
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 04/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/01/2013 

 

 

 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 04/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 30η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 

2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 4/24-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 34, δηλαδή: 
 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

              

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αναστασιάδης Αντώνιος 

5. Αραμπατζής Θεόδωρος 

6. Αρναούτογλου Φωτεινή 

7. Γαλάνης Στέργιος 

8. Γάτσιος Αθανάσιος 

9. Γκότσης Ηλίας 

10. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

11. Δημητρίου Ευστράτιος 

12. Δήμου Ιωάννης 

13. Δούκας Γεώργιος 

14. Δρίγκα Χρυσούλα 

15. Θεοχάρης Μιχαήλ 

16. Ίντος Δημήτριος 

17. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

2. Αγοραστός Αγοραστός 

3. Αποστολίδου Ραχήλ 

4. Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

 

18. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

19. Μερετούδης Δημήτριος 

20. Μηλίδης Θεόδωρος 

21. Μοσχολιός Ζωγράφος 

22. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

23. Μπόικος Αθανάσιος 

24. Μυστακίδης Παύλος 

25. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

26. Σούζας Ζαχαρίας 

27. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

28. Στεργίου Νικόλαος 

29. Τατούδης Παναγιώτης 

30. Φωτιάδης Στέφανος 

31. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

32. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

33. Χράπας Παντελής 

34. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

5. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

6. Νιζάμης Δημήτριος 

7. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

 

 

  



 

 

      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. 

Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθημανή. 

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

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

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

 

       Λίγο πριν τη συζήτηση του 8ου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημοτική 

Σύμβουλος κα. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία.  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος και αφού ο κ. Πρόεδρος ανακάλεσε δύο φορές 

στην τάξη τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αναστασιάδη Αντώνιο, δεδομένου ότι έπαιρνε το λόγο 

αυθαίρετα και διέκοπτε τους ομιλητές επανειλημμένα ζήτησε να γίνει ψηφοφορία για την 

αποβολή του εν λόγω Δημοτικού Συμβούλου. Μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κατά 

πλειοψηφία, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος αποβλήθηκε από την αίθουσα. 

 Ψήφισαν υπέρ της αποβολής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. : Αραμπατζής Θεόδωρος, 

Αρναούτογλου Φωτεινή, Γαλάνης Στέργιος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Δημητρίου Ευστράτιος, 

Δήμου Ιωάννης, Δούκας Γεώργιος, Θεοχάρης Μιχαήλ, Καλαϊτζίδης Βασίλειος, Μερετούδης 

Δημήτριος, Μπιτζίδου Σαρακενίδου Σοφία, Μυστακίδης Παύλος, Παπαβασιλείου Βασίλειος, 

Σούζας Ζαχαρίας, Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, Στεργίου Νικόλαος, Χασαπίδης Κωνσταντίνος, 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, Χράπας Παντελής, Δινάκης Κωνσταντίνος, Χρυσανθίδης 

Βασίλειος και Μπόικος Αθανάσιος.  

  Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Σαραντίδου Ερμοφύλη ήταν απούσα κατά τη διάρκεια της 

ψηφοφορίας. 

 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος.  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.        

 

 ΘΕΜΑ 2ο :  Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δ/κού Συμβουλίου: 

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Σερρών και ορισμός Προέδρου και  

β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Σερρών και ορισμός Προέδρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Κέντρου 

Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών «ΟΑΣΙΣ». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

  

 ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της υπ' αριθμ. 5/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΥΑΣ με 

τίτλο: «Μείωση τιμολογίων νερού ΔΕΥΑ Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

  

 

  



 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της υπ' αριθμ. 7/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ 

περί «Έγκρισης προϋπολογισμού της ΔΑΕΚΑΣ οικ. Έτους 2013» 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.  

 

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση εκποίησης διά δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που 

αποτελεί τμήμα του αριθμ. 319 τεμαχίου του αγροκτήματος 

Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Σαββαΐδη Χαράλαμπου 

με δημοτικό οικόπεδο ίσης αξίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

 ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση ανταλλαγής τμήματος αγροτικής οδού με τμήμα 

αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας κ. Ιωαννίδη Σπυρίδωνα στο αγρόκτημα 

Σερρών.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.           

 

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση τροποποιημένης μελέτης του έργου: «Εργασίες 

οδοστρωσίας έτους 2013». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Κατασκευή τσιμεντόδρομου στον οικισμό Χιονοχωρίου του 

Δήμου Σερρών» 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στο 

εξωτερικό κατά το έτος 2013. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης 

και Αγροτικής Οικονομίας κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, κατά το μήνα 

Φεβρουάριο. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

 
 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας, έχουμε απαρτία και ξεκινάμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο... Βεβαίως, κ. Αναστασιάδη. Έχετε το λόγο, ανοίξτε το μικρόφωνο.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ... Ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, είναι προσβολή για τους πολίτες των Σερρών να δέχονται 

διαφημιστικά φυλλάδια του Σαντάνσκι, αυτός που έχει σκοτώσει Σερραίους, τους έχει πάρει τα 

κεφάλια, με... Βούλγαροι, θυμίζουμε... Σαντάνσκι. Και έχει πάρει κεφάλια Σερραίων αυτός ο 

Άνθρωπος... στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χωρίς Ντροπή.... Τι να σας πω, ντροπή είναι. Αυτός ο 

άνθρωπος που έχει σφάξει Μακεδόνες, εδώ. Μας έχει... όλους... Διαφήμιση. Κύριε Πρόεδρε, 

παρακαλώ πάρα πολύ... να σεβαστείτε τη γη, όχι επειδή είμαστε εμείς... κάποιοι, αλλά είναι 



 

 

κρίμα. Κρίμα για το Συμβούλιο τουλάχιστον. Κρίμα είναι... Ας... πώς το λένε δηλαδή... κρίμα 

είναι. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε. Πάρα πολύ λυπάμαι. Λυπάμαι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος κανείς συνάδελφος, μήπως επικεφαλής, θέλει να ανακοινώσει κάτι στο 

Σώμα; Για να μπούμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης;... Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανοίξτε το μικρόφωνό σας. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε. Τώρα αναγκάζομαι να κάνω την ερώτηση, διότι στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που έλειπαν, είχα μια τοποθέτηση για ένα θέμα αλλά δεν 

ήμουνα και η ερώτηση είναι η εξής. Δύο χρόνια πριν στην ίδια ερώτηση που κάνω τώρα, η 

Δημοτική Αρχή είχε απαντήσει ότι θα φροντίσει στη... επάνω να προβεί στην αλλαγή του μέλους 

του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, κ. Τιτή. Δεδομένου ότι ο κ. Τιτής τείνει να αποκτήσει μονιμότητα και όλοι 

μας ξέρουμε πως ο Νόμος προβλέπει εκπρόσωπο κοινωνικών φορέων και όχι αποκλειστικά και 

μόνο εκπρόσωπο της Ένωσης Καταναλωτών, εμείς ως Διάβαση Πεζών έχουμε σοβαρούς 

πολιτικούς λόγους να ζητάμε την αντικατάστασή του, δεν υπάρχει χρόνος να τους 

παρουσιάσουμε, όμως κ. Πρόεδρε, εγώ να μιλήσω λίγο ότι είστε υποχρεωμένοι ως Δημοτική 

Αρχή να δεχτείτε τουλάχιστον αυτό και να τηρήσει την υπόσχεση που δώσατε πριν δύο χρόνια. 

Υπάρχει μήπως κανένας ιδιαίτερος λόγος που παραμένει ο κ. Τιτής δέκα με δώδεκα χρόνια 

ακλόνητος στη θέση του; Και αν υπάρχει να μας τον πείτε να τον μάθουμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ... Ωραία. Θα απαντήσει σε επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, κύριε... Ευχαριστώ πολύ. Και μπαίνουμε στα 

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με πρώτο θέμα την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2013 

Δήμου Σερρών. Εισηγητής ο κ. Γαλάνης. Παρακαλώ, κ. Γαλάνη.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, 

σύμφωνα με το, την περυσινή χρονιά το 2012, σύμφωνα με το Άρθρο 159 του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων, ψηφίσαμε μέσα στη νόμιμη προθεσμία τον προϋπολογισμό του 2013 για το 

Δήμο Σερρών. Όπως όριζε η παράγραφος 1, έπρεπε ως το τέλος Νοεμβρίου να εγκρίνουμε εδώ 

στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, δηλαδή για το 2013. 

Πράγματι, ως οφείλαμε πράξαμε τα νόμιμα και εγκρίναμε, ψηφίσαμε εδώ τον προϋπολογισμό 

του 2013, όμως η Πολιτεία αρκετά καθυστερημένα, αργοπορημένα θα έλεγα, για άλλη μια 

χρονιά, προς τα τέλη Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά στις 18 εξεδόθη η Κοινή Υπουργική Απόφαση 

για τις οδηγίες της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2013. Αυτό έχει ως συνέπεια, η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία στείλαμε ως οφείλαμε τον προϋπολογισμό, να μας τον 

επιστρέψει, ζητώντας από εμάς να τον αναμορφώσουμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση. Άρα είναι το πρώτο ζήτημα που σας λύνω ως 

απορία φαντάζομαι, είναι ότι πολύ καλώς κάναμε το Νοέμβριο του 2012 όπως προέβλεπε το 

άρθρο 159 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και είχαμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 

Προϋπολογισμό. Θα αναπτύξω σε δύο σκέλη και πολύ σύντομα, το πολιτικό και το τεχνικό 

τμήμα του προϋπολογισμού. Τα δύο κομμάτια της εισήγησής μου. Να σας πω τα εξής. Πρώτα 

την άποψή μου, θα... νομίζω όλοι οι συνάδελφοι, ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ συνάδελφοι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Σε όλη αυτήν τη ζοφερή οικονομική πραγματικότητα στη χώρα μας και οι 

πολίτες και οι οικογένειές τους αλλά και οι φορείς της κυβέρνησης, της γενικής κυβέρνησης που 

ο Δήμος Σερρών ως Νομικό Πρόσωπο αποτελεί έναν από αυτούς, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ 



 

να αντιμετωπίσουμε και τις πιο βασικές μας ανάγκες. Και αυτό απορρέει πραγματικά από την 

οικονομική κατάσταση που βιώνουμε, που βιώνει η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της και 

νομίζω ότι ξεκινάει από τα σπίτια ολωνών μας και από τις ζωές ολωνών μας θα έλεγα και φτάνει 

μέχρι στη λειτουργία της Πολιτείας αλλά και των φορέων που έχουν να κάνουν με αυτή. Η 

Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξεδόθη, έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά στα 

χρονικά της... των Δήμων, θα έλεγα ίσως και από απαρχής της λειτουργίας τους, της ίδρυσής 

τους ως Νομικών Προσώπων, ζητά να προϋπολογίζουμε όχι με βάση τα βεβαιωθέντα, αλλά με 

βάση τα εισπραχθέντα. Δηλαδή αυστηρά, θα το πω έτσι πολύ απλά, με ένα αρκετά... τρόπο, έχεις 

χρήματα; Προϋπολογίζεις. Δεν έχεις χρήματα; Δεν μπορείς να προϋπολογίσεις καμία δαπάνη. 

Και μάλιστα και στο ζήτημα της ανταποδοτικότητας που αφορά κυρίως την καθαριότητα και τον 

φωτισμό, το λέει πάρα πολύ αυστηρά, ότι όσα είναι τα έσοδα που έχεις από, για αυτόν τον 

σκοπό, αυτά θα είναι και τα έξοδά σου. Αυτή είναι μία βασική κατεύθυνση, τεχνική, η οποία 

έχει και επιρροή στο... του προϋπολογισμού, αλλά και στην ουσία του. Και εννοώ ότι λέει στην 

ουσία του, γιατί όπως λέει πολύ απλά, ό,τι εισπράττουμε κάθε χρόνο, με βάση κάποιες 

διαδικασίες και υπολογισμούς, μπορούμε να προϋπολογίζουμε για τον επόμενο. Εμείς, αγαπητοί 

συνάδελφοι, μέχρι σήμερα, πολύ σωστά πράξαμε γιατί κατά μία έννοια η Δημοτική Αρχή έχει 

την ευθύνη της Διοίκησης του Δήμου, όμως ουσιαστικά, μέσα από τα διάφορα όργανα που 

προέβλεψε ο Νόμος και αναφέρομαι στον Καλλικράτη, συνδιοικούμε το Δήμο. Σκεφτείτε ότι 

πόσες αποφάσεις πήραμε στην Οικονομική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουμε συμπολίτευση 

και Αντιπολίτευση και χειριστήκαμε πιστεύω με σύνεση και νοικοκυροσύνη τις υποθέσεις τις 

οικονομικές κατά κύριο λόγο του Δήμου. Και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, φαίνεται από το... 

σαν μια πρώτη εικόνα, σαν μια πρώτη εικόνα, φαίνεται τα περί ισολογισμού, τον πρώτο 

ισολογισμό που ψηφίσαμε σαν Καλλικρατικός Δήμος Σερρών το 2011, τον οποίο τον ψηφίσαμε 

39 στους 41 Δημοτικούς Συμβούλους, όχι γιατί νομίζω θέλησε κάποιος να κάνει χάρη στη 

Δημοτική Αρχή, αλλά γιατί τα αποτελέσματα του ισολογισμού του 2011 και άρα η πρώτη χρονιά 

διαχείρισης, έδειξαν ότι και μειώσαμε τις οφειλές τις παλιές και διαχειριστήκαμε με σύνεση και 

νοικοκυροσύνη τα οικονομικά του Δήμου και σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν προϋπολογίσαμε 

με βάση τα βεβαιωθέντα, σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργήσαμε νέες οφειλές, ίσα-ίσα μάλιστα 

τις μειώσαμε. Εδώ είναι η απόφαση του ισολογισμού, στη διάθεσή σας. Εγώ θα ήθελα να 

ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, γιατί μέσα στην εβδομάδα, πρώτον η Υπηρεσία 

εκπόνησε και το προκείμενο αυτό του αναμορφούμενο προϋπολογισμού, αλλά και ένα άλλο 

κείμενο, το οποίο σχεδόν όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και οι εισηγητές όλων των 

παρατάξεων έχουν στα χέρια τους, στο οποίο αποτυπώνονται και τα εισπρακτέα και αυτά που 

είχαμε προϋπολογίσει το Νοέμβριο, με βάση τα βεβαιωθέντα αλλά και τελικά τι 

προϋπολογίζουμε σήμερα. Αυτό συνέβη γιατί η φόρμα του προϋπολογισμού, δηλαδή το βασικό 

κείμενο του προϋπολογισμού, παραμένει το ίδιο και σε ερώτημα που στείλαμε στην εταιρία 

Singular που στηρίζει τεχνολογικά τα συγκεκριμένα ζητήματα, μας είπαν ότι ακόμα δεν έχουν 

πάρει οδηγίες, με e-mail που μας έστειλαν και το έχω, δεν έχουν πάρει οδηγίες για να αλλάξουν 

στη φόρμα του προϋπολογισμού κάτι και για αυτό ακριβώς παραμένει με την ίδια μορφή. Όμως, 

εμείς κρίναμε σκόπιμο και σωστό και για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των συναδέλφων, να 

έχουμε ένα excel το οποίο αποτυπώνει όλον τον προϋπολογισμό και έχει σε διάφορες στήλες και 

