι  σε άλλους Δήμου ς και σε αυτό υπάρχει η 

πληροφόρηση και αναφέρθηκε στην αίθουσα αυτή, ότι  και άλλοι Δήμοι 

έκαναν πολύ καλή χρήση τα οκτάμηνα και είπαμε ότι  υπάρχει  ένας 
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σοβαρός κοινωνικός λόγος,  σοβαρότατος.  Πρώτον διαφάνεια,  

καταπολέμηση της ανεργίας που υπάρχει τόσο πολ ύ και καλύτερη 

παροχή υπηρεσιών. Το είπα και εσείς  προηγουμένως.  

Άρα λοιπόν,  δεν πρέπει να . .  και βέβαια είναι μειωμένοι . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Μηλίδη την τοποθέτησή σας σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν πρέπει . .γ ιατί  από το ίδιο κορβανά θα βγουν τα λ εφτά και για το 

μεν ένα είναι τόσα πολλά, εδώ για τους οκταμηνίτες είναι λιγότερα.  

 Θα παρακαλούσα λοιπόν γίνει  μια απόσυρση του θέματος,  ώστε 

να έρθει  μια συγκριτική μελέτη κοστολογημένη και αυτή είναι η 

πρότασή μας και στην συνέχεια να αποφασίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι η παράταξή μου δεν συμφωνεί επ ουδενί γι΄ αυτό 

το μεγάλο …εργολάβου. Για μας και θα το πω ευθέως,  για μας είναι 

επί  της ουσίας πρυμοδότηση του εργολάβου να προμηθευτεί  οχήματα. 

Κάτι που το έχουμε πει  επανειλημμένως ότι  θα έπρεπε να είναι στον 

σχεδιασμό του Δήμου. Και υπήρξαν ευκαιρίες και οχήματα να πάρουμε 

και με τα οκτάμηνα να λειτουργήσουμε πάρα πολύ καλά στην 

συγκεκριμένη υπηρεσία και να κάνουμε . .αυτής της αγωνίας των 

συγκεκριμένων εργαζομένων που απέμειναν,  οι  οποίοι  επί  της ουσίας 

προσωπικά και την παράταξή μου την πείσανε,  όχι  έτσι αβασάνιστα 

και αγόγγυστα, με την σημερινή απάντηση που έδωσε ο κ.  

Αντιδήμαρχος.  
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Περίμενα, κύριε Αντιδήμαρχε να μην κάνετε αυτό που κάνατε.  

Να μην βάλατε τα ποσά που χρειάστηκαν να αποκαταστήσουμε την 

αμέλεια και την προβληματική παρουσία ως όφειλε . .να 

δραστηριοποιηθεί  ο εργολάβος,  ζητήσατε να ψηφίσουμε κάποιες 

πρόσθετες εργολαβίες για να κάνουμε άρση. Αυτές τις  βάλαμε μέσα 

στην αυτεπιστασία και με αυτές λοιπόν ωφεληθήκ αμε 80.000.  

Δηλαδή άμα κάνουμε αφαίρεση, μάλλον πρόθεση, θα πάτε στις  

150.000.  Να λοιπόν πως προκύπτει  ότι  εμείς με τους εργαζόμενους που 

παίρνουμε και με τα δικά μας οχήματα και με την δική μας μέριμνα και  

φθηνοί είμαστε και αποτελεσματικότεροι.  Δεν χρειά ζεται να 

ψηφίσουμε πίστωση να πάμε να καλύψουμε τα πρανή που έπρεπε ως 

όφειλε ο εργολάβος.   

Όσο δε γι΄ αυτό το ποσό, το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ 

μεγάλο, 1.060.000 ευρώ, μπορούσαμε να κάνουμε πάρα –πάρα πολλά 

πράγματα ως Δήμος.  Όμως φαίνεται ότι  η συγκεκ ριμένη δημοτική αρχή 

με την εκπνοή της τετραετίας ποια ακριβώς φιλοσοφία είχε και 

βεβαίως κατά περίπτωση επικαλείται το πλαίσιο . .ήταν δύσκολο.  

Δεν είδαμε όμως φιλοσοφία που θα έπρεπε να διέπει ,  

τουλάχιστον σε αυτά τα κομμάτια της διοίκησης,  μια ομάδα που  ήρθε 

με εξαγγελίες άλλες.  Είτε παραδοθήκατε εύκολα είτε επιλέξατε πλέον 

συγκεκριμένες επιλογές.  Σας αρέσουν οι  εργολάβοι.  Σας αρέσουν οι  

εργολάβοι για σας ζητήσαμε από τον προηγούμενο που αποχώρησε 

άρον –άρον να του πάρετε πίσω τα χρήματα . .δεν την δούλεψ ε.  

Εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την συγκεκριμένη μελέτη,  

διότι  θεωρούμε ότι  απαξιώνει,  απομειώνει και γενικά βάζει  σε 

προβληματική λειτουργία την συγκεκριμένη υπηρεσία,  την οποία εμείς  

την θέλαμε οργανωμένη.  
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Θα κλείσω με την εξής προσέγγιση. Τι τάχα θ α έκανε ο 

εργολάβος καλύτερα; Θα προμηθευόταν φθηνότερα καύσιμα; Θα έκανε 

τι ;  Το μόνο που είναι . . .είναι το κόστος του εργαζόμενου, που σωστά 

το βάζουν.  Εσείς θα θέλατε τα παιδιά σας να πάνε πίσω από τα 

απορριμματοφόρα για 300 ευρώ; Ποιος θα το ήθελε;  

Κατά τα λοιπά οι  επιλογές που μας φέρνει  η Τρόικα μας 

ενοχλούν.  Όταν φτάνουμε όμως και ξέρουμε ότι  αυτό θα είναι μπροστά 

μας,  το επικροτούμε.  Ποιος είναι λοιπόν διπρόσωπος; Ποιος λοιπόν 

επιλέγει  κατά περίπτωση;  

Εμείς δεν θα ψηφίσουμε,  κύριε Πρόεδρε,  την συγκε κριμένη 

επιλογή και βάζουμε και ένα ερώτημα τεράστιο για την νομιμότητά 

της.  Διότι ,  κύριε Δήμαρχε,  που ξέρετε εσείς  τι  χρήματα θα έχετε στον 

προϋπολογισμό του ΄14 και φέρνετε αυτό ποσό και το δεσμεύετε;  Πώς 

το ξέρατε;  Το κάνατε και με τις  ασφαλτοστρώσεις π ου παρακάτω 

έρχεστε και το αλλοιώνετε.   Ζητάτε να το αλλάξουμε.  Τι είδους 

επινόηση είναι αυτή να δημοπρατείται;  Πότε προέκυψε αυτό;  

Τεχνικό πρόγραμμα . .  ετήσιο και οι  εργολαβίες ήταν ετήσιες.  

Στην δική σας θητεία βλέπω να επεκτείνεται αυτού του είδους τις  

αναζητήσεις για συνεργασία πάντοτε βεβαίως με εργολάβο.  

Δεν θα ψηφίσουμε,  κύριε Πρόεδρε και θεωρούμε ότι  οι  αγωνίες 

των εργαζομένων έχουν αντίκρισμα και βεβαίως ξεφύγατε ολότελα από 

την προσδοκία την προεκλογική σας.  Νομίζω ότι  θα έπρεπε . .  να 

ενισχύσετε  τον στόλο, να οργανώσετε εκεί  τις  υποδομές για να φέρετε 

ένα αποτέλεσμα στον διηνεκές.  Γιατί  ήταν …και τα ζουμιά τρέχανε και 

δεν θέλατε να κάνουμε ενέργειες και ο χώρος δεν διαμορφώθηκε και 

. .τα σκουπίδια.  Λοιπόν ο εργολάβος καλό είναι να πάρει δρόμο από 
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όλα τα σκουπίδια,  όπου και εάν θέλει  να εμφανιστεί .  Είναι η θέση της 

παράταξής μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος ομιλητής ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ελπίζω να πειστήκατε τουλάχιστον ότι  τα ερωτήματα 

και τα επιχειρήματα όλων όσων μίλησαν μέχρι τώ ρα είναι ουσιαστικά. 

Συνεπώς εγώ θα συμφωνήσω με την πρόταση του κ.  Μηλίδη να 

αποσυρθεί και να συζητηθεί σε μια επόμενη συνεδρίαση. Από ότι  

βλέπω έχουμε χρόνο.  

 Εγώ εκφράζω τον προβληματισμό μου γιατί  για ένα τόσο σοβαρό 

θέμα και νομίζω ότι  ενδεχομένως μά λλον έχει  δίκαιο ο κ.  Φωτιάδης 

για την διετία εδώ, είναι στα όρια της νομιμότητας,  πάτε να περάσετε 

ένα τόσο ουσιαστικό θέμα με δέκα σειρές εδώ, δέκα σειρές,  με ένα 

φύλλο. Μάλιστα λέτε στην κυρία Σαραντίδου ότι  το . .δεν το γράφει 

εδώ, δεν μας δώσατε την μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι μελέτες δεν δίνονται,  για πολλοστή φορά θα σας το πω.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Και εγώ για πολλοστή φορά θα σας απαντήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα σας δίδονται ποτέ μελέτες.  Αυτό ξεκαθαρισμένο.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν μας πείθουν τα επιχειρήματά σας.  Άλλες φορές 

μας λέτε ότι  η μελέτη είναι ένας τόνος και δεν μπορούμε να σας την 
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φέρουμε.  Τώρα μας φέρνετε για την Πανεπιστημιάδα εδώ 20 σελίδες 

και την μελέτη που είναι δυο σελίδες δεν μας την φέρνετε.  . .δεν είναι  

ούτε πρόβλημα . .Εάν θέλετε να εφαρμόσετε την νομιμότητα, κ.  

Γαλάνη, γιατί  κάτι  ψιθυρίσατε ότι  πληρώνετε από την τσέπη σας,   …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗδΣ:  

Και καθήκον δικό σας είναι με βάση τον Καλλικράτη να μας 

παραχωρήσετε γραμματειακή υποστήριξη και δεν είναι στην διακριτική 

σας ευχέρεια να μας παραχωρούνται . .  στα αποχωρητήρια.  Ο νόμος 

…68 σας υποχρεώνει να μας δώσετε γραμματειακή υποστήριξη 

τηλέφωνα, γραφεία και τα πάντα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εκτός θέματος είστε.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εντός θέματος είμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε πραγματικά εκτός θέματος….  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Να βοηθήσετε το έργο μας και όχι  να μας λέτε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη.  Επειδή με προκαλείτε πάρα πολλές 

