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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

31H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012  

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00΄)  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 31/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 19η  του 

µηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο 

Σερρών ,  ύστερα από την αριθµ .  31/13-12-2012  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 :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  Κατιρτζόγλου Βασίλειος 
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Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  Μερετούδης Δηµήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

 

 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

   Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάµης 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.  Αποστολίδου Ραχήλ ,  2.  Βαλτσάνης Δηµήτριος .  
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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 .  Αλεπάκης 

Γεώργιος ,  Γασπαρίδης Δηµήτριος ,  Μεταλλίδης Γεώργιος ,  Πολατίδου 

Γεσθηµανή και Τσίµας Θωµάς .  

 

  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.  

 

Με την ανάγνωση του 4ο υ  θέµατος ,  ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ .  

Κοτρώνης Παναγιώτης αποχώρησε διαµαρτυρόµενος ,  τονίζοντας ότι  

δεν δέχεται να έρχονται κατ΄ επιλογήν κάποιες αποφάσεις για 

ενηµέρωση και κάποιες όχι .  

Επέστρεψε στην αίθουσα ,  λίγο πριν την ολοκλήρωση του 7ο υ  θέµατος .  

 

Με την ολοκλήρωση του  7ο υ  θέµατος διακόπηκε η συζήτηση επί 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µε τη σύµφωνη γνώµη του 

Σώµατος ,  προκειµένου να συζητηθεί το εκτός ηµερήσιας διάταξης 

θέµα ,  σχετικά µε το πολυκατάστηµα  

JUMBO. 

 

O Δηµοτικός Σύµβουλος κ .  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ,  

αποχώρησε πριν  από την συζήτηση του θέµατος αυτού ,  επισηµαίνοντας 
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ότι είναι µέλος της επιτροπής του ΣΥ .ΠΟ .Θ .Α . ,  που έχει  γνωµοδοτήσει 

σχετικά µε το θέµα .  

 

 Ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ .  Αραµπατζής Θεόδωρος ,  κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του εν λόγω θέµατος ,  αποχώρησε από την 

συνεδρίαση .  

 

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του θέµατος ,  προκλήθηκε ένταση 

µεταξύ των Δηµοτικών Συµβούλων κ .κ .  Κοτρώνη Παναγιώτη και 

Δήµου Ιωάννη .  Ο κ .  Κοτρώνης Παναγιώτης αποκάλεσε τον κ .  Δήµου 

Ιωάννη «τραµπούκο»  και ο κ .  Πρόεδρος ανακάλεσε στην τάξη τον κ .  

Κοτρώνη Παναγιώτη τρεις  (3)  φορές ,  ο οποίος δεν συµµορφώθηκε .  

Στην συνέχεια ο κ .  Πρόεδρος επικαλούµενος τον κανονισµό 

λειτουργίας του Δηµοτικού Συµβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία την 

αποµάκρυνση του κ .  Κοτρώνη Παναγιώτη από την αίθουσα .  Μετά την 

ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία  

Ο κ .  Κοτρώνης Παναγιώτης ,  απεβλήθη από τη Συνεδρίαση .  

 

 Ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ .  Αναστασιάδης Αντώνιος ,  αποχώρησε 

από την συνεδρίαση µετά την ολοκλήρωση του ως άνω θέµατος .  

 

…………………………… . .  

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

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση παράτασης χρονικής περιόδου του έργου 

εκκαθάρισης ΚΕΠΣ Δήμου Σερρών εκ του 

εκκαθαριστή κ.  .  Ζιγκερίδη.  

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στην Προγραμματική Σύμβαση που  

συνάπτει  το Υπουργείο Παιδείας,  Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού με το Δήμο Σερρών και 

τη ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  Σερρών.  

 

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

των: ΥΠ.ΠΟ.Τ.  

 

–  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –  Δήμου 

Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών  

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης 

της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: ΥΠ.ΠΟ.Τ.  

–  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –  Δήμου 

Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  
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Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών  

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 45,  46,  47,  48,  49 και 

50 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ.  

 

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών  

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2012 απόφασης του ΔΣ της 

ΔΗΚΕ ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  με θέμα ¨Έγκριση αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού έτους 2012 της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Σερρών¨  και της αριθμ. 44/2012 απόφασης με θέμα: 

¨Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της 

ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών για το έτος 2013¨ .  

 

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση των υπ’ αριθμ. 254/2012 απόφασης του ΔΣ 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.   

 

 με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2012¨  

και της υπ’  

αριθμ. 255/2012 με θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού 

χρήσης 2013¨ .  

Εισηγητής: O Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Δήμου Ι .  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  

9 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο: ¨Φεστιβάλ 

μπουγάτσας και τοπικών προϊόντων για το έτος 2013¨ .  

 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων 

του Δήμου Σερρών.  

 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάν ης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Σχετικά με κατασκευή εξέδρας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων  στην οδό Σελεύκου και 

Κουντουριώτου (κατάστημα PLAZA). Εισηγητής: O 

Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του 

χρηματικού  υπολοίπου του Δήμου.  

 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ  12ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Σερρών 

έτους 2012.  

 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΘΕΜΑ 13ο:  Αναπροσαρμογή μισθωμάτων πρώην γραφείων 

ΚΕΠ Δήμου Σερρών  επί της οδού Δυτ.  Θράκης.  

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος 

Μητσάκου–Εμφιετζόγλου  Κατίνας χας Λυκούργου.  

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ  15ο:    Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας

 σχολικού  κλήρου  Τ.Κ.  

 

Ελαιώνα.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης στα 

πλαίσια της  παροχής υπηρεσιών ¨αποκομιδή 

απορριμμάτων του Δήμου Σερρών¨  για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής 

περιγραφής των  εργασιών του έργου: ¨Εργασίες 

αποκατάστασης τμήματος της οδού Ολυμπίου¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του 

έργου: ¨Αποχέτευση  λυμάτων οικισμού Χριστός και 

ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου 

Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος,  

στο Δήμο   Ηράκλειας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 

προμήθειας 500  κάδων ανακύκλωσης 1.100 l t .  

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους.  

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ  22ο:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:  
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 α) του Δημάρχου Σερρών κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 

και  

β) του αντιδημάρχου κ.  Στέργιου Γαλάνη κατά τους 

μήνες Νοέμβριο  

 και Δεκέμβριο 2012.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

 

α) του κ.  Δημάρχου, για το μήνα Νοέμβριο  και  

β) του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη για το 

μήνα Νοέμβριο.  

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του  Δήμου μας.  

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ 1Ο  :      Επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής δανειακής  

     σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

 

ΘΕΜΑ 2Ο:    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών 2012 

για την      
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  πραγματοποίηση της αποδοχής χρηματοδότησης από το 

Υπουργείο    Εσωτερικών ύψους 14.080 ευρώ που αφορά 

τον θεσμό του Εθελοντή  Σχολικού Τροχονόμου.  
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31Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα το σώμα, εφόσον ολοκληρώσαμε την ειδική 

συνεδρίαση και επειδή έχουμε τον κ.  Ζιγκερίδη,  ο οποίος εάν 

χρειαστεί  να ερωτηθεί επί  του πρώτου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης,  θα παρακαλούσα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  χωρίς 

διάλειμμα να προχωρήσουμε.  Θα ήθελα την σύμφωνη γνώμη σας.  

Λοιπόν,  να το βάλουμε σε ψηφοφορία το θέμα εάν θέλετε  να 

προχωρήσουμε στην …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα προ ημερήσιας θα κυλήσουν γρήγορα, διότι  είναι θέματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς. Και αμέσως θα πάμε στο πρώτο θέμα. Λοιπόν,  συμφωνεί το 

σώμα να συνεχίσουμε; Εάν υπάρχουν διαφωνίες …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν κατάλαβα την πρότασή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για να συνεχίσουμε και να πάμε στην ημερήσια διάταξη με τα προ 

ημερήσιας τρία θέματα που έχουμε,  θα φύγουν σύντομα.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ο κ.  Ζιγκερίδης τι  δουλειά έχει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το πρώτο θέμα, κύριε Κοτρώνη αφορά την εκκαθάριση της ΚΕΠΣ και 

επειδή πρέπει να φύγει  στην Θεσσαλονίκη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Τα δυο προ ημερήσιας θα τα πούμε και θα κυλήσουν 

γρήγορα. Όχι,   κύριε Κοτρώνη, μου ζητήσατε με δικό σας,  με δική 

σας επιστολή μετά τις  9 θα εξεταστεί  το θέμα. Μα γι΄ αυτό μιλώ. Από 

τα τρία θέματα εκτός ημερήσιας,  που το ένα εκ των οποίων είναι το 

Jumbo και θα εξεταστεί  στις  9,  να τρέξουμε τα θέματα. εντάξε ι;  

Συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Μπαίνω στα εκτός ημερήσιας ως κατεπείγοντα θέμα με πρώτο 

θέμα:  

 

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής δανειακής  

σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε να αιτιολογήσω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε ερωτήσεις επί  του θέματος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια εισήγηση να ενημερωθούμε για το δάνεια και για τα επόμενα 

τρία χρόνια και για τα τοκοχρεολύσια και ποιο πληρώνουμε τώ ρα το 

ποσό των τόκων που πληρώνουμε τώρα; Μόνο αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε το μόνο που κάνουμε τώρα είναι να εκμεταλλευτούμε 

την δυνατότητα που δίνει  ο Δήμος στο δάνειο που εγκρίθηκε…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι για την παράταση;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Κοτρώνης και όχι  η κυρία Σαραντίδου.  Παρακαλώ κ.  

Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Είναι προς την σωστή κατεύθυνση, όμως εμείς  εξ αρχής ήμασταν 

αντίθετοι με την λήψη δανείου… όμως είναι προς την σωστή 

κατεύθυνση. Άρα είμαστε . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ερώτημα είναι οι  όροι και όχι  το δάνειο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για την επιμήκυνση της αποπληρωμής αυτού του δανείου.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας ενημερώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να ενημερώσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο ήταν το ποσό που  πρέπει να πληρώσουμε το ΄13,  το ΄14 και το 

΄15 για το δάνειο και ποιο  τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε για τα 

επόμενα τρία χρόνια πληρώνοντας μόνο τον τόκο και όχι  τα 

τοκοχρεολύσια;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η απάντηση κύριε Πρόεδρε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα τοκοχρεολύσια θα ήταν για τα επόμενα χρόνια ένα 

εκατομμύριο….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Για τα επόμενα τρία χρόνια έπρεπε να πληρώσουμε και 

τοκοχρεολύσια.  Τώρα τα επόμενα τρία χρόνια θα πληρώνουμε μόνο 

τον τόκο, όχι  τα τοκοχρεολύσια.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τοκοχρεολύσια η ΔΕΥΑΣ για το ΄13 θα έπρεπε να πληρώσει ΄14 

και ΄15 900.000 ευρώ, όπως πλήρωνε τα προηγούμενα χρόνια.  Τώρα 

από το ΄13 … αυτό το νούμερο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε σε ένα μικρόφωνο. Σχετικά με το εκτός ημερήσια ς θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εδώ ουσιαστικά ερχόμαστε να εκμεταλλευτούμε τον νόμο. Ο 

κύριος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον λόγο στον κύριο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το δάνειο το οποίο επισυνάψαμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, . .  γ ια τα επόμενα οκτώ χρόνια γίνεται επιμήκυνση του  

δανείου για οκτώ χρόνια,  εκ των οποίων τα τρία πρώτα χρόνια είναι 

περίοδος χάριτος.  Θα πληρώνει ο Δήμος μόνο τους τόκους και όχι  

τοκοχρεολύσια.  Η ερώτησή μου, πόσα ήταν τα τοκοχρεολύσια που θα 

δίναμε και πόσοι οι  τόκοι για τα επόμενα τρία χρόνια;  

Κος   :  

Το ποσό ήταν γύρω στις  250.000  εάν θυμάμαι,  ήταν γύρω στις  

20.000 τον μήνα … δόση και τόκος μαζί.  Εάν αφαιρέσομε την δόση 
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και πάρουμε μόνο τον τόκο για παράδειγμα, το 1.800 που είναι,  με 

6% πόσο βγαίνει  το ποσό; Λιγότερο από 100.000.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ λιγότερο από εκατό χιλιάδες.   

Κος   :  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ λιγότερο, γιατί  στα 900.000 πληρώνουμε 180 στην ΔΕΥΑΣ 

τοκοχρεολύσια για τα τρία επόμενα χρόνια.   Τώρα για τα 280 

χιλιάρικα, είναι γύρω στα …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έρχεται εδώ ξεχωριστό θέμα στο οποίο μας λέτε να 

ψηφίσουμε την παράταση του δανείου,  η οποία θα είναι προς ωφέλεια 

του Δήμου, άλλο εάν δεν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Με την παρατήρηση που είπα,  ότι  …παρακαλώ να γραφτεί  η 

παρατήρηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κατιρτζόγλου. Ο κ.  Αναστασιάδης όχι .  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ναι,  

ο κ.  Κοτρώνης,  όχι .  Ο κ.  Δήμου ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   
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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: 862/2012)  

…………………  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα της εκτός ημερήσιας ως κατεπείγον θέμα και 

αυτό,  με εισηγήτρια την Αντιδήμαρχο Παιδείας τ ην κ.  Μπιτζίδου 

Σοφία με θέμα:  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών 2012 για την  

 πραγματοποίηση της αποδοχής χρηματοδότησης από το 

Υπουργείο  

Εσωτερικών ύψους 14.080 ευρώ που αφορά τον θεσμό του  

Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Είναι αποδοχή χρηματοδότησης,  δεν 

νομίζω ότι  κανείς  θα διαφωνήσει με αυτό.   
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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: 863/2012)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το τρίτο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι που είναι εκτός 

ημερήσιας έχοντας και μια αίτηση από τον κ.  Κοτρώνη για να 

συζητηθεί μετά την 9 η  εσπερινή το κρατώ και προχωράμε στα 

υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας.  

 Συμφωνούμε έτσι;  Με πρώτο θέμα:  

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Έγκριση παράτασης χρονικής περιόδου του έργου  

 εκκαθάρισης ΚΕΠΣ Δήμου Σερρών  

εκ του εκκαθαριστή κ.  .  Ζιγκερίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να ενημερώσω το σώμα ότι  για το θέμα της ΚΕΠΣ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ λίγη ησυχία.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πληρώσαμε …και του Δημοτικού Συμβουλίου,  εάν το θυμόσαστε τον 

κωδικό,  το Ι .Κ.Α. πάνω από 50.000 ευρώ. Τακτοποιήσαμε,  επομένως,  

ένα  θέμα που ταλάνιζε την εκκαθάριση της ΚΕΠΣ. Κάναμε έναρξη 

εκκαθάρισης.  Δεν είχε γίνει  έναρξη εκκαθάρισης.   Ο κ.  Ζιγκερίδης 

έχει  έρθει  δυο,  τρεις  φορές και έχει  ασχοληθεί με την ΚΕΠΣ. Επίσης,  

ασχολείται με τους προμηθευτές και με όλα αυτά τα ζητήματα. Με 

διάφορα άλλα λογιστικά που πρέπει να γίνουν και επίσης σήμερα 

μετά την ψήφιση κάναμε και διορθωτική του κωδικού για την 

πληρωμή των οφειλομένων από την μισθοδοσία,  πληρώνουμε και τους 

υπαλλήλους που . .  την δικαστική απόφαση. . .  ο Επίτροπος.   

 

 

 Οι υπόλοιποι από όσο γνωρίζω και έχω  πληροφορηθεί θα 

ασκήσουν και αυτοί αγωγή, . .  και επομένως τακτοποιείται σιγά –σιγά 

η ΚΕΠΣ.  

 Ο κ. Ζιγκερίδης,  από ότι  καταλαβαίνω, θέλει  ένα διάστημα να 

ολοκληρωθούν οι  έξι  μήνες,  για να ολοκληρωθούν όμως η έξι  μήνες 

το χρονικό σημείο ξεκινάει  λίγο καθυστ ερημένα. Εάν θέλετε λίγο σας 

παρακαλώ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνουμε κάποια ερώτηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας τοποθετηθεί και ο κ.  Ζιγκερίδης επί  του θέματος και εάν θέλετε 

βεβαίως ερωτήσεις,  τοποθετήσεις και τα λοιπά.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  
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Όταν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τον προ ηγούμενο εκκαθαριστή μου 

ζητήθηκε από την διοίκηση να κάνω μια καταγραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης.  Δυστυχώς με έγγραφο το οποίο απέστειλα,  δεν ξέρω εάν 

το γνωρίζει  το σώμα, είχα καταγράψεις παραλείψεις οι  οποίες 

υπήρχαν.   Δεν είχε καταχωρηθεί στην Δ.Ο.Υ α λλά και στο Ι .Κ.Α. η 

εκκαθάριση, η λύση της επιχείρησης,  δεν είχε καταχωρηθεί,  δεν είχαν 

γίνει  μεταβολές των ονομάτων των εκκαθαριστών και στην Δ.Ο.Υ αλλά 

και στο Ι .Κ.Α. και το πιο σημαντικό ότι  δεν είχε γίνει  ο ισολογισμός 

έναντι  της εκκαθάρισης,  το οποίο  είναι πολύ βασικό για την έναρξη 

της εκκαθάρισης.   

 Από εκεί  και πέρα, δεν είχαν γίνει  όλες οι  δηλωτικές 

υποχρεώσεις που υπάρχουν είτε στα θέματα της φορολογίας 

εισοδήματος,  στην απόδοση κάποιων μικρών οφειλών που υπάρχουν 

είτε σε . .  υπηρεσιών και δεν είχ αν γίνει  και όλες οι  δηλώσεις,  ήταν οι   

 

δηλώσεις εισοδήματος οι  οποίες πρέπει να υποβάλλονται κατ’ έτος,  

δηλαδή η έναρξη ήταν,  νομίζω της εκκαθάρισης το ΄10,  έπρεπε το ΄11,  

δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία,  10 -6-11 να γίνει  ο πρώτος 

ισολογισμός εκκαθάρισης και η πρώτη δήλωση.  

 Τώρα είμαστε στο στάδιο,  επειδή και το αρχείο δεν ήταν,  δηλαδή 

προσπάθησα επειδή δεν υπήρχαν,  δεν είχαν ληφθεί θεωρημένα στοιχεία 

από το παρελθόν,  δηλαδή από το 2004, αυτά  τα στοιχεία τα 

εκτυπώσαμε με την συνάδελφό μου την Γεροκωστοπ ούλου την Ελένη, 

δηλαδή δεν αφορούσε την εκκαθάριση αλλά εάν πάμε με αυτή την 

λογική αυτό αφορά την εκκαθάριση και αυτό αφορά το έργο μας,  δεν 

θα προχωρούσε τίποτα.  
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 Λέμε ότι  πρέπει να κάνουμε αρχειοθέτηση αρχείου.  Δυστυχώς το 

αρχείο ήταν από ένα σημείο και μετά ένα μπάχαλο. Το βάλαμε σε τάξη 

να δούμε ποιες περιόδους αφορούν και είμαστε έτοιμοι πλέον,  αφού 

έχουμε πάρει τις  εκτυπώσεις,  να γίνουν κάποιες επαληθεύσεις.  Τώρα 

είμαστε σε ένα στάδιο,  έχω δώσει μια διαδικασία ελεγκτική και 

λογιστική σε επαλήθευση των προμηθευτών, που είναι ένα πολύ 

μεγάλο κομμάτι και να συνοδευτεί  με μια κατάσταση ανεξόφλητων 

τιμολογίων, δηλαδή επιβεβαίωση προμηθευτή, κατάσταση 

ανεξόφλητων, την οποία θα πρέπει εσείς ,  ο Δήμος να την κάνετε 

αναδοχή στο μέλλον,   όταν δηλαδή θα φέρω το ν ισολογισμό έναρξης… 

να κάνετε την αναδοχή, ώστε ο Δήμος να αναλάβει τα χρέη γιατί  δεν 

έχουμε την δυνατότητα.  

 Ένα δεύτερο στάδιο θα είναι . .  υποχρεώσεων είτε ισολογισμών . .  

εισοδήματος πρέπει να γίνουν και είναι πάρα πολλά και μετά να γίνει  

σύνταξη του ισολογισμού που θα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

να  γίνει   η ανάληψη  των   περιουσιακών  στοιχείων,  δηλαδή  να  γίνει   

εισφορά των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των λοιπών 

υποχρεώσεων, όπως πέρα των προμηθευτών, όπως θα προκύψουν, γιατί  

υπάρχουν και κάποια από τα . .  τα οποία έρχονται,  είτε είναι 

λογαριασμοί κοινής ωφέλειας,  όπως είναι Δ.Ε.Η.,  Ο.Τ.Ε.,  τα οποία θα 

πρέπει να καταχωρηθούν και αυτά και να οριστικοποιηθούν τα 

στοιχεία τα οποία θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Γενικά πιστεύω ότι  βρήκαμε τον δρόμο μας.  Βρήκαμε τον δρόμο 

μας γιατί  ήταν μια δύσκολη διαδικασία.  Όταν το κουβάρι,  εγώ είχα 

γράψει ένα κείμενο,  μπερδεύεται είναι πολύ δύσκολο να ξετυλιχθεί .  

Όταν υπάρχει τάξη και έτσι . .  όταν υπάρχει λογιστική αταξία είναι 

πολύ δύσκολο.  
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 Είμαστε σε καλό δρόμο, υπόσχομαι ότι  μέσα σε αυτό το τρίμηνο 

μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω όμως, πρέπει να το πω 

ειλικρινά στο σώμα, ότι  δεν ξέρω εάν 28 -2 θα έχει  ολοκληρωθεί το 

έργο,  γιατί  είναι πάρα πολλές δηλώσεις και πάρα πολλές διαδικασίες 

οι  οποίες πρέπει να γίνουν.  Πιστεύω όμως ότι  θα έχουμε κάνει  ένα 

μεγάλο βήμα.   

 Απλώς εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι  παρόλα αυτά, πρέπει να πω 

όμως, πρέπει να έρθει  ίσως,  εάν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε,  

απλώς σας λέω ότι  είναι πολλές παραλείψεις οι  οποίες υπάρχ ουν που 

θα πρέπει να διορθωθούν. Δεν ξέρω εγώ εάν.  

 Δηλαδή να σας πω κάτι εδώ ουσιαστικό,  ότι  το θέμα ήταν ότι  

όταν εμείς  πήγαμε να κάνουμε,  να δηλωθούμε σαν εκκαθαριστές 

είχαμε κάποια προβλήματα. . .  τον προηγούμενο εκκαθαριστή και τους 

προηγούμενους προέδρους . .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και δεν θέλανε και να δηλωθούν.  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη παράταση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εσείς δηλαδή κ.  Ζιγκερίδη μέχρι πόσο καιρό θέλετε;   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Εγώ να σας πω κάτι.  Τώρα να πω κάτι.  Επειδή και εγώ είμαι μέλος 

μιας οικογένειας ελεγκτικής που είναι η ΣΟΛ και πρέπει και εκεί ,  γιατί  

εγώ είπα στον Αντιδήμαρχο αλλά και στον κ.  . . ,  ότι  μπορώ να πω και 

να αιτιολογήσω στον ΣΟΛ ότι  ζητώ την παράταση χωρίς αμοιβή, χωρίς 
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καμία πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου, γιατί  . .  άρ γησε η έγκριση από 

την Περιφέρεια.   

 Τώρα ενώ οι εργασίες,  ξέρετε κ.  Αντιδήμαρχε,  ότι  ερχόμασταν 

εδώ, είχαμε έρθει  τρεις  φορές τουλάχιστον πριν εγκριθεί  τυπικά η 

διαδικασία από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια.  . .  Δεν περιμέναμε 

δηλαδή να εγκριθεί  και να προχωρήσουμε.   

 Τώρα έχω εισηγηθεί κάτω στην ΣΟΛ ότι  θα υπάρξει μια δίμηνη 

παράταση και μάλιστα επειδή καθυστέρησε ότι  πρέπει να γίνει  χωρίς 

αμοιβή. Τώρα δεν ξέρω από εκεί  και πέρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μέχρι 29-2 δηλαδή …  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Δεν ξέρω. Εάν είναι τώρα μια  παράταση, εάν τελειώσουμε 10 

Μαρτίου ή 15 ή και 31 -3, εάν θέλετε,  άτυπα θα γίνει  αυτό,  δεν 

χρειάζεται αλλά τώρα δεν ξέρω τι  προβλήματα μπορεί να υπάρξουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

 

Λοιπόν,  για να είναι κατοχυρωμένο και το σώμα και να μην φέρνουμε 

συνεχώς τα ίδια θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  να δώσουμε μέχρι 

31 Μαρτίου,  εφόσον …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέτε,  κύριοι  συνάδελφοι,  απλόχερα λέτε 30 Μαΐου. Μισό λεπτάκι σας 

παρακαλώ, ακούστε με.  Μισό λεπτάκι ακούστε με.  Λέτε μέχρι . .  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλήσανε κάποιοι  συνάδελφοι για μέχρι τέλος Μαΐου όμως τίθεται 

ένα οικονομικό θέμα εδώ πέρα. Δεν μπορεί ο κ.  Ζιγκερίδης να 

εγγυηθεί ότι  είναι δωρεάν μέχρι τέλος Μαΐου.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Να πω λίγο κάτι .  Το να πούμε ότι  29 -2 μπορεί να γίνει  31 -3 τέλος 

πάντων να το δούμε και είναι εφικτό.  Αλλά θέλω να σας πω λίγο ότι  

η πρώτη επιστολή, οι  πρώτες επαφές . .που απαιτήθηκε να δούμε 

κάποια  ζητήματα γιατί  είχα έρθει  και στο γραφείο σας,  κ.  Γαλάνη, 

όταν ήρθε το θέμα… Τώρα όμως η πρώτη μου φυσική παρουσία στην 

επιχείρηση ήταν 15 Ιουνίου και έγινε ολόκληρη καταγραφή, ψάξαμε 

το αρχείο,  κάναμε  μια ολόκληρη  καταγραφή την  οποία  μετά  από   

λίγες μέρες,  αφού την ολοκλήρωσα, σας την έστειλα με έγγραφο για 

να δείτε τι  παραλήψεις υπήρχαν.   

 Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι  δεν είναι κάτι  που προσπαθώ 

να αποφύγω την παράταση και την . .  απλώς είναι και λίγο λογικό και 

θέλω να το καταλάβετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Να σας πω ακριβώς κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Που ακριβώς και τόσο πολύ…Που είναι η δυσκολία; Και την άλλη 

φορά σας είχα κάνει  παρατήρηση και βλέπω ότι  δικαιώθηκα. 

Δικαιώθηκα πανηγυρικά. Και ερχόμαστε πάλι στο ίδιο θέμα. Που 

είναι αυτή η δυσκολία; Που την συναντάτε;  Γιατί  δεν μας λέτε την 

αλήθεια; Που είναι αυτή η δυσκολία;  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μιλάμε για το πρώτο θέμα που αφορά τη ν ΚΕΠΣ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάμε για την παράταση, για την ΚΕΠΣ. Αυτό το πρόβλημα.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Θέλετε κάτι ,  κ.  Αναστασιάδη για το θέμα της ΚΕΠΣ;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα απλό πράγμα είναι.   

 

 

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Όχι δεν είναι απλό κύριε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως είναι απλό.  . .  αυτά υπάρχει δυσκολία.  Και εγώ λογιστικά 

τελείωσα. Ξέρω.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  
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Έχει καταγραφεί,  εάν θέλετε,  η επιστολή την οποία έχω δώσει στον 

κ.  Γαλάνη,…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Άσε τον Γαλάνη. Ποιος είναι ο Γαλάνης;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη να σας αναφέρω λίγο,  αφού θέλετε να ακούσετε 

τώρα θα σας πω εγώ. Βασικά πρέπει να γίνουν όλες οι  . .στο θέμα των 

υποχρεώσεων. Θα πρέπει να σταλούν επιστολές,  έχουν ήδη ξεκινήσει 

εδώ και πάνω από ένα μήνα, έχ ει  γίνει  μια προσπάθεια καταγραφής 

των υποχρεώσεων σε προμηθευτές και η συμφωνία σε αυτών και οι  

συμφωνίες μάλιστα και με τα βιβλία.  Γιατί  είναι πολύ σημαντικό η 

υποχρέωση η οποία θα καταγραφεί και θα . .  από τα ανείσπρακτα 

τιμολόγια τα οποία υπάρχουν και θ α βεβαιώσει και ο προμηθευτής να 

προκύπτει  και από τα βιβλία και στοιχεία.   

 Εάν τώρα υπάρχουν διαφορές πρέπει να τις  δούμε.  Δηλαδή ήδη 

υπάρχουν κάποιοι  προμηθευτές οι  οποίοι  έχουν διαφορές.  Μπορεί να 

είναι προς όφελος της δημοτικής επιχείρησης.  Αυτό είναι  καλό. Αλλά 

πρέπει να χούμε τον τρόπο το πώς θα τακτοποιηθεί  αυτό.  

 Υπάρχουν δηλαδή τακτοποιήσεις σε ένα θέμα.  

 Συγχωρέστε με λίγο,  να συνεχίσω. Έκλεισε το θέμα των 

υποχρεώσεων. Θα σταλούν επιστολές για να γίνει  επιβεβαίωση και 

ήδη υπάρχει μια διαδικασία,  γιατί  βλέπω και την μετέπειτα 

διαδικασία όταν θα γίνει  η . .  του Δήμου πώς θα πληρωθούν αυτοί οι  
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άνθρωποι.  Άμα δεν υπάρχει καταγραφή των ανεξόφλητων τιμολογίων 

δεν μπορούν να περάσουν μετά.   

 Πώς έγιναν οι  διαδικασίες ανάθεσης και εάν είναι πλήρης ο 

φάκελος πρέπει να το καταγράψουμε αυτό,  γιατί  είναι άνθρωποι οι  

οποίοι ,  από ότι  είδα είναι εδώ και καιρό απλήρωτα τα τιμολόγια αυτά 

και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί  από μένα η 

διαδικασία ότι  θα πληρωθούν, διαφορετικά θα οδηγηθούν να 

υπάρχουν προβλήματα και να οδηγηθούμε να τα διεκδικήσουμε …  

 Ένα δεύτερο είναι ότι  πρέπει να γίνει  η καταγραφή του πάγιου 

εξοπλισμού του Δήμου. Ήδη καταθέσαμε τις  πινακίδες για να μην 

πληρωθούν τέλη κυκλοφορίας . .  να πληρώνει η δημοτική επιχείρηση 

η οποία δεν χρησιμοποιεί  τα μεταφορικά μέσα, γιατί  τα λεωφορεία τα 

οποία είναι μέσα στο παλαιό νοσοκομείο,  γίνεται η καταγραφή του 

πάγιου εξοπλισμού και μετά πρέπει να δούμε και κάποιοι  

λογαριασμοί του ενεργητικού που υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις και 

κάποιες εκκρεμότητες,  οι  οποίες έρχονται από το παρελθόν,  τις  

οποίες εμείς  δεν μπορούμε να τις  διαγράψουμε έτσι.   

 Υπάρχει μια απαίτηση παλαιότερη που είχε . .  τώρα δεν θυμάμαι 

την επιχείρηση … ένας που εξαπάτησε νομίζω, όχι  μόνο εδώ την 

δημοτική επιχείρηση αλλά και άλλους επιχειρηματίε ς…και είναι μια 

υπόθεση αυτή. Εγώ πρέπει να την διερευνήσω. Δεν μπορώ να την  

 

 

 

αφήσω έτσι,  να κάνω μια διαγραφή 30,  35 χιλιάδων που δόθηκαν στο 

παρελθόν.  
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 Είναι δηλαδή ζητήματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ 

ότι  τελειώνουν αύριο.  Ή δεν ξέρω, να σας π ω και κάτι ,  εάν 

προκύψουν θέματα τώρα μέσω των συμφωνιών, γιατί  δεν κατατέθηκε 

η δήλωση του 2009, αυτό μπορούσα να πω ότι  δεν με αφορά, όμως 

αφορά την εκκαθάριση. Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση του 2009 δεν 

μπορώ να συνεχίσω εγώ μετά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε υπολογίζετε να τελειώσετε;   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Δεν ξέρω κ.  Αντιδήμαρχε.  Εγώ να σας πω κάτι;  Εγώ ότι  είπα να το 

κάνω και μέσα στις  προθεσμίες απέναντι  στον Αντιδήμαρχο και στην 

Οικονομική Υπηρεσία ανέλαβα κάποιες δεσμεύσεις.  Ότι λέω το κάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ας δώσουμε αυτή την παράταση και μετά 

ξαναδίνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι 31 Μαρτίου.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Εγώ θέλω να ξαναδείτε,  γιατί  τώρα βλέπω μια πίεση προς το 

πρόσωπό μου, θέλω να δείτε τις  εκκρεμότητες που υπάρχουν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι 31 Μαρτίου και εάν χρειαστεί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην συνεχίσουμε το θέμα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  …ένα 

θέμα το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο προθεσμία παράτασης 

από 29 Φεβρουαρίου σε 31 Μαρτίου.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  
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Υπάρχουν ακαταχώρητα τιμολόγια πλέον ΄10,  ΄11,  ΄12.  Τα έχω 

ταξινομήσει και πρέπει να τα βάλω στις  τρεις  χρήσεις που αφορούν,  

γιατί  η μια είναι μισή. Να σας πω και κάτι  άλλο που δεν έχει  γίνει .  

Πρέπει το διάστημα της 1 -1 μέχρι 13 -6 που πήρε . .  η λύση της 

επιχείρησης,  να έρθει  ισολογισμός και αποτε λέσματα χρήσεως, τα 

οποία πρέπει να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να 

γίνει  ο ισολογισμός έναντι  της εκκαθάρισης.   

 Σας τα λέω τώρα γιατί  γι΄ αυτό δεν μπορώ δεσμευτώ. Από εμάς 

ότι  είναι δυνατόν,  ούτε θα παρατείνουμε για να κερδίσουμε.  Εμείς 

έχουμε δείξει  τις  διαθέσεις μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση μπορώ να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να πλατειάσουμε ένα θέμα που έχει  σχέση, συνάδελφοι,  με 

συγχωρείτε για μια και μοναδική παράταση προθεσμίας .  Σας 

παρακαλώ σεβαστείτε λίγο όλους τους συναδέλφους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως μας περιέγραψε την κατάσταση το κ.  Ζιγκερίδης,  ουσιαστικά 

ξεκινάει  από μηδενική βάση. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:  εάν έχει   
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κάνει κάτι  ο προηγούμενος εκκαθαριστής; Γιατί  με βάση όσα δήλωσε 

ο ίδιος,  θυμάστε πολύ καλά εδώ, είχε … της δημοτικής αρχής.  Εάν 

είχε κάνει  κάτι  ο προηγούμενος εκκαθαριστής;  

 Νομίζω πως οφείλει  το σώμα να γνωρίζει  εάν όντως έχει  

εργαστεί  ο προηγούμενος εκκαθαριστής.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Να πω τώρα λίγο κάτι .  Έχω καταγράψει,  μπορείτε να πάρετε το 

κείμενο.  Βασικά δεν είχαν γίνει  πολύ βασικά πράγματα. Βασικά 

έπρεπε να έχει  έρθει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  κύριε Δήμαρχε,  σας παρακαλώ πολύ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για μια παράταση δηλαδή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι θέμα μιας παράτασης,  κύριε Πρόεδρε.  Δεν είναι απλώς 

θέμα μιας παράτασης.  Άλλωστε ήμουνα εγώ που είπα μέχρι 31 Μαΐου 

και εδώ θα είστε,  αλλά δεν θέλετε να ακούσετε.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν συμφωνεί το σώμα στην παράταση μέχρ ι 31 Μαρτίου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ διαφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης να καταγραφεί η διαφωνία του.  Ευχαριστούμε κ.  