τα εισπραχθέντα και αυτά που ψηφίσαμε το Νοέμβριο του 2012 αλλά και τελικά τι ψηφίζουμε 

σήμερα. Επομένως, νομίζω ότι καλύπτει και αυτό το θέμα. Σας ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι 

όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι Δήμοι και οι Νομαρχίες και οι άλλοι φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, προϋπολόγιζαν με βάση τα διαμορφωθέντα και τα βεβαιωθέντα κατά κύριο λόγο 

και όχι με τα εισπραχθέντα. Έχουν την ίδια ΚΥΑ και είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα, θα 

ελεγχόμαστε για κάθε, θα έχουμε στοχοθεσία στα έσοδα για κάθε μήνα, είναι υποχρεωμένη η 

Υπηρεσία, θα πρέπει να ελεγχόμαστε σε τριμηνιαία βάση από το Οικονομικό Παρατηρητήριο 

και αν παρεκκλίνουμε δηλαδή της πορείας μας, δηλαδή αν δεν πετυχαίνουμε στις εισπράξεις των 

εσόδων τα αναμενόμενα που προϋπολογίζουμε, θα μας ζητά αυτό το όργανο να προβαίνει στις 



 

 

απαραίτητες αναμορφώσεις και αν και για δεύτερο τρίμηνο παρεκκλίνουμε της πορείας μας, θα, 

οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ αυστηρές. Σε σημείο που ένας Δήμος θα μπαίνει σε ένα 

πρόγραμμα... ή θα έρχεται το Παρατηρητήριο από μόνο του να επιβάλλει τέλη. Εμείς, κύριοι 

συνάδελφοι, πήραμε την εξής απόφαση σαν Δημοτική Αρχή. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε 

διασαφηνίσει και στους συναδέλφους μέσα στην εβδομάδα. Πήραμε την εξής απόφαση. Στα 

εισπρακτέα, ενώ μας δίνονταν η δυνατότητα να προϋπολογίσουμε και πέραν των εισπράξεων 

έως 30% της... αιτιολογημένα, αποφασίσαμε να προϋπολογίσουμε με βάση αυτά που 

εισπράξαμε, πολύ αυστηρά, για να μην πω και σε ορισμένες περιπτώσεις εσόδων, να 

προϋπολογίσουμε και λιγότερο από τα εισπρακτέα. Και θα εξηγήσω για ποιό λόγο συμβαίνει 

αυτό, μπαίνω στο θέμα, στον τομέα των εσόδων. Το κάναμε αυτό όχι μόνο γιατί το λέει η ΚΥΑ, 

αλλά γιατί βλέπουμε ότι οι πολίτες της χώρας... πάρα πολύ, το 2013 και το 2014 τα πράγματα θα 

είναι ακόμη πιο δύσκολα, θα αρχίσουν τα μέτρα να είναι ακόμη πιο επώδυνα για τον κόσμο, ήδη 

ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ, να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι το τέλος του 2012 στείλαμε 

6.000 επιστολές προκατάσχεσης σε αυτούς που μας όφειλαν από παλιά χρόνια και η 

ανταπόκριση ήτανε σχετικά μικρή. Γιατί ο κόσμος όπως αντιλαμβάνεστε δυσκολεύεται ακόμη 

και για να πάρει τα απαραίτητα. Εγώ δε, οφείλω να ομολογήσω ότι και στις εφημερίδες και των 

Αθηνών βλέπει κανείς ότι, εγώ βλέπω τίτλους, ότι όλοι, για το 2013 μιλάω, ...κοινωνία και 

οικονομία. Δηλαδή πλέον είναι αποδεκτό και πασιφανές ότι το 2013 ενδεχομένως και το 2014, 

θα είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα για την κοινωνία, που θα δυσκολευτεί ειλικρινά να 

ανταποκριθεί ακόμη και στα πλέον απαραίτητα. Πόσο περισσότερο να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του σε εμάς. Όταν όμως αντιλαμβάνεστε, η ανεργία μαστίζει όλη την ελληνική 

κοινωνία και όταν κάποιος δεν έχει χρήματα για να συντηρήσει τον εαυτό το και την οικογένειά 

του, πόσο περισσότερο να ανταποκριθεί σε κάποια οφειλή προς το Δήμο ή τα τέλη. Για αυτόν 

ακριβώς το λόγο συνοψίζω, στον προϋπολογισμό των εσόδων, πήγαμε με βάση τα εισπρακτέα. 

Με πολύ αυστηρό τρόπο και ίσως και πιο κάτω από αυτά που εισπράξαμε πέρυσι. Για τις 

δαπάνες, ακολουθήσαμε την εξής τακτική. Με βάση τα εισπρακτέα, προϋπολογίσαμε αυτές τις 

δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου. Και τι εννοούμε στις βασικές μας 

λειτουργίες; Καθαριότητα. Πράσινο. Ότι αφορά τα βασικά, τα καύσιμά μας. Τα ανταλλακτικά. 

Στο μέτρο που μπορούσαμε να προϋπολογίσουμε τα προϋπολογίσαμε με βάση πάντα όπως σας 

λέω τα εισπρακτέα και έτσι θεωρούμε ότι με αυτόν τον προϋπολογισμό των δαπανών που 

κάναμε, θα μπορεί ο Δήμος στα πλέον απαραίτητα να λειτουργήσει και τα υπόλοιπα, για να σας 

εξηγήσω με ποιά φιλοσοφία διαπνέεται, πράγμα το οποίο... οι υπόλοιπες δράσεις απορρέουν από 

τα εξής. Έχουμε όπως γνωρίζετε στα δύο χρόνια μια μεγάλη προσπάθεια από πλευρά 

προγραμματισμού, με τον κ. Αντιδήμαρχο σε συνεργασία με τον κ. Δήμαρχο για προγράμματα, 

δηλαδή οι δράσεις μας, οι αναπτυξιακές ή αυτές που φέρνουν χρήμα στο Δήμο, απορρέουν μέσα 

από προγράμματα τα οποία είναι... διασυνοριακά είτε πάσης φύσεως προγράμματα, στα δύο 

χρόνια έχουμε, έχουμε εγκρίσεις για είκοσι επτά εκατομμύρια ευρώ, ας με διαψεύσουν οι 

συνάδελφοι που ασχολούνται με το θέμα και επίσης δώσαμε βαρύτητα και στα εκατό χρόνια της 

πόλης μας, από την απελευθέρωση της πόλης μας, κρατώντας το ποσό περίπου στις 80.000€, 

όπως επίσης δώσαμε βαρύτητα και σε κάποιες άλλες δομές που φαίνονται μέσα από τα ποσά. Η 

αλήθεια είναι ότι αναγκαστήκαμε, επειδή ακριβώς προϋπολογίσαμε με βάση τα εισπρακτέα, να 

κάνουμε αρκετές περικοπές για να μπορεί ο προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος. Θα 

παρακαλούσα τους συναδέλφους, να σκεφτούν το εξής. Για τα προηγούμενα δύο χρόνια και το 

2012 και το 2011, προϋπολογίσαμε, κ. Πρόεδρε, με βάση τα βεβαιωθέντα, πάλι δεν ξεφύγαμε 

και δεν προχωρήσαμε παραπάνω... εισπράξεις μας, γιατί αν το κάναμε αυτό, ο ισολογισμός του 

2011 και ο ισολογισμός του 2012, κάνω μία προεκτίμηση, δεν θα έδειχναν μειώσεις στις οφειλές 

και έστω ένα μικρό πλεόνασμα. Άρα θέλω να πω τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Δήμο Σερρών, 

συμπολίτευση και Αντιπολίτευση, μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, χειριστήκαμε τις 

υποθέσεις τις οικονομικές του Δήμου και με νοικοκυροσύνη και με εγκράτεια και με σύνεση. 

Και αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει όλους μας. Και τη Δημοτική Αρχή που διοικεί το Δήμο αλλά 



 

και την Αντιπολίτευση, η οποία στηρίζει, συμμετέχει στις διάφορες Επιτροπές, κυρίως στην 

Οικονομική και ελέγχει και πολύ καλά κάνει, τη λειτουργία και του Δήμου σημαντικά αλλά και 

της Δημοτικής Αρχής. Αυτό το οποίο θα ήθελα να παρατηρήσω πολιτικά, είναι το εξής, κ. 

Πρόεδρε. Ο Νόμος είναι ένα θέμα το οποίο το έθιξα, για εμένα είναι κομβικό, ...καθαρά 

πολιτικό. Και απορρέει όμως, βάσεις έχει στο Νόμο. Η Πολιτεία, όταν είχε συντάξει το 

προσχέδιο... και τελικά το ψήφισε το 2010, έλεγε ότι η Αυτοδιοίκηση θα φέρει χρήματα από 

συγκεκριμένες πηγές. Τελειώνω, κ. Πρόεδρε. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων, 20%, από τον ΦΠΑ, φόρος προστιθέμενης αξίας 12% και από το φόρο ακίνητης 

περιουσίας 50%. Με την κα. Γουναρίδου, βρεθήκαμε στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων γιατί 

μας κάλεσαν ενόψει αυτής της ΚΥΑ της καινούργιας και έγινε εκεί μια συζήτηση με αιρετούς 

και υπηρεσιακούς παράγοντες. Έθεσα στον κ. Δανιηλίδη, ειλικρινά σας το λέω, η κα. 

Γουναρίδου είναι μάρτυρας, το ζήτημα αυτό. Λέω, κ. Πρόεδρε, επειδή ο κ. Δανιηλίδης είναι 

Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ 

σφιχτός και καλά κάνει γιατί σήμερα είμαστε εμείς Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και λειτουργούμε 

συνετά, μπορεί να έρθει αύριο κανείς άλλος και να ψηφίσει προϋπολογισμούς οι οποίοι είναι 

πέρα από τα, όχι μόνο από τα εισπρακτέα, πέρα από κάθε δεδομένο. Και να κάνει σπατάλες. 

Εμάς σαν Δήμος εδώ δεν μας ενοχλεί που θα πάμε έτσι αυστηρά, θα πάμε με έναν τρόπο συνετό, 

δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί έτσι λειτουργήσαμε και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Όμως, 

εμείς σαν Αυτοδιοίκηση, παίρνουμε τελικά τα χρήματα που μας αναλογούν; Εγώ θέλω να 

ομολογήσω, ότι τέτοια απάντηση δεν υπάρχει. Και το έθεσα αυτό το ερώτημα γιατί είναι βαθειά 

πολιτικό, με ποιά έννοια; Δεν μπορείς να ζητάς από τους Δήμους να κάνουν όλες αυτές τις 

θυσίες εδώ και δύο χρόνια, πάμε για την τρίτη χρονιά, να τους μειώνεις τη χρηματοδότηση 60%, 

πραγματικά να τους πιέζεις απίστευτα και να πληρώνουν παλιές οφειλές και να κάνουν 

αυστηρούς προϋπολογισμούς μόνο με βάση τα εισπρακτέα και συγχρόνως τα χρήματα που οι 

Έλληνες πολίτες πληρώνουνε μέσω της φορολογίας να μην γίνεται φορολογική αποκέντρωση 

και να μην παίρνει η Αυτοδιοίκηση τα χρήματα που της αναλογούν. Και σας το λέω αυτό, γιατί 

βλέπετε ότι η σημερινή αναμόρφωση, οδηγεί σε έναν προϋπολογισμό ναι μεν σφιχτό, αλλά έναν 

προϋπολογισμό που ίσα-ίσα θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες των πολιτών. 

Και αν δεν μας επιστρέφονται τα χρήματα που οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν στο κράτος, όπως 

ακριβώς προβλέπει ο Νόμος, τότε ειλικρινά αναρωτιέμαι τι θέλουν από εμάς; Θέλουν απλά να 

είμαστε ένας φοροεισπρακτικός μηχανισμός; Δηλαδή μας λένε να πάμε σκληρά με βάση τα 

εισπρακτέα, εισπρακτέα ποιών; Από τους Έλληνες πολίτες, συγγνώμη, οι οποίοι όπως σας 

έδειξα, το παραδέχονται και οι ίδιοι πλέον και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών, 

ότι θα γονατίσει η ελληνική κοινωνία από τους φόρους και από τις υποχρεώσεις που τους 

δημιούργησαν τα μνημόνια. Άρα, απορώ ειλικρινά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε ολοκληρώστε σας παρακαλώ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Κλείνω λέγοντας ότι αυτό είναι ένα ζήτημα, το έθεσε στην Περιφερειακή 

Ένωση Δήμων και ο κ. Δήμαρχος και ο ίδιος αλλά νομίζω και οι εκπρόσωποί μας, ότι αν η 

Αυτοδιοίκηση δεν πάρει τα χρήματα που της αναλογούν, έτσι ακριβώς όπως... θα πρέπει να... 

και οι πόροι, τότε ένας προϋπολογισμός όσο ρεαλιστικός και να είναι, όσο νοικοκύρηδες και να 

είμαστε εμείς που είμαστε, συνολικά, Δημοτική Αρχή και Αντιπολίτευση μέσα στις Επιτροπές, 

αναρωτιέμαι ποιός θα είναι ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης. Θα είναι απλά διαχειριστικός, κ. 

Πρόεδρε; Θα είναι φοροεισπρακτικός από τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ούτε χρήματα για να 

βγάλουν ούτε την, να τακτοποιήσουν ούτε την καθημερινότητά τους; Αυτό είναι ένα ζήτημα 

βαθειά πολιτικό, εγώ νομίζω ότι δεν αντέχει άλλο όχι μόνο η σερραϊκή κοινωνία αλλά στο 

σύνολό της η ελληνική κοινωνία, η απαίτηση η δική μας είναι να δοθούν τα χρήματα που οι 

Έλληνες πολίτες πληρώνουν στην Αυτοδιοίκηση όπως τα προβλέπει ο Νόμος και τότε ναι, εμείς 

συνετά όπως ήδη το κάνουμε, να συνεχίσουμε να προϋπολογίζουμε με βάση τα εισπρακτέα. 

Αλλά, κ. Πρόεδρε, για να αναπνεύσουμε χρειαζόμαστε τα χρήματα που οι Έλληνες πολίτες 

πληρώνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλώ να ψηφίσετε την αναμόρφωση. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... ερωτήσεις επί του θέματος, της αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού; Ο κ. Χρυσανθίδης και μόνο. Παρακαλώ, κ. Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, βλέπω στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ότι στα 

έσοδα είχαμε ψηφίσει στα ΠΟΕ, εδώ για τα ΠΟΕ, τρία οκτακόσια εβδομήντα επτά και σήμερα... 

λέει δύο τετρακόσια τριάντα οκτώ... Ψηφίσατε δύο εκατόν οκτώ όταν ψηφίσατε τον 

προϋπολογισμό, σήμερα είναι τετρακόσια ένα. Η πρώτη μου ερώτηση είναι αυτή... πώς ακριβώς 

είναι τα ΠΟΕ; Είναι δυνατόν να έχουμε μία απόκλιση των εκατό, διακοσίων χιλιάδων... 