φορές,  κύριε Κοτρώνη, λοιπόν,  θέλετε από την επόμενη φορά να 

εφαρμόσω τον Κανονισμό και τον νόμο; Λοιπόν,  μόνο θα πρέπει να 

σας δίνω αποκλειστικά και μόνο την ημερήσια διάταξη….  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλά έχετε,  δυστυχώς..  είμαι ο πρώτος Πρόεδρος που σας στέλνω με 

e-mail…  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Μα δεν τα θέλουμε σας λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τα θέλετε;   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι,  δεν τα θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  από την επόμενη φορά μόνο 

την ημερήσια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο την ημερήσια στον κ.  Κοτρώνη. Δεν  τα θέλει .  Στους άλλους τους 

υπόλοιπους συνεχίζω.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Θα έχω γραφείο και γραμματειακή υποστήριξη όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;  Ορίστε;  Γραμματειακή υποστήριξη; Η γραμματεία είναι πάντα 

στην διάθεσή σας.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Το άρθρο 68….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν θα μεταφράζετε κανένα άρθρο με τον δικό σας τρόπο. Κατά το 

δοκούν.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ο νόμος είναι ένας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο την ημερήσια λοιπόν από την επόμενη φορά στον κ.  Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Γραφείο και γραφείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γραφείο ελάτε στο δικό μου γραφείο . .την ώρα που θέλετε.  Σας 

παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ λοιπόν,  προκλήσεις άλλες δεν θα 

δεχθώ. Λοιπόν,  ο επόμενος.  Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Λοιπόν,  ξεπούλημα καθαριότητας.  Το συνεχίζετε.  Μην ντρέπεστε να το 

πείτε.  Ξεπούλημα καθαριότητας.  Ξεπούλη μα μιας ζωτικής υπηρεσίας 

του Δήμου που θα έπρεπε να στελεχωθεί Και θα σας αποδείξω πως θα 

έπρεπε να στελεχωθεί.   

 Προηγουμένως είχαμε ένα άλλο θέμα, είπατε για τοπογράφους.  

Έτρεχε ο κόσμος,  βγήκαν με συντάξεις ,  . .μιας τους κάνετε 60 άτομα 

αυτοί που έφυγαν  από την Δημαρχία,  μια 120, άρα λοιπόν ένας προς 

δέκα μπορούσατε να πάρετε μόνιμο προσωπικό. Μόνιμο προσωπικό 

έπρεπε να είναι έτοιμα τα χαρτιά και να είναι κατατεθειμένα στον 

ΑΣΕΠ. Πόσοι λείπουν,  120; . .Το κάνατε αυτό; Γιατί  δεν το κάνατε;  

Ένα προς δέκα δεν είναι;  Μέχρι τώρα πόσες συνταξιοδοτήσεις έχουμε 

περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο; Έχουν φύγει  120 άτομα; Άλλη 

φορά τα κάνετε 120, άλλη φορά τα κάνετε 60,  ότι  άδειασαν όλες οι  

υπηρεσίες,  δεν έχουμε προσωπικό.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τα stage μαζί πάνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Σας παρακαλώ.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

. .σε παρακαλώ τώρα. Προηγουμένως εδώ δεν είπατε ότι  60 άτομα 

φύγανε,  άδειασαν οι  υπηρεσίες,  συνταξιοδοτήθηκαν τόσοι;  Που είναι 

λοιπόν το μόνιμο προσωπικό που θα τους αναπληρώσει;  Που είναι;  

Έπρεπε ήδη …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν έχετε λεφτά; Ένα εκατομμύριο τι  θα είναι στον εργολάβο; 

Στραγάλια; Ένα εκατομμύριο στον εργολάβο στραγάλια θα του 

δώσουμε; Δεν έχετε λεφτά για προσωπικό μονίμως και έχετε για 

εργολάβους; Που με αυτό το ένα εκατομμύριο και  προσωπικό μόνιμο 

μπορούσαμε να προσφέρουμε και οκταμηνίτες και να διορθώσετε τα 

απορριμματοφόρα που είναι κάτω και είναι περιουσία του Δήμου.  

 Δηλαδή τώρα ποιον κοροϊδεύουμε; Για πείτε μου ειλικρινά,  όχι  

κοροϊδεύετε όλους τους Σερραίους δημότες που το κό στος των 

σκουπιδιών τους θα ανεβεί τα 250 ευρώ. Θα πληρώνουμε χρυσάφι τα 

σκουπίδια μας σε λίγο και μην μου πείτε ότι  δεν προωθείτε όλα, γιατί  

όταν σας τα λέμε εμείς ,  «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Σηκώνετε 

και τα χέρια.  «Ούτε προσωπικό να προσλάβουμε ού τε λεφτά έχουμε». 

Ένα εκατομμύριο ευρώ.  

 Πόσοι υπάλληλοι στην συνταξιοδότηση; . .  στον ΑΣΕΠ . .για 

μόνιμο προσωπικό και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στην 
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καθαριότητα. Μπορείτε να το κάνετε,  δεν θέλετε όμως. Και βγήκε και 

πείτε ανοικτά στον Σερραϊκό λαό και μην κοροϊδεύετε και εμάς και 

τους Σερραίους.  Δεν θέλουμε να το κάνουμε,  θέλουμε να 

ξεπουλήσουμε τα πάντα στον ιδιώτη. Πείτε το καθαρά.  