Ζιγκερίδη.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Και εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε  και κύριοι  

δημοτικοί σύμβουλοι για …  

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: 828/2012)  

…………………  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ. Παράλειψή μου, καλές γιορτές σε όλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά και καλό δρόμο, καλή επιστροφή να έχετε.   

 Μπαίνουμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας.   

 

ΘΕΜΑ 2ο:  
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Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 στην Προγραμματική Σύμβαση που συνάπτει το Υπουργείο  

Παιδείας,  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το  

Δήμο Σερρών και τη ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  Σερρών.  

 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο κ.  Δήμαρχος.  Είναι η αποδοχή συμμετοχής.  Ομόφωνα 

ναι συνάδελφοι;  

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: 829/2012)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Για ποιο πράγμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση σύναψης…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Μισό λεπτό…..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Θέμα τρίτο.  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των:  

ΥΠ.ΠΟ.Τ. –  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –   

Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω κάτι να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τοποθετηθώ, όχι  να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. Παρακαλώ.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Η οποία θα είναι πάρα πολύ σύντομη. Εάν δείτε προσεκτικά στην 

έγκριση της προγραμματικής σύμβασης οι  συμμετοχές,  η συμμετοχή 

από το Υπουργείο …η συμμετοχή από την Περιφέρεια 10.000 και η 

συμμετοχή του Δήμου 250.000 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν μια 
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αναντιστοιχ ία στα νούμερα που σημαίνει  ότι  το μεγαλύτερο βάρος 

ενώ θα έπρεπε να είναι κύρια ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, 

φορτώνεται στις  πλάτες του Δήμου και από τις  πλάτες του Δήμου θα  

 

φορτωθεί σε όλο τον λαό, ο οποίος θα πληρώνει ακριβά εισιτήρια για 

να μπορεί να έχει  πολιτισμό.  

 Γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο θα διαφωνήσουμε στην 

συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση και με οποιοδήποτε δυνατό 

τρόπο θα πρέπει πραγματικά να απαιτήσουμε ο πολιτισμός να είναι 

δωρεάν για όλους τους Σερραίους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  μπαίνει  προς ψήφιση το θέμα. Ναι,  ναι,  κ.  Γκότση, ναι.  

Κύριε Κατιρτζόγλου; Κυρία Σαραντίδου; Όχι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης.  Ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  

Κοτρώνης,  ναι.  Ο κ.  Δήμου, ναι.  Ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 830/2012)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 4ο:  

Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης της  

προγραμματικής σύμβασης  

μεταξύ των: ΥΠ.ΠΟ.Τ. –  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 –  Δήμου Σερρών και  

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο είναι τα μέλη, ο κ.  Δήμαρχος και η κυρία Αποστολίδου ως 

αναπληρωματικό.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Μπορώ να μιλήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Συγνώμη, αυτό είναι ενημέρωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στο τέταρτο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ναι,  για το τέταρτο λέω. Είναι ενημέρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορισμένος μέλους.  Ορίζουμε μέλος.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  
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Δεν είναι για να ψηφίσουμε,  είναι για να λάβουμε γνώση. Δεν είναι 

για να ψηφίσουμε; … Δεν ήσασταν υποχρεωμένοι να το φέρετε.  

Αρνούμαι εγώ να ενημερωθώ για τα θέματα που δεν είστε 

υποχρεωμένοι.   

  

 

 

  Μας ρωτάτε,  μας κάνετε ενημέρωση για ένα μέλος και γ ια 

την ΔΕΥΑΣ για τα εκατομμύρια εκεί  που κάνετε. .  βάσει του νόμου να 

μας φέρετε… αρνούμαστε να ενημερωθούμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από τον κώδικα προβλέπεται αυτό.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Λέει ότι  να λάβετε γνώση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι ψηφίζουμε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρθηκα. Ο κ.  Δήμαρχος …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  ψηφίζουμε τον ορισμό.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Να λάβετε γνώση λέει ,  δεν λέει  μέσα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ορίζεται ο Δήμαρχος ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό η 

κυρία Αποστολίδου. Όχι ο κ.  Αναστασιάδης,  όχι  ο κ.  Κοτρώνης.  Ναι 

οι  υπόλοιποι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είπα όχι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό να συντονιστώ. Ο κ.  Κοτρώνης δεν είπε 

όχι ,  είπε ότι  απέχει  και δεν θέλει  την ενημέρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Να καταγραφεί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό προβλέπεται από τον κώδικα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

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: 831/2012)  

…………………  

 

 

ΘΕΜΑ 5ο:  

Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 45,  46,  47,  48,  49  

και 50 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και 51,  η οποία λείπει  από την ημερήσια.  Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι,  ποτέ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Ο κ. Αναστασιάδης,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενημέρωση είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θέλει  ενημέρωση ο κ.  Αναστασιάδης.   

Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 45,  46,  47,  και 50 αποφάσεων  

του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 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: 832/2012)  

…………………  

 

Ομοίως της αριθμ. 48,  49,  50 του 2012  

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 833/2012)  

…………………  

 

Ομοίως της αριθμ. 51 του 2012.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που α παιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 834/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 6ο:  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2012 απόφασης του ΔΣ της  

ΔΗΚΕ ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  με θέμα ¨Έγκριση αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού έτους 2012 της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών¨   

και της αριθμ. 44/2012 απόφασης με θέμα: ¨Κατάρτιση και 

ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών για το 

έτος 2013¨ .  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

 

 

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι στον προϋπολογισμό για τους χρόνους που προανέφερα πιο 

μπροστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι και ο κ.  Αναστασιάδης.  Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2012 απόφασης το υ ΔΣ της  

ΔΗΚΕ ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  με θέμα ¨Έγκριση αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού έτους 2012 της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών¨   

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 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: 835/2012)  

…………………  
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Ομοίως της αριθμ. 44/2012 απόφασης με θέμα:  

¨Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕ  

 ΔΗΠΕΘΕ Σερρών για το έτος 2013¨ .  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 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: 836/2012)  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 7ο:  

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 254/2012 απόφασης του ΔΣ της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2012¨  και της υπ’  

αριθμ. 255/2012 με θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2013¨ .  

Εισηγητής: O Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Δήμου Ι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Δήμου. Υπάρχουν ερωτ ήσεις;  Κάποιοι  θέλουν να 

τοποθετηθούν; Άρα λοιπόν την εισήγησή σας κ.  Δήμου.  
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Κος ΔΗΜΟΥ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι όσον αφορά για το πρώτο σκέλος της 254 είναι 

αναμόρφωση του προυπολογισμού σε συγκεκριμένους κωδικούς που 

αφορά τόσο το λεωφορείο του ΟΠΑΠ, κάποιες δικαστικές 

παρελθόντων ετών, μια αορίστου, δημοτικές εισφορές αορίστου 

χρόνου και υπάρχει μια δικαίωση όσον αφορά κάποιον υπάλληλό μας 

και επίσης κάποιες διαφορές στην μισθοδοσία με τον κωδικ ό 6031.  

 

 

 

 Όσον αφορά για την 255, που αφορά την έγκριση του 

προυπολογισμού, θα ήθελα να πω δυο γραμμές.   

 Είναι ένας . .θα έλεγα με πρωταρχικό σκοπός προυπολογισμός 

και προσπαθούμε να καλύψουμε τις  ανελαστικές δαπάνες της 

επιχείρησης,  μισθοδοσία και διάφο ρα λειτουργικά τα οποία τρέχουν 

στην επιχείρηση.  

 Τα έσοδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε,  έρχονται από τον Δήμο 

Σερρών ένα μικρό ποσοστό, μέσα στο ΄12 ήταν γύρω στις  25.000 

ευρώ, . .  στα ίδια επίπεδα. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εισροών θα 

έλεγα ότι  είναι από τι ς  δυο συμβάσεις που έχουμε υπογράψει,  μάλλον 

έχουμε υπογράψει αυτή την στιγμή μόνο μια με την όσο αφορά το 

Βοήθεια στο Σπίτι ,  διότι  εκκρεμεί η σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ στο 

κομμάτι Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, διότι  

υπάρχουν εκεί  κάποιες δικαστικές διαμάχες ανάμεσα στην ΕΕΤΑΑ 

και σε κάποιους ιδιώτες και γι΄ αυτό έχει  καθυστερήσει η 

χρηματοδότηση.  
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 Άρα λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι είναι από το Βοήθεια στο Σπίτι  

καθώς και από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης,  τα οποία τα 

περισσότερα αυτά χρήματα και τα  έσοδα πάνε για την μισθοδοσία και 

διάφορες άλλες ανάγκες για να τρέξουν τα συγκεκριμένα 

προγράμματα.  

 Σκοπός,  η δράση του προϋπολογισμού επικεντρώνεται γύρω από 

2,  3άξονες,  θα έλεγα. Στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπ ίτι ,  στην αύξηση των . .και 

βελτίωση υπηρεσιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών. Ήδη από το ΄11 στο ΄12 καταφέραμε  μια,  μάλλον από το 

΄11 σε ΄12 και από ΄12 σε ΄13 καταφέραμε μια αύξηση από . .  στα 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα φτάσουν τα 52,  μια πολύ σημαντική αύ ξηση, που 

αυτό σημαίνει  εισροή χρημάτων για την επιχείρηση και στα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης με . .  απασχόληση, εκεί  καταφέραμε από 

145 παιδιά να φτάσουμε στα 210. Είχαμε μια σημαντική προσπάθεια 

να . .κατ΄επέκταση και το . .της επιχείρησης,  παρά το ότι  σε σχέση με 

πέρυσι θα σας πω ότι  έχει  μειωθεί κατά 50% η χρηματοδότηση για 

κάθε παιδί .  Δηλαδή από 2.800 που παίρναμε για κάθε παιδί  στα 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης,  ήδη οι  καινούργιες συμβάσεις 

γίνονται στο μισό,  στο 50%.  

 Από εκεί  έχουμε μια μεγάλη,  θα έλεγα, χάνουμε κάποια 

χρήματα όσον αφορά την . .  αυτή.   

 Σε γενικές γραμμές θα έλεγα αυτά. Υπάρχει ένας 

προυπολογισμός αναλυτικός όσον αφορά τα έξοδα, διότι  πρέπει να 

καλύψουμε διάφορες εκδηλώσεις,  καθώς και τα εκατό χρόνια,  το 

οποίο όπως πολύ καλά γνωρίζετε θα τρέξουν μέσω της κοινωφελούς 
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επιχείρησης . .  και είμαι εδώ να ακούσω κάποιες παρατηρήσεις ή 

ερωτήσεις για να μπορέσω να απαντήσω.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Μηλίδης,  η 

κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Αναστασιάδης.  Καταγράφετε κύριε 

γραμματέα; Όχι.  Επανάληψη.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

. .  είναι  και ο κύριος. .  εδώ ως εξωτερικός συνεργάτης,  εάν μπορεί να 

απαντήσει σε κάποια . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

 

 Ο κ. Μηλίδης,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Αναστασιάδης και η κυρία 

Ηλιοπούλου. Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω, είπατε και στο τέλος για τα εκατό 

χρόνια…για τα εκατό χρόνια.  Μπορεί να μου διέφυγε αλλά δεν το 

έχω δει .   Έχετε τον πίνακα εξόδων, γιατί  δεν . .έξοδα για τα εκατό 

χρόνια …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε,  εάν θέλετε.   

Κος  ΔΗΜΟΥ:  

Τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   
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Κος ΔΗΜΟΥ:  

Είναι διάσπαρτα, κ.  Μηλιδη, τα έξοδα αυτά. δεν μπορούμε να 

βάλουμε,  παραδείγματος χάρη για τις  . .  μόνο για τα εκατό χρόνια,  

πρέπει να πάμε σε διαγωνισμούς.  Εάν δείτε τον κωδικό,  στην σελίδα 

5,  έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων  15648101, 02,  03,  04,  05,  06 

είναι μέρος των εκατό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακούγεστε όμως κύριοι  συνάδελφοι.    

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπατε στον κωδικό αυτόν που λέτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακούγεστε κ.  Μηλίδη, έχετε κλειστό το μικρόφωνο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο,  ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπατε για τα εκατό χρόνια,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο το μικρόφωνό σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Παροχή γευμάτων 10.000…  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Σε έναν κωδικό που αφορά . .  παραδείγματος χάρη, στον κωδικό 

0215647104 και . .  85.000 ευρώ, αφορά  ο συγκεκριμένος κωδικός,  
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όχι μόνο τα εκατό χρόνια,  αλλά το σύνολο των δραστηριοτήτων, των 

ετήσιων δραστηριοτήτων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στον συγκεκριμένο κωδικό.   

 Από εκεί  και πέρα, ανά κατηγορία θα προβούμε σε 

διαγωνισμούς.  Ήδη είναι έτοιμοι οι  διαγωνισμοί να βγουν στον αέρα, 

έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε οικονομία σε όλα τα επίπεδα και 

στις  μικροφωνικές.   

 Πέρυσι να σας πω ότι  από τα 450 που πληρωνόμασταν μέσω του 

διαγωνισμού που κάναμε κατεβήκαμε στα 200 ευρώ , πάνω από 50% 

μείωση. Το ίδιο έγινε και στις  . .  που δίναμε στις  Τοπικές Κοινότητες 

αλλά και σε όλες τις  υποκατηγορίες που ουσιαστικά υποστηρίζουν 

κάποιες εκδηλώσεις.   

 Αυτό είναι η φιλοσοφία και έτσι λειτουργεί  και ο 

συγκεκριμένος προϋπολογισμός.  Δεν αφορ ά ένας κωδικός μόνο τα 

εκατό,    αφορούν   ανά κατηγορία  όλες  τις   εκδηλώσεις ………...  της  

 

κοινωφελούς επιχείρησης που συμμετέχει  και διοργανώνει με όλους 

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τις  Τοπικές Κοινότητες και τα 

εκατό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν καταλαβαίνω στα έξοδα κάποια ποσά στα οποία θα ήθελα 

περαιτέρω ανάλυση.  

 Στο σχέδιο δράσης 213 550.00.  Εισπραχθέντα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα από παρελθόντα οικονομικά έτη 615.000, εισφορά υπέρ 

Ι .Κ.Α. και όλο από κάτω φόροι σαν έσοδα.  Είναι όλα αυτά έσοδα; 

Δηλαδή εισφορά υπέρ Ι .Κ.Α. 576 χιλιάδες,  μισό εκατομμύριο ευρώ 
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θα είναι έσοδα από που; Θα μας τα δώσει το Ι .Κ.Α.;  Και κατά πόσο 

ανταποκρίνονται αυτά στον πραγματικό… από το ετήσιο σχέδιο 

δράσης;   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακούγεστε.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Το σχέδιο δράσης είχε εκπονηθεί από το ΄12,  . .  από το Δ.Σ. της 

επιχείρησης,  εκκρεμεί η έγκριση από το …το ΄13 είναι μειωμένο κατά 

. .από το ΄12….όπου πλέον δίνει  την ευχέρεια ο νομοθέτης να 

κάνουμε και διάφορες δαπάνες μισθοδοσίας και ούτω καθ΄ εξής.  

Είναι πραγματικό,  δεν είναι θεωρητικό.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

 

 

 

Δηλαδή για να καταλάβω τώρα, αυτό το 1,5 εκατ.  που πάει στο 

σύνολο, δεν μιλάμε για πραγματικά νούμερα τα οποία . .  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δηλαδή εγώ βλέπω ότι  έσοδα θα έχει  550 χιλιάδες …  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Προϋπολογισμός εσόδων είναι.  . .  εγκριθεί  από το Δημοτικό 

Συμβούλιο …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Για τις  εισφορές;   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Όχι,  οι  εισφορές είναι  . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ για να ακούγ ονται και οι  ερωτήσεις και 

οι  απαντήσεις.   

Κος   :  

Παλαιά οι  κοινωφελείς επιχειρήσεις κάνανε έναν διετές σχέδιο,  έτσι 

ώστε να καλύπτουν τα έξοδά τους,  όποια και εάν ήταν αυτά, από 

μισθοδοσία έως και εκδηλώσεις.  Αυτό ήταν …τώρα αυτή την 

διαδικασία . .  δεν το  περάσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο,  γιατί  

ήρθε αργά. Το ΄13 θα το περάσουμε πρώτα από το Διοικητικό και 

εφόσον εγκριθεί  από το Διοικητικό,  όπως εγκριθεί  θα έρθει  να 

περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης έχει  ερώτηση.  

 

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ασάφειες,  δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο,  τίποτα ουσιαστικό.  

Ασάφειες.  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου.  

Κα ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  

52 

Ήθελα να ρωτήσω, στον κωδικό 06000327, που . .  την προηγούμενη 

χρονιά,  στον κωδικό 06003211 . .  50 χιλιάρικα…  Όσον αφορά τις  

δαπάνες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα –ένα για να απαντά.  

Κα ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ:  

06003211, στην σελίδα 3.  Όσον αφορά τις  δαπάνες θα ήθελα να 

ρωτήσω εκεί  στον κωδικό 02006521 στην σελίδα 4,  . .  γ ιατί  

αναφέρεται σε άλλο ένα σημείο με τον κωδικό 06003211, είναι στ ην 

σελίδα 7 και λέει  ότι  αμοιβές αιρετών και τρίτων και έχει  άλλα 15 

χιλιάρικα.  

 Επίσης θέλω να ρωτήσω, για τον κωδικό 02808111,  100.00 

έξοδα και αμοιβές προσωπικού και στον …  

Κος   :  

Τον λέτε άλλη μια φορά;  

Κα ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ:  

02808111 αμοιβές και έξοδα προσωπικού ενώ στην προηγούμενη 

σελίδα αναφέρεται η μισθοδοσία αναλυτικά όλων των εργαζομένων 

είτε αορίστου είτε ορισμένου σε προηγούμενες σελίδες.   

 Και τέλος θέλω να ρωτήσω, στον 02808116 δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 580.000, ενώ πάλι σε άλλη σελίδα αναφέ ρεται αναλυτικά  

αναλώσιμα. Γιατί  είναι τόσο μεγάλο το ποσό;  

 Αυτά και ευχαριστώ.  

Κος   :  

Από το τελευταίο ξεκινώντας,  αυτό αφορά όλα τα ΠΟΕ… Ότι 

υποχρεώσεις παρέλαβε η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Σερρών 
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προερχόμενες από τις  δημοτικές επιχειρήσεις Σκου τάρεως,  Καπετάν 

Μητρουσίου . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

Ο Λευκώνας δεν έχει  ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία διακοπής των 

λογιστικών του βιβλίων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πούμε τον λόγο.   

Κος   :  

Αυτό αφορά όλες τις  παλαιές απαιτήσεις οι  οποίες υπο λείπονται να 

ολοκληρωθούν. Τώρα για τον Λευκώνα . .  διότι  καταρχήν υπήρξε μια 

μεγάλη καθυστέρηση παράδοσης των βιβλίων και των στοιχείων από 

τον προηγούμενο λογιστή,  παρά ταύτα . .δυο μήνες περίπου και 

διαπιστώθηκε ότι  . .από το Υπουργείο και από την Περιφέρε ια.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Πιο δυνατά λίγο εάν θέλετε.   

 

 

Κος   :  

Συγνώμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να πω κάτι επί  της διαδικασίας.  Επειδή έχουμε 

διαφορετικές απόψεις δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε σε 
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αντιπαράθεση με τους εξωτερικούς συνε ργάτες.  Εμείς είμαστε το 

. .όργανο και ρωτάμε πολιτικά πρόσωπα. Πρέπει να μας απαντάνε εδώ 

τα πολιτικά πρόσωπα. Και σε κάποιες διευκρινήσεις να μας τις  δώσει 

ο κ.  συνεργάτης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό δεν κάνουμε κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό δεν είναι διευκρινήσεις,  αυτό εί ναι πλήρη απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν συνεχίστε σας παρακαλώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε κύριε …  

Κος   :  

… και διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  υποχρέωση πληρωμής φόρου 70.000 

ευρώ. Δεν είναι δυνατόν . .καθώς ανατρέξαμε να βρούμε τρόπους 

μείωσης αυτού του φόρου. Αυτός ο τρόπος ήταν να παραλάβουμε τις  

διάφορες παρακρατήσεις φόρων των προγραμμάτων που υλοποιούσε η 

δημοτική επιχείρηση Λευκώνα. …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριοι  όχι  διάλογο. Απαντάτε στην  ερώτηση. Λοιπόν,  

τοποθετήσεις.  Τελειώσαμε με τις  απαντήσεις;   

Κος   :  
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Όσον αφορά τα έσοδα …Η πρόβλεψη είναι για την επόμενη χρήση να 

ανέβει σε αυτό το ύψος τα έσοδα.  

 Τώρα όσον αφορά όπως είπα τις  αμοιβές 15.000 ευρώ είναι οι  

αμοιβές . .  σύμφωνα πάλι με το προηγούμενο καθεστώς.  Όταν 

συντάχθηκε ο προϋπολογισμός . .  το ποσό της αποζημίωσης.  Στην 

επόμενη αναμόρφωση θα αναγραφεί και αυτό το ποσό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση. ….  

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η συζήτηση γίνεται για το θέμα που  έχουμε μπροστά μας και για 

τίποτα άλλο. Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν με αφήνετε να μιλήσω όμως, για ποιο λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι εκτός θέματος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαγορεύεται εκτός θέματος να κάνουμε ερ ωτήσεις,  τοποθετήσεις 

και τα  λοιπά.  Μπαίνουμε  στις    τοποθετήσεις.  Παρακαλώ. Ο κ.  

Μηλίδης.  Η κυρία Σαραντίδου.  Εάν χρειαστεί  ο κ.  Χρυσανθίδης.  Και 

κυρία Ηλιοπούλου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε γραμματέα,….  

Κος   :  
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Παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ξεκινάω από μια βασική αρχή . .  της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. …λέει λοιπόν εκεί  ότι  

είναι λιτός και τα λοιπά, λόγω των οικονομικών δεδομένων, είναι 

γνωστά αυτά, οι  δράσεις λοιπόν του προϋπο λογισμού του ΄13 

επικεντρώνονται στις  υπηρεσίες Βοήθεια στο Σπίτι ,  σωστά, στα 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και στην παραγωγή πολιτιστικών 

εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου.  

 Επισημαίνω, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ότι  θα πρέπει 

επιτέλους να μην γράφουμε αόριστα, να συγκεκριμενοποιούμε.  Εμείς 

ως παράταξη κάναμε και πρόταση γι΄ αυτό το πράγμα. Πρέπει η 

οικονομική κατάσταση που βιώνει όλος ο Ελληνικός λαός και ο 

Δήμος μας,  θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.  Είπαμε για μια 

κορυφαία,  υψηλού επιπέδου, όπως αναφέρθηκε …γιατί  το έχει  κάνει  

σαν αντιγραφή από προηγούμενους προϋπολογισμούς,  το αναφέρεται 

αλλά τουλάχιστον να το κάνουμε.   

 Και εδώ θα πρέπει να επιληφθεί ο κ.  Δήμαρχος.  Μια εκδήλωση 

μεγάλη, σοβαρή με  πανελλήνια εμβέλεια και μπορώ να πω και διεθνή  

εμβέλεια,  για να φέρουμε κόσμο και να κάνουμε πιο ελκυστική την 

πόλη. Να σταματήσουμε πλέον τα πανηγυράκια.  Κάναμε εδώ, κάναμε 

εκεί  από ένα πανηγυράκι και τελειώσαμε.  Έχουμε συγκεκριμένη 

πρόταση, όπως είναι η Πανελλήνια Πολιτιστική Συνάντηση, αλλά όχι  

έτσι όπως γίνετα ι με δυο,  τρεις  …  
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 Επειδή. .  στην εισήγηση, το επισημαίνω.  

 Τώρα είχα κάνει  και ερώτηση, δεν απαντήθηκε όπως θα έπρεπε,  

όμως, όπως πίστευα ότι  . .  γ ια τα εκατό χρόνια.  Εκείνο που θα ήθελα 

να επισημάνω για τις  δαπάνες για τα έσοδα έδωσε μια εξήγηση ότι  

είναι  λογιστικό το θέμα, αλλά για τις  δαπάνες βλέπουμε αμοιβές 

τρίτων 25.000, αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων ανάπτυξης 20.000, 

έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, διαφημιστικό υλικό για την 

προβολή 60.000 ευρώ.  

 Συγνώμη, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  . .  Μήπως σ υνηθίσαμε 

και κοπανάμε τα ίδια τα ποσά εδώ και χρόνια; Δεν κάνω λαϊκισμό 

τώρα, αλλά μήπως πρέπει να ανασκουμπωθούμε,  να δούμε τι  είναι 

αυτό; Τα βλέπει ο Πρόεδρος αυτά ή απλώς τα . .  τα συνεχίζουμε;  

 Λοιπόν,  άλλο. προμήθεια εδεσμάτων 20.000 ευρώ. Τι εδέσματ α 

είναι αυτά;  . .  γ ια να ξέρω, να μάθει το σώμα, να μάθει ο ελληνικός 

λαός.  …Εδέσματα, τι  είναι δηλαδή;  

 Είπαμε ότι  θέλουμε λιτό,  ρεαλιστικό για να μην λέω τα ίδια και 

μετά έρθει  κάποιος και πει  ότι  να τα ίδια λέμε.  Λέει  εδώ παροχή 

γευμάτων, 10.000 ευρώ. Και αυτό μου φαίνεται μεγάλο όταν 

παρακάτω για κοινωνική παροχή γευμάτων  δίνουμε μόνο 1.500 

ευρώ.  

 Τώρα για τις  αμοιβές αιρετών νομίζω ότι  θα αλλάξει αυτό,  γιατί  

είναι λάθος γραμμένο εδώ πέρα.  

 

 

 

 Έχω δηλαδή πολλούς λόγους να πω στο σώμα ότι  θα πρέπει 

επιτέλους να βάλουμε . .  και δεύτερον,  … να τα περιορίσουμε κύριοι .  
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Να δώσουμε περισσότερη οντότητα στις  κοινωνικές παροχές.  Αυτό 

έχει  ανάγκη ο κόσμος.  Ακόμη και εάν λέτε για γεύματα και τα λοιπά, 

δώστε τα εκεί  που πρέπει να τα δώσετε σε συνεργασία με την 

Μητρόπολη, σε συνεργασία με τον Δήμου, όπου θέλετε.  Να 

σταματήσετε αυτά …υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν το φαγητό,  το 

πραγματικό φαγητό,  το αναγκαίο φαγητό.  Αυτά λοιπόν νομίζω ότι  θα 

πρέπει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το αναφέρω αυτό  γιατί  το έχω δει .  Μαζεύουμε εκατό άτομα τα οποία 

έχουν . .να φάνε δυο σουβλάκια στην πλατεία.  Έχει ανθρώπους 

άλλους κυρίες και κύριοι ,  έχει  άλλους ανθρώπους που έχουν μεγάλη 

ανάγκη, δεν έχουν το γάλα του παιδιού τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη μην διακόπτετε.  Ολοκληρώστε κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για τον λόγο αυτό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Πρόταση κάνω, προτείνω. Ψηφίζουμε τις  υποχρεωτικές δαπάνες το 

Βοήθεια στο Σπίτι ,  τις  ανελαστικές δαπάν ες και τις  δικαστικές 

υποθέσεις και μόνο αυτά. . .  Διότι  διαφωνούμε με την φιλοσοφία της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ως προς τα …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

…αναφέρει κατηγορηματικά ότι  ο προϋπολογισμός θα πρέπει να 

συνοδεύεται από το ετήσιο σχέδιο δράσης,  κάτι που δεν έχει  γίνει ,  

δεν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Μιλάμε για το ΄13.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Καθώς θα πρέπει να συνοδεύεται και από την εισηγητική έκθεση.  Η 

εισηγητική έκθεση θα πρέπει να μα ς εξηγεί  αναλυτικά κάθε κωδικό.  

Θα έπρεπε να υπάρχει μια δεύτερη στήλη με εισπραχθέντα και 

βεβαιωθέντα.   

 Γι΄ αυτό κρίνεται απαραίτητο και . .  όσον αφορά . .  έσοδα την 

περσινή χρονιά ήταν 65.000 και τώρα εμφανίζονται 250 για την 

επόμενη χρονιά,  μετά από ερώτησή στο ταμείο της επιχείρησης.   

 Τώρα όσον αφορά το σχέδιο δράσης με τον κωδικό 061214, 

μπορεί να το έχουμε ψηφίσει,  όπως προανέφερα, . .  με ποσό 550. Εδώ 

μου γεννάται η περιέργεια και η ερώτηση, να ρωτήσω εάν είναι στην 

δυνατότητα του Δήμου να δώσει 550 χ ιλιάρικα προς την επιχείρηση.  

 Πριν ένα μήνα σχεδόν είχαμε ψηφίσει εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του Δήμου και δεν υπήρχε 

εγγεγραμμένος ο κωδικός αυτός προς την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  

60 

 Όσον αφορά . .  και τον κωδικό 061216, είναι επιχορήγηση 

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία.  

Αναφέρεται το ποσό 132.000 και θα ήθελα εδώ πέρα να διευκρινίσω, 

σκοπεύουμε να μειώσουμε την δυναμικότητά των παιδιών; Γιατί ,  

όπως ανέφερε και ο κ.  Δήμου ότι  τα παιδιά είναι 52 αλλά η 

χρηματοδότηση των 7.000 είναι  στα 44 παιδιά που αντιστοιχεί  

280.308 για τα 44 παιδιά.  Άρα δεν προβλέπει  το σωστό ποσό εδώ, 

αναφέρεται στον κωδικό 132, ενώ θα έπρεπε να είναι 308 για τα 44 

που είναι με πλήρη χρηματοδότηση.  

 Και ξέρετε καλά, κ.  Δήμου, ότι  όσον αφορά τα ΚΔΑΠ 

ρωτήσαμε και ήμασταν κοντά ως παράταξη στην συγκέντρωση αυτών 

των παιδιών είτε τα άτομα με αναπηρία είτε . .  πληθυσμό και αυτό 

σημαίνει  σε απλή μετάφραση ότι  βοηθήσαμε και οικονομικά την 

επιχείρηση.  

 Όσον αφορά τώρα την χρηματοδότηση για τα ΚΔΑΠ, για τα 

. .παιδιά είνα ι 500 χιλιάδες.  Προβλέπεται μεγαλύτερο ποσό από αυτό 

που εκφράζει  την πραγματικότητα, γιατί  το ποσό είναι 290.000. 

Μπορείτε να μου απαντήσετε ότι  είναι 500.000, γιατί   προβλέπετε να 

δημιουργήσετε καινούργια ΚΔΑΠ.  

 Συνεχίζω τώρα, όσον αφορά στις  δαπάνες.  Μ έσα στον 

προϋπολογισμό υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί με το ποσό των 

15.000  που  είναι η  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  Σύμφωνα 

με τα . .  διοικητικά  της   Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  όπου ο  Πρόεδρος  έχει   προβεί 

σε    απευθείας   αναθέσεις    των    15.000   οικοδομι κά,  υδραυλικά,  
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ηλεκτρολογικά συνολικού ύψους 90.000 και σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές,  κάνοντας ταυτόχρονα κατάτμηση ομοειδών υλικών, κάτι  

το οποίο απαγορεύεται σύμφωνα τον ΕΚΠΟΤΑ.  

 Θα πρέπει να τονίσω ότι  σε όλες αυτές τις  απευθείας αναθέσεις 

δεν έχει  γίνει  πρόσκληση ενδιαφέροντος.  Και ύστερα μας μιλάτε για 

νομιμότητα.  

 Όσον αφορά τώρα τους κωδικούς 0288117 θα έπρεπε να 

αναφέρεται πάνω στον προϋπολογισμό ότι  αφορά ΠΟΕ, γιατί  εδώ δεν 

αναφέρεται.  Αναφέρει αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές 

αιρετών, χωρίς να αναφέρει ότι  είναι παλαιές οφειλές όλα αυτά.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Από τον προϋπολογισμό φαίνεται καθαρά ότι  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχει  χάσει 

οποιοδήποτε ρόλο μπορεί να είχε ως κοινωφελή επιχείρηση που έχει  

να κάνει  με τα πολιτιστικά,  τα αθλητικά και οποιεσδήποτε άλλες 

δραστηριότητες αυτού του τόπου. Ή με την κοινωνική εικόνα της 

επιχείρησης.   

 Στην ερώτηση που σας έκανα μου είπατε για τα έσοδα. Τα 

έσοδα το ξέρετε καθαρά,  τα 3.900.000 ευρώ, δηλαδή 4 εκατ.  ότι  

είναι χρήματα που δεν θα έρθουν ποτέ στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Εγώ δεν 

μπορώ να καταλάβω τα λογιστικά τεχνάσματα όπως και δεν μπορώ να 

καταλάβω το ότι  είναι λογιστικά τεχνάσματα 1,5 που πλησιάζουν τα 

2 εκατ.  ευρώ.  
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 Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα λογιστικά τεχνάσματα που 

φαίνονται ως έσοδα.  Μάλιστα που . .  και ως έξοδα και θα σας πω για 

τα έξοδα και που είναι η ένστασή μου.  

 Τα μόνα σίγουρα χρήματα που φαίνεται να έρχονται ως έσοδα 

εδώ είναι από τα έσοδα του Δήμου Μουσικής Σχολής,  δηλαδή πάλι 

από αυτά που τα πληρώνουν οι  Σερρ αίοι  για τις  υπηρεσίες που τους 

προσφέρονται από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Είναι τα μόνο εξασφαλισμένα 

χρήματα.  

 Ακόμη και οι  600.000 ευρώ και θέλω εδώ να ξέρω τι  θα κάνετε 

για να το προλάβετε,  που είναι επιχορήγηση για το Βοήθεια στο 

Σπίτι ,  είναι αμφιλεγόμενο και μ παίνει  ένα ερωτηματικό.   

 Άρα λοιπόν,  για τα έσοδα είμαστε από άκρη ως άκρη στοιχεία 

…  

 Τώρα για τα έξοδα που αντιστοιχούν τα 4 εκατ.  ευρώ και να 

αιτιολογήσω γιατί  πραγματικά έχασε τον χαρακτήρα της η 

επιχείρηση. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων παροχής γ ευμάτων, 

προμήθεια εδεσμάτων.  