εκατομμύρια διαφορές, νομίζω κάτι δεν πάει καλά. Θέλω μια απάντηση. Και μια δεύτερη 

απάντηση σε ένα δεύτερο ερώτημα, βλέπω και στα έσοδα και στα έξοδα κάποια συνεχιζόμενα 

έργα, τα οποία αναφέρονται ενώ υπάρχει μηδέν χρηματοδότηση το 2012, συνεχίζουν να 

γράφονται τα ποσά στο 2013. Ούτε σε εξέλιξη είναι, ούτε συνεχιζόμενα είναι, μηδέν. Το ίδιο και 

στα έξοδα σε... Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί... νομίζω αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση... μέσα.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εδώ είναι και η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου, κ. Πρόεδρε, αν χρειαστεί να της 

δώσουμε το λόγο, θα πω μόνο εγώ ότι έχει το εξής χαρακτηριστικό και εκεί είναι η πολιτική 

απόφαση, σου δίνει τη δυνατότητα τις οφειλές τις ληξιπρόθεσμες που ζήτησες από το 

Υπουργείο, θα σας θυμίσω ότι το Μάρτιο του 2012 σε συνεννόηση με τον κ. Δήμαρχο, 

υποβάλαμε αίτημα, είμαστε από τους Δήμους που υποβάλαμε αίτημα για την εξόφληση από την 

Πολιτεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι το 2011 και το 2012 

μειώσαμε τις οφειλές, εμείς υποβάλαμε αίτημα με βάση την Εγκύκλιο που μας ήρθε, για να μας 

πληρώσει η Πολιτεία όπως υποσχέθηκε τις εναπομείνασες, αυτές τις οφειλές τις οποίες έχουν 

απομείνει στο Δήμο. Υποβάλαμε ένα αίτημα περίπου, ο κ. Κατιρτζόγλου το υπέβαλε, 

6.000.000€, τότε εκείνη την εποχή το Μάρτιο ήταν τόσο, ληξιπρόθεσμες οφειλές πάσης φύσεως 

και είμαι βέβαιος ότι όσο και να μειώνονται μέχρι σήμερα, ότι θα ήταν ένα ποσό πολύ κοντά σε 

αυτό, στα 4.000.000€ πιστεύω και λίγο παραπάνω, θα λάβουμε. Αυτές τις οφειλές που ζητήσαμε 

από το Υπουργείο, μας δίνει τη δυνατότητα η ΚΥΑ να τις αναφέρουμε και στο σκέλος των 

εσόδων και στο σκέλος των εξόδων. Αυτό το αλλάξαμε. Η διαφορά που λέτε προκύπτει από το 

εξής γεγονός. Οι οφειλές του Δήμου Σερρών δεν αποτυπώνονται όλες σε έναν κωδικό. Η κυρία 

... μου έχει εξηγήσει πολλές φορές ότι... αυτό, ότι οι οφειλές του Δήμου Σερρών δεν είναι όλες 

σε έναν κωδικό, είναι διάσπαρτες μέσα σε διάφορους κωδικούς, μπορεί να σας το πει και η ίδια, 

όμως το σύνολό τους τελικά στον ισολογισμό, που είναι και η αποτύπωση της πραγματικής 

εικόνας, φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον από τα τελευταία στοιχεία που γνωρίζω, περίπου στα 

5.000.000€. Εδώ είναι η κυρία να το διασαφηνίσει. Για αυτό σας προβληματίζει ότι ναι μεν στον 

προϋπολογισμό του Νοεμβρίου γράφουμε περίπου 2.000.000€, ενώ τώρα στον κωδικό εσόδων-

εξόδων εμφανίζουμε ένα ποσό 5.000.000€ και... διαφορά. Αυτή είναι τουλάχιστον η αντίληψη 

που έχω εγώ, είναι εδώ η κυρία... ερώτημα, για το θέμα των έργων έχω ρωτήσει και εγώ την κα. 

Γουναρίδου γιατί και εμένα με προβληματίζουν αυτά τα μηδενικά έργα, νομίζω ότι μου έδωσε 

μία απάντηση επειδή ακριβώς αυτά τα έργα ήτανε κάποιος λόγος τεχνικός που πρέπει να 

εμφανίζονται, για αυτό το λόγο εμφανίζονται. Ας δώσει η ίδια την εξήγηση, το ρώτησα και εγώ, 

είχα την ίδια απορία, νομίζω θα σας απαντήσει η ίδια για αυτό το σημείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πατήστε το... 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Καλησπέρα. ...Το Νοέμβριο στον προϋπολογισμό είχαμε βάλει ένα 

εννιακόσια γιατί ήταν αυτά που φαινόταν σύμφωνα με την... με αυτά που είχαν δεσμευτεί μέσα 

στη χρονιά. Είχαν δηλαδή δεσμευτεί μέχρι... δαπάνης. Στα πέντε εκατομμύρια αυτήν την στιγμή 

έχουμε. Αποζημιώσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής, στα πέντε εκατομμύρια που 

ζητήσαμε εμείς έχει και άλλες περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις με διαταγές πληρωμής, με 

δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες, αποζημιώσεις ρυμοτομίας και τα πέντε εκατομμύρια τα 

βάζουμε τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε έσοδο και έξοδο σύμφωνα με αυτά τα 

χρήματα που μας λένε ότι θα μας δώσουν. Δεν σημαίνει ότι θα εξαντλήσουμε όλο το ποσό. Θα 

μας ελέγχουνε, γιατί από το 81, αυτά τα εντάλματα που θα βγάζουμε θα πηγαίνουν στο 83, ό,τι 

λεφτά θα στέλνουν, θα τα εκδίδουμε τα εντάλματα στον κωδικό 83. Τα πέντε εκατομμύρια είναι 



 

αυτά που μας λένε ότι θα μας δώσουν. Μπορεί εμείς να βγάλουμε τέσσερα εκατομμύρια. Να 

μεταφέρουν. Μιλάμε για νόμιμες δαπάνες. Έχει δηλαδή πολλές περιπτώσεις εκεί, αποζημιώσεις, 

διαταγές πληρωμής, δεν έχει μόνο τα τιμολόγια που ήταν μέχρι τις 30/9.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να βοηθήσω, κ. Πρόεδρε; Εννοεί η κα. Γουναρίδου, ότι στ σύνολό τους οι 

οφειλές στον ισολογισμό, φαίνονται, είναι περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ. Πάσης φύσεως 

οφειλές. Από το Μητρώο Δεσμεύσεων, προϋπολογίσαμε το Νοέμβριο περίπου δύο. Γιατί αυτές 

ήταν οι άμεσες δαπάνες, δηλαδή μπορούσανε να ενταλματοποιηθούν. Και... 

Ενταλματοποιήθηκαν, συγγνώμη. Καλύτερα. Οι υπόλοιπες, είναι πάσης φύσεως οφειλές, μπορεί 

να είναι από κάποιες αποζημιώσεις, απαλλοτριώσεις, μπορεί να είναι δικαστικές αποφάσεις, 

μπορεί να είναι άλλες οφειλές, οι οποίες όταν μας έρχονται τα χρήματα με το καλό από την 

Πολιτεία, για να ξοφλήσουμε τις ληξιπρόθεσμες, θα γίνει ουσιαστικά ένα ξεκαθάρισμα αυτών 

των υποχρεώσεων. Και όσο μπορέσουμε νόμιμα να τις ενταλματοποιήσουμε, πέρα από δύο 

εκατομμύρια ευρώ, θα το πράξουμε. Θέλω να πιστεύω ότι...  

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Και γίνεται αναμόρφωση πάντα, γιατί από τον 81 ότι χρήματα μας παίρνουν 

θα πρέπει τα τιμολόγια που είναι να εκδώσουμε χρηματικό ένταλμα θα τα πηγαίνουμε στον 83. 

Τα περνάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και ενημερώνεστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε. Το Νοέμβριο ψηφίσατε προϋπολογισμούς. Τα 

βεβαιωθέντα των παρελθόντων ετών έσοδα πόσα είναι; Απλά. Τα βεβαιωθέντα ΠΟΕ εξόδων 

πόσα είναι; Δεν τα γνωρίζατε το Νοέμβριο μήνα; Σε ένα μήνα δηλαδή, από δύο εκατομμύρια 

γίνανε πέντε; Το πώς θα τα πληρώσουμε είναι άλλη διαδικασία. Αυτό το ξέρουμε. Πόσα είναι 

τελικά τα βεβαιωθέντα ΠΟΕ στα έσοδα και πόσα είναι στα έξοδα; Είναι τα νούμερα που 

γράφουμε σήμερα ακριβή; Υπάρχουν και άλλα; Και για ποιό λόγο μέσα σε ένα μήνα οι διαφορά, 

διότι δικαστικές αποφάσεις, δεν μπορεί να βγήκαν σε ένα μήνα τρία εκατομμύρια μέσα σε ένα 

μήνα, είναι αδιανόητο, δεν μπορεί να έγινε αυτό. 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Μα αυτό το ποσό έχει σχέση με τη χρηματοδότηση που είναι να μας δώσουν, 

εμείς το Νοέμβριο δεν μπορούσαμε να βάλουμε πέντε εκατομμύρια. Δεν είχαμε. Βάλαμε αυτά 

που ήταν δεσμευμένα. Αυτά που είχαν έκθεση, που ενταλματοποιήθηκαν. Αυτήν την στιγμή, 

αυτήν την στιγμή, μας λένε ότι μπορούν να μας δώσουν χρήματα και για αποζημιώσεις και για 

δικαστικές αποφάσεις. Μία δικαστική απόφαση πρέπει να έχουμε τα χρήματα ή περνάει ή 

ενισχύει... τον κωδικό τον ενισχύουμε κάθε... δικαστικών αποφάσεων, από εκεί βγαίνουν και οι 

οφειλές. Αυτήν την στιγμή σε αυτόν τον κωδικό τα πέντε εκατομμύρια, μας δίνει τη δυνατότητα 

το κράτος, αν μας δώσει τα χρήματα, να κλείσουμε τέτοιες υποθέσεις. Που για εμάς είναι 

πρόβλημα.  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Εμείς χρωστάμε πέντε τετρακόσια; Απλά. 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Έτσι όπως φαίνεται το πράγμα... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ναι... 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Ναι... όμως να σας πω, ναι, όμως αυτήν την στιγμή θα γίνει και ένα 

ξεκαθάρισμα βγάζοντας τα εντάλματα ποιά είναι νόμιμα, να δούμε τελικά τι θα μείνει και ποιό 

είναι το πρόβλημα για τη μη νομιμότητα κάποιων τιμολογίων ή δικαστικών αποφάσεων. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δηλαδή με λίγα λόγια, κ. Πρόεδρε, από τα πέντε εκατομμύρια και κάτι, μέσα από 

αυτήν την διαδικασία της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα δούμε και πέρα από αυτά 

τα δύο εκατομμύρια που ήταν από το Μητρώο Δεσμεύσεων και ανάλυση δαπάνης και 

ενταλματοποίηση, μέχρι τα πέντε, πόσα από αυτά μπορούνε νόμιμα να εκδοθούνε εντάλματα για 

αυτά. Για κάποια δεν θα μπορούνε να εκδοθούν εντάλματα. Και το λογιστήριο μετά πρέπει να 

φέρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν τυχόν δεν είναι νόμιμα, να κάνει τις νόμιμες 

ενέργειες. Αλλά εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι, αφού υποβάλαμε αυτό το αίτημα στο Υπουργείο, 

για τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε αυτόν τον κωδικό, να ζητήσουμε το 

συνολικό ποσό και να δούμε στην πορεία, ...στην πορεία, ποιά θα αποπληρωθούν και ποιά όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω... 



 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Δεν μπορούσαμε όμως να μην τα βάλουμε και αυτά... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε; Όταν λέτε ΠΟΕ μη νόμιμα, είναι δυνατόν να υπάρχουν 

ΠΟΕ μη νόμιμα;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να σας εξηγήσει η κυρία... 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Να σας πω, μία περίπτωση μόνο θα σας πω, έχουμε τιμολόγια ανταλλακτικών 

τα οποία δεν έχουν, δεν είχαν δικαιολογητικά ή δεν είχαν έκθεση ανάληψης δαπάνης. Αυτά 

φαίνονται μέσα καταχωρημένα και για τον ισολογισμό και αυτήν την στιγμή έχουμε εμείς 

δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμής που άμα δώσει τα χρήματα το κράτος θα 

μπορέσουμε να τα πληρώσουμε... Είναι, είναι, είναι υποχρέωση του Δήμου, είναι υποχρέωση 

του Δήμου, αλλά κάποια, κάποια τιμολόγια δεν μπορούμε να τα ενταλματοποιήσουμε. Τα 

ανταλλακτικά που είχε ένα μεγάλο πρόβλημα, είχαμε πολλά τιμολόγια τα οποία δεν είχαν 

έκθεση ανάληψης δαπάνης, κάποιοι προσέφυγαν στα δικαστήρια. Τώρα με τη διαταγή 

πληρωμής και με τη χρηματοδότηση θα μπορέσουμε να... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Είναι νόμιμα.  

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Ναι, είναι νόμιμα. Τώρα όμως αυτό σας λέω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νόμιμα έγιναν... 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Έγιναν νόμιμα... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Όχι ήτανε, έγιναν... 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Τα χρήματα ναι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι αλλά σε εμάς, σε εμάς, κ. Πρόεδρε, αυτή η υποχρέωση φαίνεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ σωστά, για αυτό έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και δεν χρειάζεται να 

επεκτείνουμε περισσότερο την... Τοποθετήσεις επί του θέματος.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ένα λεπτό, κ. Πρόεδρε, δεν απάντησε η κα. Προϊσταμένη στα μέλη για το θέμα 

των έργων...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, στη δεύτερη ερώτηση... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κάποια μηδενικά έργα. 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Μηδενικά έργα, ποιά; Συγκεκριμένα αν είναι... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : ...Στο έτος... Υπάρχει μηδέν χρηματοδότηση το 2012 και βλέπω το ποσό 

ξαναμπαίνει και το 2013. Άρα δεν είναι συνεχιζόμενο... παραδείγματος χάρη, που έτσι να δω 

έτσι, για το δημοτικό γήπεδο, έχει μηδέν χρηματοδότηση και έχει το ίδιο ποσό την επόμενη 

χρονιά. Είναι αρκετά τώρα, να μην μπαίνουμε σε αριθμούς, είναι ... το 2012 και μπαίνει το 2013 

το ίδιο ποσό. Είναι αρκετά.  

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Γιατί το Τεχνικό Πρόγραμμα προσαρμόζεται στον προϋπολογισμό, αυτό... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Εντάξει, προσαρμόζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το Τεχνικό Πρόγραμμα. Κύριε Αναστασιάδη, περνάμε στις τοποθετήσεις, οι 

ερωτήσεις κλείσανε. Τοποθετήσεις. Ποιοί θέλουν να τοποθετηθούν επί του προϋπολογισμού; Ο 

κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης, ο κ. Κατιρτζόγλου, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. 

Αναστασιάδης και ο κ. Μπόικος... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Αν χρειαστεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, αν χρειαστεί και ο κ. Χασαπίδης. Ξεκινάμε με εσάς, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το Νοέμβριο του 

2012, ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Σύμφωνα βέβαια με το Νόμο... Τότε, η δική μας παράταξη, 

είχε πει ότι ο προϋπολογισμός εκείνος ήτανε εικονικός, ήταν προβληματικός και δεν μπορούσε 

να υλοποιηθεί. Είπαμε να κάνετε τροποποιήσεις. Δυστυχώς δεν το δεχτήκατε και μάλιστα μας... 