 Και εγώ θέλω να ξέρω, γιατί  κάποιοι  από εδώ μέσα δήλωσαν ότι  

ήταν και ενάντια στην ιδεολογία τους να ψηφίσουν την πρ ώτη φορά 

ιδιώτη αλλά βλέπω σαν τα ποντίκια την κάνανε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Πώς; Σαν τα ποντίκια φύγανε.  Αυτά να βγάλουν συμπεράσματα και οι  

Σερραίοι  και οι  εργαζόμενοι να τα ξέρουν,  είναι αλήθεια και μην μας 

κοροϊδεύετε και  μας σκαμπανεβάζετε μια έχουμε προσωπικό πολύ και 

δεν έχουμε λεφτά να το πληρώσουμε,  μια έχουμε λίγο γιατί  έφυγε,  

ανάλογα το κατά πόσο σας βολεύει.   

Τα σημειώνουμε και τα παρακολουθούμε.  Προηγουμένως 

σημείωσα ότι  είπατε ότι  έφυγαν άτομα. Στείλτε για μόνιμο  προσωπικό. 

Έχετε κενές οργανικές θέσεις που θα μπορούσατε να είχατε πολλές 

περισσότερες αλλά το κάνατε και εκείνο,  το μαγειρέψατε λάθος τον 

Εσωτερικό Κανονισμό.  

Αφήστε τα λοιπόν αυτά και το ένα εκατομμύριο ευρώ στον ιδιώτη 

θα γυρίσει  στις  πλάτες των Σερραίων δημοτών. Αυτό να το καταλάβουν  

οι Σερραίοι  δημότες και να βγάλουν οι  εργαζόμενοι τα συμπεράσματά 

τους ποιοι  τους ξεπουλάνε και που βρίσκονται αυτοί που τους 

ξεπουλάνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κατιρτζόγλου.  
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Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες συνάδελφοι,  νομίζω ότι  η συζήτηση αυτή είχε 

γίνει  και πριν από ένα χρόνο περίπου όταν συζητούσαμε το ίδιο θέμα 

πάλι και βασικά ακούγοντας όλες τις  τοποθετήσεις και του κ.  

Αντιδημάρχου ήρθε στο μυαλό μου οι  συζητήσεις που φτιάχναμε,  

μάλλον οι  συζητήσεις που κάναμε στην  αρχή αυτής της δημαρχιακής 

θητείας για το θέμα του εργολάβου στο ΧΥΤΑ.  

 Εκεί λοιπόν στην αρχή μας λέγατε εσείς  ως δημοτική αρχή, ο κ.  

Δήμαρχος προσωπικώς έλεγε ότι  δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.  

Είναι μεγαλύτερο το κόστος.  Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτοδ ιαχείριση 

όταν όλοι εμείς  στην αντιπολίτευση λέγαμε,  λέγαμε ότι  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Και εμείς  οι  υπόλοιποι λέγαμε.  Λέγαμε λοιπόν ως αντιπολίτευση …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Λέγαμε λοιπόν ως αντιπολίτευση ότι  είναι εφικτό να γίνει  

αυτοδιαχείριση και ότι  θα έχει  χαμηλότερο κόστος.  Και επιμένατε τότε 

εσείς ,  ο κ.  Δήμαρχος επέμενε ότι  δεν γίνεται με τίποτα αυτό.  Και ήρθε 

η ώρα στην πράξη που τώρα σήμερα το ομολόγησε ο κ.  Αντι δήμαρχος 

ότι  πράγματι είναι οικονομικότερη αυτή η επιλογή. Το ίδιο είναι και 

τώρα. Δεν το λαμβάνετε αυτό υπόψη.  

 Το ότι  βρήκατε τα χρήματα, το ένα εκατομμύριο . .και δεν έχετε 

να πάρετε τους εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου να το 

παραβλέψουμε και αυτό.   Καλά την στοιχειώδη αλληλεγγύη δεν πρέπει 
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να την δείξουμε στους εργαζομένους; Αυτοί δουλεύουν στον Δήμο 

τόσα χρόνια και με αυτούς βγαίνει  όλη η δουλειά,  ο βασικός όγκος της 

δουλειάς.  Δεν μπορούμε να αφουγκραστούμε έναν πολύ βάσιμο φόβο 

τον οποίο έχουν; Το μνημόνιο το έχετε διαβάσει;  Δημοσιογραφικές 

πληροφορίες δεν έχετε ακούσει ότι  υπάρχει  πρόβλεψη που λέει  ότι  οι  

υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να ασκηθούν από εργολάβους,  θα 

ασκούνται από εργολάβους και θα . .   

 Οι πρώτοι υποψήφιοι για αποχώρηση είναι οι  ά νθρωποι αυτοί.  

Δεν μπορούμε δηλαδή να δείξουμε μια στοιχειώδη αλληλεγγύη, μια 

στοιχειώδη ευαισθησία; Συμφωνώ με τους εκπροσώπους του . .ότι  το 

οικονομικό θα είναι το μείζον θέμα, αλλά και σε αυτό εάν καθόμασταν 

να το. .  λάθος.  Για να αποδείξετε τους ισχυρισμ ούς σας φέρτε μια 

οικονομοτεχνική μελέτη που σας προτείναμε πριν από λίγο.  Φέρτε μια 

μελέτη στην οποία να λέει  ότι  πράγματι έτσι είναι . .συμπέρασμα,  να 

έχετε κάποιο ηθικό έρεισμα, εν πάση περιπτώσει,  για να το περάσετε 

αυτό.   