 Αυτά άμα δείτε στα έξοδα πόσες φορές αναφέρεται,  ακόμα και 

στα εκπαιδευτικά προγράμματα το πρώτο που αναφέρεται είναι  η 

παροχή γευμάτων. Δηλαδή και στα έξοδα φαίνεται καθαρά ότι  δεν 

κάνει  τίποτα η επιχείρηση για να δείξει  τ ο κοινωνικό,  πολιτιστικό της 

πρόσωπο. Μιλάμε για 4 εκατ.  προϋπολογισμό που τα μισά είναι 

αναλώσιμα και τα άλλα μισά είναι παροχές γευμάτων και εδεσμάτων.  

 Δεν είναι αυτό το πολιτιστικό και το κοινωνικό που πρέπει να 

περνάει η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  Είναι δηλαδή ένας προϋπολογισμός από άκρη 

σε άκρη ψεύτικος,  αλλά και που χάνει  τον χαρακτήρα, η επιχείρηση 

με  αυτό  τον προϋπολογισμό αυτού  που πρέπει να έχει .  Γι΄ αυτό από  
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άκρη σε άκρη δεν μπορούμε να εγκρίνουμε αυτόν τον 

προϋπολογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης έχε ι  τον λόγο και μετά εσείς .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή με κάλυψε και η κυρία Σαραντίδου.  Εγώ ήθελα να πω δυο 

πράγματα για τα εκατό χρόνια.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη λίγο πιο δυνατά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  Για πρώτη φορά, κύρ ιε Πρόεδρε,  να πω 

για την διαδρομή και ας μην έχουν καταδεχθεί  αυτοί οι  άνθρωποι εδώ 

να βάλουν την ιστορική αυτή της πόλης αυτής.  Είναι ντροπή. Μόνο 

για γεύματα. Αυτό δεν είναι πολιτισμός.  Αυτό δεν ανεβάζει  την 

ποιότητα της ζωής μας.  Δεν ανεβάζει  τον βιοτι κό μας επίπεδο και το 

πνευματικό.   

 Εν πάση περιπτώσει,  θα πω δυο πράγματα. Για πρώτη φορά η 

λέξη Σίρις ,  γράφεται στην ιστορία,   την Ελληνική ιστορία από τον 

Ηρόδοτο . .  το 512 …από το 480 που γράφει ο Ηρόδοτος. .  Από την 

ημέρα εκείνη μέχρι σήμερα περάσανε τ όσες χιλιάδες χρόνια.  Δεν 

αναφέρθηκε ποτέ ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για μια λεπτομέρεια.   

 … η πόλη των Σερρών, όταν πέρασε από εδώ ο Ξέρξης από . .  

από την Αμφίπολη, επειδή . .άφησε το χρυσό άρμα του Δία στα 

λιβάδια των Σερρών. Εδώ . .αυτό γράφει ο Ηρόδοτος κ αι όταν γύρισε 

για να το πάρει πίσω του είπαν ότι  το έκλεψαν …  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  

64 

 Στην συνέχεια έχουμε τόσα γεγονότα Σερραϊκά, όμως θα σταθώ 

στο  Εμμανουήλ  Παπά και τον μεγάλο τον Έλληνα τον Σερραίο,  διότι   

 

είναι Σερραίος τον Καπετάν Μητρούση και δεν έχει  καμία αναφορά. 

Τίποτα δεν κάνατε.   

 Κάναμε το σύμβολο της πόλης,  το οποίο πρέπει να το 

αναδείξετε.  Ούτε αυτό το κάνατε.  Για ποιο λόγο κύριε Πρόεδρε; 

Νομίζετε ότι  η ζωή είναι μόνο να φάμε και να πιούμε; Αυτά που πάνε 

κύριε Πρόεδρε; Για ποιο λόγο εσείς  που είστε . .  Δυστυχώς  όμως από 

ότι  φαίνεται δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνετε.  …Δεν πρέπει 

την πόλη αυτή να την αναδείξουμε ιστορικά;  Δεν πρέπει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη εάν δεν καλυφθήκατε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε φυσικά και δεν καλύφθηκα. Δεν θα μπω σε νού μερα 

γιατί  νομίζω ότι  είναι κουραστικά και δεν μπορεί να καταλάβει και ο 

κόσμος τι  ακριβώς γίνεται.  Είναι απαραίτητο … Όμως απορώ με την 

δημοτική αρχή και  έχω πει  επανειλημμένως ότι  πρέπει να 

καταλάβετε ότι  αυτή η διοίκηση ότι  πρέπει να συντονίσει  και να 

ελέγξει  κάποια πράξη. Πραγματικά, είδαμε βελτιώσεις και στους 

προϋπολογισμούς που ψηφίσαμε τα προηγούμενα χρόνια  και για το 

νομικό πρόσωπο σε σχέση με το προηγούμενο και για τον Δήμο . .στις  

παρατηρήσεις που είχαμε κάνει .   

 Παρατηρώντας έναν προϋπολογισμό της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  ο οποίος 

έρχεται για άλλη μια φορά σε ένα,  σε μια επιχείρηση η οποία παίζει  

τον σημαντικότερο ρόλο στην σημερινή πληγωμένη κοινωνία μας,  να 

έχει  φέρει  αυτό το χαρτί ,  το απλό χαρτί ,  το οποίο το καταλαβαίνετε 
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όλοι,  εάν πάρετε ένα προϋπολογισμό  . .  θα δείτε τι  ακριβώς είναι 

αυτό.  Και μιλάμε για νομιμότητα και μιλάμε ότι  εμείς  είμαστε αυτοί 

που θα τα κάνουμε όλα καλά.  

 . .  ο ίδιος λογιστής,  ο οποίος δεν φέρει την ευθύνη, την ευθύνη 

την έχει  ο πολιτικός προϊστάμενος,  ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  

συντάσσει προϋπολογισμούς.  Μας φέρνει  έναν προϋπολογισμό χωρίς 

να έχουμε. .  τι  ακριβώς θέλει  να κάνει ,  ποια η φιλοσοφία,  ποιος είναι 

ο ρόλος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  να απαντήσει τι  έγινε πέρυσι,  το τι  σχεδιάζει  

να κάνει  φέτος;  Όχι να βάζει  νούμερα τα οποία πιστεύω ότι  αυ τά τα 

νούμερα είναι καθαρά, να το πω έτσι απλά, γιατί  έχουμε ακούσει 

πάρα πολλά από τον συγκεκριμένο Πρόεδρο, …να το αποδείξω αυτό 

εδώ με χαρτιά και με αποφάσεις οι  οποίες υπάρχουν στο νομικό 

πρόσωπο, με αποφάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση, οι  οποίες 

αποφάσεις βγαίνουν συνεχώς με ορθές επαναλήψεις για να 

βοηθήσουμε  αυτούς που θέλουμε.   

 Όση καλή διάθεση και να έχουμε δεν μπορούμε εμείς  να 

ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό σε καμία των περιπτώσεων. Δεν 

είναι δυνατόν να αναφέρονται τόσα χρήματα μέσα έτσι αόριστα,  να 

έχει  τα ΠΟΕ τα οποία σκοπίμως δεν τα αναφέρει ΠΟΕ. Βάζει  τον 

κωδικό 080. Πόσοι από εμάς κύριοι  μπορούμε να καταλάβουμε ότι  

αφορούν ΠΟΕ;  

 Και ξέρετε κάτι  ακόμα, κύριε Πρόεδρε; Μας είχε πει  ο 

Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ότι  31 -12 θα έχει  ξοφλήσει τους πάντες.  Τα 

χρέη της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ξεπερνάνε τις   600.000 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .  στην τοποθέτησή σας κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Τελειώνω. Γι΄ αυτό λοιπόν το λέω απλά … ο προϋπολογισμός είναι 

ξεκάθαρος,  στα έσοδα είναι ξεκάθαρα. Εισπράττουμε αυτά και 

δαπανούμε  αυτά.   Λογιστικά . . . .δεν υπάρχουν.  Θα.έπρεπε να υπάρχει  

λοιπόν για όλες τις  υποχρεώσεις των ΠΟΕ που σκοπίμως δεν 

αναφέρθηκαν, κατάσταση ονομαστική, να ενημερωθούν οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι τι  ακριβώς χρωστάμε,  για να ξέρουμε,  κύριε Πρόεδρε,  που 

βαδίζουμε και ότι  εδώ πραγματικά έχει  γίνει  μια δουλειά και … όμως 

δεν μπορούμε να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό που έχει  . .θα 

είμαστε αρνητικοί στην ψήφιση του προϋπολογισμού σε όλα τα 

επίπεδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχει  τον λόγο.  Σύντομος σας παρακα λώ.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

. .Οφείλω να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσο σας επιτρέπεται από τον Κανονισμό.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Πόσο κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέντε λεπτά.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Ευχαριστώ. Όταν αναλάβαμε,  κύριε Πρόεδρε,  την διοίκηση στην 

κοινωφελή επιχείρηση, είπε ο κ.  Μηλίδης για μια μεγάλη χορευτική,  

για μια μεγάλη εκδήλωση. Χορευτική δεν υπήρχε για δυο χρόνια δεν 

γινόταν.  Εμείς την ξεκινήσαμε με μικρά βήματα και φέτος την 

μεγαλώσαμε και την κάναμε τρία τριήμερα και την παιδική σε 

συνεργασία με την κυρία Ηλιοπούλου.  
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 Αυτό το οποίο λέει  για μια εκδήλωση το κάναμε.  Μια 

εκδήλωση, ότι  εκδήλωση θέλουν οι  Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων αυτοί επιλέγουν και εμείς  την στηρίζουμε.  Κόψαμε τα 

πανηγυράκια,  αυτά τα οποία γνωρίζαμε,  προσπαθήσαμε μέσα από 

αυτή την διαδικασία να κάνουμε εξοικ ονόμηση χρημάτων.  

 Μιλάμε για εδέσματα. Δεν πρέπει να στηρίξουμε την 25 η  ,  την 

28η  και την Καθαρά Δευτέρα; Εκεί είναι τα εδέσματα συν στις  

εκδηλώσεις.  Εκτός να το δηλώσετε ξεκάθαρα ότι  δεν επιθυμούμε 

εμείς  να στηρίξουμε αυτές τις  εκδηλώσεις,  οι  οποίες χρό νια 

στηρίζονταν από όλους τους τοπικούς άρχοντες να το ξέρω και εμείς  

να τα αποσύρουμε.   

 Μιλάμε για σουβλάκια.  Θα μοιράσουμε 3.000 σουβλάκια.  

Ξεκινήσαμε από πέρυσι.  Αντί  για πυροτεχνήματα θα δώσουμε 

σουβλάκια.  Αυτή η φιλοσοφία μας και αυτό θα κάνουμε.  Δεν  πετάμε 

1.500 ευρώ για πυροτεχνήματα. Μοιράζουμε σουβλάκια σε κόσμο ο 

οποίος το έχει  ανάγκη, δωρεάν κρασί.  Αυτή είναι η φιλοσοφία μας.   

 Να πω νούμερα τα οποία θα έρθουν στην επιχείρηση. 210 

παιδιά με 1.400 μαζί με τα 52 άτομα με τα  ΚΔΑΠ ΜΕΑ, συνολικά 

1.208.000 ευρώ. Συν τα χρήματα τα οποία θα έρθουν από τα 

γυμναστήρια.  Όταν παραλάβαμε είχαμε μόνο τοίχους,  κύριε Πρόεδρε.  

καμία ψυχή μέσα στα γυμναστήριά μας.  Και το πληρώσαμε αδρά το 

γυμναστήριο εκείνο,  εάν θυμάμαι καλά, 50.000 ευρώ από την 

προηγούμενη δημοτική αρχή και εμείς  καταφέραμε αυτή την στιγμή 

να μην δεχόμαστε άλλα άτομα, γιατί  έχουν γεμίσει  όλα τα τμήματα. 

Αυτή είναι η δουλειά που κάναμε για τα έσοδά μας.   
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 Το ίδιο για το Άρτιο.  Και εκεί  έχουμε μια αύξηση γύρω στο 

30% σε σχέση με πέρυσι.  Το ίδιο και  στα τμήματα τα παιδικά στα 

μπαλέτα.   

 Άρα λοιπόν όλα αυτά θα έχουν ένα συνολικό όφελος για την 

επιχείρηση πάρα πολύ σημαντικό,  αυξημένο σε σχέση με πέρυσι.   

 

 

 Όσον αφορά για τα έσοδα και τι  κάνουμε εμείς  ως κοινωφελής 

επιχείρηση και ποιο είναι το κοινωνι κό μας πρόσωπο, για πρώτη 

φορά καταφέραμε και δώσαμε δωρεάν φοίτηση σε 60 άτομα, κύριε 

Πρόεδρε,  σε συμπολίτες μας,  σε 20 παιδάκια στο μπαλέτο,  σε 20 

ενήλικες στα γυμναστήριά μας και σε 20 άτομα στο Άρτιο,  να 

φοιτήσουν δωρεάν.  Δεν είναι αυτό μια κοινωνική π ολιτική; Δεν είναι 

κάποιες άλλες δράσεις που αναλαμβάνουμε και . .  επιχείρηση στους 

συμπολίτες μας;  

 Ναι,  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι το πρόσωπο μιας δημοτικής αρχής και 

ναι,  η κοινωφελής επιχείρηση παρέλαβε μια επιχείρηση χωρίς 

ενημερότητα και χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Με έξι  μήνες απλήρωτη μισθοδοσία,  με εργαζόμενους,  θυμάστε πολύ 

καλά στις  προηγούμενες δημοτικές αρχές ανά εβδομάδα να είναι έξω 

από τα Δημαρχεία.  Και τι  καταφέραμε εμείς;  Καταφέραμε να έχουμε 

και ενημερότητα και φορολογική και ασφ αλιστική,  καταφέραμε να 

έχουμε να παίρνουμε 700.000 ευρώ δεδουλευμένα μέχρι 31 -12-12,  

δεδουλευμένα . .  και έχουμε πληρώσει την μισθοδοσία των υπαλλήλων 

και δώρο Χριστουγέννων και μέχρι τον Οκτώβριο.   

 Ξέρετε τι  σημαίνει  αυτό κύριε Πρόεδρε; Ότι από τα 700.00 0 

ευρώ που έχουμε να πάρουμε δεδουλευμένα μέχρι 31 -12 και θα 
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καθυστερήσουμε,  γιατί  πάντα ερχόταν αργά, έχουμε να δώσουμε 

100.000 μόνο για μισθοδοσία και Ι .Κ.Α. και τα υπόλοιπα να πάνε 

στις  υποχρεώσεις που έχει  η κοινωφελής επιχείρηση.  

 Εάν δεν είναι επιτυχία να υπάρχει ηρεμία πάνω στην επιχείρηση 

αντί  για φωνές και κραυγές από τους υπαλλήλους των εργαζομένων 

από το Βοήθεια και τα ΚΔΑΠ, τα ξέρετε πολύ καλά τι  γίνονταν.   Ένα 

χρόνο εκεί  πάνω δεν υπάρχει τσιμουδιά.  Υπάρχει τόση ηρεμία,  

μεγάλη συνεργασία,  υπάρχει φιλοσοφία όσον αφορά να 

προστατεύσουμε τα συμφέροντα των υπαλλήλων, να πληρώσουμε 

τους υπαλλήλους,  να πληρώσουμε και τις  υποχρεώσεις μας.   

 Λογιστικά ναι,  θα τακτοποιηθούμε.  Όταν τα ΠΟΕ, όπως 

προκύπτει  από τον προϋπολογισμό είναι 480.000 ευρώ και εδώ εί ναι 

το έγγραφο, κύριε Πρόεδρε,  μπορώ να το προσκομίσω, 500.000 ευρώ 

είναι να πάρουμε δεδουλευμένα μέχρι 31 -12.   

 Γιατί  δεν το κάναμε αυτό; Ναι,  πέσαμε έξω στον υπολογισμό 

μας,  κύριε Πρόεδρε,  για ποιο λόγο; Υπάρχει έγγραφο εδώ το οποίο 

αναφέρει ότι  έσοδα από 1-12-11 έως 31-12-11, δηλαδή μέσα στον 

Δεκέμβριο του ΄11 πήρε η επιχείρηση 619.000 ευρώ. Ξέρετε τι  πήρε 

μέχρι τον Δεκέμβριο του ΄12; 114.000 ευρώ. Ξέρετε για ποιο λόγο; 

Διότι  το λέει  και η υπηρεσία,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Σε μισό λεπτό,  κύριε Πρόεδρε.  Ελπίζουμε να πάρουμε τις  τελευταίες 

μέρες του Δεκεμβρίου δόσεις από τα ΚΔΑΠ και από το Βοήθεια.  Η 

καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ΕΕΤΑΑ και στην 

καθυστέρηση υπογραφής της σύμβασης έως σήμερα. Για ποιο λόγο; 
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Δεν το  γνωρίζετε;  Υπάρχουν τέσσερις ιδιώτες,  μεγαλο - ιδιώτες,  ενώ 

είχαν κάνει  προγραμματική με την ΕΕΤΑΑ με 2.800 ανά ωφελούμενο 

παιδί ,  . .50% και δεν υπογράψαμε σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ. Ξέρετε τι  

σημαίνει  αυτό; Ότι δεν μπορούμε να έχουμε εισροή χρημάτων.  

 Ενώ έχουμε μείωση, κύριε Πρόεδρε,  κατά 50% της 

χρηματοδότησης,  εμείς  μέσα από τον σωστό προγραμματισμό 

καταφέραμε να έχουμε διπλοβάρδια στα κλαμπ και καταφέραμε με το 

νέο έτος η καινούργια διοίκηση να έχει  τρία νέα ΚΔΑΠ, στον 

Προβατά, στον Λευκώνα και …την πάρει η διοίκηση τον Ιανουάριο.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  Εγώ θα ήθελα απλώς να σχολιάσω δυο 

πράγματα σχετικά με τις  εκδηλώσεις των εκατό.   Όπως πολύ καλά 

ξέρετε ο συντονισμός των εκδηλώσεων των εκατό πέρασε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί  πέρα έχετε ενημερωθεί,  έχετε 

ενημερωθεί το σώμα για το σύνολο των εκδηλώσεων όπου είναι 

ιστορικού περιεχομένου, περιέχεται συνέδριο και περιέχονται πάρα 

πολλές αξιόλογες εκδηλώσεις τις  οποίες τ ις  είδατε με τα ίδια σας τα 

μάτια.   

 Αυτές όλες οι  εκδηλώσεις έχουν απαιτήσεις σε ηχητικά, σε 

προσκλήσεις,  σε πάνελ και σε διαφημίσεις ,  οι  οποίες θα προβληθούν 

πανελληνίως,  είναι απαιτούμενες για να αναδείξουμε την πόλη και να 

αναδείξουμε αυτή την εξωστρέφεια που όπως όλοι επιθυμούμε.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  

71 

 Άρα μέσα σε όλα αυτά τα ποσά είναι και αυτές οι  εκδηλώσεις 

και πιστεύω ότι  είναι σε πολύ χαμηλό κόστος και προϋπολογισθέντα 

σε μικρό ποσοστό από ότι  πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Άρα η προσπάθεια,  όπως πολύ καλά είπε κ αι ο Πρόεδρος της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  είναι μέσα από τους διαγωνισμούς να χαμηλώσουμε το 

κόστος.  Και σας θυμίσω ότι  το ύψος των εκδηλώσεων κυμαίνονται 

περίπου στις  300.000. Αυτά τα ποσά δεν περνάνε τώρα.  

 Άρα με πολύ ορθολογική διαχείριση κατεβάζουμε τα ποσά και 

θα δούμε πολύ αξιόλογες εκδηλώσεις  και δεν είναι δυνατόν από 

τώρα να ισοπεδώνουμε και να τα υποβαθμίζουμε όλα, ενώ έχετε 

πλήρη γνώση για το τι  μέλλει  γενέσθαι.   

 Και φυσικά . .  πρόγραμμα, θα καλέσω όλους να μπείτε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου μέσα στα εκατό χρ όνια,  όπου υπάρχει ειδικό 

πάνελ και θα πληροφορηθείτε όλες τις  λεπτομέρειες για τι  

προγραμματίζεται για τα εκατό.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογίες κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Αναστασιάδης,  ο κ.  Χρυσανθίδης,  η κυρία Ηλιοπούλου. Έχ ετε τον 

λόγο κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν θα έπαιρνα τον λόγο αλλά επειδή προκλήθηκα τον πήρα.  

 Καλά είναι κανείς  να μην . .  εδώ μέσα, γιατί  βλέπω ότι  ο κ.  

Δήμαρχος αυτό πάει να κάνει .  Λαϊκίζει  κάνοντας ότι  να μην κάνουμε,  

να μην κεράσουμε την 25 η  Μαρτίου και την 28η  Οκτωβρίου;  

 Δηλαδή για να μας ακούσουν όλοι εδώ μέσα, 20.000 ευρώ 

θέλουμε για να κεράσουμε από ένα γλυκάκι;  Αν θέλουμε 20.000 ευρώ 
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να μας το πείτε δημόσια.  Εγώ λέω ότι  όχι ,  είναι πάρα πολλά. Λοιπόν,  

τι  πλειοδοτείτε,  ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο  κάνει.  Το ένα είναι 

αυτό.    

 Το άλλο. Δεν είπαμε τίποτα, αναφέρθηκα, λοιπές αμοιβές 

συμβούλων επιχειρήσεων ανάπτυξης.  Αυτό είναι . .  20.000 ευρώ. 

Λοιπές αμοιβές τρίτων, 20.000 ευρώ. Δεν λέτε τίποτα για την 

ταμπακέρα. Τι είναι αυτά κανείς  δεν ξέρει .   

 Το τελευταίο.  . .και ο κ.  Δήμαρχος ήταν παρών και είπαμε ότι  

θα είμαστε αρωγοί  για  τα εκατό χρόνια,  όταν . .κυρία Μπιτζίδου και 

μην προκαλείτε εδώ  τους δημοτικούς συμβούλους,  όταν,  άλλο το 

πρόγραμμα και άλλο τα οικονομικά.  

 Είχατε πει  λοιπόν με την κ.  Δήμαρχο  ότι θα αναζητήσουμε από 

κοινού και χορηγούς.   Εγώ δεν μπορώ βλέπω 60.000 για διαφήμιση 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και δεν μιλάμε για τα εκατό χρόνια.  Θεωρώ ότι  με τα 

σημερινά δεδομένα ότι  είναι υπερβολικά, γι΄ αυτό λοιπόν εμμένω 

στην πρότασή μου και λέω ότι  δεν είναι πραγματικά, δεν είναι 

ρεαλιστικά,  είναι πολύ φουσκωμένα και μην κάνει  λόγω για . .  στην 

πλατεία Ελευθερίας εκεί  που …και λέω τι  γίνεται . .πολύ σωστά 

επισημάνθηκε …  

 Εγώ έκανα και μια πρόταση. Αυτά που λένε για τρέχοντα, που 

θεωρώ ότι  είναι πολλά και αυτά πο υ λένε για φαγητά και σουβλάκια 

και δεν συμμαζεύεται,  είναι καλύτερα σε συνεργασία με την 

Μητρόπολη να γίνουν συσσίτιο.  Θα είναι πολύ πιο . .και πολύ 

καλύτερο . .  πρόσωπο του Δήμου. Εξάλλου το λέει  και η λέξη,  

δημοτική επιχείρηση του Δήμου Σερρών. Εάν δεν το  έχουμε 

αντιληφθεί,  τότε κάνουμε λάθος.   
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 Επομένως, τέτοιου είδους λαϊκισμός εδώ μέσα δεν χωράει.  Το 

είπα προηγουμένως, θα το ξαναπώ, γι΄ αυτό …τα σουβλάκια και αυτά 

ξέρουμε πόσο κάνουν.  Η πρότασή μας επιμένω, κυρία . .την έχετε 

καταγράψει,  είναι για τις  υπ οχρεωτικές δαπάνες και όχι  για όλα τα 

άλλα …Δεν βλέπω σοβαρό προϋπολογισμό. Αυτά που είναι 

ανελαστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

 

 

 

Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι ακόμη, ότι  μετά από δυο χρόνια 

θητείας στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. φτάσαμε σε ένα σημεί ο να μην γνωρίζουμε 

ακριβώς ποιες είναι οι  οφειλές ξεκάθαρα. Μετά από μια έρευνα τόσο 

σε συνεργασία με το Λογιστήριο όσο και με τον ταμία της 

επιχείρησης,  διαπιστώσαμε ότι  ξεπερνούσε τις  680.000. Εδώ τα …και 

τότε για να μην έχουμε στο μέλλον τροποποιήσεις έχουμε,  για να μην 

κάνουμε την διαδικασία αυτή, θα έπρεπε να γίνει  μια πιο σωστή 

δουλειά και να προβλέπονται ακριβώς οι  οφειλές προς παλαιά 

τιμολόγια,  προμηθευτές και όλα αυτά.  

 Ακόμα όσον αφορά τα γυμναστήρια,  δεν ήταν,  το ποσό που 

ανέφερα, τα 65 χιλιάρικα αναφερόταν σε όλη την σχολική χρονιά που 

λειτούργησαν γυμναστήρια . .και τα λοιπά. Οπότε πιστεύω τα 250 

χιλιάρικα πέφτουν πάρα πολύ από το αρχικό ποσό που μπορεί να 

συγκεντρωθεί.   
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 Για τα ΚΔΑΠ αυξήθηκε συνολικά το οικονομικό όφελος προς 

την επιχείρηση. Δεν μειώθηκε.  Μπορεί να μειώθηκε η δυναμικότητα 

των . .  στα κανονικά ΚΠΑΔ αλλά αυξήθηκε το ποσό, δηλαδή 

αυξήθηκαν κατά πολύ τα ΚΔΑΠ νέων.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε,  λυπούμαι πάρα πολύ, 

διότι  ενώ η κυρία . .έκανε μια όμορφη …και μας λέτε πράγματα που 

δεν πρέπει.  Μιλάτε αόριστα. Που μιλάτε;  Σας παρακαλώ πάρα πολύ 

το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό κυρία,  

….Σοβαρή εργασία.  Να κάνετε σοβαρή εργασία.   

 Παρακαλώ θερμά, επειδή . .και πιστεύω ότι  μπορεί να κάνετε 

κάτι ,  να προσπαθήσουμε να . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Συνεχίζοντας την τοποθέτησή μου έχω να 

πω ότι  εμείς  ως παράταξη δεν είμαστε αντίθετοι στην δημιουργία των 

εκδηλώσεων τις  οποίες πραγματικά . .κυρίως η Περιφέρεια.  . .  Είναι 

ξεκαθαρισμένο αυτό,  δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι  διαφορετικό.  

Όπως είναι στον  Δήμου είναι και στην επιχείρηση. Διαφορετικά 

. .νομικό πρόσωπο.  

 Και επειδή βλέπω ότι  υπάρχει μια μείωση των κωδικώ ν και 

πολύ αυξημένα κονδύλια και σε κωδικούς,  όπως είπα . .  ο κ.  Μηλίδης 

και η κυρία Ηλιοπούλου, 15.000 ευρώ . .είναι μια προσφιλή τακτική 
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του προέδρου . .ευτυχώς υπάρχει το Διαύγεια . .να μπείτε στο Διαύγεια 

και να δείτε για ομοειδή είδη σε μια συνεδρίαση . .  Πάνω από τις  

15.000 ευρώ.  

 Μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά; Γι΄ αυτό είπα 

προηγουμένως, το λέω καλοπροαίρετα,  ναι,  δημόσιο χρήμα πρέπει να 

ελέγχεται,  να ασκείται έλεγχος.   

 Κλείνοντας θέλω να πω ότι  πριν από ένα μήνα μας έλεγε ο κ.  

Δήμου ότι  …πριν από ένα μήνα, που ψηφίσαμε αναμόρφωση 

προϋπολογισμού. Μας έλεγε ότι  θα μιλήσουμε στο τέλος του έτους.  

Είναι 20 Δεκεμβρίου.  Για τις  οφειλές …θα είχε εξοφλημένα τα πάντα. 

Εάν δεν ήξερε να μην μίλαγε.   

 Κλείνοντας αυτό που θέλω να πω είναι ότι  να μην 

επικαλούμαστε  την …σε μια υπηρεσία,  ξέρουμε πολύ καλά τι   

 

 

 

συμβαίνει  και ότι  λέει  ο κ.  Δήμου και . .  εμείς  λέμε τρομοκρατία.  Δεν 

ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, το επαναλαμβάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

…. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Στο σπίτι  του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί ,  κύρι ε Πρόεδρε.  

Όσον αφορά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τρία λεπτά.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  
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Βεβαίως.  Ξανά λέω αυτό το οποίο είπα προηγουμένως.  Στο σπίτι  του 

κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί ,  διότι ,  κύριε Πρόεδρε,  όταν εμείς  

βγάλαμε αυτές τις  αναθέσεις όπως είπαν οι  συνάδελφοι,  το β γάλαμε 

στο Διαύγεια να πάρουμε προφορές.  Δεν γνωρίζαμε κάποιον 

προμηθευτή. Δεν πρέπει να βγάλουμε εμείς  ομοειδή τα υλικά αυτά 

στο Διαύγεια για να πάρουμε προσφορές;  Αυτό κάναμε όπως ορίζει  ο 

νόμος.   

 Εάν ορίσαμε εμείς  από αυτά τα οποία ανάφερε ο κ.  

Χρυσανθίδης ότι  έχουν προμηθευτές,  ας μας πει  τα ονόματα  των 

προμηθευτών από τους έξι ,  επτά,  οκτώ . .αναθέσεις …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι σας παρακαλώ. Μην διακόπτετε,  δεν σας διέκοψε κανείς .  Σας 

παρακαλώ πολύ.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε,  δεν διέκοψα κανέναν και άκουσα όλα αυτά τα οποία 

άκουσα προηγουμένως. Τα 20.000 ευρώ για τα εδέσματα, μόνο τα 

Κούλουμα σε όλες τις  τοπικές κοινότητες και στην πόλη κοστίζουν 

15.000 ευρώ. Άμα λάβουμε υπόψη μας και τα . .  τα οποία δίνουμε από 

…25η  και 28η  Οκτωβρίου,  θα φτάσουμε σε αυτό το ποσό. Άρα λοιπόν 

που γίνεται η σπατάλη στα εδέσματα; Μόνο τα Κούλουμα κοστίζουν 

15.000 ευρώ. Πάλι με διαγωνισμό που τα κάναμε πέρυσι είναι αυτές 

οι  τιμές.  Στα χωριά και στην πόλη. Δηλαδή που είναι το παράλογο; 

Να μην κάνουμε τα κούλουμα; Να μην δίνουμε χρήματα για την 25 η  

ημέρες μνήμης και 28 η  ;  Να μας το πουν και αυτό,  εάν είναι 

υπερβολικά μεγάλο το ποσό των 20.000 ευρώ.  
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 Για τον κωδικό που είπατε για τις  50.000 ευρώ, είναι οφειλές 

που θα πάρουμε από τα ΚΔΑΠ από την περσινή χρονιά γιατί  δεν τα 

πήραμε ακόμα.  

 Όσον αφορά για τις  250.000 ευρώ που θα έχουμε έσοδα από την 

γυμναστήρια και το Άρτιο,  ναι και τα 250.000 ευρώ θα είναι λίγα,  

διότι  μετρήστε,  170 άτομα στο γυμναστήριο επί  15 ευρώ, 200 άτομα 

περίπου στο Άρτιο μαζί με τα παιδάκια,  280 άτομα Άρτιο και παιδικό 

τμήμα στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. επάνω, από 15 ευρώ επίσης,  από 20 ευρώ 

συγνώμη, βάλτε τα νούμερα. Είναι πάνω από 250.000 ευρώ και τα 

250 είναι χωρίς να έχουμε εμείς  λάβει υπόψη το πόσο καλά θα πάει 

το γυμναστήριό μας επάνω.  

 Σας λέω ότι  δεν υπάρχει χώρος να τρέξει  άνθρωπος επάνω. 

Αίθουσα 20 ατόμων και εμείς  βάζουμε 30.  Τόσο καλή δουλειά γίνεται 

επάνω, σε γυμναστήρια τα οποία ήταν νεκρά, δεν υπήρχε ψυχή. Σε 

ένα   Άρτιο  το  οποίο  είχε 70  άτομα  όταν  το   παραλάβαμε.  Σε  ένα  

 

 

παιδικό τμήμα γυμναστηρίου το οποίο ήταν 40 παιδάκια και τώρα 

τριπλασιάσαμε όλα αυτά τα άτομα.  

 Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε,  τελειώνοντας προσπαθούμε να 

είμαστε ήσυχοι με την συνείδησή μας το βράδυ όταν κοιμόμαστε και 

είμαι ήσυχος με την συνείδησή μ ου, διότι  κάνουμε αυτό το οποίο 

πρέπει να κάνουμε χωρίς να δίνουμε δικαιώματα.  Τα . .  όταν μας 

καταλογίζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό με αυτόν τον τρόπο, κάτι  

σημαίνει .  Σημαίνει  ότι  κάνουμε πολύ καλά την δουλειά μας και θα 

συνεχίσουμε να την κάνουμε έτσι ακρι βώς όπως την κάνουμε.   

 Ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε δυο λόγια.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι σχετικά με τις  χορηγίες,  αλλά πριν πω 

για τις  χορηγίες σε μισό λεπτό θέλω να πω ότι  και στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

παράγεται μια πολύ σημαντική δουλειά . .  το νοικοκύρεμα των 

οικονομικών της επιχείρησης και γνωρίζετε πολύ καλά τι  χρέη 

υπήρχαν εκεί  τα οποία θα τα μειώσουμε,  αυτό θα φανεί μόλις 

πάρουμε τα χρήματα από την ΕΕΤΑΑ. Αυτός είναι ο ένας στόχος.   

 Ο άλλος στόχος είναι να διατηρήσουμε τις  εκδηλώσεις και  τις  

δραστηριότητες που υπήρχαν σε όλο τον νέο Δήμο αλλά και να 

προσθέσουμε καινούργιες και μάλιστα . .τώρα η ώρα για να κάνουμε 

τον απολογισμό.  

 Ο τρίτος στόχος ήταν η εργασιακή γαλήνη και ηρεμία.  

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι  κάθε λίγο,  όπως είπε και ο Πρόεδρο ς,  κάθε 

λίγο οι  εργαζόμενοι επειδή δεν πληρωνόντουσαν αντιδρούσαν, 

βγαίνανε   στους   δρόμους   και   φωνάζανε.   Αυτή  η   εικόνα     

έχει   

 

 

σταματήσει και είναι μια επιτυχία ολόκληρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

και φυσικά του προέδρου.  