τότε και μας απαξιώνατε ότι δεν θέλατε να συνεργαστείτε και τα λοιπά. Πολλές φορές και από 

τα χείλη του Δημάρχου. Ήρθε λοιπόν αυτή η Κοινή Υπουργική Απόφαση, αυτή η ΚΥΑ... ΚΥΑ 

για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, για να δουν όλοι στο Σώμα και όλος ο λαός πώς 

δικαιωνόμαστε. Είναι τεράστιες οι διαφορές, αυτά που είχατε φέρει το Νοέμβριο με τώρα. 

Έπρεπε δηλαδή για να έρθει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για να κάνετε, να πράξετε το σωστό; 

Κακώς. Έπρεπε από πριν να προνοείτε ώστε αυτά που εισηγείστε αυτά στον προϋπολογισμό να 



 

είναι κατά το δυνατόν ρεαλιστικά. Και να πω και κάτι άλλο αυτήν την στιγμή. Καλά που είναι 

και οι Υπηρεσίες, οι οποίες πραγματικά εργάζονται με ζήλο και σας ξελασπώνουν σε πολλά 

σημεία, κ. Αντιδήμαρχε, που εισηγείστε το θέμα. Δεν μας ακούτε όταν μιλάμε, λέτε, δεν 

βγαίνετε από το καβούκι σας καθόλου. Εδώ λοιπόν η ΚΥΑ αυτή, λέει ότι θα γίνεται έλεγχος, το 

είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος, ανά τρίμηνο. Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό; Δεν έχει εμπιστοσύνη, ότι 

δεν κάνουμε σωστά, δεν εκτελούμε σωστά προϋπολογισμούς, δεν βάζουμε τις δράσεις σύμφωνα 

με τα έσοδα, με αυτά που εισπράξαμε. Ένα απλό παράδειγμα σας έφερα για τον προϋπολογισμό 

που είχαμε ψηφίσει, ότι στα περισσότερα, είχαμε προϋπολογίσει... από ότι είχαμε εισπράξει. 

Ήρθε λοιπόν αυτή η ΚΥΑ να διορθώσει κάποια θέματα, έπρεπε εμείς έτσι να είμαστε; Να λέμε 

τα διπλάσια δηλαδή; Κάποτε σε αυτήν τη μεγάλη κρίση που περνάει ο ελληνικός λαός,... βέβαια 

δεν θα πρέπει να είμαστε πραγματικοί; Να ξέρουμε τι έχουμε, τι προϋπολογίζουμε, τι μπορούμε 

να κάνουμε; Και αν και αν έχουμε παρεκκλίσεις, το φοβάμαι και ελπίζω να μην υπάρχει τέτοιο 

ενδεχόμενο, τότε πάμε στο πρόγραμμα εξυγίανσης, καταλαβαίνετε τότε αυτό το πράγμα τι 

σημαίνει. Σημαίνει ότι ως Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε... από μόνοι μας. Σε εκείνον τον 

προϋπολογισμό, κυρίες και κύριοι, είχατε φέρει το δάνειο, το περιβόητο ένα οκτακόσια τόσα. Αν 

λοιπόν σας πάω στην Κοινή αυτή Υπουργική Απόφαση, στη σελίδα 20, θα σας τι διαβάσω επί 

λέξει, γιατί πρέπει να το ακούσει το Σώμα. Οι Δήμοι σύμφωνα με το Νόμο του Καλλικράτη, το 

άρθρο 264 3852/2010, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά 

ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αποκλειστικά, το 

τονίζω, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών που προέρχονται 

από επενδύσεις. Δεν είναι δυνατόν, κατά συνέπεια, από τη δημοσίευση του 3852/2010 του 

Καλλικράτη και εφεξής, η λήψη δανείων για λειτουργικές ανάγκες. Αυτό δεν το προβλέψατε, 

που ήσασταν πανέτοιμοι; Μας ταλαιπωρήσατε πολλάκις εδώ στο Συμβούλιο τρεις-τέσσερις 

φορές να μιλάμε για το δάνειο, για τους όρους, για το ένα, για το άλλο, ότι θέλουμε να 

ξοφλήσουμε, να κάνουμε, δεν το ξέρατε αυτό; Απλώς ήσασταν για όλα έτοιμοι; Έτσι λέγατε στο 

σερραϊκό λαό; Τα ξέρουμε τα πάντα; Αυτά είναι του 2010, κ. Πρόεδρε, 3852/2010, δεν είναι 

τώρα. Και κάτι άλλο. Άρα, εμείς τότε, πάλι είχαμε δίκιο για το δάνειο, που λέγαμε δεν είναι 

κατάλληλες οι εποχές να πάρουμε δάνειο. Εκτός αυτού, επειδή συνεχώς κατηγορείτε, συνεχώς 

κατηγορείτε τη Γενική Κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά, δεν το ένα, τα οποία εν μέρει 

είναι σωστά, εν μέρει, σας έρχεται ένα δώρο τώρα πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Τέτοιο δώρο 

κανένας Δήμαρχος δεν είχε μέχρι στιγμής. Για να ξοφλήσει τα παλιά χρέη. Για πρώτη φορά 

συμβαίνει αυτό και είστε τυχερός. Ξέρετε όμως τι λέγατε...; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, τον κ. Αντιδήμαρχο τον αφήσατε να μιλάει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρία λεπτά σας έδωσα, ένα ακόμη λεπτό σας δίνω... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έτσι, δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Ο κ. Αντιδήμαρχος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στη δευτερολογία σας μπορείτε να συνεχίσετε. Ένα λεπτό ακόμη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ντροπή, κ. Πρόεδρε. Λυπάμαι... ο κ. Γαλάνης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Τέτοιο δώρο δεν υπήρχε από κανέναν άλλον, από κανέναν άλλον... και 

νομίζω ότι το ρητό λέει συν Αθηνά και χείρα κίνει. Δυστυχώς μόνο η Αθηνά... η χείρα δεν 

κινείται. Στη σελίδα 21 αυτής της απόφασης, της ΚΥΑ, που μας ήρθε τώρα, εν όψει της 

υποχρέωσης των Δήμων για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και των περιορισμών για 

χρηματοπιστωτική πολιτική των Δήμων, με τη μη δυνατότητα άντλησης δανεισμού για 

λειτουργικές δαπάνες, τονίζεται ιδιαιτέρως η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις 

δαπάνες γενικότερα, σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Οι δαπάνες για τα οποία δίνονται 

πάντοτε οδηγίες... να περιοριστούν, είναι αυτά που έχουμε εμείς εδώ και δύο χρόνια, δεν λέγαμε 

τίποτα διαφορετικά. Να εξεταστούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης των υπαλλήλων. Να... οι 



 

 

μετακινήσεις, προμήθειες, τα... έξοδα, τα έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, αυτά δεν λέμε εμείς... τα 

τελευταία δυο χρόνια;... Σας παρακαλώ, κ. Πρόεδρε, ένα λεπτό σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στη δευτερολογία σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σας παρακαλώ, κ. Πρόεδρε, αφήσατε μισή ώρα, σας παρακαλώ, μην με 

διακόπτετε... χάνω τον ειρμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν άφησα μισή ώρα, δεν παρακολουθείτε το ρολόι σας. 

Δ.Σ. : Ο χρόνος είναι, κ. Πρόεδρε, για όλους. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ένα λεπτό, ένα λεπτό... Πέντε λεπτά έχω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Έξι λεπτά, έξι λεπτά, Σας παρακαλώ πολύ, θα σεβαστείτε τον Κανονισμό 

Λειτουργίας, έτσι;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ένα λεπτό ακόμα σας παρακαλώ, μου το δίνετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Και το άλλο είναι, εμείς είχαμε τονίσει για το κοινωνικό πρόσωπο, δεν 

φαίνεται, σε αυτές τις εποχές το κοινωνικό πρόσωπο είναι το παν. Και λέτε, εκθειάζετε την 

Οικονομική Επιτροπή, ο κ. Αντιδήμαρχος, με τη συνεργασία και τα λοιπά. Μόνο μου την 

εκθειάζετε. Όταν είχε πει για κοινωνικό ρόλο του Δήμου, δεν το πράξατε. Και το τελευταίο, ότι 

στη σελίδα 8 της ΚΥΑ λέει ότι θα πρέπει ο προϋπολογισμός να εναρμονίζεται με το πενταετές 

πρόγραμμα, το επιχειρησιακό. Το ψηφίσαμε, το οποίο ήταν και ένα συνονθύλευμα ιδεών, έτσι, 

έκθεση ιδεών, κάτι πολύ μεγάλο. Πώς εξειδικεύεται αυτό με αυτόν τον προϋπολογισμό; Νομίζω 

δεν υπάρχει εναρμόνιση. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν που ανέφερα και επειδή πιστεύω ότι 

δεν θα εφαρμόσετε πλήρως αυτήν την ΚΥΑ, για αυτούς τους λόγους γιατί... τώρα, εμείς δεν 

είναι δυνατόν να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, πλην των υποχρεωτικών δαπανών. Της 

μισθοδοσίας, τις... και αυτά που είπε προηγουμένως η κα. Γουναρίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε ... Ως αγορητής της παράταξής σας και εσείς πέντε λεπτά.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, σε όλον τον Κανονισμό, κράτησα χρόνο με το πόσο μίλησε ο 

Αντιδήμαρχος και θα παρακαλούσα το μισό χρόνο από αυτόν που μίλησε, μίλησε δεκαπέντε 

λεπτά, δεν μίλησε μισή ώρα. Θα παρακαλούσα λοιπόν να μιλήσουμε και εμείς, το είπε 

προηγουμένως... από την παράταξή μου, τουλάχιστον το μισό χρόνο, ...παραπάνω... για να 

μπορέσουμε να τελειώσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορείτε να δευτερολογήσετε.  

Δ.Σ. : Ναι, μπορούσε και ο Αντιδήμαρχος να δευτερολογήσει, τον αφήσατε δεκαπέντε λεπτά, να 

είμαστε δίκαιοι... Λοιπόν, κ. Πρόεδρε. Μετά την ΚΥΑ και μπαίνω απευθείας στην τοποθέτηση 

της παράταξής μου, μετά την ΚΥΑ η οποία ήρθε με κάποιες οδηγίες που παρέχει για τη σύνταξη 

του προϋπολογισμού, όπου με έγγραφό της... μας κοινοποίησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι 

θα πρέπει να κάνουμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προχωράμε σε αυτό που ψηφίσαμε 

δηλαδή τον προϋπολογισμό του 2013, προχωράμε στην ψήφιση. Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει ένα 

λάθος η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ότι θα έπρεπε να μας τονίσει και να μας επιστρέψει την 

οδηγία αυτήν για την τροποποίηση του προϋπολογισμού ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί και το 

Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο είναι αναπόσπαστο... που... κομμάτι του προϋπολογισμού. Για 

αυτό λοιπόν, κ. Πρόεδρε, θα πρέπει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να έρθει το Τεχνικό 

Πρόγραμμα προς ψήφιση. Εμείς λοιπόν ως παράταξη, οφείλουμε σήμερα, γιατί σήμερα δεν 

ψηφίζουμε μία αναμόρφωση, κ. Πρόεδρε, ψηφίζουμε έναν νέο προϋπολογισμό. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Επί της ουσίας, είναι ένας νέος προϋπολογισμός. ...νέες... ορισμένες 

παρατηρήσεις και να υπενθυμίσουμε κάποια θέματα επί του προϋπολογισμού. Για πρώτη φορά 

πράγματι, όπως ανέφερε ο κ. Αντιδήμαρχος, συντάσσεται προϋπολογισμός με βάση το 

αυτονόητο. Τα εισπραχθέντα. Δεν υπάρχει καμία Νομολογία, κανένα λογιστικό, το οποίο να λέει 

ότι οι προϋπολογισμοί συντασσόταν με τα βεβαιωθέντα. Αυτό είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει 

πουθενά. Πάντα οι προϋπολογισμοί συντάσσονται με τα εισπραχθέντα... Άρα, τους στέλναμε... 

να παρεκκλίνουν και γινότανε παρεκκλίσεις. Το είχαμε τονίσει επανειλημμένως και ζητούσαμε 

από την αρχή αν θυμάστε καλά, ότι θέλουμε τη στήλη αυτή με τα εισπραχθέντα... Τι ζητάει 



 

λοιπόν αυτή η ΚΥΑ που μας ήρθε τώρα...; Ζητάει συντήρηση. Πρέπει δηλαδή, η Δημοτική 

Αρχή να τεκμηριώσει για κάθε κωδικό τι ακριβώς θα... αυξομειώνει σχετικά με τα εισπραχθέντα 

και τα... Λοιπόν, αυτοί δεν υπήρχαν. Διότι και σήμερα βλέπω εντός του προϋπολογισμού ότι 

υπάρχουνε αυξήσεις σε κάποιους κωδικούς, οι περισσότεροι βέβαια είναι μειωμένοι, υπάρχουν... 

δεν υπάρχει σχετική αίτηση. Και τι άλλο μας λέει η ΚΥΑ; Μας λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε 

εικονικά έσοδα... Και έρχεται σήμερα λοιπόν, το Υπουργείο και επιβάλει αυτά που πρέπει να 

γίνουν. Και εσείς... Εμείς όταν το λέγαμε όμως, δεν... Όλα αυτά εμείς, βλέπαμε την οικονομική 

κατάσταση και του Νομού μας και του Δήμου μας αλλά και της χώρας... Για αυτά τα οποία σας 

είχαμε πει, είναι γραμμένα στα πρακτικά, νομίζω μπορούμε να τα δούμε εκεί. Και πραγματικά 

έγινε μια καλή δουλειά στο κομμάτι αυτό, κ. Αντιδήμαρχε, αυτό το οποίο μας δώσατε, λοιπόν, 

αυτό σας ζητούσαμε τόσες φορές, ήταν τόσο δύσκολο; Γιατί δεν μπορεί να επικαλούμαστε την 

Λότζικαλ... δεν μπορεί... δεν ξέρω, απλά πράγματα. Πολιτικός προϊστάμενος είστε, δίνετε μια 

εντολή... μπορούν και δουλεύουνε και... προηγούμενο προϋπολογισμό. Είναι απλά τα πράγματα. 

Σήμερα λοιπόν, φαίνεται, με αυτό το έντυπο, αγαπητοί συνάδελφοι, πόσο καθαρά, με μια ματιά, 

πόσο πλασματικοί ήταν οι προϋπολογισμοί τους οποίους ψηφίσαμε. Και... καλό... μια γρήγορη 

ματιά, τι ψηφίσατε. Τι άλλο έλεγε η παράταξή μας; Τι έλεγε τότε; Έλεγε για το δάνειο. Λέγαμε 

όχι στο δάνειο. Και ήμασταν και οι μοναδικοί που το λέγαμε αυτό. Το λέει και η Εγκύκλιος. 

Ανέφερε ο κ. Μηλίδης για ποιούς λόγους μπορούμε και συμφωνούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν το 

κάναμε τότε. Δεν... για δάνειο καθόλου... Για αυτό λοιπόν, σας έχουμε πει εμείς, η 

αντιπολίτευση που κάνουμε είναι υπεύθυνη με θέσεις και προτάσεις. Τι λέγαμε; Για τις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές; Λέγαμε ως τις 31/12/2011 πώς θα πληρωθούν. Και τότε επιμένατε στο 

δάνειο, λέγατε θα πάρουμε το δάνειο, θα ξεπληρώσουμε. Εμείς λέγαμε όχι, ότι θα πρέπει να 

γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο, διότι από 13/3/2012 και 16/3/2012 με δύο 

Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, σας είχαμε πει τι ενέργειες να κάνετε, ώστε να 

πάρετε τα χρήματα αυτά τα οποία από ότι διαπιστώνουμε για πρώτη φορά είναι γύρω στα πέντε 

εκατομμύρια. Ένα ποσό πάρα πολύ καλό, λοιπόν, για να ξοφλήσουμε τους Σερραίους 

συμπολίτες μας. Για αυτό λοιπόν, κάναμε τόση μεγάλη φασαρία και όχι για εκείνο το δάνειο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... την τοποθέτησή σας... 