 Λοιπόν,  νομίζω ότι  από όλες αυτές τις  απόψεις είστε 

εκτεθειμένοι,  το καλύτερο που έχετε να κάνετε αυτή την στιγμή είναι 

να το αποσύρετε και να το τεκμηριώσετε καλύτερα εάν μπορέσετε.  

Αλλά και στην περίπτωση αυτή ακόμα και…οριακά ότι…που δεν το 

πιστεύω, αλλά εάν ακόμα υποτεθεί  ότι  απο δεικνύεται κάτι  τέτοιο και 

πάλι . .και πάλι να έχουμε το ηθικό βάρος για να εκθέσουμε τους 

υπαλλήλους του Δήμου μας.  Πρέπει να το ξοδέψουμε.  Πραγματικά 

είναι οι  πρώτοι οι  οποίοι  κινδυνεύουν με αποχώρηση, διότι  είναι . .η 

χώρα και θα κληθεί να τις  υλοποιήσει τον επόμενο χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα νομίζω ολοκληρώθηκε.  

Θέλετε να δευτερολογήσετε;  Παρακαλώ. Εάν θέλετε διακόπτουμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο και πάμε για αύριο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την σύμφωνη γνώμη όλων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αύριο θα πάμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την σύμφωνη γνώμη όλων μπορούμε να συνεχίσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν με πειράζει  να συνεχίσουμε μέχρι στις  3:00΄ η ώρα 

προκειμένου…Προηγουμένως πολύ  ώρα μιλήσατε κάποιοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνεχίζουμε,  δεν σας είπε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μια κουβέντα μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Ποιος θα δευτερολογήσει;  Ο κ.  Μηλίδης και κανείς  

άλλος.  Εσείς κ.  Αναστασιάδη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε εγώ δεν μιλάω πολύ, ο ύτε μισό λεπτό δεν μιλάω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …το Προεδρικό Διάταγμα που είναι δυο χρόνια θα 

πρέπει να σκεφτούμε τι  θα γίνει ,  όπως . .για τους ΚΑΠ και για τις  

μισθοδοσίες και τα λοιπά, θα πρέπει ακόμα περισσότερο να 

ανησυχούμε για τον εργολάβο εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα, δεν 

υπάρχουν τα λεφτά, τι  θα γίνει;  Που θα πάμε;  

Ο εργολάβος θα κοιτάξει  το συμφέρον του και θα πάει . .και θα 

πάει παντού.. .χίλια δυο άλλα. Και εν πάση περιπτώσει,  είχε . .σε 

προηγούμενα συμβούλια για τέτο ιο θέμα, για το ΧΥΤΑ, είχε πει  ότι  

πλέον η τελευταία φορά, εάν θυμάμαι καλά. Η τελευταία φορά. Αυτή η 

τελευταία φορά δεν έχει  τέλος;  Το είχατε πει ,  κύριε Δήμαρχε.  Θα φέρω 

τα πρακτικά να το δείτε.  Δεν έχει  τέλος αυτή η τελευταία φορά; Φτάνει 

επιτέλους;  

 Και  εν πάση περιπτώσει,  με επιχειρήματα προηγουμένως ανέλυσα 

ότι  με πολύ ευχάριστη θέση ήταν ο κ.  Αντιδήμαρχος που είπε ότι  με 

την…στο ΧΥΤΑ πήγαμε καλύτερα. Και εν πάση περιπτώσει,  να 

αποσύρουμε το θέμα και να έρθει  η οικονομοτεχνική μελέτη.  νομίζω 

είναι μια πρόταση λογική από την αντιπολίτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ έχω να πω το εξής πράγμα. Για το ΧΥΤΑ, κύριε Πρόεδρε,  …και 

υπέδειξα τον τρόπο που ήταν πάρα πολύ μειωμένο το κόστος.  Τώρα 

ερχόμαστε εδώ. Εγώ να πω το εξής πράγμα.  Αυτό δεν είναι ένα 

εκατομμύριο…Μπορεί να γίνει  με 300, με 500 χιλιάδες.  Εάν 
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δούμε…ότι θα δουλέψουν Σερραίοι  εργάτες,  αυτό είναι 

ξεκαθαρισμένο, εάν μπουν Σερραίοι  εργάτες βεβαίως να πάει στην 

δημοπρασία και εγώ πιστεύω ότι  εάν δεν γίνει  κανονική δημοπρασία  

πιστεύω ότι  θα έχει  πάρα πολύ χαμηλό κόστος.  Δεν θα έχει  δηλαδή, 

εμείς  θέλουμε . .να δουλέψουν…  

 Και βέβαια είναι καλή πρόταση να γίνει  εργολαβία όμως να είναι 

Σερραίοι  πολίτες και πιστεύω ότι  άμα γίνει  κανονική θα έχουμε πολύ 

μεγάλο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διεθνής δ ιαγωνισμός θα γίνει  κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να είναι μόνο Σερραίοι  πολίτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  το θέμα νομίζω πως ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην πρόταση της παράταξης.  Την  εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι .  Η πρότασή 

σας,  ναι.  Η κυρία Σαραντίδου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την γράψατε την πρόταση κυρία γραμματεύς;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης,  ναι.  Όχι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  

Κοτρώνης; Του κυρίου Μηλίδη την πρόταση. Ν αι,  ναι.   
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Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Αποκομιδή  

 απορριμμάτων Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 673/2012)  

…………………  

 

 

Ομοίως με τίτλο: Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως 

του Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 674/2012)  

…………………  

 

Ομοίως με τίτλο:  Αποκομιδή απορριμμάτων .Ε. Κ. Μητρούση  

του Δήμου Σερρών,    για τα έτη 2013 -2014.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 675/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέχεται το σώμα να συνεχίσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έκτο.   