 Σχετικά με τις  χορηγ ίες,  στείλαμε έγγραφα. Πρέπει να πω ότι  

για τα εκατό χρόνια γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από την 

Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από σοβαρούς 

ανθρώπους,  εθελοντές Σερραίους.  Επί δυο χρόνια δουλεύουν 
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πυρετωδώς αυτοί οι  άνθρωποι και δεν ξέρω, ίσως πρέπει μια 

ξεχωριστή εκδήλωση για να τους τιμήσουμε.   

 Όσον αφορά τις  χορηγίες στείλαμε έγγραφα σε όλες τις  

τράπεζες στις  τοπικές και δια αυτών και στην Αθήνα. Στείλαμε 

έγγραφα και ζητούσαμε χορηγίες σε όλες τις  μεγάλες επιχειρήσεις.  Ο 

ίδιος προσωπικά μετά  την αποστολή των εγγράφων επισκέφτηκα όλες 

τις  τράπεζες,  όλες τις  επιχειρήσεις σε επίπεδο Νομού και προσωπικά 

ο ίδιος στην Αθήνα σε όλες τις  τράπεζες.   

 Αποτέλεσμα 5.000 ευρώ μέχρι τώρα. 5.000 από την Εθνική 

Τράπεζα. Μακάρι να έρθουν και άλλα αλλά.,  αυτό δείχνει  το μέγεθος 

της οικονομικής κρίσης.  Τράπεζες κολοσσοί που τους λέω ότι  σας 

ζητάμε χορηγία για τα εκατό χρόνια,  είναι μια εκδήλωση 

Πανεσερραΐκής εμβέλειας,  δεν είναι ένας Σύλλογος που ζητάει μια 

χορηγία και θα σας επισκεφτούμε μετά από εκατό χρόνια γ ια να σας 

ξανά ζητήσουμε και όμως δεν μπαίνει  το χέρι στην τσέπη, αγαπητοί 

συνάδελφοι.  Αυτή είναι η κατάσταση.  

 Μακάρι,  εγώ θα τους ξανά επισκεφτώ, για μια ακόμη φορά, για 

να  ζητήσουμε να μας βοηθήσουν, να δώσουν κάτι ,  αλλά μέχρι 

στιγμής  αυτά είναι  τα αποτελέσματα. Έχει γίνει  μια πάρα πολύ καλή 

δουλειά και στο επίπεδο των εκατό χρόνων, μακάρι,  έχει  γίνει  ένα 

πρόγραμμα, ήρθε εδώ, εγκρίθηκε,  είναι δύσκολο να βρεθούν 300.000, 

το ρίξαμε στα 200 χιλιάρικα.  

 Δεν μπορούμε να λέμε μεγάλα λόγια,  να δούμε και με αυτά τι  

θα γίνει .  Υπάρχει τέτοια ρευστότητα στην χώρα, λόγω της 

οικονομικής κρίσης δεν ξέρουμε τι  μας ξημερώνει,  μακάρι να τα 

εξασφαλίσουμε και αυτά για να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχει  

προγραμματίσει  η Οργανωτική Επιτροπή.  
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 Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία τόσο 

για την έγκριση της υπ αριθμόν 254/12 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. που αφορά την αναμόρφωση του  προϋπολογισμού χρήσης 

΄12,  όσο και της υπ αριθμόν 255/12 με θέμα: Έγκριση 

προϋπολογισμού χρήσης ΄13.  

 Παρακαλώ.  Ναι με τις  παρατηρήσεις της παράταξης.  Ναι,  ναι.  

Με τις  παρατηρήσεις της παράταξης.  Με την πρότασή σας.  Η κυρία 

Σαραντίδου,  όχι .  Ο κ.  Αναστασιάδης όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι στην αναμόρφωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην διακόπτετε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλάβετε κύριε Χρυσανθίδη σας παρακαλώ.  

 

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι στην αναμόρφωση, όχι  . .  δεν υπάρχει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Βεβαίως.  Κ. Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  
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Όχι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ναι ο  κ. Δήμου, ναι,  ναι.  Ναι και ο Πρόεδρος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για την αναμόρφωση, 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: 837/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καλωσορίσουμε τον Εμπορικό Σύλλογο Σερρών με τους 

εκπροσώπους.  Είναι έξω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα πεντάλεπτο διάλειμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τελειώσουμε την ημερήσια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν το σώμα συμφωνεί.   Πρέπει να  συμφωνήσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τελειώσουμε.  Είναι διαδικαστικά τα θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι καθαρά διαδικαστικά.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε να κάνω μια ανακοίνωση. Έξω έχουμε πολύ κόσμο. Θα 

συνεδριάσουμε τώρα για το θέμα που απασχολεί τον εμπορικό κόσμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Συνάδελφοι,  μισό λεπτό.  Υπάρχουν δυο προτάσεις.  Η μια πρόταση 

είναι να συνεχίσουμε,  επειδή είναι διαδικαστικά και σε χρόνο πολύ 

σύντομο τελειώνουμε και η άλλη πρόταση του κ.  Φωτιάδη, να 

συζητήσουμε τώρα το θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να συζητήσουμε τώρα με τον εμπορικό κόσμο το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και τρίτη πρόταση του κ.  Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν είναι πρόταση γιατί  έχουμε αποφασίσει.  Δεν θα το βάλουμε τώρα 

σε ψηφοφορία,  σαν την άλλη φορά θα το πάτε τώρα με 15 μέχρι στις  

2:00΄ η ώρα. Έχουμε πάρει απόφαση και έ χουμε δώσει τον λόγο μας 

ότι  θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα. Τι διαδικαστικά πάμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή το ζητήσανε κύριε Κοτρώνη, γι΄ αυτό.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ναι αλλά έχει  ψηφιστεί .   

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβασμός σε αυτό το οποίο λέτε.  Συναινώ και εγώ να συζητήσουμε το 

θέμα του Εμπορικού Συλλόγου και να τους καλωσορίσουμε,  τον 
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Πρόεδρο, δεν τον βλέπω  βέβαια.  Καλώς ήρθατε όλοι,  το Δ.Σ.  φυσικά 

και όλους τους πολίτες των Σερρών καθώς και τον νομικό σύμβουλο, 

τον δικηγόρο μάλλον του Εμπορικού Συλλόγου. Καλώς ήρθατε.   

 Σας καλωσορίζουμε από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο,  από όλα 

τα μέλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Θα παρακαλούσα τον κ.  

Χατζηδημητρίου να καθίσει  δίπλα σε ένα μικρόφωνο ως εισηγητής 

του θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ θα διαβάσω το θέμα για ποιο λόγο ο Εμπορικός Σύλλογος 

ζήτησε το θέμα αυτό,  παρακαλώ κ.  Φωτιάδη έχετε κάτι  να πείτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχει εισαχθεί….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο μικρόφωνο κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην ημερήσια  διάταξη. Είναι προ ημερήσιας διάταξης και ημερήσιας 

διάταξης.  Παρακαλώ την εισήγηση από πλευράς δημοτικής αρχής και 

στην συνέχεια οι  υπόλοιποι τον λόγο.  Το θέμα είναι τόσο βατό και 

τόσο αυτονόητο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή εφαρμόζω με μαθημ ατική ακρίβεια 

την διαδικασία,  υπάρχει εισήγηση από τον Εμπορικό Σύλλογο, το 

ξέρουμε όλοι και θα ξεκινήσει την εισήγηση ο Εμπορικός Σύλλογος 

δια του εκπροσώπου του.   Δεν είναι θέμα ημερήσιας διάταξης 

Δημοτικού Συμβουλίου που το φέρνει  η δημοτική αρχή. Επί της 

διαδικασίας αυτό ακολουθείται.   

 Παρακαλώ κ.  Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Συμφωνώ απολύτως με τον κ.  Φωτιάδη, καθώς όλα τα θέματα τα 

εισαγάγει  η δημοτική αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κανένας Εμπορικός Σύλλογος ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί να έχετε αυτή την εντύπωση, αυτή την άποψη, είναι σεβαστή 

αλλά δεν συνάδει με τον Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όλα τα θέματα, κύριε Πρόεδρε,  όπως τα προηγούμενα τα συζητήσαμε 

προ ημερήσιας και κάθε προ ημερήσιας,  κάνει  η δημοτική αρχή την 

εισήγηση. Άσχετα εάν εσείς  δεν θέλετε να κάνετε γιατί  φοβάστε να 

πάρετε θέση και περιμένετε πρώτα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 

 

Επί της διαδικασίας.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε την διαδικασία,  αυτή την διαδικασία που προβλέπει ο 

Κανονισμός αυτή θα ακολουθήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.  Και ο κ.  Αναστασιάδης.  Προηγείται ο κ.  Αναστασιάδης.  Θα 

ακούσω τον κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  είναι πασιφανές.  Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να 

γίνει  ένα πολυκατάστημα στ ις  Σέρρες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε επί  της διαδικασίας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν θέλουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Συμφωνούμε,  κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι καθόμαστε και μιλάμε λόγια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε όμως επί της διαδικασίας.  Σεβαστείτε το αυτό.  Κύριε 

Σταυρόπουλε.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επί  της διαδικασίας.  Σε ότι  με αφορά πρέπει να σας 

πω..  βάσει του Καλλικράτη στον Κανονισμός Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο με 
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οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει  στο θέμα  αυτό, έμμεσα ή άμεσα, δεν 

πρέπει,  να αποχωρήσει,  να μην λάβει μέρος στην συζήτηση.  

 Όπως γνωρίζετε εγώ είμαι μέλος του ΣΥΠΟΘΑ, Σταυρόπουλος 

λέγομαι,  για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση, είμαι μέλος του 

ΣΥΠΟΘΑ και επειδή,  δεν εμπλέκομαι έμμεσα, άμεσα, διότ ι  ενώ έχει  

από τον Εμπορικό Σύλλογο κατατεθεί  ένσταση ως παράνομη απόφαση 

του ΣΥΠΟΘΑ και επομένως βάσει του Κανονισμού πρέπει να 

αποχωρήσω. Εδώ θα είμαι εάν θα χρειαστεί  να απαντήσω μόνο σε 

ενημερωτικές απαντήσεις,  να δώσω εξηγήσεις χωρίς να τοποθετηθώ, 

να  δώσω διευκρινήσεις,  γιατί  μου απαγορεύεται να τοποθετηθώ, 

παρακαλώ να δεχθείτε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βάσει του Κανονισμού, κ.  Σταυρόπουλε είναι σωστό αυτό το οποίο 

ζητάτε και μπορείτε να αποχωρήσετε.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εδώ θα είμαι,  δεν θα ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Μπορείτε να πάτε στο ακροατήριο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε κάτι  να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από το αρμόδιο όργανο η εκπρόσωπος θα υπάρχει εδώ για να μας 

δώσει διευκρινιστικές,  ενδεχόμενα απαντήσεις;  Αλλιώς νομίζω ότι  

πρέπει να μείνει  ο κ.  συνάδελφος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Από το αρμόδιο όργανο, το οποίο είναι της Περιφέρειας όργανο, δεν 

νομίζω να υπάρχει άλλος εκπρόσωπος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  πρέπει να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν χρειαστεί… βάσει Κανονισμού κ.  Φωτιάδη. Εδώ θα είναι,  δεν θα 

φύγει .  Εάν χρειαστούμε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ δεν θα είναι κάπου ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ θα είναι.   

Κος   :  

Κύριε Πρόεδρε ως φιλοξενούμενοι τέσσερα άτομα που μας 

εκπροσωπούν μπορείτε να μας δώσετε την δυνατότητα να καθίσουν οι  

νομικοί μας σύμβουλοι και  ο Πρόεδρος του Εμπορικού  Συλλόγου της 

Ομοσπονδίας;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Καπετάνιε,  μπορείτε να πάρετε την δική μου θέση….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε όμως…  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Σας ευχαριστούμε κ.  Αναστασιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και βάσει Κανονισμού δεν μπορώ να σηκώσω εγώ δημοτικό 

σύμβουλο…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε εδώ μία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν κενές θέσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν εθελοντές δημοτικοί σύμβουλοι;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την στιγμή κ.  Νιζάμη όταν υπάρχουν εθελοντές δημοτ ικοί 

σύμβουλοι,  οι  οποίοι  θέλουν να παραχωρήσουν την θέση τους,  

οφείλουμε να το σεβαστούμε.  Σας παρακαλώ πολύ.  

 Και πριν δώσω τον λόγο στον κ.  Χατζηδημητρίου,  θέλω να 

διαβάσω στο σώμα τους λόγους για τους οποίους ζητά ο Εμπορικός 

Σύλλογος δια των εκπροσώπων του αυτά τα οποία θα αναγνώσω.  

 Ζητά λοιπόν,  να μην ισχύσει η δοθείσα με τον αριθμό 135/2005 

οικοδομική άδεια του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Σερρών 

μέχρι ότου κριθεί  εκ νέου σύμφωνα με το ισχύον σήμερα νομοθετικό 

καθεστώς.   

 Ο Εμπορικός Σύλλογος Σερρών δια του πληρεξουσίου δικηγόρου 

του Αλεξάνδρου Χατζηδημητρίου επειδή κατά γενική αρχή του 

Διοικητικού Δικαίου,  η οποία έχει  εφαρμογή, εφόσον ο νόμος δεν 

ορίζει  το αντίθετο,  η διοίκηση δεν έχει  καταρχήν υποχρέωση να 

ανακαλεί τις  παράνομες πράξεις  της,  για τις  οποίες έχει  παρέλθει η 
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κατά νόμο προθεσμία προσβολής ή εκείνες που έχουν προσβληθεί 

ανεπιτυχώς.   

 Ειδικώς στις  περιπτώσεις κατά τις  οποίες με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατομική, διοικητική πράξη για τον 

λόγο ότι  στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής 

ισχύος κανόνα δικαίου,   η αρχή αυτή κάμπτεται για τις  λοιπές ομοίου 

περιεχομένου ατομικές διοικητικές πράξεις ,  οι  οποίες έχουν εκδοθεί με 

βάση την ίδια διάταξη εφόσον υποβληθεί στην διοίκηση από πρόσωπο 

που έχει  έννομο συμφέρον,  αίτηση για την έκκλησή τους σε εύλογο 

χρονικό χρόνο από την δημοσίευση της ακυρωτικής απόφασης.   

 Στην περίπτωση αυτή ανακύπτει  η υποχρέωση της διοίκησης να 

επανεξετάσει την νομιμότητα της πράξης της,  της οποίας ζητείται η 

ανάκληση.  

 Επειδή εν προκειμένω συντρέχουν οι  κατά τα προεκθέντα 

εξαιρετικές προϋποθέσεις,  η συνδρομή των οποίων είναι αναγκαία 

προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η υποχρέωση της αρχής να 

επανεξετάσει την νομιμότητα διοικητικής πράξεως,  της οποίας ζητείται 

η ανάκληση, επειδή το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων, το λεγόμενο ΣΥΠΟΘΑ που με το από 23 -11-2011 

πρακτικό του ενέκρινε την από 23 -10-2012 εισήγηση της προισταμένης 

της υπηρεσίας Δόμησης,  αναθεωρώντας την εκδοθείσα υπ’ αριθμόν 

135/2005 οικοδομική άδεια για ακόμη τέσσερα έτη,   έκρινε εσφαλμένα 

και αντίθετα με τον νόμο, διότι  παραβίασε ευθέως την διάταξη του 

άρθρου 6 και 4,  εδάφιο Α.  

 Σύμφωνα με την προσκτηθείσα διάταξη η άδεια δόμησης 

αναθεωρείται μετά την λήξη της για την παράσταση ισχύος της,  ύστερα 

από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας για τέσσερα έτη από 
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την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις  διατάξεις  που ισχύουν 

κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης εάν μέχρι την λήξη 

της ισχύος της άδειας δεν έχει  περατωθεί ο φέρων οργανισμός του 

κτηρίου .   

 Συγκεκριμένα το ΣΥΠΟΘΑ  έπρεπε να κρίνει  την αναθεώρηση 

της επίδικης υπ αριθμόν 135/2005 οικοδομικής άδειας με το 

υφιστάμενο πλέον νομοθετικό καθεστώς ήτοι σύμφωνα με την διάταξη 

του άρθρου 94,  του Ν3852/2010, του Καλλικράτη δηλαδή, σύμφωνα με 

το οποίο  όλες οι  οικοδομικές άδειες χορηγούνται πλέον από την 

αρμόδια Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Σερρών.  

 Συνεπώς, το ΣΥΠΟΘΑ όφειλε να εφαρμόσει την κείμενη 

νομοθεσία,  άρθρο 6 και 4,  εδάφιο Α, Ν4030/11,   άρθρο 94 Ν3852/2010 

και πριν την έκδοσή της από μέρους απόφασης να ζητήσει την 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών, στις  οποίες έχει  ανατεθεί  η 

συγκεκριμένη αρμοδιότητα στην οποία ανήκει εκτός των νέων 

οικοδομικών αδειών  επιπλέον και η σαφούς χαρακτήρα πολεοδομικές 

αρμοδιότητες στις  οποίες αρμοδιότητες πρέπει να υπαχθεί και η 

αναθεώρηση της εκδοθείσας επίδικης οικοδομικής άδειας.   

 Άλλωστε,  σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας της δράσεως 

της διοικήσεως, στις  αρχές του κρά τους δικαίου και της χρηστής 

διοικήσεως, η διοίκηση πρέπει πρωτίστως να εφαρμόζει  την κείμενη 

νομοθεσία σε κάθε δε περίπτωση να απέχει  από την κατάφορη 

παραβίαση του δικαίου με την από μέρους της έκδοσης παράνομων 

διοικητικών πράξεων.  
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 Στην προκείμενη περ ίπτωση το ΣΥΠΟΘΑ με την έκδοση του από 

23-11-2012 πρακτικού του προέβη σε ευθεία παράβαση, παραβίαση 

του άρθρου  6  και  4,   εδάφιο  Α του  Ν 4030/11  και  του άρθρου  94   

του  

Ν3852/10 κάνοντας δεκτή την από 1 -11-2012 εισήγηση της υπηρεσίας 

Δόμησης,  επιτρέποντας την αναθεώρηση της επίδικης οικοδομικής 

άδειας.   

 Συνεπώς, το από 23 -11-2012 πρακτικό του,  εξεδόθη κατά 

παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,  έτσι ώστε αυτό να αποτελεί  

παρανόμως εκδοθείσα διοικητική πράξη, την ανάκληση της οποίας 

αιτούμαστε έχοντας  άμεσο έννομο συμφέρον.    

 Επιπροσθέτως ο αιτών Εμπορικός Σύλλογος άσκησε νόμιμα και 

εμπρόθεσμα από 12 -12-2012 προσφυγή του κατά του από 23 -11-2012 

πρακτικού του ΣΥΠΟΘΑ και της προηγηθείσας αυτού με αριθμό 

πρωτοκόλλου 3214 1 -11-2012 εισήγηση της προισταμένης της 

υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Σερρών, της οποίας το ακριβές 

περιεχόμενο έχει  ως εξής ακολούθως.  

 Προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών.  

 Προσφυγή άρθρου 33 Ν4030/11 του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών 

που εδρεύει στις  Σέρρες επί  της οδού Περιστερίου Κ ωστοπούλου 2 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρό του.   

 Κατά.  

1.  Της από 23 -11-2012 απόφασης 4 ο  θέμα του ΣΥΠΟΘΑ που 

εδρεύει στις  Σέρρες . .  νομίμως εκπροσωπούμενο, που 

διαβιβάστηκε προς την υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών την 

1-12-2012 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3686 6 -12-2012.  
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2.   Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3314 1 -11-2012 εισήγηση της 

υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών, που εδρεύει στις  Σέρρες,  

οδός Μεραρχίας 36,  νομίμως εκπροσωπούμενης πρώην Διεύθυνση 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της πρώην Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Σερρών.  

Προσφεύγουμε της κατά της 23 -11-2012 απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ 

που διαβιβάστηκε προς την υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών την 

5-12-2012 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3686 6 -12-2012 και με την 

υπ αριθμό πρωτοκόλλου 3314 1 -11-2012 εισήγηση της υπηρεσίας 

Δόμησης του Δήμου Σερρών και ζητούμε την ακύρωση και εξαφάνισή 

τους για τους εξής νόμιμους και βάσιμους λόγους.  

Με την ανωτέρω απόφασή του το ΣΥΠΟΘΑ ενέκρινε την παράταση 

ισχύος της υπ’ αριθμόν 235/2005 οικοδομικής άδειας της ανωνύμου 

εταιρείας  με την επωνυμία Jumbo ΑΕ για ακόμη τέσσερα έτη μετά από 

την προηγηθείσα με αριθμό πρωτοκόλλου 3314 1 -11-2012 εισήγηση 

της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών.  

 Όπως σας είναι γνωστό Εμπορικός Σύλλογος είναι δίκαιος ή 

άδικος τόσο κατά της εκδίκασης της αίτ ησης ακυρώσεως της εταιρείας 

Jumbo ΑΕ που σε Α΄ βαθμό δικάστηκε από το Τριμελές Διοικητικό 

Εφετείο Θεσσαλονίκης,  όσο κατά την εκδίκαση της ασκηθείσας 

εφέσεως της εταιρείας  Jumbo ΑΕ που σε δεύτερο βαθμό εκδικάστηκε 

ενώπιον του ΣτΕ.  

 Ο Εμπορικός Σύλλογος δια των νομίμων εκπροσώπων ήτοι:  του 

νομικού συμβούλου και του προέδρου του,  σε αλλεπάλληλες 

επισκέψεις προς την πρώην Διεύθυνση Πολεοδομίας και νυν Υπηρεσία 

Δόμησης είχε ενημερώσει προφορικά στις  αρχές Νοεμβρίου του έτους 

΄12 την προϊσταμένη του τμήματος Πο λεοδομίας γνωστοποιώντας της 
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το ενδιαφέρον που προσφεύγοντος για την συγκεκριμένη υπόθεση και 

τις  αντιρρήσεις του ως προς το νομοθετικό καθεστώς που έπρεπε να 

ισχύει  και την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί.   

 Έτσι λοιπόν την 27 -11-2012 ο προσφεύγων Εμπορικός Σύλλογος 

κοινοποίησε  προς  την  Διεύθυνση   Πολεοδομίας  και  την   Υπηρεσία  

 

 

Δόμησης του Δήμου Σερρών εξώδικη δήλωσή του που έλαβε αριθμό, 

όπως σας ανέφερα προηγουμένως, αριθμό πρωτοκόλλου 3551 27 -11-

2012, ζητώντας να μην εφαρμοστεί  η εκδοθείσα  υπ’ αριθμόν 135/2005 

οικοδομική άδεια εάν προηγουμένως δεν εφαρμοστούν οι  διατάξεις  του 

Ν3852/2010 και το άρθρο 94 αυτού,  σύμφωνα με το οποίο η έκδοση 

οικοδομικών αδειών ανήκει πλέον στην Οικονομική Επιτροπή και την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.  

 Ενώ ήταν γνωστό το ενδιαφέρον του Εμπορικού Συλλόγου για 

συγκεκριμένη υπόθεση, εν τούτοις η προϊσταμένη της υπηρεσίας 

Δόμησης παρέλειψε να μας ενημερώσει,  ως όφειλε και υποχρεούται,  

βάσει του άρθρου 20 και 2 του Συντάγματος,  για την σύγκλιση του 

ΣΥΠΟΘΑ  την 23-11-2012 με θέμα: Την παράταση ισχύος της υπ’ 

αριθμόν 135/2005 οικοδομικής άδειας της εταιρείας Jumbo ΑΕ, 

αποστερώντας μας με τον τρόπο αυτό το συνταγματικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα ακροάσεως κατά άρθρο 20 και 2 του Συντάγματος.   

 Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το άρθρο του Συντάγματος το δικαίωμα 

της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει  και για κάθε 

διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των 

δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.   
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 Επειδή η παράλειψη της προϊσταμένης της υπηρεσίας Δόμησης 

να μας ενημερώσει για την σύνθεση του ΣΥΠΟΘΑ αποτελεί  παραβίαση 

του άρθρου 20 και 2 του Συντάγματος,  διότι  μας αποστέρησε το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα ακροάσεως, επειδή η παρούσα 

προσφυγή μας είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή,  ασκείται δε εντός της 

νομίμου προθεσμίας των 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 33 και 2 

του Ν4030/2011, επειδή κακώς παρατάθηκε η υπ’ αριθμόν 135/2005 

οικοδομική άδεια,  ενώ θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία νέας 

έκδοσης αυτής κατά το ισχύον άρθρο 94 του Νόμου του Καλλικράτη 

3852/10,  για  τους λόγους που αναλυτικά αναφέρουμε στην από 27 -11 

εξώδικη δήλωσή μας,   γι΄ αυτούς τους λόγους ζητούμε:  

Να γίνει  δεκτή η προσφυγή μας.  Να ακυρωθούν οι  από 23 -11-

2012 απόφαση, 4 ο  θέμα του ΣΥΠΟΘΑ που διαβιβάστηκε προς την 

υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών την 5-12-2012 και έλαβε αριθμό 

πρωτοκόλλου 3686 6 -12-2012 και η προηγηθείσα αυτής με αριθμό 

πρωτοκόλλου 3314 1 -11-2012 εισήγηση της υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Σερρών, να μην ισχύσει η εκδοθείσα υπ’ αριθμόν 135/2005 

οικοδομική άδεια προτού αυτή ελεγχθεί  απ ό την Οικονομική Επιτροπή 

και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με το 

άρθρο 94 του Καλλικράτη, όπως αναλυτικά έχουμε παραθέσει  στην 

από 27-11-2012 εξώδικη  δήλωσή μας,  που έχουμε νόμιμα 

κοινοποιήσει προς την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δ ήμου Σερρών και 

νυν υπηρεσία Δόμησης.   

Ο προσφεύγων,  

Εμπορικός Σύλλογος για του πληρεξουσίου δικηγόρου.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 95,  παράγραφος 5 του Συντάγματος και 

του άρθρου 50,  παράγραφος  4 του ΠΔ18/1989 η διοίκηση έχει  

υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τ ις  δικαστικές αποφάσεις και τις  

αποφάσεις του ΣτΕ.  

Από την δέσμευση όμως αυτή της διοικήσεως δεν κωλύεται η 

νομοθετική εξουσία να προβαίνει  με γενικές διατάξεις  για τον εφεξής 

χρόνο σε . .που καταλαμβάνουν και τις  υποθέσεις που είναι εκκρεμείς 

ενώπιον την διοικήσεως συνεπεία ακυρωτικής αποφάσεως.  

 

 

 

Συνεπώς, σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρμοστέο είναι το νομικό 

καθεστώς που ισχύει  κατά τον χρόνο εκδόσεως της νέας διοικητικής 

πράξεως,  εκείνης δηλαδή που εκδίδεται μετά την ακυρωτική απόφαση 

όταν το νομοθέτημα έχει  νομοθετική ισχύ ή προκύπτει  από αυτό ότι  ο 

νομοθέτης δεν ανέχεται εφεξής την εφαρμογή των παλαιών διατάξεων.  

Εν προκειμένω εάν και εκδόθηκε η με αριθμό 27001/2012 

ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, εν τούτοις οι  νέες πράξεις  της διοίκησης 

είναι τόσο η εισήγηση της προϊσταμένης της υπηρεσίας Δόμησης όσο 

και το πρακτικό του ΣΥΠΟΘΑ, ως νέες διοικητικές πράξεις  

μεταγενέστερες της ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ, πρέπει να 

εκδοθούν κατ εφαρμογή της σήμερα  ισχύουσας νομοθεσίας,  . .  ως 

εφαρμοστέο το νομικό καθεστώς που ισχ ύει  κατά τον χρόνο έκδοσής 

τους.   

Επειδή λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιτάσσουν την εκ νέου 

εξέταση της αναθεωρηθείσας υπ αριθμόν 135/2005 οικοδομικής άδειας 

και επειδή σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω προτιθέμεθα, αιτούμαστε:  
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1.  Να ανακληθεί η παρανόμως εκδοθείσα δι οικητική πράξη ήτοι το 

από 23-11-2012 πρακτικό 4 ο  θέμα ΣΥΠΟΘΑ που διαβιβάστηκε 

προς την υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών την 5 -12-2012 

και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3686 6 -12-2012. 

2.  Να ανακληθεί η παρανόμως εκδοθείσα διοικητική πράξη ήτοι και 

με αριθμό πρωτοκόλλου 3314 1 -11-2012 εισήγηση της 

προϊσταμένης της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών.  

3.  Να ελεγχθεί  εκ νέου κατά τις  ισχύουσες διατάξεις  του νόμου του 

Καλλικράτη 3852/11 και Ν4030/11 η αναθεωρηθείσα με αριθμό 

135/ 22-6- 2005 οικοδομική άδεια.  

 

Μετά τιμής,   

Ο Εμπορικός Σύλλογος δια του δικηγόρου του.   

 

 Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ακούσατε αυτά τα οποία 

ανέγνωσα και είναι φυσικά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μια παρατήρηση επί της διαδικασίας θέλω να κάνω. Επειδή 

πριν ο κ.  Σταυρόπουλος ως μέλος και Πρόεδρος ,  εάν θυμάμαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέλος του ΣΥΠΟΘΑ δήλωσε ότι  το αποφασιστικό όργανο . .  ήταν το 

ΣΥΠΟΘΑ, αποφασιστικό όργανο είναι η υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 

Σερρών. Επομένως, θεωρώ σκόπιμο ότι  τουλάχιστον στην συζήτηση 

αυτή θα έπρεπε να είναι και κάποιος εκπρόσωπος από την υπηρεσία 

Δόμησης,  για να δώσει κάποιες απαντήσεις αναφορικά με τις  
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αμφισβητήσεις που έχουμε σε σχέση με όλη την διαδικασία που έχει  

γίνει  και τα έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί.   

 Θεωρώ ότι  τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι εδώ  η κυρία 

Κακαλέτση για να μπορέσουμε,  τουλάχιστον να έχουμε μια διαλογική 

συζήτηση για να καταλάβουμε τι  έχει  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι αφορά τον κ.  Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι μέλος του ΣΥΠΟΘΑ, 

σας ανέφερα από την αρχή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  απλώς γίνει ,  καταρχήν να γίνει  κάτι  αντιληπτό ότι  με βάση την 

συγκεκριμένη  περίπτωση  κάνει   υποχρεωτική γνωμοδότηση.  Δεν 

ήταν  

αποφασιστικό όργανο. Γνωμοδότηση έκανε απέναντι  στην υπηρεσία 

Δόμησης σε σχέση με αυτό που ισχύει .  Τώρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε 

αργότερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσουμε τον λόγο στον δικηγόρου του Εμπορικού Συλλόγου τον κ.  

Χατζηδημητρίου.   

Κος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.  Καταρχήν δεν θα τολμούσα ποτέ,  

Πρόεδρε,  να ξεκινήσω να διαβάσω αυτό το κείμενο και πραγματικά 

σας ευχαριστώ πολύ γιατί  μας γλιτώσατε από αυτόν τον κόπο.  

 Θα προσπαθήσω να το απλοποιήσω γιατί  οι  περισσότεροι από 

εδώ εννοείται,  μάλλον οι  περισσότεροι δεν είναι κανένας νομικός,  

κάποια πράγματα πιθανόν να είναι δύσκολα και κάποιες έννοιες να 

είναι λίγο συγκεχυμένες.   
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 Την διαφορά  την ξέρετε.  Έχει  ξεκινήσει το 2005 με ένα νόμο 

που αφορούσε τότε,  ήταν ο Ν2323/95 περί αγορών, που μιλούσε για 

Νομαρχιακό Συμβούλιο.  Δηλαδή γινόταν έλεγχος από το Νομαρχιακό 

Συμβούλιο στο μέτρο που μπορούσε να οικοδομήσει μια υπεραγορά 

σε πόλη σαν την δική μας,  δηλαδή πόλη με πληθυσμό κάτω από 

100.000 κατοίκους και μέχρι 20 χιλιόμετρα απόσταση από το κέντρο 

αυτής της πόλης.   

 Ήρθε το ΣτΕ τότε,  είχε εκδοθεί πάλι μια απόφαση, δηλαδή η 

ιστορία επαναλαμβάνεται.  Δηλαδή τότε η Πολεοδομία της Νομαρχίας 

εξέδωσε την απόφαση. Μετά από επτά μέρες ο τότε Νομάρχης,  ο κ.  

Παπαπαναγιώτου με προσωπική του πράξη ανακάλεσε την απόφαση 

της Πολεοδομίας,  την πήγε για νομιμοποίηση στο Νομαρχιακό 

Συμβούλιο.  Την προσωπική του απόφαση.  

 Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε τότε την από φαση του κ.  

Νομάρχη και στην συνέχεια αυτό έγινε απόφαση της Πολεοδομίας της 

τότε Νομαρχίας και ανακλήθηκε και επίσημα πλέον  η άδεια που είχε 

εκδοθεί στο πολυκατάστημα.  

 Καταρχήν να επισημάνω κάτι.  Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν έχει  

κάτι  συγκεκριμένο εναντίον  του συγκεκριμένου πολυκαταστήματος.  

Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι κατά οποιασδήποτε υπεραγοράς 

λειτουργίας,  κατασκευής,  δημιουργίας,  οποιασδήποτε υπεραγοράς η 

οποία καταστρέφει το ιστορικό κέντρο.  

 Συνεχίζω. Αυτό εδώ μας οδήγησε στα δικαστήρια.  Δηλαδή 

προσέφυγε η υπεραγορά, το πολυκατάστημα, πήγαμε στα δικαστήρια.  

Σε πρώτο βαθμό δικαζόταν στον Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης,  

δικαιώθηκε για την απόφασή της αυτή η Πολεοδομία με το ιστορικό 

που σας είπα,  από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και από τον Νομάρχη 
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Σερρών, δικαιώθηκε η Νομαρχία τότε και ο Εμπορικός Σύλλογος και 

το Επιμελητήριο που συμμετείχαν στην διαδικασία ως διάδικοι και σε 

δεύτερο βαθμό η υπόθεση κρίθηκε στο ΣτΕ.  

 Μέχρι να δικάσουμε την δική μας υπόθεση στο ΣτΕ το 212 και 

να εκδοθεί η επίδικη απόφαση, π ου συζητάμε τώρα εδώ, είχε ήδη 

κριθεί  το θεμα στο ΣτΕ σε άλλες …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα . .πάνω στα πλήκτρα, διότι  αυτή η δουλειά γίνεται 

συνέχεια.  Συνεχίστε κύριε.    