Δ.Σ. : Ολοκληρώνω, κ. Πρόεδρε. Τι δείχνει αυτό; ... Ο σερραϊκός λαός. Και εμείς θέλουμε, κ. 

Πρόεδρε, πραγματικά ως παράταξη, να κάνουμε σωστή αντιπολίτευση, εμείς θέλουμε να 

βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή με τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας, να ασκήσουμε τον 

έλεγχό μας και απλώς... τι λέγαμε... των εσόδων; Λέγαμε... κάντε μια πολιτική... συμπολίτες 

μας, βρείτε τρόπο να εισπράξετε αυτά και να μπορέσετε... τους Δήμους, χωρίς να εξοντώσουν 

τους συμπολίτες μας. Έρχεται λοιπόν σήμερα η ΚΥΑ και σας λέει. Κύριοι; Θα το κάνετε αυτό 

γιατί αν δεν το κάνετε, θα έχετε συνέπειες. Και αμέσως εσείς... Μην κάνετε το λάθος όμως και 

επικαλείστε την ΚΥΑ, γιατί έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ή να διαγράψετε νόμιμα, κάποιες 

από τις παλιές οφειλές που από τα βεβαιωμένα μπορούμε να το κάνουμε. Για αυτό σας έχουμε 

πει σε αυτήν την αίθουσα, να διοικείς είναι να προβλέπεις. Και αυτό σας λέγαμε πριν. Τι λέγαμε 

για τα...; Ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ανταποδοτικούς σκοπούς. Να μην 

χρησιμοποιούνται για άλλες δαπάνες του Δήμου. Θα το πω καθαρά και απλά, για να το 

καταλαβαίνουνε και οι Σερραίοι πολίτες. Οι δαπάνες, τα έσοδα για την καθαριότητα, μόνο για 

δαπάνες υπηρεσίας καθαριότητας. Και όχι για άλλες δαπάνες. Κλείνω, κ. Πρόεδρε. Αυτό όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε.  

Δ.Σ. : ...Το δηλώνει και η Εγκύκλιος. Έτσι; Δεν το κάνατε, διότι είχαμε κάνει και έρευνα και 

πραγματικά πηγαίνανε αλλού οι δαπάνες. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι καταγεγραμμένα στις 

προτάσεις... Και κλείνοντας θέλω να πω ότι θα πρέπει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κ. 

Πρόεδρε, να μας φέρετε το Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει... διότι όπως είπαμε στη 

ουσία προβλέπει ότι... κομμάτι του προϋπολογισμού. Εμείς και όπως παραπάνω ανέφερα, κ. 

Πρόεδρε και κλείνω, θέλοντας να κρατήσουμε μια υπεύθυνη στάση για την παράταξή μου 



 

 

απέναντι στον σερραϊκό λαό, θα ψηφίσει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2013. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ :  ...Πόσο χρόνο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέντε λεπτά, πέντε λεπτά όπως προβλέπει ο Κανονισμός. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η... εισήγηση για το θέμα αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2013, απλούστατα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία καταρχήν... γραμμή 

που να μας εντοπίζει στο τι και στο πώς. Μας δόθηκε η πρόσφατη ΚΥΑ των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών, 18/12 μας δόθηκε, η οποία στη σελίδα 13 μιλάει για εντοπισμό 

της φορολογητέας ύλης και για τη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων των ΟΤΑ. Και αν δεν το 

κάνουν... υποστούν κυρώσεις και ποινές. Στη σελίδα 22 μας υποχρεώνει στον ορισμό και την 

τήρηση τριμηνιαίων στόχων και μηνιαίων μάλιστα λέει κάπου, εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Στη σελίδα 24, άρθρο 6, μας πληροφορεί για το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας που 

συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να ελέγχει την τήρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων 

αυτών, να, εδώ το λέει και στη συνέχεια έρχεται η λυπητερή, όσοι ΟΤΑ αποκλίνουν για δύο 

συνεχόμενα τρίμηνα από τους τιθέμενους στόχους, τότε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

θα έρχονται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης, δηλαδή στο άρθρο 262 του Καλλικράτη, 

με απλά ελληνικά, σημαίνει εγκατάσταση μιας εσωτερικής τρόικας, από κάποιους 

υψηλόβαθμους υπαλλήλους του Υπουργείου, εδώ στο Δήμο, η οποία θα υπαγορεύει και σε 

τελική ανάλυση αν δεν τα πάμε καλά ακόμα και θα καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

και το Δημοτικό Συμβούλιο θα καλείται εκ των υστέρων να τον υπογράψει ασυζητητί. Αυτά λέει 

ο Καλλικράτης. Το άρθρο 262, αυτού του Νόμου που η συντριπτική πλειοψηφία εδώ μέσα έτσι 

πριν δύο και τρία χρόνια την χειροκροτούσε και έλεγε τι μεγάλη αλλαγή είναι αυτή στην 

αρχιτεκτονική της Διοίκησης, μάλιστα είπαν και κάποιους όρους, τίτλους φοβερούς έτσι, 

ογκώδεις. Δεν ξέρω κατά πόσο εξακολουθείτε να τον χειροκροτείτε αυτόν τον Καλλικράτη. 

Όμως... και ο Νόμος είναι Νόμος. Να επανέλθουμε λοιπόν στον προϋπολογισμό. Ένα μόνο 

ερώτημα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση που έλειπα λόγω τραυματισμού, υπήρχε θέμα 

επιβολής διοικητικής, θέμα διοικητική αποβολή από κάποια καταπάτηση μάλλον... Για αυτό το 

θέμα, εγώ θα περίμενα ένας προϋπολογισμός εδώ, στην αρχή να υπάρχει ένα κείμενο, κείμενο 

γιατί μη λέτε κείμενο τις καταστάσεις και τους καταλόγους με αριθμούς, είναι καταστάσεις, δεν 

είναι κείμενο. Τα κείμενα έχουν παραγράφους, έχουν μια λογική συνέχεια και συνέπεια. Και 

λένε, περιγράφουν στόχους. Άλλο κείμενο, άλλο κατάσταση με νούμερα. Πόσες είναι εν συνόλω 

οι δημοτικές εκτάσεις; Πόσες καταπατούνται; Πόσα είναι τα έσοδα του Δήμου, αν υπάρχουν 

βεβαίως; Πόσες διοικητές αποβολές έχουν γίνει και με ποιά κριτήρια γίνονται; Γιατί με βάση 

την αντίληψή μου, στην αντίληψή μου... Διάβαση Πεζών εδώ τώρα δυο τρεις αποβολές πέσαν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Στο θέμα μας, κ. Μπόικο, σας παρακαλώ... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει.. .σχεδιασμός αξιοποίησης να φαίνεται μέσα. 

Ένα παράδειγμα είπα, υπάρχουν πολλά που μπορώ να πω, ο χρόνος είναι λίγος, δεν μπορώ να 

συνεχίσω. Δεν βλέπω όπως τίποτα για αυτά τα θέματα. Επομένως, εφόσον δεν υπάρχουν αυτά 

τα καταρχήν επεξηγηματικά στοιχεία, η φιλοσοφία ας πούμε έτσι της εισήγησης, πότε πλέον, 

παρά μόνο νούμερα και αυτά ανεπεξέργαστα, εγώ αυτό το πράγμα δεν το θεωρώ εισήγηση... 

Μπορούμε να πούμε και άλλα, δεν μου φτάνει ο χρόνος, ίσως στη δευτερολογία. Γιατί τελικά, 

παρόλα που ακούγονται ότι και από τον κ. Αντιδήμαρχο το ζήτημα είναι βαθειά πολιτικό, σαφώς 

και είναι βαθειά πολιτικό. Αλλά συγγνώμη, όταν ο Καλλικράτης προβλέπει για τους Δήμους 

ακόμα και αερομεταφορά ασθενών, εσείς πραγματικά πιστεύατε στα αλήθεια ότι θα δοθούν 

πόροι για αυτήν την υπηρεσία; Μα ο Καλλικράτης είναι... για να τα φορτώσει στους Δήμους και 

οι Δήμοι στους δημότες. Και αν δεν συμμορφωνόμαστε, κοντά είναι και το πρόγραμμα 

εξυγίανσης. Και αν τελικά το ζήτημα είναι καθαρά διαχειριστικό, εφόσον τα πάρουν, θα φέρουν 

αυτήν την τρόικα εσωτερικού σε τελική ανάλυση, τότε ποιός ο ρόλος μας; Να κάνουμε 

τετραετία πενταετία τώρα είναι, ένα διεθνή διαγωνισμό και να αναθέσουμε τη διοίκηση του 



 

Δήμου στη μειοδότρια εταιρία διαχείρισης. Για αυτούς τους λόγους, για βαθειά πολιτικούς 

λόγους δηλαδή, όπως είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος, η Διάβαση Πεζών θα καταψηφίσει τον 

προϋπολογισμό ή αυτό τέλος πάντων που εμφανίστηκε εδώ ως προϋπολογισμός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ και για την τήρηση του χρόνου, κ. Μπόικο. Η κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Το σημερινό θέμα και μετά από την ΚΥΑ που ήρθε από το Υπουργείο 

Εσωτερικών και Οικονομικών, είναι καθαρά πολιτικό. Όποιος στο σημερινό ζήτημα ασχοληθεί 

με νούμερα ή είναι... ή συμφωνεί με αυτήν την πολιτική και δεν μπορεί να έχει επιχειρήματα για 

να την αντικρούσει. Είναι καθαρά πολιτικό και για ακόμη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε, γιατί 

αυτά εδώ δεν ήρθανε ξαφνικά, δεν πέσανε ξαφνικά. Από την αρχή επιμέναμε, ακόμα πριν τις 

εκλογές, ακόμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη, κλείστε το μικρόφωνό σας γιατί δεν ακούγεται... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ακόμα πριν τις εκλογές, με το προσχέδιου του Καλλικράτη, βλέπαμε τον 

στόχο που έχουνε. Και λέγαμε ότι η τοπική διοίκηση και το τονίζουμε και το λέμε ακόμα 

σήμερα ότι είναι διοίκηση, χάνει οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό ρόλο. Ερχόμαστε λοιπόν και 

έρχονται και μας επιβεβαιώνουν. Αυτά τα λέγαμε πολύ πιο μπροστά, όταν όλοι εσείς 

συμφωνούσατε ότι πραγματικά ο Καλλικράτης θα ανεβάσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε άλλα 

επίπεδα. Που σημαίνει ότι για όλα αυτά που γίνονται σήμερα, για τον κλοιό που σφίγγει την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τοπική διοίκηση, έχετε όλοι ευθύνη. Όλοι εσείς που συμφωνούσατε 

με τον Καλλικράτη και τον στηρίζατε. Αυτό το αδιέξοδο που έρχεται σήμερα ο Δήμος Σερρών 

και όλοι οι Δήμοι στη χώρα, έχει ηθικούς αυτουργούς, έχει και εκτελεστές, το λέω συνέχεια. 

Είναι εγκλήματα και έχουν και ηθικούς αυτουργούς τα εγκλήματα έχουν και εκτελεστές. 

βλέπουμε λοιπόν, πάρα πολύ καθαρά, τι λέει μέσα στο κείμενο της οδηγίας που ήρθε; Από το 

Νόμο, από την κεντρική εξουσία και ξέρουμε ποιά είναι η  κεντρική εξουσία, η εξουσία των 

μονοπωλίων... των μεγάλων κεφαλαίων και όλα τα υπόλοιπα, έρχονται να επιβάλλουν φόρους 

με Νόμους και σου βάζουνε και το πιστόλι στον κρόταφο και σου λένε. Αν δεν εισπράξεις 

αυτούς τους φόρους μέσα από το Δήμο, θα έχεις κυρώσεις. Και μάλιστα όχι ο Δήμαρχος, που ο 

Δήμαρχος για μένα καλώς θα έχει κυρώσεις. Γιατί συμφωνούσε με αυτήν την πολιτική. Να έχει 

κυρώσεις για αυτά τα ζητήματα αν δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Βάζει μέσα και τους 

υπαλλήλους. Και ο υπάλληλος λέει που συντάσσει τον προϋπολογισμό, θα έχει κυρώσεις αν δεν 

εισπραχθούνε οι φόροι. Και θα βρείτε και εσείς δικαιολογία πάλι και θα πείτε α, εμείς δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτα, η κεντρική εξουσία, δεν έχουμε ευθύνη. Όχι, έχετε ευθύνη για όλα 

αυτά που πάνε να γίνουν. Έχετε ευθύνη που έφτασε η τοπική διοίκηση σε αυτήν την κατάσταση. 