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 48/2012 μελέτης του  

 έργου: ¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών  

έτους 2013¨  ως προς  τον προϋπολογισμό.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για  την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 676/2012)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση μελέτης της προμήθειας ¨Προμήθεια εξοπλισμού  

 για το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε αυτό υπάρχει μια αυτή. Εάν είναι απαραίτητο στον κόμβο 

Κομνηνών και . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι απαραίτητο.  Συζήτησα και σήμερα το πρωί με τον κ.  Παπα δίκη, 

η περιγραφή του ήταν λεπτομερέστατη και πράγματι χρειάζεται να 

στηθεί αυτός ο κόμβος με τα λέντ.  Υπάρχουν κάποιες λάμπες 

πυρακτώσεως, εκεί  λέει  ότι  είναι  βλάβη και θα διορθωθούν.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είχαμε επισημάνει,  κύριε Πρόεδρε,  στον κ.  Μυστακίδη και  ήταν 

πρόθυμος να το αντιμετωπίσει  αλλά δεν έγινε τίποτα.  Είχα ζητήσει να 

συντονιστούν τα δυο φανάρια εξόδου. Αυτό που βρίσκεται μπροστά 

στην πύλη του Κολοκοτρώνη και αυτό που βρίσκεται στο Τεχνικό 

Σχολείο εκεί .  Δεν έγινε τίποτα.  Όπως είχα ζητήσει να συντο νιστούν τα 

δυο σχολείο στο παλαιό …Τα δυο φανάρια στον παλαιό περιφερειακό. 
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Ανατολικά. Και είπε ότι  θα τα κάνει .  Δεν έγινε τίποτα.  Στην άλλη 

περίπτωση δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα, διότι  συγκεντρώνονται 

πολλά αυτοκίνητα και συνέχεια δημιουργείται ολόκλη ρο κομβόι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν είπαμε ότι  θα τα κάνουμε,  είπαμε ότι  θα επιληφθούμε του θέματος.  

Το έθεσα στο θέμα, αυτά ανήκουν στην Περιφέρεια.  Τα φανάρια αυτά 

και τα τέσσερα που λέτε …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν αμφιβάλω ότι  τα είπατε.  Δεν είπα ότι  θα τα ρυθμίσουμε,  είπα ότι  

θα θέσω το θέμα στην υπηρεσία.  Το έθεσα και μου είπαν ότι  ανήκουν 

στην Περιφέρεια …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν σας το είπα εγώ ο ίδιος… Μέσα στον αστικό ιστό είναι κ.  

Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι στην Περιφέρεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά τα φανάρια ανήκουν στην Περιφέρεια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα φανάρια στον Κολοκοτρώνη και τα φανάρια στην …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ναι.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι της Περιφέρειας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επιτέλους ας έρθει  αυτός που τα συντονίζει  να τα συντονίσει .  Όταν 

ανοίγει  το ένα να χρονομετρήσουν να είναι …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Βενιζέλου και Καπετάν Μητρούση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δέκατο έβδομο θέμα  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάμε σε άλλα φανάρια αυτή την στιγμή, την στιγμή που έχουμε 

άλλο θέμα. Αυτές τις  προτάσεις τις  οποίες και απευθείας πείτε το στον 

Αντιδήμαρχο είτε Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού για να ληφθο ύν 

υπόψη.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 677/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 88/2012 μελέτης της Δ/νσης  

Καθαριότητας για την προμήθεια  

¨Ανταλλακτικά μηχανημάτων και αυτοκινήτων του  

 Δήμου Σερρών¨  για το έτος 2013.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  να υπάρχει δεύτερη . .  δημοτικός σύμβουλος.  Όχι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 678/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.   

 

Θέμα 19 ο  :  
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Έγκριση εκτέλεσης εργασίας ¨Διαμόρφωση ΧΑΔΑ 

Κωνσταντινάτου¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 679/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό.   

 

Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία του  

προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστα κίδης Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων των έργων:  

1.  Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού 

δικτύου.  

2.  Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος  

3.  Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων 

υποδομών  

4.  Βελτίωση οδικής ασφάλειας  

5.  Καθορισμός,  συντήρηση και μικρά έργα ανάδειξης πλατειών, 

παιδικών χαρών και δημοσίων πάρκων.  