Κος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

 

 

 

Λοιπόν,  το ΣτΕ έκρινε παρόμο ια διαφορά που προέκυψε στο 

Ηράκλειο Κρήτης και στα Χανιά Κρήτης και έκρινε πριν την δική μας 

διαφορά, πριν την δική μας υπόθεση, έκρινε πως το άρθρο 10 του 

2395 του νόμου που αφορά τις  υπεραγορές,  για να μην αρχίσουμε 

πάλι τους αριθμούς και τους νόμους,  τ ου νόμου που αφορά τις  

υπεραγορές ότι  δινόταν η δυνατότητα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο,  

στο τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο,  το οποίο δεν είχε πολεοδομικές 

αρμοδιότητες να κρίνει  την έκδοση αδειών με μέτρα πάνω από αυτά 

που προέβλεπε ο νόμος,  έκρινε αυτό το κομμάτι ,  αυτή την διάταξη 

την έγκριση αντισυνταγματική. Θεώρησε ότι  το Νομαρχιακό 

Συμβούλιο δεν είχε αυτές τις  δυνατότητες.   Συν κρίθηκε και το ότι  

δεν επιτρέπει  την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας με αυτόν 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  

100 

τον περιορισμό, οπότε γι΄ αυτούς τους δυο λόγους κρ ίθηκε 

αντισυνταγματικός ο νόμος,  η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου.  

 Όπως σας είπα βγήκε απόφαση του ΣτΕ για το Ηράκλειο Κρήτης 

και για τα Χανιά και κατά συνέπεια,  όταν συζητήθηκε η δική μας 

διαφορά, η οποία συζητήθηκε τελευταία,  δηλαδή μετά από δυο 

χρόνια,  όταν συζητήθηκε κατέληξε το ΣτΕ ότι  σε εκτέλεση της 

νομολογίας,  όπως λέγεται,  των αποφάσεων που ήδη υπάρχουν,  θα 

ακολουθεί την ίδια διαδικασία και θεωρεί ότι  και εμείς ,  η Νομαρχία 

Σερρών δηλαδή, κακώς πήρε αυτή την απόφαση, κακώς προέβη στην 

ανάκληση της αδείας.   

 Αυτή η απόφαση και δεν θα μπω στο ιστορικό πότε ήρθε,  εάν 

ήρθε,  εάν ειδοποιηθήκαμε,  εάν έπρεπε να ειδοποιηθούμε,  αυτό θα το 

αφήσουμε στο τέλος,  αυτή η απόφαση μόλις δημοσιεύτηκε φυσικά και 

εκδόθηκε,  να σημειώσω ότι  ο Εμπορικός Σύλλογος δεν έχε ι  λάβει 

ποτέ αυτή την απόφαση ούτε το Επιμελητήριο,  δεν μας έχει  επιδοθεί  

αυτή η απόφαση ακόμη, ειδικά σε μας δεν έχει  επιδοθεί  άλλο από το 

αντίγραφο της απόφασης που πήγαμε και το πήραμε με δική μας 

πρωτοβουλία από το ΣτΕ. Αλλά τυπικά επίδοση δεν έγινε.  Δ ηλαδή 

ουσιαστικά δεν έγινε ακόμη γνωστοποίηση προς τον Εμπορικό 

Σύλλογο ή στο Επιμελητήριο.  Δεν γνωρίζουμε την απόφαση.  

 Αυτή η απόφαση ήρθε κάποια στιγμή στην Πολεοδομία,  σε 

χρόνο που εμείς  δεν το γνωρίζουμε,  αγνοούμε πότε ήρθε στην 

δημοτική υπηρεσία,  στην αντίστοιχη δημοτική υπηρεσία,  στην 

Πολεοδομία του Δήμου Σερρών και έγινε εισήγηση θετική από την 

κυρία Κακαλέτση στο ΣΥΠΟΘΑ για έγκριση προκειμένου να 

αναθεωρηθεί η άδεια που είχε ανασταλεί η αναθεώρησή της λόγω της 

δικαστικής διαδικασίας.   
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 Και τώρα εδώ αρχίζουν τα προβλήματα.  

 Πέρα από το εάν το ξέραμε ή δεν το ξέραμε,  27 Νοεμβρίου 

καταθέσαμε ένα εξώδικο.  Μετά το εξώδικο ενημερωθήκαμε ότι  είχε 

συζητήσει ήδη το ΣΥΠΟΘΑ, μάλλον είχε εισηγηθεί ήδη η κυρία 

Κακαλέτση. Την εισήγηση της κυρίας Κακαλέτση την ε νέκρινε το 

ΣΥΠΟΘΑ και ουσιαστικά η άδεια είχε αναθεωρηθεί,  έχει  

αναθεωρηθεί και βρισκόταν πλέον σε ισχύ.   

 Ποιος είναι ο νομικός μας βασικός ισχυρισμός με απλά λόγια;  

 Το ΣτΕ έκρινε την διαφορά με τις  διατάξεις  του 2005. 

Θεωρούμε ότι  η απόφαση αυτή που πήρε η υπηρεσία του Δήμου, 

ακόμα και ένα την ενέκρινε το ΣΥΠΟΘΑ γιατί  πραγματικά αυτό που 

προσβάλλεται ουσιαστικά είναι η απόφαση της Πολεοδομίας του 

Δήμου. Η απόφαση αυτή θα έπρεπε να ακολουθήσει το τυπικό της 

διαδικασίας του Καλλικρατικού Νόμου που από το 2010 φέρνει  όλες 

αυτές τις  αρμοδιότητες στην Πολεοδομία,  στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής και μάλιστα με ενδιάμεση παρέμβαση την εισήγηση του 

εκάστοτε Τοπικού Συμβουλίου.  Του κάθε Τοπικού Συμβουλίου.   

 Αυτή η διαδικασία δεν ακολουθήθηκε.  Δηλαδή πριν πούμε 

οτιδήποτε για το τι  έγινε,  εάν ενημερωθήκαμε,  εάν δεν 

ενημερωθήκαμε,  εάν σεβαστήκανε στην υπηρεσίες ή όχι  τα 

δικαιώματα του εμπορικού κόσμου και όχι  μόνο του εμπορικού 

κόσμου, των φορέων που τους απασχολεί το συγκεκριμένο ζήτημα, 

γιατί  είναι πολύ σημαντικό και  μετά θα καταναλώσω δυο λεπτά από 

τον χρόνο σας για να πούμε την θέση μας,  γιατί  είναι πάρα πολύ 

σημαντικό,  την πολιτική μας θέση, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία 

που θα ακολουθούνταν για τον οποιονδήποτε από το 2010 και μετά,  

προκειμένου να πάρει μια απλή ά δεια για μια . .  
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 Όχι μια άδεια για μια υπεραγορά, όχι  να θεωρηθεί μια άδεια για 

μια υπεραγορά που τα μέτρα είναι περισσότερα από ότι  είναι τα 

μέτρα των εμπορικών καταστημάτων στο κέντρο της πόλης μας και 

πιθανόν τα μέτρα των εμπορικών καταστημάτων και σε ό λη την 

Περιφέρεια της πόλης μας,  ήρθε με μια εισήγηση έτσι απλά, πήγε 

προς το ΣΥΠΟΘΑ, η οποία εγκρίθηκε από το ΣΥΠΟΘΑ και ενώ από 

το 2010 τα πάντα ελέγχονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 

από τα Τοπικά Δημοτικά Συμβούλια και πέρασε μια άδεια 8.000 

τετραγωνικών μέτρων.  

 Πιστεύω ότι  δεν υπάρχει λόγος να αναπτύξω τι  θα πει  μια άδεια 

8.000 τ.μ.  στα 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης μας και το 

ιστορικό μας αστικό κέντρο. Και αυτά είναι τα δυο λεπτά που θα 

εκμεταλλευτώ από τον χρόνο σας εδώ για να πω κα ι κάποια πράγματα 

που τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα γιατί  είστε δημοτικοί 

άρχοντες.   

 Υπάρχει ένα νομικό κομμάτι που είναι πολλές φορές και 

αδιάφορο για τους περισσότερους . .υπάρχει  όμως και ένα ουσιαστικό 

κομμάτι που είναι ο νόμος πάνω από όλα και αυτ ό είναι επίσης 

νομικό κομμάτι,  είναι οι  λόγοι του δημοσίου συμφέροντος.   

 Όταν μιλάμε για δημόσιο συμφέρον προκύπτει  από τα έγγραφα 

που σας προσκομίζω αλλά μην διαβάζετε τα τυπικά μέσα από τα 

έγγραφα, όταν μιλάμε για δημόσιο συμφέρον είναι ο νόμος πάνω από  

όλα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος νόμος πάνω από τον νόμο που λέει  

ότι  όταν κάτι  είναι αντίθετο στο δημόσιο συμφέρον,  αυτό ακυρώνεται 

ακόμη και εάν είναι νόμιμο.  

 Το επαναλαμβάνω, ακόμη και εάν είναι νόμιμο. Εκεί δεν 

υπάρχει τυπική διαδικασία,  δεν υπάρχει κ αμία υπηρεσία,  κανένας 
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υπάλληλος που μπορεί να βγει  πάνω από το δημόσιο συμφέρον.  Ούτε 

καν νόμος.  Και νόμιμη πράξη λόγοι δημοσίου συμφέροντος το 

επιβάλλουν,  μπορεί να ανακληθεί.  Αυτό είναι έτσι ακριβώς όπως το 

λέω, είναι έτσι ακριβώς με αποφάσεις από το Στ Ε για να 

καταλήξουμε στο μεγαλύτερο.  

 Έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα με τις  μικρές κυβερνήσεις 

που είναι οι  Δήμοι μετά τον Καλλικρατικό νόμο του ΄10.  Είστε μια 

μικρή κυβέρνηση. Δεν μπορεί να πει  κανένας το τι  θα γίνει  και το τι  

θα κάνουμε στην πόλη μας.  Κανένας.   

 Πριν πάμε στους λόγους δημοσίου συμφέροντος αυτό που 

ζητάμε και κλείνω, γιατί  θα μιλήσουν και πολλοί άλλοι,  συνάδελφοι 

και αγαπητοί φίλοι,  δεν το ζητάω μόνο σαν δικηγόρος,  το ζητάω και 

σαν Σερραίος,  θα πρέπει και είμαι βέβαιος γι΄ αυτό,  καταρχή ν είμαι 

βέβαιος ότι  όλοι εσείς  εδώ πέρα εκπροσωπείτε τα συμφέροντα των 

Σερραίων πολιτών, ακόμη και εάν αντιδικείτε . .μερικές φορές και το 

χαιρόμαστε όλοι και μακάρι μέσα από την αντιδικία να βγαίνουν 

θετικά αποτελέσματα.  

 Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουμ ε είναι υπάρχει και 

νόμιμα το δικαίωμα να ανακαλέσετε μια απόφαση που είναι 

παράνομη, διότι  από το ΄10 και μετά υπάρχει μια εντελώς 

διαφορετική διαδικασία,  η οποία δεν ακολουθήθηκε,  δυστυχώς, από 

τις  υπηρεσίες.   

 Δεν κατηγορώ κάποιον από τις  υπηρεσίες προσ ωπικά, λέω ότι  

λειτούργησαν εντελώς υπηρεσιακά, όμως η φύση και η θέση του 

Δημοτικού Συμβουλίου είναι να ελέγχει  ακριβώς τις  περιπτώσεις που 

λειτουργεί  κάποιος υπηρεσιακά και δεν λαμβάνει υπόψη του το 

δημόσιο συμφέρον και κατά συνέπεια το βασικότερο και το  υπέρτατο 
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νόμο έναντι  όλων, το συμφέρον των Σερραίων πολιτών και όλων των 

φορέων που έχουν έρθει  εδώ πέρα και έχουν παρασταθεί σήμερα εδώ 

και ζητούν από εσάς να κάνετε το απλό και το αυτονόητο,  να 

ακολουθηθεί η διαδικασία η τυπική που ισχύει  μετά το ΄10 στ ις  

μικρές κοινωνίες των Καλλικρατικών Δήμων.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε κάποιον άλλο. Εάν θέλει  ο κ.  Παρασκευιώτης ή ο 

Πρόεδρος του …Επιλέξτε εσείς .   

Κος   :  

Ο κ. Παρασκευιώτης και μετά οι  Πρόεδροί μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Παρασκευιώτης.   

Κος ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ:  

 

 

 

Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας.  Θέλω 

να ξεκαθαρίσω ότι  η παρουσία όλη αυτή των ανθρώπων εδώ μέσα δεν 

είναι ένας μοχλός πίεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου 

να λάβει μια συγκεκριμένη απόφαση. Δείχ νει  το ενδιαφέρον που 

υπάρχει  στην τοπική κοινωνία για την συγκεκριμένη εξέλιξη.   

 Θα προσπαθήσω  να είμαι,  ο λόγος μου να είναι όσο το δυνατόν 

πιο συμπυκνωμένος γίνεται και να μιλήσω όσο το δυνατόν πιο απλά 

γίνεται,  διότι  στην συγκεκριμένη περίπτωση έχου ν εφαρμογή 

δύσκολες νομικές έννοιες προκειμένου να γίνει  κατανοητό από όλους 

σας τι  ακριβώς έχει  γίνει ,  ποιες είναι οι  παρανομίες τις  οποίες έχουμε 
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διαπιστώσει και ζητούμε την ανάκληση συγκεκριμένων αποφάσεων. 

Θα προσπαθήσω να τα απλοποιήσω όλα αυτά.  

 Θα κάνω μια γενική παρατήρηση λέγοντας το εξής:  ότι  η αρχή 

της νομιμότητας δεν μπορεί να εφαρμόζεται αλά κάρτ.  Ούτε όμως η 

αρχή της νομιμότητας που διέπει  την λειτουργία της ίδιας της 

διοίκησης,  γιατί  και εσείς  είστε,  πέρα από πολιτικοί εκπρόσωποι 

είστε και δ ιοίκηση, ένα διοικητικό όργανο, δεν μπορεί να γίνεται με 

βάση το περί δικαίου αίσθημα.  

 Δηλαδή είναι καλό να ανοίξει  ένα πολυκατάστημα, δεν είναι 

καλό να ανοίξει  ένα πολυκατάστημα, είμαστε σε μια φάση που 

αντιμετωπίζουμε προβλήματα, πρέπει να γίνονται επε νδύσεις και τα 

λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι.   

 Θα ασχοληθώ με την διαδικασία με την οποία φτάσαμε μέχρι 

εδώ, τις  πράξεις  που έγιναν,  θα σας πούμε ακριβώς ποιες είναι οι  

παρανομίες οι  διοικητικές και για ποιο λόγο πρέπει να ανακ ληθούν.   

 Καταρχήν ξεκινάμε από το εξής:  όλη η υπόθεση ξεκινάει  από 

τον Οκτώβριο του ΄12 με το που εκδίδεται η απόφαση του ΣτΕ. Μια 

ολιγοσέλιδη απόφαση με την οποία ανακαλείται η τότε απόφαση του 

Νομάρχη που είχε γίνει  αναφορά μέχρι το άρθρο 10,  το οποίο σ ας το 

εξήγησε ο κ.  Χατζηδημητρίου πολύ αναλυτικά, τα είπα αυτά, να μην 

τα επαναλαμβάνω.  

 Η συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει  να κάνει  σε καμία περίπτωση 

με την παράταση της άδειας την οποία η υπηρεσία Δόμησης του 

Δήμου Σερρών αποφάσισε.  Η υπηρεσία Δόμησης,  η οποία είναι ο 

καθρέπτης του τρόπου λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, αποφάσισε 

την παράταση άδειας της εταιρείας,  διότι  η άδεια αυτή έληξε το 
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2009. Έχει τετραετή ισχύ,  ξεκίνησε το 2005, ανακλήθηκε αλλά έληξε 

το 2009.  

 Όταν λοιπόν βγήκε η απόφαση από το ΣτΕ τον Οκτώβριο,  ήρθε 

η εταιρεία Jumbo  και έκανε μια αίτηση στον Δήμο Σερρών 

προκειμένου να έχει  εφαρμογή μια συγκεκριμένη διάταξη. Η διάταξη 

6,  παράγραφος 11,  του Ν4030/2011 που αναφέρεται στον τρόπο με 

τον οποίο χορηγούνται οι  άδειες δόμησης.   

 Ήταν εσκεμμένος ο τρόπος με τον οποίο ζήτησε η εταιρεία 

Jumbo την εφαρμογή αυτής της διάταξης,  διότι  προσπερνούσε την 6,  

παράγραφος 4,  η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι  όταν ζητείται 

παράταση της άδειας για λόγους αναθεώρησης,  τότε πέρα από την 

αίτηση που πρέπει να κάνει  ο αιτών, αυτός που την ζητάει,  πρέπει να 

γίνει  από την αρμόδια υπηρεσία,  δηλαδή την υπηρεσία Δόμησης και 

αυτοψία,  πράγμα που από τα διοικητικά έγγραφα τα οποία έχουμε,  

δεν έγινε ποτέ.   

 Επομένως η πρώτη παρανομία είναι το γεγονός ότι  ουδέποτε η 

υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών δεν έκανε αυτοψία.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παράταση της ίδιας της άδειας.   

 Στην συνέχεια,  όταν η κυρία Κακαλέτση πήρε την έγκριση και 

ζήτησε,  με βάση το 6,  παράγραφος 11 από το ΣΥΠΟΘΑ να 

προχωρήσει σε υποχρεωτική γνωμοδό τηση για την συγκεκριμένη 

περίπτωση, το ΣΥΠΟΘΑ γνωμοδότησε με βάση την εισήγηση της 

κυρίας Κακαλέτση και κατόπιν η κυρία Κακαλέτση σαν,  να με 

συγχωρείτε,  χρησιμοποιώ το όνομά της σαν προϊσταμένη της 

υπηρεσίας Δόμησης,  δεν είναι κάτι  προσωπικό με την κυρία 

Κακαλέτση, ούτε και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι  δεν θεωρούμε ότι  

υπάρχει  από την πλευρά της οποιαδήποτε σκοπιμότητα.  
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 Στην συνέχεια λοιπόν η υπηρεσία δόμησης εκδίδει  την απόφαση 

με την οποία παρατείνεται η άδεια και αποφασίζεται η συνέχιση των 

οικοδομικών εργασιών.  

 Αυτό λοιπόν που εμείς  θεωρούμε ότι  είναι παράτυπο και 

παράνομο, είναι το πραγματικό γεγονός της συνέχισης των 

οικοδομικών εργασιών.  

 Εναντίον της απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ, εδώ είναι μια πολύ 

συγκεκριμένη παρατήρηση την οποία πρέπει να την καταλάβετε,  

κάνουν προσφυγή, όπως λέει  το άρθρο 33 και 34 του νόμου σε σχέση 

με τις  άδειες δόμησης,  η οποία προσφυγή πρέπει να συζητηθεί σε 30 

μέρες.  Όμως  η προσφυγή αυτή εξετάζει  μόνο λόγους νομιμότητας.  

Δεν εξετάζει  λόγους που έχουν να κάνουν με τα πραγματικά 

περιστατικά.   

 Εδώ, κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι,  

έχουμε ένα συγκεκριμένο πραγματικό γεγονός,  ότι  μια εταιρεία 

σύμφωνα με μια άδεια,  η οποία είναι παράνομη και εκδόθηκε 

πλημμελώς,  παρά  τον νόμο,  έχει   πάρει  από τον Δήμο Σερρών, από  

 

την υπηρεσία Δόμησης μια άδεια για συνέχιση οικοδομικών 

εργασιών.  

 Αυτή η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών δεν είναι ένα 

νομικό γεγονός,  είναι ένα πραγματικό γεγονός που η προσφυγή μας 

στο ΣΥΠΟΘΑ δεν μπορεί να το κρίνει .  Αυτό μπορεί να το κρίνει  

μόνο η υπηρεσία Δόμησης ή εσείς  ως Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα σε σας και ζητάμε το εξής:  ζητάμε 

να ανακαλέσετε την απόφαση της υπηρεσίας Δόμησης σύμφωνα με 

την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών. 
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Είστε καθ’ ύλην αρμόδιο όργαν ο με βάση το 73,  παράγραφος 3 είστε 

το Δημοτικό Συμβούλιο έχει  την δυνατότητα ακόμα και να υπεισέλθει 

αποκλειστικά σε αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  έχετε 

την δυνατότητα ως Δημοτικό Συμβούλιο και ιεραρχικά ανώτερο από 

την υπηρεσία Δόμησης,  η οποία είναι υφιστάμενή σας,  να 

ανακαλέσετε την συγκεκριμένη πράξη και να αποφασίσετε την 

επανάληψη των πράξεων αυτών.  

 Ο βασικός μας ισχυρισμός είναι αυτός,  ότι  πρέπει οπωσδήποτε 

να γίνει  ανάκληση της απόφασης της κυρίας Κακαλέτση, με την 

οποία αποφασίζεται  η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών.  

 Το πρώτο σκέλος λοιπόν είναι ότι  αυτή η απόφαση είναι 

παράνομη.  

 Πάμε στο δεύτερο σκέλος της παρανομίας.   

 Τόσο το Επιμελητήριο όσο και ο Εμπορικός Σύλλογος στην 

υπόθεση αυτή με την διαφορά που είχαμε με την εταιρεί α Jumbo, 

εκπροσωπήθηκαν νόμιμα με παρέμβαση του Διοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης και το δικαστήριο εκείνο,  όπως και το ΣτΕ, 

αποφάσισαν ότι  είχαμε άμεσο έννομο συμφέρον.   

 Το μεν Διοικητικό Εφετείο μας δικαίωσε,  το δε ΣτΕ απέρριψε,  

δέχθηκε την αίτηση ακύρωσης της εν λόγω εταιρείας για τυπικούς 

λόγους,  χωρίς,  επαναλαμβάνω, η αίτηση αυτή να έχει  να κάνει  καμία 

σχέση με την παράταση και την διαδικασία,  όπως αυτή υπάρχει 

σήμερα.  

 Είχαμε λοιπόν άμεσο έννομο συμφέρον να γνωρίζουμε ποια 

είναι η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής.  Αυτό δεν έγινε ουδέποτε.  

Υπήρχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες εκπροσώπων του Εμπορικού 
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Συλλόγου με την αρμόδια υπηρεσία,  στην οποία ουδέποτε δόθηκαν 

απαντήσεις.   

 Ξεκίνησε μια διοικητική διαδικασία εκ των ενόντων, με 

αιτήσεις από την εταιρεία Jumbo, η οποία προσπάθησε να περάσει 

όσο το δυνατόν πιο ήσυχα στην συγκεκριμένη περίπτωση και να 

λάβει την εν λόγω άδεια.   

 Μέχρι και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου ενημερώθηκε δέκα 

μέρες μετά την έκδοση της απόφασης από την κυρία Κακαλέτση, από 

την υπηρεσία Δόμησης στις  10 Δεκεμβρίου,  όπως προκύπτει  από 

συγκεκριμένα έγγραφα, ο οποίος βέβαια,  έχοντας βγει  η απόφαση 

αυτή και κάνοντας την δική του προσωπική εκτίμηση, είπε ότι  

υπάρχουν οι  λόγοι προκειμένου να συνεχιστούν οι  διαδικασίες 

αναφορά με την παράταση της άδειας.   

 Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι  ουδέποτε εμείς  κληθήκαμε.  Ο λόγος 

της προηγούμενης ακρόασης από συνταγματικά εμφανίζεται και μέσα 

από τον Κώδικα της Διοικητικής Διαδικασίας,  τον οποίο φυσικά 

τηρείται και εσείς  σαν διοικητικό όργανο και έχει  να κάνει  με τα 

άρθρα 6 και 21 του Ν2690/99.  Αυτό λοιπόν είναι ο δεύτερος λόγος.   

 

 

 

 Πάμε και στον τρίτο λόγο,  τον τρίτο λόγο ο οποίος είναι για 

μας ευρύτερης σημασίας αλλά και πάλι έχει  να κάνει  με τον τρόπο 

που θα λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος Σερρών σ ε 

σχέση με την επίδικη περίπτωση. Με την συγκεκριμένη περίπτωση.  

 Έχει να κάνει  με την ίδια την ισχύ της άδειας μετά την έκδοση 

απόφασης από το ΣτΕ. Ήδη με τον Καλλικρατικό νόμο με τον 3862 οι  
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αρμοδιότητες της Πολεοδομίας όλες εκχωρήθηκαν από την τότε 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στον Δήμο Σερρών. Στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής.  Αρμόδια για την συγκεκριμένη περίπτωση, για τον 

τρόπο με τον οποίο εκδίδονται οι  οικοδομικές άδειες είναι η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.   

 Ο νόμος ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός,  ο 2323, ήταν 

νόμο του ΄95.  Επακολούθησε ο νόμος του 2005 και ακολούθως 

επακολούθησε και μια υπουργική απόφαση του 2011. Όλα αυτά δεν 

λήφθηκαν υπόψη και η τελευταία υπουργική απόφαση από το ΣτΕ.  

 Θεωρούμε λοιπόν ότι  πέρα από την ανάκληση της 

συγκεκριμένης πράξης,  το Δημοτικό Συμβούλιό σας έχει  την 

δυνατότητα να στείλει  για επεξεργασία την συγκεκριμένη άδεια στην 

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του άρθρου 94,  εάν θυμάμαι καλά, 73,  του 

73 παράγραφος 1.  Έχει την δυνατότητα να στείλει  στην Επιτροπή το 

73,  παράγραφος 1,  τουλάχιστον για να δει  εάν συντρέχουν οι  

προϋποθέσεις προκειμένου και εάν οι  διαδικασίες την οποία 

ακολούθησε,  σε ότι  αφορά την έγκριση της άδειας,  ήταν ορθές.   

 Εμείς λοιπόν σήμερα ενώπιόν σας ζητάμε το εξής και νομίζω 

ότι  είναι κάτι  πολύ απλό και είναι ευνόητο.  Υπάρχει ένα τόσο 

σοβαρό θέμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες για μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία θέλει  να . .σε 9.000 τ.μ.  και οι  

συγκεκριμένες οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν με μια παράτυπη, 

παράνομη και πλημμελή απόφαση.  

 Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει αυτή την 

απόφαση και να ζητήσει την επανάληψη των διαδικασιών. Είναι 

πραγματικό γεγονός η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών. Έχετε 

την δυνατότητα με μια ανάκληση της συγκεκριμένης πράξης να 
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δώσετε την εντολή στην υπηρεσία Δόμησ ης να επαναλάβει όλη την 

διαδικασία.   

 Είναι βασικές αρχές στον χώρο του Διοικητικού Δικαίου.  Θα 

γνωρίζετε.  Έχουν να κάνουν με την χρηστή και εύρυθμη λειτουργία 

της Διοίκησης.  Έχουν να κάνουν με την προστασία της νομιμότητας.  

Εφόσον υπήρχαν παρατυπίες οι  οποίες είναι εξόφθαλμες έχεις  την 

δυνατότητα να το κάνεις .  

 Δεν θα μπω καθόλου σε ουσιαστικούς λόγους.  Εδώ δεν ήρθαμε 

εμείς  να σας πούμε ότι  πράγματι λόγοι δημοσίου συμφέροντος 

επιβάλλουν να μην ανοίξει  το κατάστημα. Είναι και αυτοί.  Θα σας τα 

πουν οι  Εμπορικοί Σύλλογοι.  Εκπροσωπώ αυτή την στιγμή ανθρώπους 

πάνω από 2.000 πολίτες,  σχεδόν το σύνολο των Σωματείων 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της περιοχής,  όπως και ο κ.  

Χατζηδημητρίου.  Έχουμε την άποψη ότι  το θέμα της ανάκλησης 

περνάει από εσάς.   

 Και κάτι  ακόμα. Επειδή η εταιρεία Jumbo έχει  φτάσει απέναντί  

μας σε μια,  έχει  επιδείξει  τον τελευταίο καιρό μια πολύ εχθρική 

διάθεση απειλώντας με μηνύσεις,  με αγωγές,  μάλιστα υπήρξαν πολλοί 

δημοτικοί σύμβουλοι από εσάς που στο περιθώριο του Δημοτικού 

Συμβουλίου τις  προηγούμενες μέρες έλεγαν ότι  εάν εμείς  θα έχουμε 

κάποιο πρόβλημα.  

 Απείλησαν για εφαρμογή του 259 για παράβαση καθήκοντος 

των ανθρώπων του Δημοτικού Συμβουλίου,  για διαφυγόντα κέρδη. 

Απείλησαν για αποζημίωση εκ μέρους της δημοτικής αρχής.  Υπάρχει 

η αρχή της νομιμότητας και ο νόμος που πρέπει να εφαρμόσετε.  

Αυτοί οι  λόγοι είναι υπέρτεροι από αυτά τα οποία λέει  η εταιρεία 

Jumbo. 
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 Η εταιρεία Jumbo δεν εφάρμοσε τον νόμο στην συγκεκριμένη 

περίπτωση. Πράγματι,  υπάρχει  μια απόφαση του ΣτΕ που την 

δικαιώνει αλλά με συγχωρείτε,  αλλά δεν έχει  καμία απολύτως σχέση 

η απόφαση αυτή με τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να 

παραταθεί η άδεια.   

 Δεν είναι δυνατόν η υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών, 

διοικητικό όργανο, το οποίο εφαρμόζει  το άρθρο 6,  παράγραφος 11 

του καινούργιου νόμου, του Ν4031/2011, και στέλνει  την 

συγκεκριμένη υπόθεση για υποχρεωτική γνωμοδότηση στο ΣΥΠΟΘΑ 

να μην εφαρμόζει  τέσσερις παραγράφους πιο πάνω την ίδια διάταξη, 

το ίδιο άρθρο, το οποίο ζητάει,  απαιτεί  από το διοικητικό όργανο να 

κάνει  αυτοψία.   

 Για όλους αυτούς τους λόγους έχω την αίσθηση ότι  έχετε την 

δυνατότητα να προχωρήσετε σε ανάκληση και δεν υπάρχει κανένας 

κίνδυνος ανησυχίας να αποβάλει το Δημοτικού Συμβουλίου για 

οτιδήποτε,  διότι  δεν αντιστρατεύεστε την απόφαση του ΣτΕ, την 

σέβεστε όπως την σεβόμαστε και εμείς ,  όμως άλλο το ζήτημα της 

παράτασης και της ανάκλησης της πράξης αυτής και άλλο το ζήτημα 

της εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου τον κ.  

Κεχαγιά.  Παρακαλώ κύριε Κεχαγιά.   

Κος ΚΕΧΑΓΙΑΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  αρχηγοί της αντιπολίτευσης,  

κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι καλησπέρα. Με αφορμή αυτά που είπαν 

οι  νομικοί μας σύμβουλοι δεν θα σταθώ εδώ, θα σταθώ στο ότι  το 

Δημοτικό σας Συμβούλιο έχει  ρόλο και πολιτικό και αποφασι στικό 

και θα ήθελα να σας πω κάποιες σκέψεις που ομόφωνα έχουμε 

εγκρίνει  στο Δ.Σ. μας και πως βλέπουμε πολιτικά πλέον τα ζητήματα, 

γιατί  τα ζητήματα είναι καθαρά πολιτικά.   

 Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι,  ιδρύθηκε το ΄19 και είναι η 

παλαιότερη οργάνωση της χώρας και από την αρχή η στρατηγική μας 

θέση ήταν πάντα ενάντια στις  πολυεθνικές,  στους Ομίλους στις  

υπεραγορές,  στις  αλυσίδες και στα πολυκαταστήματα, γιατί  αυτές 

διαλύουν τον κοινωνικό ιστό και ρημάζουν πραγματικά την αγορά.  

 Ο σκοπός μας και ο στόχος μας  είναι η προστασία και ο αγώνας 

για την προστασία των μικρών εμπόρων, των αυτοαπασχολούμενων 

και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι  οποίες βιώνουν όλα αυτά τα 

χρόνια και αυτό το διάστημα το τελευταίο την μεγάλη οικονομική 

κρίση.  

 Χρόνια τώρα όμως, γιατί  πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα πλέον 

τώρα, όλο το πολιτικό κατεστημένο δημιούργησε το νομικό πλαίσιο 

εκείνο,  όπου αναπτύχθηκαν όλες αυτές οι  μεγάλες υπεραγορές και οι  

πολυεθνικές και οι  οποίες διείσδυσαν στην χώρα μας.  Τους 

διευκόλυναν.  Ναι,  αυτή είναι η αλήθεια .   

 Όλοι αυτοί λοιπόν,  οι  εταιρείες,  οι  πολυεθνικές και τα λοιπά, 

δεν ήρθαν στην χώρα για να πάρουν ένα μικρό κομμάτι από τον τζίρο 

της αγοράς.  Τα θέλουν όλα. θέλουν όλο τον τζίρο.   

 Όλες αυτές οι  εταιρείες δεν ήρθαν να πάρουν ένα μικρό 

κομμάτι από την αγοραστική δύναμη που πλέον έχει  περιοριστεί ,  τα 
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θέλουν όλα. Όλοι αυτοί είναι οι  εφοπλιστές,  είναι οι  τραπεζίτες,  

είναι μεγάλοι εμπορικοί κολοσσοί,  οι  οποίοι  δεν είναι μόνο ότι  

θέλουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να περάσουν και να 

διαμορφώσουν ένα πλαίσ ιο για να περνάν τους νόμους,  ουσιαστικά 

προωθούν και αποφασίζουν και έχουν εντολοδόχους που πραγματικά 

αποφασίζουν γι΄ αυτούς.   

 Έτσι λοιπόν τα δίνουν,  αυτοί τα θέλουν όλα και εμείς ,  

ουσιαστικά η κοινωνία όλο αυτό το διάστημα, ο κρατούντες τους τα 

δίνουμε  όλα. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό έγινε.  Γι΄ αυτό και γίνεται 

αυτό το πράγμα με ανεξέλεγκτα τετραγωνικά που κτίζονται στις  

επαρχιακές πόλεις και πραγματικά δημιουργούν και στις  μικρές 

επιχειρήσεις και δημιουργούν αυτά τα λουκέτα που δημιουργούνται 

όλο αυτό το διάστημα.  

 Αυτή λοιπόν η επιθετική πολιτική των Ομίλων και των καρτέλ 

πρέπει να σταματήσει και εδώ είμαστε εμείς  να τους σταματήσουμε.  

Αυτός είναι ο ρόλος ο πολιτικός μας και ο αποφασιστικός.  Όλη η 

κοινωνία είναι απέναντι  σε αυτούς τους λίγους γιατί  εμείς  είμαστε οι  

πολλοί.  Και αυτό αποδεικνύεται και σήμερα εδώ με την παρουσία 

όλων αυτών που πραγματικά έχουν ανησυχίες για το μέλλον και τι  θα 

γίνει  το επόμενο διάστημα.  

 Πρέπει να ξέρετε όλοι ότι  η Σερραϊκές επιχειρήσεις όλα αυτά 

τα χρόνια  στήριζαν   και  την   κοινωνική  πολιτική  του  Δήμου και 

της  

 

 

Εκκλησίας και πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις με κάθε τρόπο. 

Απεναντίας όλοι αυτοί οι  Όμιλοι που ήρθαν στην χώρα μαζεύουν τα 
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χρήματα από την αγορά ουσιαστικά και τα στέλνουν στο εξωτερικό.  

Αυτή είναι  η πραγματικότητα.  

 Και για το θέμα των θέσεων εργασίας,  οι  όποιες θέσεις 

εργασίας αφήνουν αυτό είναι ένας μύθος,  γιατί  πραγματικά και 

κλεισμένες είναι και κακοπληρωμένες.   Ξέρετε τι  γίνεται με όλο αυτό 

το διάστημα τις  ατομικές συμβάσεις και τα λοιπά.  