Γιατί τόσα χρόνια στηρίζετε, ψηφίζετε, προωθείτε, εκτελείτε. Το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό 

και έτσι πρέπει να το δούμε. Και αν δεν υπάρχουν αντιδράσεις και εδώ αργήσατε να αντιδράσετε 

έστω και λεκτικά μέσα στην ΠΕΔ, κ. Γαλάνη, αυτά έπρεπε να γίνουν όταν φωνάζαμε και σας 

λέγαμε όλους προεκλογικά μην στηρίζετε τον Καλλικράτη, αυτός είναι ο Καλλικράτης, θα 

επιβάλει φόρο με το μαχαίρι στον κρόταφο και μάλιστα θα σας επιβάλει να βγάλετε και από τη 

Δημοτική Αστυνομία έξω να κυνηγά τους ανθρώπους που δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Και 

θα σας τα επιβάλει όλα αυτά. Και θα, νύχτα θα μπαίνετε μέσα στη Δημαρχία γιατί δεν θα 

μπορείτε να αντικρύσετε τους δημότες στα μάτια. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει μία αντίδραση. Να 

υπάρξει αντίδραση. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι πολιτικό, είμαστε 

πολιτικοί άνθρωποι αυτού του τόπου και αν η αντίδραση γίνει από παντού και είναι και μαζική, 

θα σταματήσουν να βγάζουν τέτοιες αποφάσεις και τέτοιες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

αυτοί. Επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να τους σταματήσουμε. Οι Σερραίοι δημότες όπως και 

όλοι οι δημότες σε αυτήν τη χώρα, έχουν φτάσει να πληρώνουν τρία και τρισήμισι χιλιάδες ευρώ 

φόρο ετησίως και αυτόν το φόρο τον πληρώνουν γιατί; Εκεί που ζουν, στον τόπο τους, να έχουν 

υπηρεσίες, αν έχουν καθαριότητα, να έχουν την υγεία τους, να έχουν τα σχολειά τους, όλα 

οργανωμένα. Για αυτό πληρώνουνε φόρους. Θα γίνει μία τέτοια αντίδραση ή θα καθόμαστε να 

βλέπουμε ποιός κωδικός έχει το νουμεράκι πέντε και ποιός το έξι; Έτσι πρέπει να το 

αντιληφθούμε όλοι αυτό και λυπάμαι πάρα πολύ, αν πραγματικά δεν δούμε ένα ψήφισμα, έναν 



 

 

αγώνα, μια κινητοποίηση. Από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όχι να είμαστε μόνο εμείς αλλά 

και με τους γειτονικούς Νομούς. Με την ΠΕΔ. Μέσω της ΠΕΔ, μέσω της ΚΕΔ. Επιτέλους, 

κάποιος πρέπει να αντιδράσει. Έρχονται κατευθύνσεις τέτοιες κατάπτυστες, που βάζουνε το 

πιστόλι στον κρόταφο και σου λένε θα επιβάλεις φόρους και αν δεν τους επιβάλεις θα έχεις να 

κάνεις μαζί μου. Και Παρατηρητήρια, τι είναι αυτά; Άλλες εποχές ζούμε; Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, ο κ. Γκότσης. Δύο λεπτά, κ. Γκότση.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, απλά πολιτικά θα πω δυο πράγματα, 

επιτέλους, η Κοινή Υπουργική Απόφαση βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Διότι 

προϋπολογισμός μόνο ο Δήμος Σερρών που ανέκαθεν, δεν ήταν πραγματικός, ήταν 

πλασματικός, αλλά και για όλους τους άλλους Δήμους της Ελλάδας, που οι περισσότεροι είναι 

πέρα από την κόκκινη γραμμή. Που εμείς είμαστε από εδώ μεριά. Δεν έχουμε ξεπεράσει την 

κόκκινη γραμμή. Αυτός ο προϋπολογισμός συντάχθηκε όπως είναι ο Νόμος. Δηλαδή λέει ο 

Νόμος θα κάνεις αυτό. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή, η καμιά Δημοτική Αρχή να ξεφύγει να 

παραβεί το Νόμο. Έτσι έχει συνταχθεί αυτός ο προϋπολογισμός. Και αν ξεφύγεις, αν ξεφύγεις 

από τον προϋπολογισμό, είναι ένας μοχλός πίεσης που λέει θα καλέσεις τον δημότη να πληρώσει 

από αυτό που έχεις ξεφύγει. Αυτός είναι ένας μοχλός πίεσης για αυτούς που κυβερνάνε, να τους 

πούνε ότι αν θέλετε ξεφύγετε και μετά θα έχετε να κάνετε με τον πολίτη. Θα τον καλέσετε για 

να πληρώσει από την τσέπη του αυτό που εσύ ξεπέρασες. Θέλω να πω ότι επιτέλους με την 

ΚΥΑ τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους, μπαίνουν σε μια σειρά και δεν θα γίνεται αυτό το 

πανηγύρι που γινόταν μέχρι τώρα. Ακούμε... άλλους Δήμους, Δήμος Θεσσαλονίκης και λοιπά, τι 

λεφτά καταχράστηκαν οι Δήμαρχοι από τέτοιους προϋπολογισμούς. Τα υπόλοιπα τα έχει πει ο 

αρχηγός της παράταξης, οπότε εγώ σταματάω εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δυο λεπτά δεν είναι χρόνος, κύριε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό προβλέπει το Καταστατικό και οφείλουμε να το σεβόμαστε όλοι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει σημασία... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καλά κάνανε. Λοιπόν. Καταρχάς, από όσα είπε ο Γαλάνης, δεν υπάρχει 

καμία αλήθεια. Είναι ντροπή να τα λέει μπροστά σε εμάς. Για το 2011, πόσα εκατομμύρια 

παραπάνω έστειλε το κράτος στο Δήμο; Δεκαπέντε εκατομμύρια... δεκαέξι. Ένα εκατομμύριο 

τριακόσιες χιλιάδες ήταν για τα σχολεία, ...εννιακόσιες χιλιάδες. Λειτουργικά έξοδα, πού... 

Δήμος Σερρών; Τόσα χρήματα, τόσα εκατομμύρια. Εμείς πώς... πεντέμισι εκατομμύρια... 

Εικοσιένα εκατομμύρια άμεσα πήραμε, το κράτος... χρήματα; Από... ο Δήμος Σερρών; Ε; Από 

πού; Εγώ πήγα στο λογιστήριο και παρακάλεσα να μου δώσει... αλλά δεν μου τα έδωσε η 

κυρία... θα τα πάρω άλλη φορά. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 

κράτος στέλνει πολλά λεφτά στους Δήμους. Τη σπατάλη σταματάει. Την αθλιότητα. Αυτό κάνει, 

τίποτε άλλο δεν κάνει. Και κάτι άλλο, κ. Πρόεδρε. Έχω... εκατό φορές το... Συμβούλιο, να μας 

φέρει ο Γαλάνης και είναι υποχρεωμένος τι χρήματα χρωστάει ο κάθε Δήμος. Να τα φέρετε εδώ. 

Δεν τα φέρνετε όμως καμιά φορά, καμιά, γιατί όλο... Και μην λέτε άλλη φορά ότι δεν... Δήμο. 

Πόσα... κράτος; Είναι παραπάνω από αυτά που χρειαζόμαστε. Αυτό να το ξέρετε. Η σπατάλη να 

σταματήσει. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι με δανεικά λεφτά ζούμε. Τα έχουνε κλέψει οι πολιτικοί, 

τα έχουν διαλύσει όλα. Δεν άφησαν τίποτε στο ελληνικό κράτος. Αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί, 

προσπαθεί να μην καταρρεύσουμε, να μην κάνουμε ελεύθερη πτώση. Αλίμονο σε εμάς. Κύριε 

Πρόεδρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μας λέτε ότι για κάθε Δήμο τι χρήματα... σε κάθε 

Δήμο. Είναι το είπα εκατό φορές μέσα στο Συμβούλιο και δεν τα φέρατε. Για ποιό λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει κάθε δικαίωμα, πάτε να ζητήσετε από το λογιστήριο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, είναι υποχρεωμένος να τα φέρει. Θα τα δούμε αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου. Δύο λεπτά, κ. Κατιρτζόγλου και εσείς. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου πρώτα ένα εισαγωγικό 

σχόλιο. Άκουσα προηγουμένως με μεγάλη προσοχή τους επικεφαλής των παρατάξεων, των 



 

επώνυμων παρατάξεων της Αριστεράς, να λένε, να καταφέρονται εναντίον της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Αν κάτι καλό υπάρχει σήμερα για το 

οποίο μπορεί να συζητήσουμε, είναι το ότι επιτέλους μας υποχρεώνει η κεντρική κυβέρνηση, 

μας υποχρεώνει, να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θετικό από 

την Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ειπώθηκε από τους άλλους και νομίζω ότι σήμερα εμείς ως 

παράταξη δικαιωνόμαστε. Εσείς δε ως Δημοτική Αρχή, είστε αυτοί που πρέπει να κρύβονται 

σαν βρεγμένες γάτες. Σε όλες τις μεγάλες επιλογές μας, δικαιωνόμαστε με τη συγκεκριμένη 

Κοινή Υπουργική Απόφαση. Πρώτον. Λέγαμε ή όχι και μας κατηγορούσατε με χίλια-δυο 

προσβλητικά επίθετα, ότι αυτός ο προϋπολογισμός... ήταν πλασματικός; Πάρτε όλους τους 

κωδικούς αυτούς που μας έδωσε ο κ. Αντιδήμαρχος προχθές στην ενημέρωση που μας έκανε. 

Δεν υπάρχει, σχεδόν όλοι οι κωδικοί, έχει απίστευτα εικονικά νούμερα. Παράδειγμα τυχαίο λέω. 

Μισθώσεις από... που βρίσκω μπροστά μου. Λοιπόν. Εισπραχθέντα πέρυσι 94.000 και εσείς 

προϋπολογίζατε 190.000 για το νέο έτος. Δεν είναι αυτό τρανότατη απόδειξη της εικονικότητας 

του προϋπολογισμού που μας φέρατε εδώ; Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Το θέμα του δανείου, το 

οποίο σήμερα εντέχνως το αποσιωπάτε. Δεν το έχετε βάλει φυσικά στο νέο προϋπολογισμό γιατί 

δεν σας αφήνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση να το βάλετε στο νέο προϋπολογισμό. Γιατί δεν 

έπρεπε καν να το είχαμε φέρει από την αρχή το θέμα του δανείου. Γιατί έπρεπε το δάνειο να 

είναι μονάχα για αναπτυξιακούς σκοπούς. Λοιπόν. Και στο θέμα αυτό, πάλι δικαιωνόμαστε. Το 

ζήτημα τώρα με τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Να κάνω και εδώ πέρα ένα μικρό σχόλιο. 

Ειλικρινά, νομίζω ότι πρέπει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα παρακαλέσω το σχόλιό σας στη δευτερολογία σας. Τέλειωσε, δύο λεπτά 

είναι. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Μισό λεπτό, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, όχι, δύο λεπτά, σας παρακαλώ.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε... απαράδεκτο, κ. Πρόεδρε... με βάση τον Κανονισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Στη δευτερολογία σας... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ο χρόνος, ο χρόνος είναι και για τον κ. Αντιδήμαρχο, όχι μόνο για εμάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαρίστως να σας το διαβάσω... 

Δ.Σ. : Για όλους... Για όλους...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Χασαπίδης... Στη δευτερολογία σας... Δύο λεπτά. Και νομίζω είναι αρκετά.  

Δ.Σ. : Για όλους.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, τον κ. Χασαπίδη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύς λόγος έγινε για 

την Κοινή Υπουργική Απόφαση, ακούστηκαν δύο απόψεις, εγώ ταυτίζομαι με την άποψη ότι η 

Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι θηλιά στο λαιμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνολό της. 

Θα ήθελα να πω ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, συμφωνώ με το Βασίλη το Χρυσανθίδη, ενώ 

υπήρχε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε μεταγενέστερο χρόνο αυτή έχει εγκρίνει το ετήσιο, το 

πρόγραμμα δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα, ενώ επιστρέφει τον προϋπολογισμό για να 

συνταχθεί βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Αυτά νομίζω έπρεπε... οπότε είμαστε 

υποχρεωμένοι όπως είπε και ο Βασίλης, να αναμορφώσουμε και το Τεχνικό Πρόγραμμα. 

Κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα, που άσκησαν και διοίκηση, δυστυχώς λένε ότι οι 

προϋπολογισμοί συντάσσονταν πάντοτε με τα εισπραχθέντα. Ας μας φέρουν έναν 

προϋπολογισμό. Αυτό νομίζω αν το κάνουμε από κομματικό καθήκον για να μη θίξουμε μια 

κυβέρνηση η οποία στραγγαλίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα το δικαιολογούσα. Αν τώρα για 

να χτυπήσουν τη Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι χτυπάνε στο σύνολό της την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Γιατί με έναν τέτοιο προϋπολογισμό, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος. 

Αν δηλαδή στενά λειτουργήσουμε έτσι. Το ότι διαχειριστήκαμε σωστά τα οικονομικά, ως 

παράταξη, ως Δημοτική Αρχή τα οικονομικά, φαίνεται στον ισολογισμό. Όλοι οι 

προϋπολογισμοί γίνονται, ούτε η διάταξη λέει μέσω των εισπραχθέντων, απλά λέει να 



 

 

αιτιολογούμε, γιατί αυξάνονται τα ποσά τα οποία προϋπολογίζουμε... Ναι, τα οποία 

προϋπολογίζουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει, εγώ θα σταθώ μόνο σε έναν κωδικό της αναμόρφωσης, 

κ. Αντιδήμαρχε, κ. Δήμαρχε, σε ό,τι έχει σχέση με την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Είχαμε 

ένα ποσό το Νοέμβριο στα 100.000€ και το μειώσαμε στα τριάντα. Προσπάθησα ειλικρινά να 

βρω κάποιο ισοδύναμο για να βρω να το ανατρέψουμε. Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να βρω γιατί 

είναι τόσο στενά τα όρια και οι δαπάνες όπως έχουν διαμορφωθεί στον προϋπολογισμό, που δεν 

μπόρεσα να βρω κάποιον κωδικό να πω να το μεταφέρουμε εκεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Οφείλουμε όμως να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες, για την είσπραξη των 

προηγουμένων ετών και κυρίως να προσπαθήσουμε να εισπράξουμε επιτέλους κάτι από τη 

λαϊκή αγορά. Κάτι από τη λαϊκή αγορά, οφείλουμε να εισπράξουμε. Και όταν λέω κάτι και το 

50% να εισπράξουμε, είναι 300.000. Θα ανασάνει ο Δήμος. Αυτά ήθελα να πω.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αντιδήμαρχε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Εγώ...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Χρονόμετρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ήδη δουλεύει... Να αγοράσετε και ένα χρονόμετρο να ελέγχετε το λόγο.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε,... μου φαίνεται δουλεύει ο χρόνος.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... δώσετε το λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όταν θα σταματήσουν οι συνάδελφοι, θα σας δώσω και το λόγο.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, κ. Πρόεδρε, για άλλη μια φορά θέλω να πω ότι σέβομαι 

και εκτιμώ όλες τις απόψεις και πραγματικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να ακούσω το ο,τιδήποτε 

από οποιονδήποτε συνάδελφο. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μέσα στην εβδομάδα κυρίως 

αυτή,... συνεργασία με όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και έδωσα εξηγήσεις και εγώ 

πολιτικά αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες, η κα. Γουναρίδου, για την αναμόρφωση. Άρα όλοι 

οι συνάδελφοι και χαίρομαι κάποιος τουλάχιστον που ανέφερε την προσπάθεια που κάναμε να 

δώσουμε εξηγήσεις για ένα νομοτεχνικό κείμενο. Θέλω να πω τα εξής. Δεν υπάρχει θέμα 

εικονικότητας του προϋπολογισμού. Αν ήταν εικονικός ο προϋπολογισμός και οι προηγούμενοι 

προϋπολογισμοί τα προηγούμενα χρόνια, θα δημιουργούσε... ελλείμματα. Μην 

αυτοαναιρούμαστε. Εδώ οι τριάντα εννιά στους σαράντα ένα Δημοτικούς Συμβούλους 

ψηφίσαμε τον ισολογισμό του 2011 γιατί ήταν νοικοκυρεμένος, δεν έκανε σπατάλες, ήταν 

μέσα... δαπάνες με βάση τα εισπρακτέα. Δεν ξεφύγαμε. Άσχετα αν προϋπολογίσαμε με βάση τα 

βεβαιωθέντα. Που είχαμε δικαίωμα από το Νόμο. Άρα, μην αυτοαναιρούμαστε εδώ μέσα. Τη 

μια δηλαδή ψηφίσουμε τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό και την άλλη είναι εικονικός ο 

προϋπολογισμός. Επίσης. Με βάση τα βεβαιωθέντα, όπως σας το λέω και όχι τα εισπραχθέντα. 

Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα με την ΚΥΑ. Μπορεί το πολιτικό μου σχόλιο να είναι 

παρόμοιο με την κριτική που έκανε ο κ. Χασαπίδης, ότι είναι μια πραγματικά θηλιά αυτή η 

ΚΥΑ σο λαιμό της Αυτοδιοίκησης και δημιουργούνται ένα σωρό θέματα πολιτικά με βάση τις 

χρηματοδοτήσεις που δεν μας έρχονται με βάση τη φορολογία που πληρώνουν οι πολίτες το 

κράτος, αλλά εδώ δεν νομίζω ότι έχει σχέση, μάλλον έχει σχέση με την καθημερινή μας 

λειτουργία... Δεν ανέφερα το δάνειο, μα το δάνειο την κάναμε όλη τη διαδικασία, έχει εγκριθεί 

από το Ελεγκτικό συνέδριο, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, βασίζεται σε Νόμους, σε 

Εγκυκλίους, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εσείς εδώ έρχεστε και μου λέτε ότι 

το δάνειο που δεν συνάψαμε ακόμη και δεν το έχουμε λάβει γιατί δεν υπέγραψε ο κ. Δήμαρχος 

το δάνειο αυτό, ολοκληρώσαμε όμως τη διαδικασία και πέρασε από όλα τα αναγκαία όργανα και 

έχει εγκριθεί, μου λέτε ότι δεν είναι νόμιμο. Μα το ενέκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολόκληρο 

δικαστήριο. Το είπανε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι είναι νόμιμη η σύναψη, εμείς 

οπλιτικά δεν έχουμε προβεί στη σύναψή του και θα σας εξηγήσω για ποιό λόγο, γιατί συγχρόνως 

το Μάρτιο υποβάλαμε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για να λάβουμε χρηματοδότηση 

για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ένα, συγχρόνως με τη διαδικασία του δανείου, άρα δεν μπορείτε 



 

να μας κατηγορήσετε για αυτό, κάναμε και τις δύο διαδικασίες συγχρόνως, γιατί η αγορά 

στενάζει και θέλουμε να την ξεπληρώσουμε, να εξοφλήσουμε τις οφειλές και τα δύο χρόνια και 

από το ισολογισμό του 2011 φαίνεται, που πληρώσαμε... 13.000.000€ οφειλές και μειώσαμε 

1.100.000€ τις οφειλές τις παλιές. Αλλά και το 2012 περίπου το ίδιο ποσό, πληρώναμε από τα 

χρήματα που είχαμε ως ήδη... πληρώναμε οφειλές. Με ίδια έσοδα όχι με τη βοήθεια της 

Πολιτείας, ούτε με δάνειο. Γιατί λοιπόν θέλετε να δημιουργήσετε μια εικόνα στον κόσμο ότι ήδη 

έχουμε πάρει κάποιο δάνειο; Το οποίο μάλιστα δεν είναι και νόμιμη η διαδικασία. Και νόμιμη 

ήταν η διαδικασία που ακλουθήσαμε και όλες τις εγκρίσεις πήραμε από όλα τα όργανα και 

δάνειο δεν πήραμε ακόμη. Και επειδή και πληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια και υποβάλαμε 

αίτηση το Μάρτιο του 2012 και θέλω να ξέρω ότι θα χρηματοδοτηθούμε και με τις δικές μας 

δυνάμεις αλλά και με αυτά που θα μας δώσει το Κράτος, θα εξοφλήσουμε. Αυτά για το δάνειο. 

Από μόνοι μας το μειώσαμε το χρέος. Με κανένα δάνειο, αυτά, να το πούμε ξεκάθαρα στους 

Σερραίους πολίτες. ...πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης. Πώς δεν είχαμε φιλοσοφία και την... 

και κάναμε οικονομία και δημόσιους διαγωνισμούς κάναμε και μειώσαμε 30% το κόστος των 

προμηθειών και πρόγραμμα σας παρουσιάσαμε το 2011 που το ακολουθούμε πιστά και 

27.000.000€ βγάλαμε από προγράμματα που εντάξαμε και ενταχθήκαμε και ένα σωρό άλλα 

πράγματα, είμαι βέβαιος ότι ο κ. Δήμαρχος θα τα αναφέρει. Στην εισήγησή του. Και στην 

κοινωνική πολιτική. Σχεδόν 1.000.000€ βγάλαμε από το πρόγραμμα της φτώχειας, το γνωστό. 

500.000€, για αυτό μειώσαμε κάπως τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πολιτική, γιατί 

έχουμε πάρει 800.000€ και έχουμε και κοινωνική κουζίνα και κοινωνικό παντοπωλείο και ό,τι 

άλλο προβλέπει... σε λίγο και πολλά άλλα πράγματα. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το 

Τεχνικό Πρόγραμμα είχαν εγκριθεί τον Ιανουάριο του 2013, εγκρίθηκαν. Άρα είμαστε 

υποχρεωμένοι μετά τη σημερινή εισήγηση, να τα φέρουμε για έγκριση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, αμέσως στο επόμενο, είμαι σίγουρος ο κ. Αντιδήμαρχος και ο κ. Γρηγοριάδης θα 

κάνουν αυτό που πρέπει να πράξουν. Όλοι οι προϋπολογισμοί, όλων των Δήμων και των 

Νομαρχιών τα προηγούμενα χρόνια, έγιναν με βάση τα βεβαιωθέντα. Όλοι σας έχετε διατελέσει 

και έχετε περάσει από αυτά τα όργανα, κανείς σας δεν νομίζω να... με βάση τα εισπραχθέντα. 

Εμείς πήγαμε πολύ συνετά. Μόνο τα εισπραχθέντα είναι με βάση την ΚΥΑ, δεν τολμήσαμε, δεν 

θελήσαμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Αντιδήμαρχε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ... Κύριε Πρόεδρε, να πάμε στο συν 30%. Ένα λεπτάκι να δω, αν έχω κάτι άλλο. 

Στείλαμε και τα υπόλοιπα, έξι χιλιάδες επιστολές, δεσμεύσαμε φορολογικές ενημερότητες, 

κάναμε διαγραφές, για αυτό μειώνονται όσο μπορούμε τα εισπραχθέντα υπόλοιπα, τα 

ξεκαθαρίζουμε, τα ανταποδοτικά είναι ισοσκελισμένα και τελειώνω, δεν θα ήθελα να κάνω, κ. 

Πρόεδρε, μία εισήγηση πολιτική, ένα κείμενο, την ώρα που στενάζει η χώρα και η ελληνική 

κοινωνία, εγώ να κάνω ένα κείμενο το οποίο δεν θα βασίζεται, θα βασίζεται σε... πραγματικά 

γεγονότα. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Κατιρτζόγλου, η κα. Σαραντίδου, ο κ. 

Αναστασιάδης, ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Μπόικος. Και εφόσον δεν καλυφθεί, ο κ. Χασαπίδης. Και 

ξεκινάμε με εσάς, τρία λεπτά ο χρόνος σας, συγκεκριμένος, ως επικεφαλής παράταξης...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, στην πρώτη του εισήγηση, ο κ. Αντιδήμαρχος με μια κραυγή 

αγωνίας είπε ότι... ο ρόλος του Δήμου πρέπει να είναι διαχειριστικός. Λυπάμαι αν εκφράζει κάτι 

τέτοιο εδώ μέσα, πιστεύω ότι η τάση είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, να είναι μικρές 

κυβερνήσεις. Και νομίζω αυτή είναι και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και έτσι πρέπει να 

λειτουργούμε, αλλά να λέμε μόνοι μας ότι είμαστε απλοί διαχειριστές, τότε δεν πρέπει να 

ασχολούμαστε καθόλου. Όταν γίνεται κάτι καλό, διατείνεται η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος 

προσωπικά, ότι... Δημοτική Αρχή νοικοκύρεψε, έκανε, το ένα, το άλλο. Όταν γίνεται κάτι κακό, 

φταίει η γενική κυβέρνηση. Τώρα όμως που θα πάρει τα 5.000.000€ μπόνους, που δεν υα 

υπάρχει... να δούμε ποιός φταίει ή ποιός κάνει έργο. Περιμένω να δω. Έχω υπομονή και 

περιμένω να δω. Για πρώτη φορά επαναλαμβάνω. Είναι τόσο μεγάλη και μακάρι. Να είναι... Το 



 

 

ποσό είναι πάρα-πάρα πολύ μεγάλο. Για αυτό τότε λέγαμε για το δάνειο και ήμασταν 

αντίθετοι,... αυτά τα χρήματα κάποια στιγμή θα δοθούν. Και το δάνειο επειδή τα τσιγκλήσαμε, 

κ. Αντιδήμαρχε, αναφερθήκατε... περί του δανείου του ενός εκατομμυρίου εφτακοσίων, σιγή 

ιχθύος. Λοιπόν. Τώρα αν αυτά που διάβασα εγώ, το 3852 είναι παράνομο, είστε έγκριτος 

νομικός, δείτε το. Στο άρθρο 264 παράγραφος 1. Δείτε το, κάντε τον κόπο... Είπατε με πολλή 

κομπορρημοσύνη, να μην το κάνετε... άλλη φορά, κ. Αντιδήμαρχε,... με πολλή 

κομπορρημοσύνη, ότι ψηφίσατε 39 στους 41 τον ισολογισμό. Εσείς δεν ήσασταν εδώ, κ. 

Αντιδήμαρχε, που λέγατε ότι είναι υποχρεωτικό να το ψηφίσουμε και όταν τον ψηφίσαμε, είναι 

καταγεγραμμένο στα πρακτικά, είχαμε παρατηρήσεις μέσα. Είχαμε συγκεκριμένε παρατηρήσεις. 

Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι συμμεριζόμενος και αυτό που είπε ο κ. Χασαπίδης, για 

την κοινωνική πολιτική, πιστεύω είναι το άπαν σήμερα. Πρώτος στόχος. Από εκατό, τριάντα 

χιλιάδες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγο. Μόνο ένα νούμερο θα πω. Για συσσίτια που είναι 

τόσο μα τόσο μεγάλη ανάγκη, είκοσι χιλιάδες ευρώ. Είναι ελάχιστο. Θα μου πείτε... πολιτικοί; 

Όχι. Από κάπου αλλού. Μέσα από αυτά που έχουμε. Από είσπραξη οφειλών, από όπου θέλετε. 

Από κάπου αλλού. Και αυτές οι προτάσεις υπήρχανε από τα μέλη μας στην Οικονομική 

Επιτροπή όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Κάνετε τους 

παντογνώστες, κάνουμε τους αλάνθαστούς, δυστυχώς όμως όλα αυτά τα βρίσκετε μπροστά σας 

και δικαιωνόμαστε για πολλοστή φορά. Για αυτόν το λόγο, ψηφίζουμε όχι στον προϋπολογισμό, 

γιατί πρόκειται για πραγματικό προϋπολογισμό όπως είπε ο κ. Χασαπίδης, αλλά τις 

υποχρεωτικές δαπάνες...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη και εσείς τρία λεπτά, ως αγορητής παράταξης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εμείς ως παράταξη, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ψηφίσαμε τον 

προϋπολογισμό το Νοέμβριο. Πράγματι τώρα... πάρα πολύ καλά... και είπα στην πρώτη μου 

τοποθέτηση ότι είναι ένας προϋπολογισμός πραγματικός, με κάποιες επισημάνσεις και κυρίως 

διευκρινήσεις που έκανα στη Δημοτική Αρχή σχετικά με αυτά που λέγατε. Αυτά που λέγαμε 

είναι... δεν μπορούν να αμφισβητούνται. Εμείς λέμε... ότι θα πρέπει, κ. συνάδελφοι, να κάνετε 

τις απαραίτητες ενέργειες... στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να 

χρηματοδοτηθούμε ώστε να εξοφλήσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. ...Κάναμε αίτηση... Μα 

αντικρούει ο κ. Αντιδήμαρχος αυτά που λέει. Δεν είναι δυνατόν να κάνατε αίτηση τόσες φορές 

και εδώ πέρα να μάχεστε τόσο πολύ υπέρ του δανείου. Και μάλιστα λέγοντας αυτά η 

Αντιπολίτευση... ότι εμείς δεν θέλουμε... Εμείς είμαστε εδώ, κ. Αντιδήμαρχε, θέλουμε το καλό, 

πρέπει εσείς να καταλάβετε και κ. Δήμαρχε, ότι πρέπει να συνδέσετε, εσείς διοικείτε, αλλά 

ακούγοντας τις προτάσεις από την Αντιπολίτευση... κατεύθυνση, καλό είναι να συνδέετε, για να 

πετύχουμε τα αποτελέσματα που θα... τους Σερραίους πολίτες. Για αυτό είμαστε εδώ και όχι να 

αντιμαχόμαστε και να εναντιωνόμαστε... στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διαπίστωσα από τον 

προϋπολογισμό, κ. Δήμαρχε, ότι η ΚΑΠ θα είναι αυξημένη. ...σε σχέση με το έτος. Νομίζω ότι 

και αυτό είναι ένα θετικό. Άρα λοιπόν τα έσοδά μας δεν είναι τόσο αρνητικά όσο την 

προηγούμενη χρονιά. Κάποια έσοδα θα έρθουνε παραπάνω. Ανέφερε κάποιος συνάδελφος, ότι 

οι προϋπολογισμοί γινόταν με τα βεβαιωθέντα και το... εσείς. Εμείς ως παράταξη είπαμε ότι δεν 

υπάρχει η Νομοθεσία που να συντάσσονται προϋπολογισμοί με τα βεβαιωθέντα. Βεβαίως 

ξέρουμε όλοι το πώς συντάσσονται οι προϋπολογισμοί. Όμως η ΚΥΑ αυτή, πραγματικά μας 

οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση, όλους εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική, να συντάσσουμε 

σωστούς, πραγματικούς και αληθινούς προϋπολογισμούς, που να μπορούν να ανταποκριθούν 

και να μπορούμε να κοιτάξουμε την κοινωνία κατάματα. Άρα λοιπόν και μας δίνει την 

ελαστικότητα του 30%. Το κάναμε χρήση; Το 50% παλιότερα. Όλοι... στις διαδικασίες πολλές 

φορές, έτσι; Σήμερα όμως, νομίζω ότι αυτό το οποίο εφαρμόζεται είναι πάρα πολύ σωστό και 

δεν είναι ασφαλιστική δικλείδα ο Καλλικράτης. Άρα λοιπόν, πρέπει να εναρμονιστούμε όλοι με 

την ΚΥΑ αυτή, και οι συνέπειες. Όσον αφορά τις συνέπειες. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν 

συνέπειες οι υπάλληλοι όταν κάνουν τη δουλειά τους. Βεβαίως. Τις συνέπειες θα τις έχει ο 

πολιτικός προϊστάμενος... 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ολοκληρώνω. Ο υπάλληλος θα κάνει... που πρέπει να κάνει και ο ελέγχων 

πολιτικός προϊστάμενος θα δει αν τυχόν γίνονται σωστά όλες οι ενέργειες αυτές. Το αν 

ευσταθούν ή όχι εκείνο είναι άλλο θέμα. Άρα λοιπόν, ...και κάνοντας ορθή αντιπολίτευση, εμείς 

είπαμε ότι ναι αυτόν τον προϋπολογισμό που είναι πραγματικός, θα τον ψηφίσουμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο, τρία λεπτά και εσείς στη δευτερολογία σας. 

ΜΠΟΪΚΟΣ :  Θέλω να προσθέσω μια απλή σκέψη, ίσως κάτι το οποίο φαίνεται περίεργο. Λέω 

λοιπόν και ένα μόνο ευρώ έσοδα να μας απομένουν διαθέσιμα από αφαιρέσουμε όλες τις 

υποχρεωτικές δαπάνες, ο προϋπολογισμός όπως το βλέπει η Διάβαση Πεζών σημαίνει να 

αποφασίσεις πού και πώς θα το διαθέσεις. Έστω και αυτό το ένα ευρώ. Και λέω, παράδειγμα. 