6.  Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 680/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της εργασίας:  

¨Διαμόρφωση πεζοδρομίων για την πρόσβαση π εζών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 681/2012)  

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να κάνω μια παρατήρηση.  Σε λίγες μέρες θα προσλάβουμε πάρα 

πολλά άτομα με την μέθοδο της αυτεπιστασίας.   Αυτές οι  εργασίες και 

σε αυτό το θέμα αλλά και στα επόμενα που έρχονται είναι ακριβώς για 

να δουλέψουν αυτοί οι  άνθρωποι.  Τι θα κάνουν αυτοί οι  άνθρωποι εάν 

δεν κάνουμε αυτές τις  εργασίες που προβλέπονται εδώ και εμείς  

κάνουμε προϋπολογιστικούς πίνακες και αναθέτουμε την συγκεκριμένη 

δουλειά;  
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 Θεωρώ ότι  ε ίναι λάθος να αναθέσουμε σε αυτή την φάση τώρα 

που βρισκόμαστε ενόψει των ανθρώπων που θα έρθουν για να κάνουν 

αυτές τις  εργασίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα πολλές δουλειές και στα χωριά μας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχει  όμως τεχνικούς κύριε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό που λέει  τώρα ο κ.  Αναστασιάδης είναι πάρα πολύ σημαντικό.  

Για να κάνει  κανείς  ένα σωστό κομμάτι,  ας πούμε για τους αναπήρους 

πρέπει να είσαι τεχνίτης.  Δεν πρέπει να είσαι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ράμπα αναπήρων;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προχωράμε.  Εικοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 22ο  :  

Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων έργων:  

α) από τη ΣΑΤΑ 2011 και  

β) από τη ΣΑΤΑ  

Σχολείων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων έργου:  από τη ΣΑΤΑ 2011  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 682/2012)  

…………………  

 

Ομοίως  από τη ΣΑΤΑ  Σχολείων.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντα ι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 683/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23 ο  :  

Εξόφληση 6ου λογαριασμού του έργου: ¨  

Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλών Δένδρ ων  Χριστός  

(β’ φάση) του πρώην Δήμου Λευκώνα για το έτος 2012¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κάντε υπομονή, έχουμε και την Πρόεδρο του Δήμου 

Λευκώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑ:  

Της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι θέλει  να μας πει .  Στο 23 ο  είμαστε,  σας παρακαλώ πολύ. 

Περιμένετε.  Καθίστε,  κυρία Πρόεδρος.   Θέλετε να ακούσετε πρώτα την 

εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά να κάνετε ερωτήσεις ή 

οποιαδήποτε τοποθέτηση;  

 Κύριε Αντιδήμαρχε κάντε την εισήγησή σας στο εικοστό τρίτο 

θέμα.  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

… Β φάση προϋπολογισμού 280.000 ευρώ. Η δημοπρασία έγινε το ΄04,  

εργολάβος ο Γιαννακόπουλος.  Υπογράφτηκε το 2004 ξανά μετά από 

ένα μήνα συμφωνητικό μεταξύ . .και του εργολάβου. Το 2012 η 

επιβλέπουσα λόγω συνταξιοδότησης αντικαταστάθηκε η επιβλέπουσα 

Αθηνά Μόσχου με τον Ιατρούδη Παναγιώτη. Η εταιρεία κατέθεσε . .  γ ια 

την πληρωμή των εργασιών του παραπάνω έργου ποσού 6.025,43 ευρώ, 

η οποία υπογράφτηκε από τον Ιατρούδη Παναγιώτη. Τον νέο 

επιβλέποντα και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο.  

 Το έργο κατασκευή, ανακατασκευή τσιμενταυλάκων της έδρας 

του Λευκώνα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 27.900 ευρώ από 

ΣΑΤΑ του ΄11 και συγχρόνως είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα 

του ΄12 με το ποσό των 30.000 ευρώ.  

 Επειδή η  σύμβαση είναι 27.900, είναι δυνατόν να διατεθούν οι  

επιπλέον πιστώσεις σε άλλες δράσεις του πρώην Δήμου Λευκώνα.  
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 Μετά από τα προαναφερθέντα προτείνεται η εγγραφή του έργου 

αποχετευτικό δίκτυο δημοτικών διαμερισμάτων Καλών Δέντρων και 

Χριστό της Β΄ Φάσης στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 

2012 καθώς και η διάθεση της σχετικής πίστωσης 6.025,43 ευρώ με 

Φ.Π.Α. προϋπολογισμού του Δήμου.  

 Μετά τα προαναφερθέντα προτείνουμε την διάθεση της πίστωσης 

6.025,43 για την εξόφληση της εν λόγω οφειλής από την  ΣΑΤΑ του . .  

και την διάθεση της πίστωσης 23.000 ευρώ για το νέο έργο: «Κλάδεμα 

και κοπή επικινδύνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους στην 

Κοινότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών έτους ΄12».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Πρόεδρος.  Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕ ΥΚΩΝΑ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα αναβάλλεται.   

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 1-25-12)  

…………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.   

 

Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση προμήθειας αλατιού αποχιονισμού οδικών δικτύων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 684/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η 

συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

656/2012: Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένων στην 

Παγκόσμια Ημέρα Αναπήρων (3 Δεκεμβρίου) με τον τίτλο ¨Φωτεινές 

Μέρες¨ και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Σ. 

 

657/2012: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του 

έργου ¨FOREST CITIES¨ στην πόλη μας στις 11 Δεκεμβρίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

658/2012: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ.: 512/2012 Α. .Σ. ¨ Έγκριση σχεδίου 

σύμβασης Διαδημοτικής   Συνεργασίας με το Δήμο Εμ. Παπά για την 

υποστήριξή του με την ειδικότητα γεωλόγου του Δήμου μας¨ ως προς 

το άρθρο 8 των συμβάσεων που αφορά το όργανο   παρακολούθησης 

εφαρμογής τους.  