 Και από την άλλη μεριά με βάση την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, που 

λέει  ότι  πραγματικά οι  λίγες θέσεις εργασίας που προσφέρουν τα 

πολυκαταστήματα, αυτές που χάνονται από μικρές επιχειρήσεις είναι 

πάρα πολλές σε σχέση με τα πολυκαταστήματα με τις  θέσεις που 

δημιουργούν.   

 Άρα λοιπόν,  εμείς  πιστεύουμε και δεν θα αναφερθώ, δεν θα 

αναφερθούμε μάλλον στα λάθη που έγιναν στο παρελθόν,  γιατί  όλοι 

έχουμε ευθύνες.  Παράδειγμα, στήνονταν εκδρομές από τους 

εκπαιδευτικούς για να πηγαίνουν εκδρομές στο Μακεδονία Κόσμος 

για να πηγαίνουν εκεί  μαθητές ή στήνονται εκδρομές που ακόμα και 

τώρα μπορεί να γίνεται αυτό από τα ΚΑΠΗ για να πηγαίνουν για 

ψώνια στην Βουλγαρία.  Όλοι έχουμε ευθύνες γι΄ αυτά.   

 Λοιπόν,  αυτό που ζητάμε σήμερα και γι΄ αυτό βρεθήκαμε εδώ, 

χωρίς να υπάρχει μικροκομματική και πολιτική εκμετάλλευση από 

κανέναν,  θα πρέπει όλοι εδώ ενωμένοι να βάλουμε το ζήτημα του 

δημοσίου συμφέροντος και πραγματικά δημόσιο συμφέρον είναι αυτό 

που επικαλούμαστε σήμερα ότι  μέσα από αυτή την διαδικασία θα 

κλείσουν δεκάδες καταστήματα και θα υπάρξουν πάρα πολλές θέσεις 

ανεργίας και γι΄ αυτό και ζητάμε και ερχόμαστε σήμερα εδώ στο 

Δημοτικό σας Συμβούλιο,  μιας και παίζετε έναν πραγματικά . .  ρόλο, 

γιατί  είστε μια μικρή κυβέρνηση, θα μπορούσα να πω, με την 
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δυνατότητα που σας δίνει  και ο Καλλικράτη ς,  να σταθείτε δίπλα στον 

αγώνα και στην αγωνία και στην κραυγή αγωνίας που εκφράζουν όλοι 

οι  έμποροι της πόλης και του Νομού, γιατί  πραγματικά είμαστε και 

σε μια δεινή οικονομική θέση. Ο Νομός είναι στην τελευταία θέση.  

Αυτό το ξέρετε.   

 Θέλουμε πραγματικά να σταθείτε δίπλα μας,  γιατί  ακριβώς το 

ζήτημα είναι πολιτικό.  Αυτά ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πάρουν τον λόγο τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου. Υπάρχει 

εκπροσώπηση από τον Πρόεδρο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  . .  την ουσία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν θέλουμε  πολυκατάστημα. Τελείωσε.  Γιατί  μας κουράζετε;  Να 

ψηφίσουμε.  

Κος   :  

Για πρώτη φορά έχουμε την τιμή τόσο κόσμο, τον εμπορικό κόσμο, 

τα αδέλφια σας,  να μας φιλοξενείτε και ευχαριστούμε.  Υπάρχει μια 

σειρά.  Είναι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας,  έγινε μια Συντονιστική 

Επιτροπή Αγώνα. Είναι ο κ.  Κοτρώνης,  ο συνάδελφός σας.  Από εκεί  

και πέρα δεν ξέρω και εγώ και οι  συνάδελφοί μου, ως πρώην 

Πρόεδρος που είχα συμμετοχή στον τότε αγώνα, μια γρήγορη 

τοποθέτηση.  

 Κατά την ταπεινή μου άποψη σας καταλαβαίνω ότι  είστε 

κουρασμένοι,  πρέπει να μας ακούσετε.  Είμαστε φίλοι σας,  είμαστε 
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συμπολίτες σας.  Πονάμε σήμερα. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο, 

διότι  εσείς  αποφασίζετε.  Εάν κρίνετε κάτι  διαφορετικό καταδικάστε 

μας.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα πράγματι όλους σας να περιοριστούμε,  διότι  επί  της 

ουσίας έχουν ήδη τοποθετηθεί οι  δυο νομικοί εκπρόσωποι του 

εμπορικού κόσμου και του Εμπορικού Συλλόγου και νομίζω ότι   τα 

είπαν τόσο ξεκάθαρα και ο Πρόεδρος,  φυσικά, που μίλησε 

προηγουμένως.  

 Εάν ξεκινήσουμε ότι  και εγώ θέλω και εγώ θέλω, θα 

πλατειάσουμε τότε και θα χαθεί η πραγματική ουσία του θέματος.  

Θέλω να με καταλάβετε.   

 Όμως επειδή δεν μπορούμε να στερήσουμε το δικαίωμα από τον 

εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας,  θα του δώσουμε πέντε λεπτά του 

ανθρώπου να  τοποθετηθεί και αυτός και θα κλείσουμε εκεί .   

Κος   :  

Πρόεδρε υπάρχει και ο κ.  Κοτρώνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Ο κ.  Κοτρώνης θα μιλήσει έτσι και αλλιώς.  Λοιπόν,  

θέλω να σεβαστείτε λίγο την διαδικασία για να γίνουν πιο 

περιεκτικοί και πιο ουσιαστικοί.   

Κος   :  

Να μιλήσει και ένα μέλος.  Συνάδελφοι μπορούμε να μιλήσουμε 

επιτέλους ως μέλος της συντονιστικής;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.  Ένα πεντάλεπτο.  Και ένα 

μέλος της Συντονιστικής.  Εσείς θα μιλήσετε;  Ωραία.   Τον λόγο…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πλατειάσουμε.  Παρακαλώ.  

Κος   :  

Βλέπω και ακούω ότι  όλος ο εμπορικός κόσμος εναποθέτει  τις  

ελπίδες του στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Για όλη αυτή την ιστορία 

ακούγεται ένα όνομα Κακαλέτση. Ευθύνες δεν υπάρχουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην το προσωποποιήσουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ.   

Κος   :  

Οι πληροφορίες του διαδρόμου, δηλαδή δεν έχουν την δύναμη και το 

σθένος να πούνε εδώ, εγώ ρωτώ προσωπικά ευθύνες δεν υπάρχουν για 

όλη αυτή την ιστορία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας παρακαλούσα να μην κάνουμε λαϊ κό δικαστήριο εδώ μέσα. 

Σεβαστείτε λίγο την θέση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος   :  

Μια τοποθέτηση έκανα μόνο. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.  Παρακαλώ τον κ.  Ρούσσο.  

Κος ΡΟΥΣΣΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμ βουλοι,  εγώ θα 

ξεκινήσω διαφορετικά και εκπροσωπούμε 12.500 επαγγελματίες.  

Δυστυχώς  αυτή την  στιγμή έχουμε μείνει  9.600. Πάμε για  αφανισμό  
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και ένα τέτοιο πολυκατάστημα βλέπετε εδώ ήρθε όλος ο εμπορικός 

κόσμος,  για να προστατεύσουν τι ;  Τα παιδιά τους,  το μέλλον των 

παιδιών τους.   

 Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα ειδικό κομμάτι και σε μια 

ευαισθησία προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Με προσοχή, με 

μεγάλη προσοχή ζητάμε την νομιμότητα. Δεν ζητάμε τίποτα 

περισσότερο.  

 Αυτή την στιγμή τα καταστήματα του Νομού Σερρών ξέρετε 

πάρα πολύ καλά, έχουν βρεθεί  πάρα πολλές φορές με τον κ.  Δήμαρχο, 

ξέρετε πολύ καλά ότι  πάνε προς καταστροφή. Εάν αυτό το 

πολυκατάστημα, εμείς  δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης,  είμαστε υπέρ 

της νομιμότητας.  Αυτή την στιγμή δεν έχει  από που θενά τοποθετηθεί 

νομικά ή θα έλεγα με όλη την ευχέρεια που έχουμε,  να ασχοληθεί 

όποια υπηρεσία . .να ασχοληθεί σοβαρά, να ασχοληθεί με το 

αντικείμενο,  να ασχοληθεί με τα έγγραφα, να ασχοληθεί μόνο με το 

αντικείμενο αυτό σοβαρά και ας έπαιρνε την συγκεκριμέν η άδεια το 

συγκεκριμένο πολυκατάστημα.  

 Θα ήθελα να ζητήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο εάν μπορεί 

και έχει  την δυνατότητα να σταθεί δίπλα στους επαγγελματίες,  οι  

οποίοι  περνάνε πάρα πολύ δύσκολες μέρες.  Μέχρι τέλος της χρονιάς,  

σας διαβεβαιώνω από τους 9.500 επαγγελματίες που έμειναν στον 

Νομό, θα υπάρχουν στάση πληρωμών διότι  δεν θα έχουν την 

δυνατότητα να πληρώσουν τα ασφάλιστρά τους.   

 Μέχρι στιγμής ο Οργανισμός μας έχει  να εισπράξει από 650.000 

επαγγελματίες το ΤΕΒΕ. Όλοι είμαστε 950, καταλαβαίνετε …  Το 

70% αυτή την στιγμή δεν έχει  να πληρώσει τα ασφάλιστρά του.  Εάν 

αυτό το πολυκατάστημα λειτουργήσει με τα συγκεκριμένα μέτρα, 
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προηγουμένως ακούσαμε για 8.000 τ.μ. ,  καταλαβαίνετε γιατί  μιλάμε.  

Θα μείνουν όλοι αυτοί οι  επαγγελματίες εδώ, τα παιδιά σας,  τα 

παιδιά μας στον δρόμο. Δεν θα έχουν να φάνε και ας αφήσουν αυτή 

την πολιτική που λένε ότι  το πολυκατάστημα θα απασχολήσει ένα Α 

προσωπικό. Υπάρχουν κάτι  μηνύματα ότι  δεν θα έχουν και αυτό το 

προσωπικό. Κάτι τέτοια ακούγονται.  

 Προσέξτε πολύ καλά, την ευαισθησ ία σας,  στο φιλότιμό σας,  

ασχοληθείτε και κοιτάξτε πολύ προσεκτικά την άδεια . .  Εμείς 

εκπροσωπούμε αυτή την στιγμή τους επαγγελματίες οι  οποίοι  πάνε 

για αφανισμό και εάν αυτό το πολυκατάστημα ανοίξει ,  να ξέρετε ότι  

είναι η καταστροφή όλου του εμπορικού κόσ μου του Νομού μας.  Όλο 

του εμπορικού κόσμου των Σερρών, τις  οικογένειες και τα παιδιά 

τους.  Τα παιδιά μας,  όλων μας.   

 Αυτή την στιγμή εδώ πέρα όσοι είμαστε,  νομίζω ότι  ο 

Σερραϊκός κόσμος,  οι  επαγγελματίες και οι  βιοτέχνες,  μας φέρανε 

στις  θέσεις αυτές εδώ  που καθόμαστε να τους εκπροσωπήσουμε.  Και 

πιστεύω ότι  όλοι θα ασχοληθούμε για το συμφέρον αυτού του λαού, 

για το συμφέρον αυτών των επαγγελματικών οι  οποίοι  αυτή την 

στιγμή είναι έτοιμοι έξω να κλάψουν, να αυτοκτονήσουν, διότι  δεν 

έχουν την δυνατότητα ούτε ιατρικής περίθαλψη να έχουν και 

δυστυχώς αυτό το ελληνικό κράτος,  το έχουμε δει  πολλές φορές,  

ψηφίζουν χωρίς  να διαβάζουν αυτά που πρέπει να διαβάζουν.   

 Δίνουν άδειες χωρίς να ασχολούνται.  Δεν απευθύνομαι σε 

κανένα πρόσωπο. Δυστυχώς αυτό γίνεται στην Ε λλάδα γενικά.   

 Γι΄ αυτό κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε και κύριοι  

σύμβουλοι θέλω να ασχοληθείτε λίγο σοβαρά για να μπορέσουμε 

αύριο  το πρωί  να  αντικρίσουμε όλοι μας αυτόν τον Σερραϊκό κόσμο  
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με ψηλά το κεφάλι,  χωρίς να ντρεπόμαστε να τον. .  και να το υ πούμε 

ότι  εμείς  πράξαμε αυτό,  το νόμιμο και έγινε αυτό για να μπορούμε 

και εμείς  να στηρίξουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι  έχει  κάνει  μια 

ενέργεια,  η οποία προσπάθησε,  κατέβαλε πολλές προσπάθειες για να 

μπορέσει αυτό το πολυκατάστημα να το σταματήσει νόμιμ α και όχι  

παράνομα.  

 Δεν θέλω να σας κουράσω τίποτα άλλο. Θέλω να ρίξετε μια 

ματιά μόνο έξω να δείτε ο κόσμος αυτός που κάθεται στον διάδρομο, 

κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε και κύριοι  σύμβουλοι,  να δείτε την 

απελπισία που έχουν στα μάτια και στο πρόσωπό το υς,  που έρχεται η 

καταστροφή αυτού του τόπου.  

 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς κύριε . .  Εάν θέλετε καθίστε σε ένα μικρόφωνο.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ:  

Είστε κουρασμένοι,  έχετε πολύ ώρα εδώ. Θα προσπαθήσω εκ μέρους 

όλων των Σερραίων επαγγελματιών ως μ έλος της  Συντονιστικής να 

σας ξεκουράσω.  

 Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  δημοτικοί σύμβουλοι,  θα 

μιλήσω σαν άτομο της αγοράς.  Εγώ δεν ξέρω νομικίστικα.  Θα μιλήσω 

σαν Σερραίος σε Σερραίους.  Θα μιλήσω σαν αδελφός σε αδέλφια.  Οι 

Σερραίοι  είναι μια κοινωνία π ου την γνωρίζουμε όλοι.  Η φιλοξενία 

και γι΄ αυτό είμαστε περήφανοι την έχουμε από όλες τις  πόλεις  

περισσότερο. Όλοι μιλάνε για την Σερραϊκή φιλοξενία.   
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 Κανείς από εμάς δεν είναι ενάντια σε κάθε επενδυτή που θα 

επενδύσει εδώ σε αυτόν τον τόπο. Από εκεί  και  πέρα όμως 

συνάδελφοι,  υπήρχαν και κάποιοι  νόμοι.  Σε αυτή την αίθουσα πριν 

από κάποια χρόνια κάποιοι  συνάδελφοι από λάθος και χωρίς να 

ενημερώσουν τότε το Επιμελητήριο και τον εμπορικό κόσμο έδωσαν 

απλόχερα μια άδεια,  μια περιβαλλοντολογική μελέτη και μια άδεια 

λειτουργίας.   

 Η νομοθεσία,  εάν θυμάστε του ΠΑΣΟΚ με τον Κίμωνα τον 

Κουλούρη μιλούσε για 2.000 μέτρα, ήρθε μετά ο Παπαθανασίου και 

εκείνος τα έκανε 1.500.  

 Τότε ενωμένοι ενώσαμε φωνές,  ενώσαμε δυνάμεις και δεν 

κερδίσαμε την δικαιοσύνη, κερδίσαμε το δίκαιό μας και 

δικαιωθήκαμε.   

 Σήμερα, αγαπητοί συμπολίτες,  έγινε ένα μπέρδεμα, εγώ δεν θα 

πω λάθος και ούτε είναι η ώρα να ψάξουμε φταιξίματα, γιατί  πιστεύω 

ότι  αυτοί που ψήφισαν,  μιλάω για το ΣΥΠΟΘΑ, τρέχει  Σερραϊκό 

αίμα, είναι μαζί  μας.  Έγινε ένα μπέρδε μα, σήμερα όμως υπάρχει η 

δυνατότητα και εσείς  είστε δημοτική αρχή και είναι πολιτικό το 

θέμα.  

 Σε αυτό το σημείο θα ήθελα και σε σας αλλά και στον Σερραϊκό 

λαό, ως απλός έμπορος στην απλή την γλώσσα, να εξηγήσω τι  

σημαίνει  υπεραγορά, τι  σημαίνει  πολυεθνικ ές;   Τι  σημαίνουν αγορές;   

 Αυτά συμπολίτες,  αγαπητοί συμπολίτες,  αδέλφια μου, είναι 

υπεραξίες.  Όταν δημιουργείται μια υπεραξία χάνεται η αξία.  Εάν 

κάνετε μια βόλτα στους δρόμους που σαν δημοτικοί σύμβουλοι τους 

κάνετε καθημερινά,  θα δείτε ότι  υπάρχει  ερημ ιά.  Έσβησαν τα φώτα. 

Οι δρόμοι μόνο είναι τα φώτα του Δήμου και θα κλείσουν και άλλοι.   
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 Αυτό τι  σημαίνει  συνάδελφοι;  Ότι εμείς  θα καταστραφούμε οι  

έμποροι.   Αλλά οι  αξίες και αξίες λέω τα ακίνητά μας κύριε Πρόεδρε,   

 

 

 

 

τα οποία δεν είναι ακίνητα των εμπό ρων, είναι ακίνητα όλης της 

Σερραϊκής κοινωνίας.   

 Αυτά εδώ πέρα δεν θα έχουν ενοίκιο.  Η αξία τους θα πάει στο 

1/10.   

 Πάμε για τις  θέσεις εργασίας.  Εγώ δεν μιλάω τώρα για το 

συγκεκριμένο πολυκατάστημα. Γενικά για τις  πολυεθνικές και για τα 

πολυκαταστήματα . Αυτή την πιπίλα πρέπει να την σταματήσουμε.  Θα 

σας το πω πολύ λαϊκά, πολύ απλά. Οι περισσότεροι από εδώ είμαστε 

από τα χωριά,  από τα χωριά προερχόμαστε.  Τότε οι  αγρότες για να 

καλλιεργήσουν ήταν δεκαπέντε άτομα. Σήμερα με ένα μηχάνημα 

καλλιεργούν.  Το ίδιο συμβαίνει  και με αυτές τις  υπεραγορές.  Και 

αυτοί που μας ασχολήθηκαν με το εργασιακό λένε ότι  σε κάθε μια 

εργασία που μπαίνουν αυτές οι  πολυεθνικές στα πολυκαταστήματα 

χάνονται έξι  θέσεις  εργασίας.  Υπάρχει κάποια διαφορετική 

επιστημονική άποψη εδώ πέρα; Διότι  εγώ σας μίλησα από άποψη, 

χωρίς να είμαι επιστήμονας,  αυτό είναι τεκμηριωμένο.  

 Κλείνοντας λοιπόν πάλι λέμε ότι  σε σας έγκειται να πάρετε μια 

ιστορική απόφαση. Μην φοβηθείτε.  Και εάν έχετε διαφορετική άποψη 

ωσότου είμαστε εμείς  εδώ πέρα του Εμπορικο ύ  Συλλόγου και η 

Συντονιστική Επιτροπή κανείς  δεν θα σας κατηγορήσει.  Είστε οι  

άρχοντες αυτού του τόπου. Βάλτε το χέρι στην καρδιά σας και πάρτε 
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την απόφαση και εάν είναι εις  βάρος μας κανείς ,  μα κανείς  δεν θα 

τολμήσει.  Αλλά μιλήστε με την συνείδησή σας.   

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Κοτρώνη, επειδή 

αναφέρθηκε ότι  είστε επικεφαλής της Επιτροπής…  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε μέλος.  Έτσι αναφέρθηκε ότι  είστε επικεφαλής της 

Συντονιστικής Επιτροπής.  Θέλετε να πάρετε τον λόγο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

. .και εγώ με την σειρά μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  διευκρινιστικές ερωτήσεις,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

όπως προβλέπει ο Κανονισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε επί της διαδικασίας,  μήπως πρέπει να πει  την άπο ψή του και 

ο νομικός σύμβουλος του Δήμου; Να πει  δυο νομικές απόψεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει,  με τις  διευκρινιστικές ερωτήσεις νομίζω ότι  ο νομικός 

σύμβουλος του Δήμου έχει  δώσει εγγράφως την απάντηση, την οποία 

όλοι,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  την έχετε στ α χέρια σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Νιζάμη έχετε δώσει το μέιλ σας.  Ανοίξτε το σας παρακαλώ 

πάρα πολύ.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Επί μια εβδομάδα το ανοίγω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν λειτουργεί  τότε.  Όλοι οι  υπόλοιποι συνάδελφοι το έχουν 

παραλάβει.  Έτσι δεν είναι;  Εάν κάτι  δεν πάει καλά στο δικό σας μέιλ,   

 

 

εγώ δεν θα βάλω στην διαδικασία αυτή τον νομικό σύμβουλο να 

ξαναπεί όλα αυτά, όλες αυτές τις  σελίδες για να καθυστερούμε το 

σώμα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Με δυο λόγια,  κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκρινιστικές ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς σε ποιον;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προς τους νομικούς,  προς τον νομικό σύμβουλο του Δήμου. Κύκλος 

ερωτήσεων.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν υπάρχουν κύριε,  τοποθετήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό κ.  Αναστασιάδη, κάποιος υπάρχει.  Δείτε λίγο αριστε ρά 

σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης.  Ο κ.  Γκότσης,  ο Αντιπρόεδρος.  Γράφετε σιγά –σιγά 

για να μην ξεχαστεί  κανένας.  Θα ξεκινήσουμε από τον κ.  Νιζάμη.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε οι  ερωτήσεις μου είναι προς τους νομικούς και του 

Δήμου και τον κύριο . .  

 Πρώτον. Εάν χωρεί προσφυγή κατά της απόφασης του ΣτΕ;  

Κος   :  

Να απαντάμε κατευθείαν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ας κάνει  τις  ερωτήσεις ο καθένας.  Σημειώστε,  εάν θέλετε,  

κρατήστε σημειώσεις και απαντάτε στα ερωτήματα του κάθε 

συμβούλου.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Εάν μπορούσε  η υπάλληλος να μην εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ;  

 Τρία.  Μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να καλέσει . .διοικητικής 

αρχής; Όχι συλλογικού οργάνου. Διοικητικής αρχής και από π ού 

προβλέπεται αυτό; Εάν υπάρχει νομοθεσία.   

 Εάν η υπάλληλος παρανόμησε ή η διοίκηση παρανόμησε,  γιατί  

οι  δικηγόροι,  αυτοί που είχαν έννομο συμφέρον δεν κατέθεσαν 

μηνύσεις;  Εάν δεν παρανόμησε ή εάν κατά την άποψή τους 

παρανόμησε,  γιατί  δεν καταθέτουν ασφα λιστικά μέτρα κατά της 

εταιρείας,  ούτως ώστε να μην συνεχιστεί  το έργο;  

Κος   :  
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Θυμίστε μου λίγο την δεύτερη ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι ερωτήσεις του κ.  Νιζάμη, έτσι;   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Η δεύτερη ερώτηση ήταν,  εάν μπορούσε η υπάλληλος να μην 

εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ;  

Κος   :  

Έχουμε τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Βεβαίως κύριε.   

Κος   :  

Λοιπόν,  για την πρώτη ερώτηση στο τελευταίο βαθμό η συγκεκριμένη 

διαφορά κρίνεται στο ΣτΕ. Δεν μπορεί να συνεχίσει .   

 Για την υπάλληλο στο εάν μπορεί να κληθεί η πράξη της 

υπαλλήλου…  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Όχι,  εάν μπορούσε η υπάλληλος να μην εφαρμόσει την απόφαση …  

Κος   :  

Η υπάλληλος όφειλε όπως σε οποιαδήποτε άλλη δομική άδεια να πάει 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  Δεν είναι θέμα το τι  λέει  το ΣτΕ, 

πλέον από το ΄10 και μετά ότι  και να γίνεται σ την Πολεοδομία,  ότι  και 

να συμβαίνει  με οποιαδήποτε άδεια,  εγκρίνεται.  Γίνεται εισήγηση 

Τοπικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής.   
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 Θα έπρεπε το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ,  να υποβάλλει 

ένα ερώτημα ή τουλάχιστον να το πάει τ ο θέμα απευθείας στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να είναι τυπικά εντάξει .   Αυτή είναι η 

άποψή μου.  

Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω την υπάλληλο, βέβαια δεν θέλω 

να κατηγορήσω ούτε τον έναν,  δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε τον 

άλλο, αλλά ξέρετε στο τέλος προκύπτο υν και ένα σωρό ευθύνες και 

ένα σωρό ερωτήματα. Σαν μόνο αυτό το πρόβλημα και μόνο αυτό το . .  

που έχει  δημιουργηθεί.   

Το απλό δεν θα ήταν να πάω στην Επιτροπή και να . .  ησυχάσει το 

κεφάλι μου και να μην ασχολούμαι παραπάνω; Για ποιο λόγο να 

λειτουργήσω τόσο τυπικά σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που ταλανίζει  

την κοινωνία εδώ και επτά χρόνια;  

Και τώρα, όπως έχουν γίνει  τα πράγματα πιθανόν από εδώ και 

πέρα ο . .σαν μικρές κοινωνίες και σαν μικρομεσοαστοί θα είναι αυτός.  

Δεν θα πάρουμε τα όπλα ποτέ.  Θα αγωνιζόμα στε οι  μικροαστοί και οι  

μεσοαστοί που είναι το 95% της κοινωνίας των Σερρών, θα 

αγωνιζόμαστε κόντρα σε όλα αυτά τα μεγάλα συμφέροντα που μας 

θέλουν υπαλλήλους με 200 και 300 ευρώ.  

Και ξανά ρωτώ απαντώντας σε ερώτημά σας,  ποιο ήταν το 

εύκολο να κάνει  η υπάλληλος; Απευθείας να το στείλει  στο ΣΥΠΟΘΑ 

χωρίς να ενημερώσει κανέναν και το ΣΥΠΟΘΑ να το εισηγηθεί,  να το 

εγκρίνει  και τελειώσαμε; 8.000 μέτρα; Αύριο ανάψαμε τα λαμπάκια,  

εγκαίνια και είμαστε καλά;  

Δεν μπορώ ξέρετε,  επειδή είμαι στον Εμπορικό Σύλλογο α πό το 

1999, αγωνιζόμαστε με την . .  που έγινε . .ο Εμπορικός Σύλλογος 

Σερρών έχει  πολύ δουλειά,  πέφτουν πολλά πράγματα. Και από το 2005 
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αντιδικούμε σε αυτή την ιστορία.  Το εάν μπορούσε ή δεν μπορούσε να 

κάνει  κάτι  η υπάλληλος ή το εάν μπορούσαν ή δεν μπορούσ αν ή εάν 

μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν κάτι  οι  αιρετοί άρχοντες,  επιτρέψτε 

μου να σας πω μετά βεβαιότητας ότι  ο κάθε υπάλληλος είναι 

υποχρεωμένος στο μέλλον απέναντι  σε σας να σας δίνει  λόγο για το 

οτιδήποτε.   

Για να την τέντα που θα κάνει  στους δρόμους,  στην πλατεία 

Ελευθερίας πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με 

ταυτόχρονη εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου για να γίνει  μια τέντα 

στην πλατεία Ελευθερίας.  Όχι για να γίνει  8.000 μέτρα μαγαζί μετά 

από επτά χρόνια.   

Τελειώσαμε με αυτό.  Ως προς το θέμα τώρα των προσφυγών. Όχι,  

δεν θα κάνουμε εμείς  προσφυγή. Είναι το θέμα πολιτικό.  Έχουμε τον 

νόμο με το μέρος μας.  Είμαστε Σερραίοι  έχουμε το Δημοτικό 

Συμβούλιο των Σερραίων δημοτών. Θα πάμε εμείς  να κάνουμε 

προσφυγή σε τι ;  Έχει  το δικαίωμα να ανακαλ έσει την οποιαδήποτε 

απόφαση. Το λέει  ξεκάθαρα ο Καλλικρατικός νόμος σε πάνω από δέκα 

τέσσερα σημεία.  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την οποιαδήποτε 

απόφαση. Με συγκεκριμένες διαδικασίες την οποιαδήποτε απόφαση.  

Και ένα τελευταίο.  Οποιαδήποτε,  σας το εί πα και προηγουμένως 

και αυτό εάν θέλετε με ορολογία να σας το φέρω και προσωπικά και 

τώρα και σήμερα, να προσπαθήσω να πάω στο γραφείο μου και να σας 

το φέρω και αύριο το πρωί,  οποιαδήποτε απόφαση του ελληνικού 

δημοσίου,  οποιαδήποτε απόφαση, οποιουδήποτε ν ομικού προσώπου για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος μπορεί να ανακληθεί ακόμη και εάν 

είναι νόμιμη. Αυτό είναι νομολογία πάγια των ελληνικών δικαστηρίων.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  
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Σας είπα όχι  συλλογικού οργάνου.  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Θα ήθελα να  την έχω αυτή την νομοθεσία.   

Κος   :  

Είτε συλλογικού είτε ατομικού οργάνου γίνεται ανάκληση της 

οποιασδήποτε απόφασης.  Δεν ήταν συλλογικού οργάνου. Όταν λέτε 

συλλογικό όργανο εννοείτε το ΣΥΠΟΘΑ; Δεν μπορώ να καταλάβω τι  

εννοείτε συλλογικό όργανο.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  είναι ένα όργανο συλλογικό.  Μια 

υπηρεσία μιας διεύθυνσης ή ενός τμήματος είναι μια διοικητική…  

Κος   :  

Επομένως μιλάμε για την ανάκληση . .  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  η ερώτησή μου ήταν εάν το Δημοτικό 

Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει απόφαση μιας συγκεκριμένης 

διοικητικής αρχής.  Όχι συλλογικού οργάνου. Δηλαδή μιας υπηρεσίας 

Α, ας πούμε.   

Κος   :  

Υπηρεσίας που υπάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο; Που υπάγεται στον 

Δήμο; Ναι,  μπορεί να την ανακαλέσει και εάν δεν μπορεί να τ ην 

ανακαλέσει μπορεί να την αναστείλει  και να την ξανά στείλει  στα 

αρμόδια όργανα.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Με ποιο νόμο;  
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Κος   :  

Του Καλλικρατικού νόμου κ.  Νιζάμη. Σε Καλλικρατικό νόμο υπάρχουν 

διοικητικά όργανα τα οποία ελέγχουν τα πάντα. Δηλαδή εάν ένας 

υπάλληλος πάρει μια απόφαση και είναι παράνομη δεν ανακαλείται;   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Από ποιον;  

Κος   :  

Με την ίδια νομοθεσία που ανακάλεσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε 

διάλογο, διότι  δημιουργείται,  το σώμα αρχίζει  και μπερδεύεται.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

Κος   :  

Να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Το 2005 έγινε ακριβώς  το ίδιο 

πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ κύριοι .   

Κος   :  

Το 2005 έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θα ήθελα να  απαντήσω επί των συγκεκριμένων ερωτήσεων, του 

συναδέλφου του κ.  Νιζάμη και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος   :  

Βεβαίως έχω διαφορετικά πράγματα να σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Πείτε και εσείς .   

Κος   :  

Στο εάν υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής.  Σε ότι  αφορά την απόφαση 

του ΣτΕ είναι . .η απόφασή του.  Υπάρχει η δυνατότητα αναίρεσης αλλά 

δεν έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος,  διότι  δεν θα υπήρχε κανένα 

αποτέλεσμα, διότι  κρίθηκε το θέμα της αντισυνταγματικότητας.   

 Σε ότι  αφορά στο επίμαχο ζήτημα…  

Κος   :  

 

 

 

Συγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχει . .  σε τελευταίο βαθμό. . .  αυτό 

είναι τυπικό.   

Κος   :  

Σε ότι  αφορά στο ζήτημα της προσφυγής σήμερα εδώ, . .  την απόφαση, 

εμείς  καταθέσαμε προσφυγή κατά της απόφασης της υπηρεσίας 

δόμησης στο ΣΥΠΟΘΑ. Το αρμόδιο όργανο με βάση τον 33 και τον 34 

του Ν4030/2011 . .  Αυτή η προσφυγή όμως ελέγχει  μόνο την 

νομιμότητα.  

Εμείς ήρθαμε εδώ κύριοι  και λέμε ότι  θέλουμε να ανακαλέσετε 

την πράξη για την συνέχιση των οικοδομικών εργασιών. Αυτό είναι 

πραγματικό γεγονός.  Δεν είναι νομιμότητα.  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε παρακαλώ μεταξύ σας.   

Κος   :  

Πάμε στο εάν η υπάλληλος μπορούσε να μην το εφαρμόσει.  Ξεκινάμε 

από το συγκεκριμένο ότι  η υπάλληλος δεν μας ενδιαφέρει εάν 

εφαρμόζει  ή όχι  την απόφαση του ΣτΕ. Δεν είναι το ζητούμενο. 

Μιλάμε για παράταση της άδειας,  όχι  για την ίδια την ισχύ της άδειας.  

Η ισχύ της άδειας έχει  κριθεί .  Μιλάμε για παράταση.  

Το άρθρο 6 εφαρμόζει  η υπάλληλος και λέει  ότι  επειδή η άδεια 

αυτή έχει  λήξει  για την αναθεώρ ηση και την παράταση πρέπει εγώ να 

την στείλω στο ΣΥΠΟΘΑ. Εμείς λέμε όμως ότι  για να την στείλεις  

πρώτα στο ΣΥΠΟΘΑ πρέπει να γίνει ,  εκτός από την αίτηση του 

δικαιούχου, να κάνει  και αυτοψία.  Δεν έγινε καν αυτοψία,  άρα είναι 

παράνομη η πράξη.  

Πάμε στην τρίτη τώρα ερώτησή σας.  Ανάκληση άδειας 

διοικητικής αρχής.  Καταρχήν η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σερρών 

είναι ένα διοικητικό όργανο, όπως είναι όλα. διοικητικό όργανο. Τα 

διοικητικά όργανα άλλα είναι μονοπρόσωπα και άλλα είναι συλλογικά, 

όπως και εσείς  είπατε  πού ωραία συλλογικό όργανο.  

Το συγκεκριμένο πρόσωπο, η υπηρεσία Δόμησης εκπροσωπείται από 

την κυρία Κακαλέτση. Δεν ξέρω πόσους έχει  μέσα σαν όργανο. 

Εκφράζεται έτσι.  Η υπηρεσία Δόμησης.  Το ΣΥΠΟΘΑ δεν είναι 

διοικητικό όργανο. Είναι γνωμοδοτικό όργανο. Δεν  έχει  αποφασιστική 

αρμοδιότητα. Επομένως δεν μιλάμε για το ΣΥΠΟΘΑ, μιλάμε για την 

υπηρεσία Δόμησης.   

 Προϊστάμενη αρχή στην υπηρεσία Δόμησης είστε εσείς .  Βάσει 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 2690/1999 έχετε την απόλυτη 
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αρμοδιότητα σαν ιεραρχικά ανώτερο  όργανο, που είναι το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  να ανακαλέσετε με βάση τα άρθρα 6 και 21 οποιαδήποτε 

απόφαση θεωρείτε ότι  είναι παράνομη.  