 

658α/2012: Ομοίως  528/2012 Α. .Σ. ¨Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας με το Δήμο Ν. Ζίχνης για την υποστήριξή του με τις 

ειδικότητες γεωλόγου και μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου μας¨, ως 

προς το άρθρο 8 των συμβάσεων που αφορά το όργανο   παρακολούθησης 

εφαρμογής τους.   

 

 

659/2012: Ορισμός καλλιτεχνικής Επιτροπής Δήμου Σερρών εικαστικών έργων 

και προμηθειών  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  
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660/2012: Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

661/2012: Ενημέρωση επί της αριθμ. 6/2012 απόφασης του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

με θέμα: Συνεργασία με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΑΕ για την καταγραφή –

αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των ακινήτων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κ. Καλαϊτζίδης Β.  

 

662/2012: Προσδιορισμός τιμής ζώνης ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

663/2012: Λήψη απόφασης για πληρωμή οφειλών της Κ.Ε.Π.Σ. Δήμου Σερρών 

προς το δημόσιο, το ΙΚΑ και τους εργαζόμενους. ( παρ. 1, άρθρο 

10Ν.4071/2012). 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

664/2012: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την αντιμετώπιση αναγκών που 

δεν είχαν προβλεφθεί στην σύμβαση του αναδόχου του υποέργου 5 της 

πράξης :Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου του Δήμου 

Σερρών για το έτος 2012 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

665/2012: Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Δράσεων χρήσης πεζόδρομων, 

πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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666/2012: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Αντικατάσταση ιστών 

ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Γήπεδο Κ. Μητρούση. 

 

667/2012: Ομοίως του έργου: Εργασίες κατασκευής σιντριβανιού στον Άγιο 

Ιωάννη  

 

 

668/2012: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  

Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς 

 

669/2012: Ομοίως του έργου:  Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και 

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών  

 

670/2012: Ομοίως του έργου:  Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και 

ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα. 

 

671/2012: Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 15-12-2012, της 

προμήθειας  140  μεταλλικών  τροχήλατων  κάδων  απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 54219/11-9-2012 

σύμβασης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

672/2012: Έγκριση προϋπολογ/κού πίνακα του έργου: ¨Διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας Άνω Καμήλας¨, πρ/σμού 6.900,00 €. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

673/2012: Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Αποκομιδή Απορριμμάτων 

Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών 
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674/2012:  Ομοίως με τίτλο: Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του 

Δήμου Σερρών 

 

675/2012:  Ομοίως με τίτλο:  Αποκομιδή απορριμμάτων .Ε. Κ. Μητρούση του 

Δήμου Σερρών,    για τα έτη 2013-2014. 

 

676/2012: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 48/2012 μελέτης του έργου: 

¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2013¨ ως προς τον 

προϋπολογισμό. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

677/2012: Έγκριση μελέτης της προμήθειας ¨Προμήθεια εξοπλισμού για το 

σύστημα φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

678/2012: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 88/2012 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας για 

την προμήθεια ¨Ανταλλακτικά μηχανημάτων και αυτοκινήτων του 

Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

679/2012:       Έγκριση εκτέλεσης εργασίας ¨Διαμόρφωση ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

680/2012:            Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων των έργων: 

1.  Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού 

δικτύου. 

2.  Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος  

3.  Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών  

4.  Βελτίωση οδικής ασφάλειας  
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5.  Καθορισμός, συντήρηση και μικρά έργα ανάδειξης πλατειών, παιδικών 

χαρών και δημοσίων πάρκων. 

6.  Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών. 

 

681/2012: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της εργασίας: ¨Διαμόρφωση 

πεζοδρομίων για την πρόσβαση πεζών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

682/2012: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων έργου:  από τη ΣΑΤΑ 2011   

 

683/2012:              Ομοίως  από τη ΣΑΤΑ  Σχολείων. 

 

ΠΡΑΚ. 

1-25-2012 Εξόφληση 6ου λογαριασμού του έργου: ¨Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. 

Καλών Δένδρων – Χριστός (β’ φάση) του πρώην Δήμου Λευκώνα για 

το έτος 2012¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

684/2012:             Έγκριση προμήθειας αλατιού αποχιονισμού οδικών δικτύων. 

      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

685/2012:      Είσπραξη ημερήσιου δικαιώματος των λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών.  

 

 

685Α/2012:            Γνωμοδότηση προς την Αποκεντρωμένη Διεύθυνση για τον αριθμό  

                                αδειών υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου 

  

686/2012:              Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα του Συλλόγου του  

                               Μουσικού Σχολείου  
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ΠΡΑΚ.  

2-25-2012        Σχετικά με την επερώτηση της δημοτικής παράταξης του Δημοτικού   

                               Συμβουλίου του Δήμου Σερρών με την επωνυμία «Δυναμική πορεία  

                              Ανάπτυξης» σχετικά με την διαχείριση του ΧΥΤΑ  

 

 

…………………………… . .  

…………………  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

 

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

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΤΑ ΜΕΛΗ:  

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     ………………  

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΔΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….  
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ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ     ……………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      ……………….  

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ………………  

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………….  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ       ……………….  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      ……………….  

   

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     ………………  

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ     ………………  

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………….  

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    ……………….  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………….  

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………….  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………….  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ……………….  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      ………………  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….        

 

 