 Εφόσον στην συγκεκριμένη απόφαση δεν έγινε αυτοψία,  η 

συγκεκριμένη απόφαση είναι και . .και παράνομη. Άρα κύριε Δήμαρχε,  

κύριε Δήμαρχε το Δημοτικό Συμβούλιο έχει  την δυνατότητα σαν 

ιεραρχικά ανώτερο όργανο να ανακαλέσει αυτομάτως την απόφαση της 

υπηρεσίας Δόμησης.   

 Και η τέταρτη περίπτωση. Λέτε εάν παρανόμησε η διοίκηση. Δεν 

παρανόμησε.  Εμείς δεν εξετάζουμε την σκοπιμότητα εκ  μέρους της 

κυρίας Κακαλέτση. Δεν είπε κανείς  ότι  η συγκεκριμένη κυρία έκανε 

κάτι  το επιμεμπτό,  ούτε ζητάμε πειθαρχική διαδικασία εναντίον της.  

Προφανώς δεν εφάρμοσε σωστά τον νόμο. Και είναι πολύ φυσικό,  όταν  

 

 

 

αλλάζει  τέτοια νομοθεσία και υπάρχει τόσο πολύπλοκη νομοθεσία,  να 

γίνονται και λάθη. Εμείς . .  ότι  δεν εφάρμοσε τον νόμο.  

 Λέτε ότι  γιατί  δεν καταθέσαμε ασφαλιστικά; Τι ασφαλιστικά 

μέτρα να καταθέσουμε; Εμείς καταθέσαμε την προσφυγή ότι  λέει  το 

άρθρο 34 του 3030 στο ΣΥΠΟΘΑ. Το άρθρο 34 όμως, επανα λαμβάνω 

και κλείνω εδώ, ότι  αναφέρεται μόνο στην νομιμότητα. Εδώ υπάρχει 

μια απόφαση της διοίκησης για συνέχιση οικοδομικών εργασιών. Ένα 

πραγματικό γεγονός.  Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη προσφυγή ούτε 

πουθενά δεν μπορούμε.  Ούτε στα Διοικητικά Δικαστήρια να  πάμε.   

Αυτό σας λέμε τόση ώρα και με συγχωρείτε για τον τόνο και την 

ένταση. Είναι μαχητικότητα, δεν έχει  να κάνει ,  σας σεβόμαστε 
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απόλυτα γι΄ αυτό που εκπροσωπείτε και γι΄ αυτό που κάνατε και οι  

ερωτήσεις σας είναι πάρα πολύ ωραίες αλλά σε αυτό το σκέλος η 

απάντηση είναι συγκεκριμένη. Μόνο εσείς  έχετε την δυνατότητα να 

ανακαλέσετε αυτή την απόφαση ή να δώσετε εντολή αύριο στην 

υπηρεσία Δόμησης,  να δώσει ο Δήμαρχος την εντολή, μπορεί ο 

Δήμαρχος να την δώσει την εντολή και να πει  ότι  σας παρακαλούμε 

ανακαλέστε αυτή την απόφαση και διατάξτε την επανάληψη των 

συγκεκριμένων πράξεων.  

Δώστε μας και μας την δυνατότητα μέσα από συγκεκριμένη 

διαδικασία να εκφραστούμε.  Το δικαίωμα ακρόασης.  Τι πρέπει να γίνει  

στην συγκεκριμένη περίπτωση. Κάντε την αυτοψία που πρέπει να γίνει  

και εφαρμόστε … συγκεκριμένη διαδικασία.  Δηλαδή εσείς  έδωσε τώρα 

η υπηρεσία Δόμησης τέσσερα χρόνια παράταση σε ένα πολυκατάστημα 

με μια τελείως αδιαφανή διαδικασία απλά και μόνο επειδή πέρασε από 

ένα γνωμοδοτικό όργανο. Όχι,  δεν είναι σωστή αυτή η  διαδικασία.  Με 

συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά δεν είναι.  σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι 

αυτή διαδικασία.  Εμείς αυτό λέμε.   

Σας είπα όλες τις  διατάξεις  τις  οποίες μου ζητήσατε.  Εγώ νομικά 

είμαι καλυμμένος από αυτή την άποψη σε αυτές τις  ερωτήσεις που μου 

λέτε και καλυμμένοι είστε και εσείς ,  δεν κάνετε οτιδήποτε παράνομο. 

Μην συγχέετε την απόφαση του ΣτΕ με την παράταση της άδειας.  Άλλο 

το ένα και άλλο το άλλο. Το ΣτΕ έκρινε ότι  είναι αντισυνταγματική η 

διάταξη που σχετίζεται με την άδεια.  Εσείς θα κρίνετε ότι  υπά ρχει  

θέμα μιας διαδικασίας για την παράταση της άδειας.   

Με την ίδια λογική η υπηρεσία Δόμησης κάθε φορά που είναι να 

γίνει  κάποια  παράταση της άδειας,  θα ξεπερνάει το 6,  παράγραφος 4 

και θα πηγαίνει  στο ΣΥΠΟΘΑ. Θα κάνει μια γνωμοδότηση του 
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ΣΥΠΟΘΑ σύμφωνα  με την εισήγηση της κάθε υπηρεσίας δόμησης και 

θα . .   

Όχι,  είναι λάθος αυτό το πράγμα. Είναι παράνομο. Εμείς ζητάμε 

την ανάκληση της απόφασης για συνέχιση οικοδομικών εργασιών. 

Συγκεκριμένα. Έδωσε η κυρία Κακαλέτση σαν υπηρεσία Δόμησης στην 

αστυνομία.   

Παρακαλώ, λέει  το έγγραφό της να αφήσετε να συνεχιστούν οι  

οικοδομικές εργασίες.  Είστε ενήμεροι γι΄ αυτή την κατάσταση. Εμείς 

γι΄ αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση στα ερωτήματα του δημοτικού συμβούλου του κ.  Νιζάμη και 

από εσάς.   

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το πρώτο όσον αφορά εάν υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω στο ΣτΕ 

για να  εκδικαστεί  η  υπόθεση δεν υπάρχει.   Αυτό  αποκλείεται.  Το 

ΣτΕ  

 

 

είναι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας.  Παραπάνω δεν 

έχουμε.   Εκτός και εάν κάποιος θέλει  να πάει στο Ευρωπαϊκό  

Δικαστήριο για οποιοδήποτε λόγο.   

 Η δεύτερη ερώτηση ήταν όσον αφορά εάν η υπάλληλος είχε 

υποχρέωση …  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Μπορούσε να μην . .  την απόφαση του ΣτΕ.  

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Εδώ επαναλαμβάνω, εγώ μιλάω εδώ πέρα όχι  σαν Ηλίας Αμαξόπουλος,  

ως δικηγόρους του Δήμου. Εάν με ρωτήσει τις  απόψεις μου επί των 

ουσιαστικών θεμάτων και τα λοιπά…είναι διαφορετικές.  Εγώ μιλάω 

εδώ ως δικηγόρος του Δήμου.  

 Λοιπόν,  η υπάλληλος δεν είχε δικαίωμα να παραβλέψει την 

απόφαση …Όταν βγαίνει  μια ακυρωτική απόφαση από το ΣτΕ, η 

διοίκηση είναι υποχρεωμένη όχι  μόνο να συμμορφωθεί είτε με 

. .πράξεις  ή με παράλειψη αλλά είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει και 

σε διοικητικές ενέργειες,  που σημαίνει  τι ;   

Ότι η συγκεκριμένη άδεια,  εάν δεν προχωρούσε σε θετική 

ενέργεια της παράτασης,  ήταν άνευ α ντικειμένου και εάν ήσασταν 

εσείς  ο ενιστάμενος,  μετά από αυτή την δικαστική διαμάχη επτά ετών, 

αυτό ακριβώς θα περιμένατε μετά από την νίκη σας στο δικαστήριο.  

Ότι δηλαδή μια οικοδομική άδεια,  η οποία ταλαιπωρήθηκε,  ας το 

πούμε,  ταλαιπωρήθηκε δικαστικά επ τά χρόνια,  πρέπει λοιπόν η 

διοίκηση να συμμορφωθεί και με θετικές ενέργειες.   

Στην προκειμένη περίπτωση η θετική ενέργεια που θα μπορούσε 

να κάνει  η διοίκηση και όπως έκανε η υπάλληλος,  ήταν αυτή της 

παράτασης του χρόνου της οικοδομικής άδειας,  διότι  εάν δ εν δινόταν  

 

παράταση είχε ήδη λήξει  η άδεια,  οπότε θα πηγαίναμε αμέσως σε μη 

συμμόρφωση της απόφασης του ΣτΕ.  

 Άλλη ερώτηση …  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Εάν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει άδεια της 

συγκεκριμένης αρχής και από ποιες διατάξεις  προβλέπεται αυ τό; Όχι 

συλλογικό όργανο, στις  υπηρεσίες.  Το Δημοτικό Συμβούλιο.   
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Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει τέτοια νομική δυνατότητα ανάκλησης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο άδειας οικοδομικής που εκδόθηκε από την υπηρεσία 

Δόμησης.  Όσον αφορά τον Καλλικρατικό νόμο που ακούσ τηκε πάρα 

πολλές φορές,  μην ξεχνάτε ότι  ο Δήμος Σερρών δεν απέκτησε 

ξαφνικά τις  πολεοδομικές αρμοδιότητες με τον Καλλικρατικό Δήμο. 

Ο Δήμος Σερρών έχει  πολεοδομική υπηρεσία εδώ και πολλά χρόνια.  

Δεν περίμενε ο Δήμος Σερρών τον Καλλικράτη για να αποκτήσει 

πολεοδομικές αρμοδιότητες.   

 Τι έκανε ο Καλλικράτης με το άρθρο που αναφέρετε;  Ο 

Καλλικράτης απλώς θεώρησε ότι  όλοι οι  Δήμου που θα 

δημιουργηθούν με τον Καλλικράτη, θέλησε να δημιουργηθούν 

υπηρεσίες Δόμησης,  τέως πολεοδομικές υπηρεσίες,  έτσι ώστε να 

εκδίδουν τις  άδειες.   

 Οι αρμοδιότητες λοιπόν αυτές και προ Καλλικράτη υπήρχαν 

στον Δήμο Σερρών, ο οποίος τις  είχε παραχωρημένες με τον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στην οργανωμένη Πολεοδομική 

Υπηρεσία τότε και τώρα νυν,  οι  υπάλληλοι του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας όλες αυτές τις  αρμοδιότητες εκδόσεως αδειών 

και ότι  αφορά οικοδομικές άδειες,  έχει  παραχωρηθεί στην υπηρεσία 

Δόμησης,  όπως λέγεται τώρα.  

 Επομένως, δεν είναι καινούργιο η υπηρεσία Δόμησης για τον 

Δήμο Σερρών, υπήρχε η αρμοδιότητα αυτή εδώ και πολ λά χρόνια και 

δεν ξέρω εάν θυμάται κανένας παλαιός δημοτικός σύμβουλος να ήρθε 

εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ θέμα ανάκλησης ή αναθεώρησης 

οικοδομικής άδειας.   
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 Οι πιο παλαιοί  δημοτικοί σύμβουλοι πιστεύω να θυμούνται ότι  

ποτέ δεν ήρθε τέτοιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  το οποίο δεν 

έχει  την νομική δυνατότητα να ανακαλέσει οικοδομική άδεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα σας χώσουν φυλακή δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν ξέρω τι  άλλες ερωτήσεις ήταν.  Εάν η διοίκηση παρανόμησε,   

γιατί  δεν έκανε την μήνυση η διοίκηση στον υπάλληλο. Γιατί  την 

βγάλανε στα … Κακαλέτση, Κακαλέτση, Κακαλέτση. Εφήρμοσε τον 

νόμο η Κακαλέτση.  

 Και το άλλο, γιατί  δεν κατατέθηκαν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διακοπές.  Να σεβόμαστε τους ομιλητές.   

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  δεν κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

 

 

Κάντε την ερώτηση κ.  Νιζάμη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην παρεμβαίνετε σας παρακαλώ πάρα πολύ.  Κύριε Καπετάνιε ζητώ 

την κατανόησή σας,  διότι  …  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  
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Έχετε το δικαίωμα, Πρόεδρε,  να μ ε βγάλετε έξω από την αίθουσα. 

Αναφέρομαι στον κ.  Νιζάμη να κάνει  την ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θέλω να παρεμβαίνετε έτσι,  σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να 

σεβαστείτε το σώμα. Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι θέλω να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ο επόμενο κ.  γραμματέα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης έχει  σειρά.  Σας παρακαλώ. Ο κ.  Φωτιάδη. Παρακαλώ κ.  

Φωτιάδη. Εγώ ρωτώ τον γραμματέα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη έχετε τον λόγο .  Κύριε Αναστασιάδη μην διακόπτετε 

σας παρακαλώ.  Άλλος έχει  σειρά.  Σας παρακαλώ πολύ μην 

διακόπτετε.  Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη έχετε τον λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Για την Δημοτική Αγορά όμως ήξερε ….  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Να καλωσορίσω τον εμπορικό κόσμο και βεβαίως τους 

επαγγελματίες με τους εκπροσώπους τους,  την νομική τους 

υποστήριξη.  Για μας είναι δύσκολη η . .  και για σας  βεβαίως αλλά 

ειλικρινά χαιρόμαστε που είστε  έστω και υπό αυτές τις  συνθήκες 

κοντά μας.   

 Υπάρχουν κάποια σημεία,  κύριε Πρόεδρε,  τα οποία νομίζω πολύ 

καλοπροαίρετα σήμερα θα τα βάλουμε.   Γιατί  δεν είναι σήμερα εδώ 

κανείς  από την υπηρεσία Δόμησης; Προηγουμένως από την υπηρεσία 

Οικονομικού ήταν πέντε.  Πρωτοφανές.   

 Δεύτερο ερώτημα. Γιατί  δεν υπήρξε εισήγηση από την 

πλειοψηφία,  από τον Δήμο, διότι  στην συνάντηση που συντόνισε ο κ.  

Μωυσιάδης εδώ, ο Αντιπεριφερειάρχης,  κ.  Κοτρώνη θυμάστε,  ότι  

φύγαμε ζητώντας να υπάρξει μια εμπεριστατωμένη εισήγηση που να 

καλύψει την διαδικασία.  Γιατί  δεν το κάνατε;   

 Τρίτη ερώτηση. Συζήτηση στο ΣτΕ έγινε 13 Απριλίου η 

απόφαση, 19 Ιουλίου του ΄12.  13 Απριλίου του 2011 προς τους 

νομικούς του εμπορικού κόσμου. Κύριοι  επισκεφτήκατε 13 Απριλίου,  

19  Ιουλίου,   πλέον του ενός  έτους,  επισκεφτήκατε την συγκεκριμένο  

 

υπηρεσία; Επισκεφτήκατε τον κ.  Δήμαρχο να του θέσετε την αγωνία 

σας;  

 Και στο επόμενο διάστημα, μετά την απόφαση, τους γνωρίσατε,  

παρουσιαστήκατε στην υπηρεσία,  να πω το όνομα, ας μου επιτραπεί 

και εμένα, της κυρίας Κακαλέτση που θα έπρεπε να είναι σήμερα 
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εδώ; Επισκεφτήκατε μετά τον κ.  Δήμαρχο μέχρι στις  23 -11-2012; 

Προσέξτε,  Ιούλιος του ΄12,  23 -11-2012. . .γ ια την ενημέρωση είναι 

23-10-2012 ή κατά άλλο έγγραφό σας 1 -11-2012. Μεγάλα 

διαστήματα. Γνώριζε ο Δήμαρχος;  

 Απομόνωσα το αίτημα του σημερινού κειμένου. Είναι  η μη 

ισχύς της άδειας.  Ποιος εκδίδει  άδειες και ποιος τις  ανακαλεί.  Ο 

προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών, ο κ.  Δήμαρχος.  Τελεία και 

παύλα. Τέλεια και παύλα. . .  στο κεκτημένο της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης με τον κ.  Παπαπαναγιώτου. Ήρθε εδώ γιατί  ένοιωσε 

ότι  είναι μόνος για να στηριχθεί  από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.   

 Εάν θέλετε κατά ομολογία θα έπρεπε να γίνει  αυτό αλλά 

σήμερα, εάν είχε πειστεί  ο κ.  Δήμαρχος,  εάν είχε επισκεφτεί  ο 

εμπορικός κόσμος τον κ.  Δήμαρχο, σήμερα ο κ.  Δήμαρχος ήδη θα 

είχε πειστεί ,  έπρεπε να είχε ανακαλέσει την άδεια.  Ναι ή όχι;  Εγώ 

λέω ότι  ναι.   

 Επανεξέταση του αιτήματος είπατε.  Ποιος θα επανεξετάσει το 

αίτημα; Έρχομαι σε σας.  Είπατε το μονοπρόσωπο που υπέγραψε ή το 

ΣΥΠΟΘΑ. Ποιος είναι αυτός  που συγκροτεί  αυτό το όργανο;  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 

 

 

Συγνώμη, σημειώστε τα ερωτήματα. Αυτός που έχει  συγκροτήσει δεν 

βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα. Είναι ο γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  Έτσι να βάζουμε τα πράγματα σ την θέση 
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τους.  Το γνωμοδοτικό όργανο. Ποιος ήταν όμως το όργανο; Ο 

συνάδελφος που είναι εκτός και θα έπρεπε να είναι εκεί .   

 Ενημέρωσε τον κ.  Δήμαρχο; Βεβαίως και τον ενημέρωσε. Ο κ.  

Δήμαρχος θεωρεί ότι  έκανε παράβαση ο  συνεργάτης του; Θα έπρεπε 

να τον είχε παύσει.  Άρα εδώ πρέπει να διατυπωθεί η άποψη του κ.  

Δήμαρχου. Καταλάβατε κύριε νομικέ;   

 Ή λοιπόν το όργανο αυτό παρανόησε,  γιατί  είπατε βαριές 

εκφράσεις.  Είπατε και προς την διευθύντρια ότι  είναι παράνομη η 

απόφαση και είναι αδιαφανή η διαδικασία του Σ ΥΠΟΘΑ. Αδιαφανή 

είπατε,  διότι  όπως είπε και Χρήστος δεν παρουσιάστηκε η άλλη 

πλευρά.  

 Εδώ δεν μπορούμε να τα στρογγυλεύουμε.   

Κος   :  

Δικηγόρος είμαι,  πολιτική δεν κάνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, συγχωρέστε με.  Εγώ βάζω μερικά θέματα και σκέφτομαι 

μεγαλόφωνα γιατί  θέλω απαντήσεις για να μπορούμε να 

αποφασίσουμε και να στηρίξουμε το σωστό και το δημόσιο 

συμφέρον,  το οποίο το δεχόμαστε.   

 Λοιπόν και μια ακόμη ερώτηση και τελειώνω. Κύριε νομικές 

του Δήμου αντιλαμβάνεστε,  γελάτε αλλά θα μας έπρεπε ήδη να μας 

έχετε κάνει  εισήγηση, διότι  εδώ κανείς  δεν τρέμει,  κανείς  δεν τρέμει 

. .  κανένα πρόβλημα. Σας το λέω ευθέως.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Επιτρέψτε μου να επικαλεστώ και την εμπειρία μου. Κανένα 

πρόβλημα δεν θα έχει  πουθενά. Ούτε ποινικό ού τε διοικητικό εν 

γένει ,  αλλά πείτε μας επιτέλους,  διότι  εγώ έχω τρία έγγραφα εδώ, 

έχω το δικό σας,  έχω της άλλης πλευράς και έχω και την απόφαση 

του ΣτΕ και απομονώνω, εάν θέλετε,  το δικό σας κείμενο στην σελίδα 

14,  λέτε καθαρά εκεί  στην τρίτη παράγραφο ότ ι  εφαρμοστέο είναι το 

νομικό καθεστώς και αντιλαμβάνεστε στην επιχειρηματολογία σας.  

Και ο κ.  Χατζηδημητρίου στην σελίδα επίσης,  στην τελευταία σελίδα,  

στην προ τελευταία σελίδα λέει  ότι  συνεπώς σε τέτοιες περιπτώσεις 

εφαρμοστέο το νομικό καθεστώς που ισχύει  κατά τον χρόνο εκδόσεως 

της νέας διοικητικής πράξεως.   

 Αντιλαμβάνεστε ότι  για εμάς είναι μείζον,  διότι  δεν είμαστε 

νομικοί.  Τελικά ποιο είναι το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς στο 

οποίο κινήθηκε η υπηρεσία μας και η διευθύντρια; Πρέπει να 

ξεκαθαριστεί  τώρα, διότι  αλλιώς όλη η συζήτηση δεν έχει  βάση.  

 Και βεβαίως στο άρθρο 10,  του 2323. Εγώ έχω μια απόφαση του 

3037/2008 του ΣτΕ που λέει  ότι  είναι  παράνομο το άρθρο αυτό,  είναι  

αντισυνταγματικό και βεβαίως δεν ισχύει .   

 Εάν θέλετε να συνοψίσω, έβαλα έξι  ερωτή ματα. Νομίζω είναι 

γνωστά. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Αμαξόπουλο.  

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ο νομικός του Δήμου από πουθενά δεν προβλέπεται,  όπως είστε και 

έμπειρος εσείς ,  σύμβουλος,  να κάνει  εισηγήσεις.  Ο νομικός του 

Δήμου κάνει  μόνο γνωμοδοτήσεις.  Το ότι  το θέμα θα ερχόταν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  εγώ το έμαθα χθες.  Ή μάλλον προχθές.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μαζί ήμασταν στην αίθουσα αυτή.   

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ήμουν.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άμα δεν θέλει  η διοίκηση να κάνει  εισήγηση, θα την κάνετε εσείς .   

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορώ εγώ να κάνω εισήγηση. εισηγήσεις δεν κάνουν οι  

δικηγόροι.  Οι δικηγόροι κάνουν γνωμοδοτήσεις σε θέματα νομικής 

φύσεως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχετε δίκαιο.   

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Τις εισηγήσεις τις  κάνουν οι  υπηρεσίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το άλλο ερώτημά σας ήταν όσον αφορά πιο εφαρμοστέο δίκαιο; Διότι  

επικαλούμαστε και οι  δυο,  εάν κατάλαβα καλά, την ίδια 

επιχειρηματολογία την νομική.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας είπα για πολλοστή φορά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εμείς όμως, κύριε Πρόεδρε,  κουραζόμαστε με αυτή την διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πειράζει ,  θα κάνετε υπομονή μερικά λεπτά. Θα κάνετε υπομονή. 

Θα εξαντλήσουμε το θέμα.  

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όταν οδεύει  μια υπόθεση στα Διοικητικά Δικαστήρια,  όπως . .  πάντα 

κρίνεται η διοικητική πράξη από τον χρόνο εκδόσεώς της.  Δεν μπορεί 

δηλαδή να κρίνει  το δικαστήριο με νόμο, ο οποίος,  ενδεχομένως,  να 

ψηφίστηκε αργότερα. Αυτή η διοικητική πράξη ήταν το 2005 και 

αφορούσε την ανάπτυξη της οικοδομικής άδειας.   

 Επομένως, εάν θέλει  ο νομοθέτης να ισχύσουν νέες διατάξεις  

μετά την έκβαση της υποθέσεως, θα πρέπει το νομοθέτημα να το 

προβλέπει ρητώς,  δηλαδή να έχει  αναδρομική ισχύ όπως σε πολλές 

περιπτώσεις βλέπετε ότι  αναφέρουν κάποια διάταξη ότι  η 

συγκεκριμένη διάταξη έχει  ισχύ και γίνεται σε εκκρεμείς υποθέσεις.  

Αυτό είναι ακριβώς μια αναδρομικότητα που θέλει  ο νόμος ακριβώς 

και για τις  εκκρεμείς ή για τις  παλαιές υποθέσεις.   

 Στην προκειμένη περίπτωση και ο αρχικός νόμος ο 2323/95 και 

οι  επόμενοι,  οι  2337 του 2005, εάν θυμ άμαι καλά και οι  δυο αυτοί 

νόμοι δεν θέλησαν όχι  μόνο να έχουν αναδρομικότητα αλλά 

εξαιρούσαν κιόλας τις  υποθέσεις αυτές οι  οποίες,  ειδικά τις  άδειες 

από τις  εταιρείες που είχαν πάρει οικοδομικές άδειες.   

 Και οι  δυο αυτοί νόμοι όχι  μόνο δεν είχαν αναδρομι κή ισχύ 

αλλά εξαιρούσαν και υποθέσεις εταιρειών που είχαν πάρει 

οικοδομικές άδειες.   
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 Επομένως δεν μπορεί να τεθεί  το θέμα ως να εφαρμόσουμε τον 

νόμο που ισχύει  τώρα. Νομίζω, εάν έγινε κατανοητός,  ή να 

επαναλάβω κάτι το οποίο δεν καταλάβατε.   

 Επιπλέον,  να  σας πω και κάτι  άλλο. Αυτός ο νόμος για τον 

οποίο μιλάμε,  ίσως θα ήταν προτιμότερο η όλη διαδικασία και ο 

αγώνας ο οποίος γίνεται εδώ και καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται,  

γιατί  είμαι ένας μικρομεσαίος,  δεν είναι μόνο οι  έμποροι.  Είναι και ο 

δικός μας κλάδος,  ο οποίος ήδη έχει  υποστεί  τα πάνδεινα,  τα οποία,  

ενδεχομένως,  δεν γνωρίζετε.   

 Ο αγώνας ενδεχομένως, θα μπορούσε να επικεντρωθεί στην 

διαμόρφωση του νομικού πλαισίου και συγκεκριμένα στην 

διαμόρφωση του άρθρου αυτού, το οποίο στην πραγματικότητα είνα ι 

ένα αντισυνταγματικό άρθρο, το οποίο ενώ έκρινε το ΣτΕ με την 

Ολομέλεια του κιόλας ότι  είναι αντισυνταγματικό,  η διοίκηση δεν 

φρόντισε,  όταν λέμε διοίκηση εννοούμε την νομοθετική εξουσία,  να 

καθίσει ,  έτσι ώστε να ανασκευάσει το άρθρο, ώστε είναι 

συνταγματικό και να θέσει κριτήρια,  τα οποία δεν θα μπορούν να . .  

στο ΣτΕ.  

 Εκεί θα μπορούσε να γίνει ,  ενδεχομένως,  ο αγώνας αυτός τον 

οποίο κάνουν εδώ πέρα ο Εμπορικός  Σύλλογος όλοι οι  

επαγγελματίες,  στο να θεσπιστεί  διάταξη, η οποία να είναι 

συνταγματική και να καλύπτει ,  ενδεχομένως,  τα συμφέροντα και των 

μικρομεσαίων και των εμπόρων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα μια άλλη, το ποιος ανακαλεί τις  άδειες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συγνώμη που διακόπτω, μήπως θα μπορούσαμε σε συγκεκριμένες 

απαντήσεις να …  

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Η άδεια ανακαλείται από το όργανο που την εξέδωσε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή;  

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ποιος την εξέδωσε εκείνος και την ανακαλεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν δεν πείθεται;   

Κος ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εάν δεν πείθεται από εκεί  και ύστερα υπάρχουν οι  προσφυγές,  όπου 

. .προσφυγές ή στα δικαστήρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος; Οι δικηγόροι θα απαντήσουν και μετά εσείς ,  κύριε 

Δήμαρχε.   

Κος   :  

Κύριε Πρόεδρε,  ακόμα μια συμπλήρωση να κάνω που ίσως να 

βοηθήσω στον αγώνα που κάνουν οι  έμποροι.  Ο νόμος αυτός,  ο 

Ν2323 εάν τον πάρουμε από την αρχή μέχρι το ση μείο που υφίσταται 

σήμερα, έχει  τροποποιηθεί  επί  τω επιεικέστερο για τις  υπεραγορές.  

Επομένως,  εάν πάμε να κρίνουμε,  εάν παρόλα αυτά πάει να κριθεί  το 

θέμα με τον νυν υπάρχοντα νόμο, είναι πολύ επιεικέστερος από τον 

αρχικό τον Ν2323.  
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 Δηλαδή στην διάρκεια αυτών των δέκα, δεκαπέντε ετών κάθε 

φορά που τροποποιούνταν ο νόμος αυτός έβγαζαν και από ένα 

κριτήριο.  Και εάν θέλετε να σας πω τώρα ακριβώς τι  κριτήρια 

υπάρχουν τροποποιημένα, όπως ισχύει  αυτό το νομοθέτημα, το άρθρο 

για τις  υπεραγορές,  αυτά τα οποία μ ια καινούργια,  δεν θα μιλήσουμε 

τώρα για το Jumbo ,  το οποίο έχει  ένα δεδικασμένο, αλλά μια 

καινούργια εταιρεία και ζητήσει την άδεια ίδρυσης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  ξέρετε λοιπόν μετά την αφαίρεση των κριτηρίων επί τόσα 

χρόνια,  κάθε ένας υπουργός κάθε χ ρόνο αφαιρούσε και ένα κριτήριο,  

αυτή την στιγμή λοιπόν εάν έρθει  μια καινούργια εταιρεία και 

ζητήσει άδεια έγκρισης,  το μόνο που θα χρειαστεί  να προσκομίσει ,  να 

σας πω τώρα τι  απέμεινε από το σύνολο των κριτηρίων που μπήκαν 

στην αρχή.  

 Θα προσκομίσει  ένα  τοπογραφικό διάγραμμα . .  την επιφάνεια 

και τους αποθηκευτικούς χώρους,  …  

Κος   :  

Μπορούμε να μιλήσουμε ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος   :  

Εάν γίνεται αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο αντιπροσωπεύετε εσείς  

εμάς; Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Συγνώμη τ ώρα, έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το σώμα πρέπει να ενημερωθεί από την νομική πλευρά για να πάρει 

αποφάσεις.   

Κος   :  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  

150 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό λοιπόν εγώ σέβομαι τους πάντες…  

 

 

Κος   :  

Αυτά τα ξέρουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε λοιπόν να ολοκληρωθούν οι  ερ ωτήσεις και οι  τοποθετήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε όμως κύριοι  συνάδελφοι.  Σας παρακαλώ. Συνεχίστε.   

Κος   :  

Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι  εάν έρθει  μια καινούργια υπεραγορά 

σήμερα και ζητήσει άδεια έγκρισης,  τα μό νο πράγματα που θα 

χρειαστούν,  γιατί  από το σύνολο των κριτηρίων που έχει  ο αρχικός 

νόμος,  έχουν αφαιρεθεί  από τα είκοσι τα δέκα επτά και αυτό που 

απέμεινε σήμερα δηλαδή, εάν έρθει  κάποιο άλλο Jumbo ,  ενδεχομένως 

ή κάπως αλλιώς,  θα χρειαστεί  ένα τοπογραφικό  διάγραμμα που 

απεικονίζει  την ωφέλιμη επιφάνεια,  τους αποθηκευτικούς χώρους,  

ένα σχέδιο κάτοψης,  απλά πράγματα δηλαδή των κτισμάτων και το 

κριτήριο το οποίο θα κρίνει  το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο 

χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι  επιπτώσεις στο 

περιβάλλον,  την εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας 

προς το φυσικό περιβάλλον της περιοχής,  η ύπαρξη οδικού δικτύου, 

κέντρων υποδομής. .  περιβάλλοντος.   
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 Αυτά είναι που απέμειναν ως κριτήρια για την ίδρυση 

υπεραγορών από το νομοθέτημα του άρθ ρου αυτού. Αυτά είναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά κάνετε.  Εμάς δεν μας ενδιαφέρει.  Εμείς λέμε όχι  και τελείωσε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη δεν έχετε τον λόγο και σας παρακαλώ κ αθίστε 

στην θέση σας.  Σας παρακαλώ πολύ. Μην ηλεκτρίζετε μια 

ατμόσφαιρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  Δεν έχετε δικαίωμα και το 

ξέρετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δίπλα σου είναι η ευθύνη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι δικηγόροι θα απαντήσουν στο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  κύριε Δήμαρχε,  ρώτησα τους νομικούς εάν σας επισκεφτήκανε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσουν και αυτοί.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τέθηκε σε εμένα το ερώτημα, εάν με επισκέφτηκαν οι  νομικοί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν το ρώτησα έτσι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι έκαναν το επίμαχο διάστημα οι  νομικοί.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γνώριζε ο Δήμαρχος; Θα απαντήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 

Εάν δεν θέλουν να απαντήσουν οι  ίδιοι…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα απαντήσουν.  Μα αυτό δεν θέλετε;  Θέσατε ερωτήματα προς την 

δημοτική αρχή. Δεν θέλετε να απαντήσουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.  Απαντήστε κ.  Δήμαρχε και θα  απαντήσουν και οι  

νομικοί.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στα θέματα που θέσανε στην δημοτική αρχή και σε μένα. Καταρχήν 

θέλω να πω ότι  αποτελεί  ασέβεια εάν κάποιοι  συνάδελφοι θελήσουν 

αυτό το τόσο σοβαρό θέμα και την αγωνία του εμπορικού κόσμου να 

την εκμεταλλευτούν ψηφοθηρ ικά, χαϊδεύοντας αφτιά.  Κανένα νόημα 

δεν θα έχει  η συζήτηση. Και κανένας ….  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε πλέον 

δακτυλοδεικτούμενος στο σώμα. Μονίμως διακόπτετε.  Όταν παίρνει  

τον λόγο ο κ.  Δήμαρχος τον διακόπτετε μονίμως.  Εσείς και ο κ.  

Αναστασιάδης.  Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψε κανείς .   
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 Ειλικρινά θα λυπηθώ ενώπιον των φίλων εμπόρων να εφαρμόσω 

τον Κανονισμός και τον ξέρετε πάρα πολύ καλά τον Κανονισμό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό συμβαίνει ,  αγαπητοί συμπολίτες μου, σε κάθε Δημοτικό 

Συμβούλιο όταν παίρνει  ο Δήμαρχος τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ συνάδελφοι.    

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και το διαπιστώνετε και εσείς .  Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν.  Είπα 

ότι  θα ήταν ασέβεια εάν κάποιοι  συνάδελφοι επιχειρήσουν  να 

εκμεταλλευτούν . .αυτή την αγωνία του εμπορικού κόσμου. Αυτό είναι 

κατηγορία σε κάποιον; Εάν έχει  κάποιος την μύγα και μυγιάζεται 

άλλο αυτό.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη μην προκαλείτε.  Είναι η τελευταία φορά. Είναι η  

τελευταία φορά και δεν θα ήθελα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο 

να χρησιμοποιήσω και να εξαντλήσω τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Σας παρακαλώ πολύ σεβαστείτε το σώμα, 

τίποτα άλλο δεν ζητώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολύ ξεκάθαρο είναι αυτό και το επ αναλαμβάνω ότι  θα είναι ασέβεια 

όποιος εκμεταλλευτεί  ψηφοθηρικά την αγωνία αυτού του κόσμου και 
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ούτε πρόκειται εδώ να πλειοδοτήσουμε ποιος αγαπάει περισσότερο 

τον εμπορικό κόσμο. Είναι δυνατόν να αγαπάει κανένας λιγότερο τον 

εμπορικό κόσμο εδώ; Ή να μην τον υποστηρίζει;   

 Υπάρχει εδώ μέσα κάποιος δημοτικός σύμβουλος που δεν 

αγαπάει τον εμπορικό κόσμο; Που δεν αγαπάει τον εαυτό του δηλαδή;  

Τα παιδιά του; Την ίδια του την ζωή εδώ;  

 Αυτές οι  εξυπνάδες,  εάν υπάρξουν,  καλά είναι να μην 

υπάρξουν.  Το λέω, διότι  θα απαντηθούν σκληρότατα.  

 Λοιπόν,  γιατί  δεν υπήρξε εισήγηση; Πάλι το ίδιο.  Το θέμα το 

φέραμε εμείς;  Το θέμα το έφερε ο Εμπορικός Σύλλογος.  Τι ζήτησε ο 

Εμπορικός Σύλλογος.  Ζήτησε το θέμα να έρθει  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να θέσουν τις  απόψεις τους.  Και τ ους είπα ότι  ελάτε.  

Βεβαίως να γίνει  Δημοτικό Συμβούλιο για να θέσετε τις  απόψεις σας.  

Αυτοί θέλουν να θέσουν την άποψή τους.  Αυτοί θα μιλήσουν πρώτα.  

 Μα για όνομα του θεού, θα ξεχάσουμε εδώ και το . .  Είναι 

δυνατόν να κάνει  η δημοτική αρχή εισήγηση για π οιο θέμα; Να 

εισηγηθεί τι ;  Μπορεί να εισηγηθεί κάτι;  Αυτοί που θέλουν να 

συζητηθεί το θέμα, αυτοί το ξέρουν καλά, αυτοί ξέρουν τι  θέλουν.  

Αυτοί θα πουν.  Εμείς θα πάρουμε θέση ασφαλώς.  

 Εάν γνώριζε ο Δήμαρχος,  θα τελειώσω και θα σας πω ο κ.  

Καπετάνιος,  ο κ .  Φωτίου …  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και ο κ.  Φωτίου,  εγώ δεν θα σας πω, θα σας πει  ο κ.  Καπετάνιος τι  

μου είπαν,  τι  τους είπα.  

Κος   :  
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Και τι  μας είπε.  Και τι  μας είπε η κυρία ….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από εκεί  και πέρα δεν ξέρω τι  σας είπε.   

Κος   :  

Ξέρετε κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  δεν ξέρω καθόλου.  

Κος   :  

Δεν ενημερωθήκατε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 

 

Δεν μου είπε τίποτα.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εσείς θα τα πείτε,  όχι  εγώ. Εσείς θα τα πείτε.   

 Λοιπόν,  ο Δήμαρχος μπορούσε να ανακαλέσει.  Πολύ εύκολα 

γινόμαστε νομικοί,  δικαστές,  γιατροί,  χημικοί,  δειγματολήπτες.  Πολύ 

εύκολα και το λέμε με σιγουριά αγνοώντας αυτά που λέει  και ο 

νομικός σύμβουλος του Δήμου παρακαλώ.  

 Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, εάν είναι τον νομικό 

σύμβουλο του Δήμου να μην τον σεβόμαστε και να μην δεχόμαστε τις  

απόψεις του,  δεν χρειαζόμαστε νομικούς συμβούλους,  αρκεί η γνώση 

των δημοτικών συμβούλων.  

 Είναι δυνατόν να λέει  ο νομικός σύμβουλος του Δήμου ότι  δεν 

μπορεί ο Δήμαρχος να ανακαλέσει διοικητική πράξη, είναι δυνατό ν 
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να υπάρχει δημοτικός σύμβουλος που να το αμφισβητεί  αυτό; Και να 

μην δέχεται την εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου; Για 

ποιο λόγο τους έχουμε τους νομικούς συμβούλους; Υποτίθεται για να 

μας ανοίγουν τα μάτια,  να μας προστατεύουν και να προστατεύου ν τα 

συμφέροντα του Δήμου.  

 Ο συνάδελφος Σταυρόπουλος φταίει .  Ο Δήμαρχος και ο 

συνάδελφος  Σταυρόπουλος.  Ένα υπήρχε στο ΣΥΠΟΘΑ, ο 

Σταυρόπουλος μόνο. Έξι άτομα έχει  το ΣΥΠΟΘΑ. Ομόφωνη απόφαση 

πήραν. Ο Σταυρόπουλος φταίει;  Για όνομα του Θεού δηλαδή. Όλοι οι  

άλλοι τι  κάνανε; Δεν έχουν καμία ευθύνη;  Όλοι αυτοί παρανόμησαν, 

δεν ξέρω τι  κάνανε,  ο Σταυρόπουλος είναι μόνο; Και ακούστηκε 

επανειλημμένα και στις  τηλεοράσεις το όνομα αυτό και λέω εγώ, 

μήπως, μήπως υπάρχει και σκοπιμότητα; Μήπως υπάρχει και δόλος; 

μήπως θέλουν στοχοποιημένα να πάνε κάπου; Διότι  αυτά λογικά δεν 

στέκονται.   

 Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα συλλογικό όργανο και όλους 

να τους βγάζουμε και να μένουμε σε έναν,  ο οποίος τυχαίνει  να είναι 

πολιτικός σύμβουλος.   

 Αυτό που έχω να σας πω, κ.  Φωτι άδη, εσείς  όταν ήσασταν 

Δήμαρχος στον Δήμο Λευκώνα και το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνεδρίασε για το Jumbo ,  ψηφίσατε υπέρ της λειτουργίας του Jumbo. 

 Κύριε Καπετάνιε να πείτε τι  είπαμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Καπετάνιε προσέξτε σας παρακαλώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη δεν θα διακόπτετε κανέναν.   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  

157 

. .και κανείς  από εδώ πέρα δεν είναι φίλος μου, είναι συμπολίτες μου 

όλοι.  Για τον κ.  Φωτιάδη θα πω πράγματι ότι  αυτό είναι αλήθεια 

αλλά είναι η μισή αλήθεια.  Όταν τον επισκεφτήκαμε ως Εμπορ ικός 

Σύλλογος και μάλιστα ήταν ο κ.  Φωτίου,  ο κ.  Ονούγκας και κάποια 

άλλα άτομα και τον ενημερώσαμε το πώς έχει  η κατάσταση, την άλλη 

μέρα προσωπικά ο ίδιος έδωσε εντολή και τα μηχανήματα όλα 

σταματήσανε.  Και από εκεί  προφανώς να μην είχε την ενημέρωση, 

…δεν είναι έμπορος.  Και ήταν μαζί μας.   

 Αυτό που είπε ο κ.  Δήμαρχος έχει  πολύ μεγάλη σημασία.  Με 

εντολή του Εμπορικού  Συλλόγου μου λέει  ότι  Πρόεδρε βάλε και εσύ 

μια πλάτη και επειδή πιστεύω στον δήμαρχό μου, δεν έχει  σημασία 

εάν  ανήκω στην  παράταξή  του,  πάντοτε  πρέπει να  σεβόμαστε τους  

 

 

φορείς,  πήγα λοιπόν με έναν συνάδελφο, ο οποίος ήταν στον αγώνα 

τον προηγούμενο μαζί,  τον επισκεφτήκαμε,  αντιλήφθηκε την 

σοβαρότητα και μάλιστα λέει  ότι  για να μπορούμε να μιλήσουμε πολύ 

άνετα,  μην μας διακόψουν, μην έρχεστε στην Δημαρχεία,  ελάτε λέει  

στα Αστέρια.   

 Και πήρε με ανοικτή ακρόαση την κυρία Κακαλέτση και της 

λέει ,  προσέξτε το αυτό και αυτό είναι το παράπονό μας και πριν πω 

αυτή την αλήθεια θα πρέπει να πω, η κυρία Κακαλέτση έδωσε 

εξετάσεις σε αυτή την κοινωνία και αυτή προσωπικά και η οικογένειά 

της και νομίζω ότι  όλοι την βαθμολογούμε με άριστα.   

 Και παίρνει  λοιπόν ο Δήμαρχος τηλέφωνο σε ανοικτή ακρόαση 

και της λέει  ότι  έχεις  κάποιο χαρτί  από το πολυκατάστημα; Όχι δεν 

έχω καμία ενημέρωση. Μπροστά μας της λέει  ο Δήμαρχος,  κοίταξε να 
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δεις ,  θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ οποιοδήποτε χαρτί  έρθει  θα με 

ενημερώσεις και θα ενημερώσεις και τον Εμπορικό Σύλλογο και το 

Επιμελητήριο.   

 Εδώ είναι το μεγάλο παράπονό μας.  Εάν ενημερώθηκε ο 

Δήμαρχος εμείς  δεν το ελέγξαμε.   Τ ο παράπονό μας είναι ότι  εμείς  

δεν ενημερωθήκαμε.  Και από ότι  μας λέει  τα ίδια παιδιά,  και παιδιά 

είναι μια λέξη λαϊκή, φίλοι είναι που ήταν στην Επιτροπή του  

ΣΥΠΟΘΑ, μας είπαν ότι  η άλλη πλευρά δεν ήταν τυχαία.  Ήταν εκεί  

και καλά έκανα. Μαζί τους δεν έχο υμε τίποτα. Γιατί  να μην ήμαστε 

και εμείς ,  κύριε Δήμαρχε; Δεν υπάρχει ευθύνη σε αυτό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για ποιο λέτε;   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Το ότι  σας είπε εσάς,  προϊστάμενος είστε κύριε Δήμαρχε.   

 Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο, εγώ έπρεπε να πω το τι  έπραξε ο 

Δήμαρχος,  το  τι  απαίτησε από την Διευθύντρια της Πολεοδομίας,  τι  

μας υποσχέθηκε η Διευθύντρια και τι  έγινε.  Θέλω τα συμπεράσματά 

σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θέλω μια ερώτηση στον κ.  Καπετάνιο.  Πότε έγινε 

αυτή η κουβέντα στα Αστέρια; Διότι  εμείς  δεν το γνωρίζουμ ε όλες οι  

δημοτικές παρατάξεις  εδώ. Πότε έγινε;   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Πριν πάει στο ΣΥΠΟΘΑ πολύ πιο μπροστά. Μόλις άρχισε να 

ξεκινάει .  Από εκεί  και πέρα . .  είχαμε το δικαίωμα να επισκεφτούμε 

και εσάς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Καλά κάνατε και πήγατε στον Δήμαρχο. Εμείς δε ν το ξέραμε αυτό.   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Εγώ βάζω το ερώτημα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ρωτάω, πότε έγινε αυτό;  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

. .στην ανοικτή ακρόαση τι  ζήτησε ο Δήμαρχος.  Εγώ δεν ξέρω εάν 

ενημερώθηκε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Καπετάνιε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη για πολλοστή φορά …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άσε με να πω μια κουβέντα.   

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι θα πει  ότι  άσε με να πω μια κουβέντα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό το σοβαρό θέμα δεν έπρεπε να κάνετε ένα τηλέφωνο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ στην θέση σας,  κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Καπετάνιε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην κάνετε διάλογο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν τότε δεν υπήρχε απόφαση ούτε ΣτΕ ούτε απόφαση 

ΣΥΠΟΘΑ. Ούτε καν ε ίχε συγκροτηθεί το ΣΥΠΟΘΑ τότε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον Σεπτέμβριο συγκροτήθηκε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με επισκεφτήκατε και μου ζητήσατε,  εν πάση περιπτώσει,  γι΄ αυτό 

λέω έπρεπε να έρθει  και ο κύριος…  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Εγώ δεν είπα ψέματα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είπα ότι  είπατε ψέματα .   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Εγώ συνδικαλιστής είμαι.  Ένας εμποράκος είμαι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και εμείς  είμαστε πιο κάτω από εσάς.   Λοιπόν,  τέλος πάντων και μου 

ζητήσατε να ζητήσω από την κυρία Κακαλέτση να παγώσει το θέμα 

της άδειας,  να υπάρξει μια παράταση, το θυμάμαι πο λύ καλά, για ένα 

μήνα τουλάχιστον.  Αυτό μου ζητήσατε.   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Όχι,  κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μου ζητήσατε αυτό.  Και παίρνω τηλέφωνο την κυρία Κακαλέτση και 

λέω ότι  σε παρακαλώ, μην προχωράς τίποτα πάνω στο θέμα αυτό,  

άφησέ το τουλάχιστον ένα μήνα και . .  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Όχι Δήμαρχε,  της είπατε ότι  εάν έχει  παρθεί θέλω να ενημερωθώ και 

να ενημερωθεί και ο εμπορικός κόσμος.  Αυτό είναι …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ζητήσατε παράταση και να σας πω . .  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Καμία παράταση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα σας πω. Ζητήσατε …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και μάλιστα να πω και χαρακτηριστικά,  επειδή ήταν προεκλογική 

περίοδος   είχατε   πει    ότι    θα   το  καταφέρουμε  με   τις   πολιτικές  

 

 

διασυνδέσεις που έχετε να γίνει  μια τροποποίηση του νόμου, το 

θυμάμαι πολύ καλά που είπατε ότι  ας τολμήσουν να μην το κάνουν 

και θα έχουν να κάνουν μετά με μας.   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το είπατε και αυτό.  Από τους πολιτικούς σας φίλους θα ζητούσατε 

τροποποίηση του νόμου. Γι΄ αυτό ζητήσατε το πάγωμα για ένα μήνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.  Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, εάν κάτι  απέμεινε στις  

ερωτήσεις του κ.  Φωτιάδη να απαντηθεί από τους δυο νομικούς.  

Παρακαλώ.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

. .  υπουργική απόφαση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κάνουμε καμία …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Είναι σαν να είναι δικαστήρ ιο εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή είναι η άποψή σας.  Σας παρακαλώ να μην διακόπτετε.  Να μην 

διακόπτετε.  Σας παρακαλώ.  Δώστε μια απάντηση, σύντομη όμως σας 

παρακαλώ, διότι  υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις και θα έρθουμε στις  

τοποθετήσεις.   

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε συμφωνώ απόλυτα με την δημοτική σύμβουλο που 

προηγουμένως είπε ότι  χάθηκε η ουσία …Θα μιλήσω σαν δικηγόρος 

του Εμπορικού Συλλόγου.  Εγώ είμαι δικηγόρος από το ΄99.  Εάν 

μιλάμε εδώ πέρα, εάν ξεκινήσουμε νομικά και συζητάμε για το 

συγκεκριμένο ζήτημα, δέκα μέρες δεν μας φτάνουν.  Υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές απόψεις,  . .  καινούργιος από το ΄10 και μετά και 

γενικότερα για να απαντήσουμε και να φτάσουμε στο σημείο να 

καταλήξουμε κάπου μπορεί να χρειαστεί  και δέκα, δεκαπέντε χρόνια 

δικαστηρίων για τα σχετικά ζητήματα για να καταλήξουν κάπου.  
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 Γι΄ αυτό όταν ξεκίνησα, όπως είδατε,  πάλι δεν μίλησα νομικά 

και είπα ελάχιστα νομικά και κατέληξα σε κάτι  που λέγεται δημόσιο 

συμφέρον.  Εκεί κατέληξα όταν μίλησα.  

 Δηλαδή ζητάμε κάτι  συγκεκριμένο σαν μέλη της κο ινωνίας της 

πόλης των Σερρών, είστε οι  εκπρόσωποι τις  κοινωνίας και της πόλης 

των Σερρών και θέλουμε να βάλετε πάνω από όλα, ακόμα και εάν 

ρισκάρετε κάποια τυπικά, νομικά για το ποιος πρέπει να είναι,  για το 

ποιος . .  θέλουμε να μας στηρίξετε,  ζητάμε να μας  στηρίξετε και 

θεωρούμε ότι  δημοσίου συμφέροντος είναι . .έναντι  οποιουδήποτε 

νόμου και οιουδήποτε λάθους τυχόν κάνει .   

 Κάνετε λάθος εσείς  και ας έρθει  η Γενική Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση να πει  ότι  κάνατε λάθος.  Η κοινωνία της πόλης θα είναι 

μαζί  σας.  . .καταλήξαμε να κάνουμε δικαστήριο γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ο επόμενος ερωτών. Θα απαντάτε επί  των ερωτήσεων σας 

παρακαλώ.  

Κος   :  

Επειδή ανέφερε ο συνάδελφος,  καταρχήν στο ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο την ησυχία.  Κύριε Γκότση, κύριε Στεργίου σας παρακαλώ.  

Κος   :  

Η απόφαση του ΣτΕ δόθηκε προ μηνών. Θέλω να κάνω μια 

παρατήρηση. Να πω στην κυρία Σαραντίδου πολύ σωστά λέει  κάποια 

πράγματα. Επειδή πάλι είμαστε εκτός θέματος,  ανέφερε ο κ.  

Αμαξόπουλος τι  λέει  ο Ν2323. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν 

είναι αυτό το θέμα μας.  Το  θέμα που λέμε και άμα θέλετε σας 

βοηθάω πάρα πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο με την πρόταση που θα 
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σας κάνω, είναι εάν η παράταση που δόθηκε στην άδεια είναι νόμιμη. 

Όχι εάν η άδεια είναι νόμιμη. Εάν η παράταση που δόθηκε.   

 Λοιπόν,  για να μην λοιπόν σας δυσκο λεύουμε και θεωρείτε ότι  

έχετε ποινικές ευθύνες,  πολιτικές ευθύνες,  εγώ κάνω την εξής 

πρότασης και εάν την αποδέχεται και η Συντονιστική Επιτροπή, να 

εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Δήμαρχο να ζητήσει από 

την υπηρεσία Δόμησης την ανάκληση της απόφ ασης.   

 Νομίζω ότι  είναι το πιο δίκαιο.  Θα μείνουμε όλοι μας 

ευχαριστημένοι,  δεν θα έχετε καμία ευθύνη και εσείς ,  η απόφαση 

αυτή είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδικασία είναι αυτή τώρα;  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κάνανε τοποθετήσεις και  δεν καταλαβαίνω πότε 

κάνουν ερώτηση και πότε κάνουν τοποθέτηση. Δεν είναι δυνατόν 

αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι δεν είναι σύννομο, δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο, είναι 

παράνομο. Εφόσον δεν έγινε με βάση τον νόμο είναι παράνομο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.  ερώτηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ερώτηση. Ρίχνω ευθύνες σε σας διότι  οι  συνάδελφοι από εδώ κάνουν 

τοποθετήσεις ενώ είμαστε στον κύκλο ερωτήσεων. Γιατί  δεν τους 

σταματάτε δηλαδή, φοβάστε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ποιοι;  Εννοείτε τον νομικό…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Ο δικηγόρος δεν είναι 

συνάδελφός μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση έκανε ο κύριος…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να προσέχετε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ακούω και στα μέσα ενημέρωσης το άκουσα και από τον δικηγόρο το 

άκουσα, ότι  ο ΣΥΠΟΘΑ παρανόμησε.  Ο κύριος Σταυρόπουλος να 

έρθει  εδώ να μας πει  εάν παρανόμησε ή όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση προς τον κ.  Σταυρόπουλο κάνετε;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως.  Ερώτηση εάν …  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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 Βεβαίως ερώτηση ε ίναι,  δεν είναι τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε δικαίωμα να απαντήσετε κ.  Σταυρόπουλε σαν μέλος . .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σαν μέλος είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε.  Ως μέλος του . .  και όχι  ως δημοτικός σύμβουλος.  Εκατό 

φορές θα το πω.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Άμα μπω στην διαδικασία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα μπείτε στην διαδικασία,  απαντάτε . .  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν έχω κανέναν πρόβλημα και εδώ για μένα απάντησε ο 

δικηγόρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κ.  Παρασκευιώτης.  Τι ειπε ο 

κ.  Παρασκευιώτης;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι παρανομήσατε.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν είπε ότι  παρανόμησα. Είπε ότι  ήταν υποχρεωμένο …  

Κος ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ:  

Είπα ότι  κάνατε υποχρεωτική γνωμοδότηση.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Άρα αφού κάνω υποχρεωτική γνωμοδότηση που παρανομήσαμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ.  Σταυρόπουλο . .  

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απάντηση δόθηκε στον κ.  Γκότση.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν παρανόμησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη, κύριε Σταυρόπουλε η απάντησή σας ήταν σαφέστατη. Ο 

Αντιπρόεδρος.  Έχετε τον λόγο.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε ερώτηση. Κύριοι  του Εμπορικού 

Συλλόγου μετά των εκπροσώπων τους,  η ερώτησή μου είναι μια απλή 

και συγκεκριμένη. Ρωτώ, η άδεια που είχε το πολυκατάστημα, 

. .πολυκατάστημα από το Jumbo  έγινε παράταση της αδείας ή 

ανανέωση της αδείας;  Μόνο αυτό.  Ε άν έγινε παράταση, γιατί  είχε 

λήξει  η άδεια τι  ίσχυε τότε;  Εάν είχε λήξει  η άδεια ποιος είναι ο 

λόγος να …  

 Και εάν έγινε ανανέωση, με ποιο τρόπο έγινε η ανανέωση;  

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσει ο κ.  Παρασκευιώτης.   

Κος ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ:  

Το 2005 εκδόθηκε η άδεια και έληξε το 2009, μετά από τέσσερα 

χρόνια.  Επειδή όμως βρισκόταν στο στάδιο της αναστολής,  η άδεια 

ανεστάλη όταν . .  στο ΣτΕ, τέθηκε θέμα τι  θα γίνει  με την παράταση. 

Η άδεια παρατάθηκε.  Εμείς έχουμε αμφισβήτηση με την παράταση, 

με τον τρόπο που  δόθηκε η παράταση. Είναι βασικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Την πρόταση θέλω 

να κάνω που έκανε ο κ.  Παρασκευιώτης.  Λαμβάνοντας υπόψη τις  

δικαιολογημένες ανησυχίες του εμπορικού κόσμου με την 

εγκατάσταση και λειτουργία της υπεραγοράς και με τις  οικονομικές 

και κοινωνικές συνέπειες που πολύ πιθανόν να προκληθούν και 

συμμεριζόμαστε τις  ανησυχίες αυτές,  λαμβάνοντας όμως υπόψη και 

τις  απόψεις των νομικών και των δικηγόρων του Εμπορικού 

Συλλόγου, σεβόμαστε τι ς  απόψεις,  δεν είναι δυνατόν να μην λάβουμε 

υπόψη μας την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου, 

λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτά έχουμε να προτείνουμε,  να 

καταθέσουμε τρεις  προτάσεις,  οι  οποίες πρέπει να προωθηθούν 

παράλληλα και οι  τρεις  αυτές προτάσει ς.  Πρέπει να τις  τρέξουμε και 

να τις  προωθήσουμε παράλληλα.  

 Πρώτον. Αποδεχόμενοι την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου 

ζητούμε τόσο από την προϊσταμένη της υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Σερρών όσο και από το ΣΥΠΟΔΑ να διερευνήσουν την 

δυνατότητα ανάκλησης των  διοικητικών πράξεων σχετικά με την 

παράταση της άδειας,  όπως ζητεί  ο Εμπορικός Σύλλογος και η 

απάντηση να δοθεί  μέσα σε πέντε μέρες.  Πρώτον αυτό.   

 Δεύτερον.  Σχετικά με την ανανέωση της οικοδομικής άδειας 

υπάρχουν δυο νομικές απόψεις των δικηγόρων του Εμπ ορικού 

Συλλόγου και του νομικού μας συμβούλου.  

 Παράλληλα με αυτή την πράξη που θα ζητούμε από το 

ΣΥΠΟΘΑ και από την προϊσταμένη, λόγω του ότι  υπάρχουν 

διισταμένες νομικές απόψεις,  να ζητήσουμε από το Νομικό 
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Συμβούλιο του κράτους να μας απαντήσει ταχύτατα ποια είναι η 

σωστή απόφαση;  

 Νομίζω ότι  είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο.  Δεν μπορούμε εμείς  να 

πούμε ότι  εσύ έχεις  δίκαιο ή έχει  ο άλλος.  Το καθ’ ύλην αρμόδιο 

όργανο για να μας απαντήσει ποια είναι η σωστή νομική άποψη είναι 

το Νομικό Συμβούλιο του κράτους.   

 Τρίτον.  Παράλληλα με αυτές τις  δυο προηγούμενες ενέργειες,  

προτείνουμε οι  έχοντες έννομο συμφέρον από την μη εγκατάσταση 

και λειτουργία του πολυκαταστήματος,  να ασκήσουν ασφαλιστικά 

μέτρα και ο Δήμος με την νομική του υπηρεσία θα είναι δίπλα τους,  

ενωμένος .  

 Λοιπόν,  είναι τρεις  προτάσεις.  Ενωμένος Δήμος και εμπορικός 

κόσμος να τρέξουμε και τα ασφαλιστικά μέτρα. Είναι τρεις  προτάσεις 

που μπορούν να τρέξουν παράλληλα. Αυτή την πρόταση έχω να κάνω.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ακολουθήσουμε την διαδικασία ή δεν θα την ακολουθήσουμε; 

Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ θέλω να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

 

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Προτάσεις.  Τις προτάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί των προτάσεων…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  επί  των προτάσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην τοποθέτησή του.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ συμμορφώνομαι αλλά να συμμορφωθούν και οι  άλλοι εδώ μέσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γκότση ο Κανονισμός λέει  ότι  δεν μιλάς πρώτος εσύ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο Κανονισμός λέει  να κάνουμε ερωτήσεις και όχι  τοποθετήσεις …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Κύκλος τοποθετήσεων. Παρακαλώ τον  Γραμματέα. Ο 

κ.  Μηλίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τις  προτάσεις ή γενικά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γενικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις.  Τοποθετήσεις όπως προβλέπει ο Κανονισμός.  Ο κ.  

Δινάκης,  ο κ.  Γκότσης,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Νιζάμης,  ο κ.  

Χασαπίδης.   

Κος   :  

Κύριε Πρόεδρε,  συγνώμη που σας διακόπτω αλλά επειδή το αίτημα 

είναι δικό μας,  μήπως θα πρέπει να τοποθετηθεί και ο Εμπορικός 

Σύλλογος για το πώς θέλει  να είναι το θέμα; Δηλαδή, . .  διαφωνώ με 

τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει . .  Εμείς άλλη πρόταση κάναμε 

και άλλη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ακολουθήσουμε την διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Θέλουμε να έχουμε και νομιμότητα, έτσι;  Πρέπει να τηρούμε τον 

Κανονισμό για να είναι νόμιμο το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Άλλος που θέλει  να τοποθετηθεί;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Πρώτα οι  

δημοτικοί σύμβουλοι και μετά,  ας παρακαλώ. Μετά τον κ.  Φωτιάδη, 

κύριε Αναστασιάδης.  Ο κ.  Κοτρώνης.  Άλλος; Κανείς.  Ο κ.  

Κατιρτζόγλου και ο κ.  Γαλάνης.  Από εσάς κ.  Μηλίδη θα ξεκινήσω. 

Έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Καταρχήν καλωσορίζουμε τον Εμπορικό 

Σύλλογο. Πιστεύω ότι  είναι ο εμπορικός κόσμος ένα από τα πιο 

ζωντανά, ίσως το πιο ζωντανό κομμάτι της πόλης μας,  του Δήμου 

μας.   Είναι πραγματικά ο παλμός.  Το υπαινίχθησαν όλοι,  το είπε 

πολύ καλά και ο κ.  Καπετάνιος ότι  . .  και κανείς  εδώ μέσα δεν μπορεί 

να πλειοδοτεί   για τίποτα.   Θα  πρέπει  να  πάρουμε  μια  απόφαση 

τέτοια που να  βοηθάμε τους εμπόρους,  τους συμπολίτες μας που 

τους  
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συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα και κάνουμε παρέα, πίνουμε καφέ  και 

ξέρουμε τι  προβλήματα αντιμετωπίζουν.   

 Το πρώτο που θα πω είναι ότι  είναι γνωστό ότι  υπάρχει  μεγάλη 

οικονομική κρίση. Το ξέρουμε όλοι.  Βλέπουμε τα μαγαζιά να 

κλείνουν και λυπόμαστε όλοι πάρα πολύ. Είμαστε δίπλα στα μαγαζιά,  

δίπλα στους επαγγελματίες,  σε κάθε τους εκδήλωση. Θα πρέπει 

κάποια στιγμή να κάνουμε μια άλλη κουβέντα,  που εγώ πάρα πολλές 

φορές την έχω πει  εδώ μέσα, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε 

τρόπους να φέρουμε κόσμο, να κάνουμε ελκυστικό τον Δήμο, να 

φέρουμε κόσμο για να τονωθεί η αγορά. Π ρέπει να γίνει  μια ευρεία 

συζήτηση επ αυτού.  

 Δημιουργείται λοιπόν με την ίδρυση και λειτουργία ενός 

μεγάλου καταστήματος,  του Jumbo συγκεκριμένα, ένα σοβαρό 

κοινωνικό πρόβλημα. Όταν λέω κοινωνικό πρόβλημα είναι ότι  

παίρνουν θέσεις εργασίας πολλές,  κανείς  δεν έχει  αντίρρηση ότι  κάθε 

μια θέση που παίρνει  ένα οποιοδήποτε Jumbo ,  πολυκατάστημα 

χάνονται θέσεις.  Επίσης θα ήθελα να πω ότι  υπάρχουν και 

οικογένειες που αυτοαπασχολούνται με μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και βέβαια τα παιδιά δεν διάλεξαν άλλο δρόμο, συνέ χισαν τον δρόμο 

των γονέων και τελικά θα μείνουν και αυτά στο ράφι που λέμε,  δεν 

θα μπορούν να κάνουν δουλειά.   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αγαπητοί φίλοι του Εμπορικού 

Συλλόγου δεν είναι ξέχωρο κομμάτι από εσάς.  Είμαστε το ίδιο.  Ένα 

πράγμα είμαστε,  μια γροθιά .   
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ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 

ΛΟΓΟΥΣ  

 

…………………………  

………………  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

828/2012 Έγκριση παράτασης χρονικής περιόδου του έργου εκκαθάρισης ΚΕΠΣ 

Δήμου Σερρών εκ του εκκαθαριστή κ. . Ζιγκερίδη. 

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

829/2012 Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 

Προγραμματική Σύμβαση που συνάπτει το Υπουργείο Παιδείας, 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το Δήμο Σερρών και 

τη ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών. 

 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών 

 

830/2012 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

 

– Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  

174 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών 

 

831/2012 Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης της 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: ΥΠ.ΠΟ.Τ. – Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας – Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Σερρών. 

 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών 

 

832/2012 Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 45, 46, 47, αποφάσεων του Δ.Σ. της 

ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ. 

 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών 

 

833/2012       Ομοίως των αριθμών 48, 49, 50/2012 

 

834/2012        Ομοίως της αριθμ. 51/2012 

 

835/2012 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2012 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕ 

¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ με θέμα ¨Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 

2012 της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών¨ και της αριθμ. 44/2012  

 

       836/2012 Ομοίως τα αριθ. 44/2012 απόφασης με θέμα: ¨Κατάρτιση και ψήφιση 

του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών για το έτος 2013¨. 

 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών 

 

837/2012 Έγκριση των υπ’ αριθμ. 254/2012 απόφασης του ΔΣ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.   
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 με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2012¨  

 

 

      838/2012         Ομοίως της υπ’ αριθμ. 255/2012 με θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού  

χρήσης 2013¨. 

Εισηγητής: O Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Δήμου Ι. 

 

839/2012 Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο: ¨Φεστιβάλ μπουγάτσας και 

τοπικών προϊόντων για το έτος 2013¨. 

 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

840/2012 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου 

Σερρών. 

 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

842/2012 Σχετικά με κατασκευή εξέδρας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 

στην οδό Σελεύκου και Κουντουριώτου (κατάστημα PLAZA). 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

842/2012       Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού 

υπολοίπου του Δήμου. 

 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

843/2012      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2012. για την έκδοση χρηματικών  

        ενταλμάτων που αφορούν μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές.  
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Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

844/2012         Ομοίως που αφορούν μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές.  

 

845/2012        Ομοίως για την ενίσχυση της πίστωσης του Οργανισμού  

Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου 

Σερρών.  

 

846/2012 Αναπροσαρμογή μισθωμάτων πρώην γραφείων ΚΕΠ Δήμου Σερρών 

επί της οδού Δυτ. Θράκης. 

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

847/2012    Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Μητσάκου–Εμφιετζόγλου 

Κατίνας χας Λυκούργου. 

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

848/2012         Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού κλήρου Τ.Κ. 

 

Ελαιώνα. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

849/2012 Έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης στα πλαίσια της 

παροχής υπηρεσιών ¨αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Σερρών¨ 

για το έτος 2012. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 
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850/2012      Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής των 

εργασιών του έργου: ¨Εργασίες αποκατάστασης τμήματος της οδού 

Ολυμπίου¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

851/2012    Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: ¨Αποχέτευση 

λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού 

λυμάτων Δήμου Λευκώνα¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

852/2012       Επιστροφή ποσού 20.00 ευρώ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, στο 

Δήμο Ηράκλειας. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

853/2012       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας 500 κάδων 

ανακύκλωσης 1.100 lt. 

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

854/2012         Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους. 

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

     854Α/2012       Ομοίως από τους χρηματικούς καταλόγους.  

 

     855/2012       Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

        του αντιδημάρχου κ. Στέργιου Γαλάνη από 30-11-2012 έως 4-12-2012 

 

     856/2012        Ομοίως του κ. Δημάρχου από 25-11-2012 έως 28-11-2012.  
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     857/2012        Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: του κ. Δημάρχου,  

      από 25-28  Νοεμβρίου 2012 

 

 

 858/2012        Ομοίως  του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη από 22-11 έως 23-11-

2012. 

 

       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

859/2012     Ομοίως του υπαλλήλου μας κ. Καραγκιόζη Χρήστου κατά τους μήνες 

Απριλίου – Ιουνίου –Ιουλίου – Αυγούστου –Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 

2012. 

 

860/2012           Ομοίως της υπαλλήλου μας κ. Μικικη Φωτεινής από 5-11-2012 έως  

                          7-12- 2012 στην πόλη Weiz  της Αυστρίας.  

 

861/2012          Ομοίως της υπαλλήλου Μίκικη Φωτεινής από 25 έως 26 Οκτωβρίου 

                         2012 στον Βόλο.  

 

862/2012         Έγκριση επιμήκυνσης διάρκειας αποπληρωμής δανειακής σύμβασης με  

       το Τ.Π. και Δανείων     

 

863/2012         Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2012 για την αποδοχή  

     χρηματοδότησης που αφορά το θεσμό του Εθελοντή Σχολικού   

                       Τροχονόμου.  

 

 

……………………… . .  
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………………  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ     ……………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ……………….  
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