Γιατί δεν υπάρχει καμία συγκριτική μελέτη που να τεκμηριώνει ότι π.χ. την καθαριότητα να τη 

δίνουμε σε ιδιωτικές εργολαβίες και ότι έτσι μας βγαίνει πιο φτηνά; Αυτό σημαίνει καταρχήν 

πολιτική απόφαση, ότι αποφασίζω να τη δώσω εκεί και όχι αναγκαστικά να τη δίνω εκεί. Και 

αυτό το καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει στο κείμενο του προϋπολογισμού, επαναλαμβάνω 

κείμενο, έτσι; Και όχι μόνο πίνακες αριθμητικών δεδομένων που μας δώσατε. Ένα αυτό και ένα 

δεύτερο επειδή ακούστηκε και κάτι από τη μείζονα αντιπολίτευση, κάτι περί αριστερών 

απόψεων που είναι εναντίον της ΚΥΑ, η οποία βάζει τάξη στη σύνταξη των προϋπολογισμών. 

Έστω να συμφωνήσουμε ότι βάζει τάξη, μόνο που αυτοί που μιλούν για αυτήν την τάξη, 

ξεχνούν σκόπιμα ότι η τάξη τους είναι η τάξη του κοινωνικού σφαγείου. Είναι μόνο τάξη για 

τους εργαζόμενους και για τους πολίτες. Η απόλυτη ασυδοσία για τους τοκογλύφους δανειστές. 

Μπορούν λοιπόν να τη χαίρονται αυτήν την τάξη και όταν εφαρμοστεί επάνω τους τότε τα 

ξανασυζητάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. Τρία λεπτά και εσείς.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Καταρχήν οι... θέσεις και απόψεις και εδώ θα συμφωνήσω πρέπει να 

καταγράφονται, που σημαίνει ότι έπρεπε πραγματικά η πολιτική σας θέση σαν Δημοτική Αρχή 

να είναι καταγεγραμμένη γιατί τα λόγια είναι ατμός, είναι αέρας και φεύγουνε και αλλάζουνε 

κατά περίπτωση κιόλας. Αλλιώς ξεκινάει η τοποθέτησή σας, κ. Γαλάνη και αλλιώς καταλήγει. 

Αυτό φαίνεται. Ενώ στην πολιτική και όταν είναι γραπτός ο λόγος, το είπαμε χίλιες φορές, ότι 

στον προϋπολογισμό τουλάχιστον που έχει είκοσι πέντε εκατομμύρια νούμερα, καλό είναι να 

υπάρχει και ένα κείμενο για να δείχνει την πολιτική κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής, αλλά το 

ξέρω ότι είναι δύσκολο να δεσμευτείτε... πολιτική κατεύθυνση γιατί δεν ξέρετε τι να κάνετε 

τώρα. Είναι καλός ο Καλλικράτης; Δεν είναι καλός ο Καλλικράτης; Δεν έχετε αποφασίσει 

ακόμα. Μια έτσι μια αλλιώς. Αυτό ισχύει και για τις άλλες παρατάξεις βέβαια. Και αύριο όταν 

θα βγείτε να πείτε ότι επιβάλουμε τέλη γιατί έτσι κάποιοι μας επιβάλουν και δεν μπορούμε να 

κάνουμε αλλιώς, μην βγει η Αντιπολίτευση να ψηφίσει και πει α, εμείς δεν θέλουμε να μπούνε 

νέα τέλη. Γιατί αυτά ψηφίζουν από τώρα. Δεν είναι μόνο η τάξη, είναι ότι οι θεσμοθετημένοι 

Νόμοι που έχουν κατεύθυνση... φόρους και όλα αυτά που θα έρχονται από πάνω θα πρέπει να 

εκτελούνται. Μην το παίξει και η Αντιπολίτευση.... αυξήσεις φόρων, εγώ δεν τις πληρώνω. όπως 

και το άλλο. Κύριε Γαλάνη, μην είστε τόσο περήφανος που κρατάτε και φορολογικές 

ενημερότητες και στέλνετε προκατασχετήρια και κάνετε. Πάτε στα συσσίτια να τα πείτε όλα 

αυτά. Εκεί που περιμένει ο κόσμος και καμαρώνετε από τη μια που κάνετε συσσίτια, πάτε να 

τους πείτε αυτούς τους ανθρώπους, ότι αν χρωστάτε στο Δήμο θα σας κατασχέσω και την 

περιουσία σου. Δηλαδή από τη μια συσσίτια και από την άλλη να τους κατάσχουμε κιόλας; 

Γιατί, χρωστάει μια οφειλή στο Δήμο; ...μια οφειλή στο Δήμο. Μην το λέτε, δεν είναι καλό αυτό 

που κάνετε. Από τη μια τους ταΐζουμε, συσσίτια επειδή έχουν ανάγκη και από την άλλη και τη 

φορολογική ενημερότητα θα τους κρατάμε. Ήμαρτον. Ήμαρτον και πρέπει να το δούμε με ποια 

χαρακτηριστικά και με ποια κριτήρια πρέπει να δουλεύει ο Δήμος από εδώ και πέρα. Δεν είναι 

επιχείρηση, είναι πραγματικά αυτό το πράγμα. Ο Δήμος έπρεπε να κάνει αυτό. Τα λεφτά που 

δίνουν οι Σερραίοι για τον τόπο τους μέσω της φορολογίας τους, να μπορεί να τα γυρνάει στους 

δημότες, έχοντας όλες τις υπηρεσίες εντελώς δωρεάν. Αυτός είναι ο στόχος του Δήμου. Έχουμε 



 

 

ξεφύγει γιατί. Δεν είμαστε ούτε επιχείρηση, ούτε φιλανθρωπικό ίδρυμα, ούτε τίποτε άλλο. Αυτό 

εδώ έπρεπε να κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόθεση να το κάνει, 

να το κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή, βλέπω ότι δεν υπάρχει πρόθεση ούτε από την 

Αντιπολίτευση, από τις τοποθετήσεις της, από τις πολιτικές θέσεις της που παίρνει, άρα λοιπόν 

μπορεί ο λαός να βγάλει τα συμπεράσματά του. Τι είναι ο Δήμος και ποιός αγωνίζεται για ένα 

Δήμο προς όφελός του και όχι προς όφελος επιχειρηματιών και άλλων συμφερόντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κα. Σαραντίδου, επόμενος είναι ο κ. Γκότσης, δεν πειράζει, πάμε στο 

επόμενο, στον κ. Αναστασιάδη, δύο λεπτά σε εσάς, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δύο λεπτά, κ. Πρόεδρε... ότι το κράτος... δεν... τίποτε... από το ταμείο του 

Δήμου που να μην πληρωθεί... τεράστιες προσπάθειες η κυβέρνηση, στέλνει λεφτά συνέχεια, 

είναι πιο πολλά η κεντρική, από... πού υπάρχει αδυναμία; Για πέστε μου. Υπάρχει πρόγραμμα, 

υπάρχουν τόσα προγράμματα, εκατομμυρίων. Πού είναι αυτά... Μήπως είναι η ανικανότητά σας, 

κ. Πρόεδρε; Ένα πράγμα να ξέρετε. Ότι εγώ προσωπικά για την αλήθεια, ποτέ δεν ψήφισα ούτε 

Καποδίστρια ούτε Καλλικράτη. Ήμουν ο μοναδικός σε αυτό το Συμβούλιο που φώναζα μην 

ψηφίζετε. Καταστρέφετε τον ελληνισμό. Συνεχώς... και λέτε τέτοια πράγματα, είναι ντροπή. 

Αυτά που έλεγα εγώ, έτσι ήταν και έτσι... Ακούω σήμερα, κ. Πρόεδρε, ότι το κράτος... ε; Τόσα 

εκατομμύρια έχει στείλει. Και παρακαλώ πάρα πολύ και το ζητάω τελευταία φορά, κ. Πρόεδρε. 

Θέλω να μας φέρετε... σαν υπεύθυνος που είναι, να μας φέρει ο κάθε Δήμος τι λεφτά 

χρωστούσε. Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για τον 

αγαπητό κ. Μπόικο. Εμείς είμαστε, κ. Μπόικο η... παράταξη. Και ήθελα να πω το εξής. Δεν θα 

φταίει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που πάει να νοικοκυρέψει τα πράγματα, αν η Δημοτική 

Αρχή δεν πιάσει τους στόχους, δεν... βάσει του Νόμου... δημότες. Δεν θα φταίει η Υπουργική 

Απόφαση, θα φταίει η Δημοτική Αρχή για αυτό το πράγμα. Τη στιγμή μάλιστα, για να 

ολοκληρώσω αυτό που πήγα να πω προηγουμένως, αν με είχατε αφήσει να ολοκληρώσω τώρα 

δεν... την στιγμή μάλιστα λοιπόν που παίρνει αυτό το μάννα εξ ουρανού, αυτό το δώρο των 

5.000.000€, το οποίο είναι χρήματα που θα πάνε... αποκλειστικά στα χρέη του Δήμου και στην 

τοπική μας οικονομία. Άκουγα παλιότερα τον κ. Δήμαρχο να λέει δεν μπορούν, για να πετάξει 

την μπάλα στην κερκίδα, να αποποιηθούν των ευθυνών τους, δεν μπορούμε λέει, άλλαξαν τρεις 

κυβερνήσεις, είκοσι υπουργοί, δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα; Τώρα που έρχονται τα χρήματα αυτά εδώ 

πέρα; Είπατε προηγουμένως 27.000.000 σε προγράμματα. Όταν λοιπόν η κεντρική κυβέρνηση 

μας δίνει τόσα χρήματα για να κάνουμε έργο με τα προγράμματα, όταν μας δίνει αυτό το 

πραγματικά απίστευτο ποσό για να εξυπηρετήσει... των 5.000.000€, για να ξεπληρώσουμε τα 

χρέη μας, τώρα; Είναι κακιά πάλι η κεντρική κυβέρνηση; Πάλι αυτή φταίει; Εμείς δεν φταίμε 

ποτέ; Λοιπόν. Νομίζω προηγουμένως τα ανέφερε όλα ο επικεφαλής της παράταξης, ο κ. 

Μηλίδης, εμείς έχουμε πολιτική αντίθεση,... προϋπολογισμός, αλλά η αντίθεσή μας είναι 

πολιτική, δεν πιστεύουμε ότι είστε ικανοί ακόμα... να τον υλοποιήσετε, άλλωστε η μέχρι τώρα 

πορεία σας με τον προηγούμενο προϋπολογισμό που είχατε φέρει, τον οποίον επίσης δεν είχαμε 

ψηφίσει, δείχνει ότι ήταν εικονικός και... θα ψηφίσουμε... όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης απουσιάζει, τι να κάνουμε; Ο κ. Χασαπίδης αν δεν καλύφθηκε... 

Δύο λεπτά... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Πολλή κουβέντα έγινε για τα πέντε εκατομμύρια και κάποιοι πανηγυρίζουν, 

γιατί μια κυβέρνηση η οποία έχει στραγγαλίσει τους κεντρικούς και αυτοτελείς πόρους που 

στέλνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί ακόμη και στον φετινό προϋπολογισμό, μειώθηκαν 

κατά 40%, ενώ παρακρατούνται από τους πολίτες για να... στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στον 

προϋπολογισμό του Κράτους, έγινε... αυτό το 40% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάποιοι πανηγυρίζουν. Και δεν είναι δώρο. Αυτά θα μας τα κρατήσουνε, 

δηλαδή θα μειωθούνε στον επόμενο χρόνο, μεταγενέστερα, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, 

είναι ένας ουσιαστικά δανεισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τα δικά της λεφτά, άτοκος. 



 

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν είναι μποναμάς για να πανηγυρίζουμε. Και... εντύπωση 

αρνητική, κάποιοι... κάνουν ένα στρατηγικό λάθος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη φύση της 

πρέπει να είναι διεκδικητική. Όταν εμείς βγαίνουμε και λιβανίζουμε την κάθε κυβέρνηση, γιατί 

έστειλε ένα δώρο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πώς θα διεκδικήσουμε; Και νομίζω ότι η 

τοποθέτηση ειδικά της παράταξης του κ. Μηλίδη είναι τελείως αρνητική. Ενώ όλη η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και τα όργανά της τα συλλογικά διεκδικούν από την Κεντρική Εξουσία τους 

Αυτοτελείς Πόρους, δηλαδή πόρους που η ίδια η Πολιτεία θέσπισε για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, αυτοί αισθάνονται ικανοποιημένοι. Και λέω εγώ, αλίμονο αν αυτοί 

εκπροσωπούσαν και στην ΚΕΔ την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όχι ότι είμαι ικανοποιημένος από 

αυτούς που διεκδικούν. Η κα. Σαραντίδου είπε να διεκδικήσουμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα 

μεγάλα ζητήματα δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε μεμονωμένα ως Δήμος. Να δημιουργηθεί ένα 

κίνημα για να πιέσουμε την ΚΕΔ το αντιλαμβάνομαι. Αλλά από μόνοι μας, έχω την αίσθηση ότι 

δεν θα πετύχουμε τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε, τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 60% μείωση των χρηματοδοτήσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η ΚΕΔΕ. 60% λιγότερα χρήματα πήραμε αυτό το τελευταίο διάστημα. 

Τα λέει ο κύριος... και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔΕ. Οι Δήμαρχοι, όπου και να ανήκουν, 

είναι ανεξάρτητοι, δεν ανήκουν σε παρατάξεις, κόμματα, οπουδήποτε. Άρα να μην ακούγεται 

εδώ ότι υπάρχει πακτωλός χρημάτων, μην ξαναγυρίσουμε στην ίδια συζήτηση. Δεύτερο θέμα. 

Τις οφειλές όλων των Δήμων, τις έχω παρουσιάσει επανειλημμένες φορές και στην Οικονομική 

Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαι στη διάθεσή σας με τις Υπηρεσίες μου να σας 

δώσω ό,τι στοιχεία θέλετε, είναι γνωστές. Τις οφειλές τις πληρώναμε με ίδια έσοδα. Και το ότι 

συγχρόνως με τις... που υποβάλαμε το 2012 το Μάρτιο, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές,... κάναμε 

και τη διαδικασία για το δάνειο, ήταν από την αγωνία μας να πληρώνουμε την αγορά. Γιατί 

χρωστάμε. Ναι μεν ξεπληρώσαμε αρκετά αλλά οφείλουμε και άλλα. Δεν μας έκαναν κανένα 

δώρο. Μπράβο στον κ. Χασαπίδη που το επισήμανε. Θα μας παρακρατήσουν τους 

Παρακρατηθέντες Πόρους. Δηλαδή για να καταλάβει ο σερραϊκός λαός, αυτά που μας χρωστάνε 

εδώ και χρόνια, θα μας τα προκαταβάλουν με το καλό φέτος. Και να δούμε. Για να δούμε με το 

καλό, θα μας τα προκαταβάλουν; Δηλαδή θα μας στερήσουν τους Παρακρατηθέντες Πόρους και 

θα μας τους προκαταβάλουν φέτος. Δεν μας κάνουν δώρο, ούτε μας δίνουν ξεχωριστά χρήματα 

παραπανίσια. Για να λέμε αλήθειες εδώ πέρα. Θέλατε σε περίπτωση που δεν μας τα έδινε η 

κυβέρνηση, να μην είχαμε μια άλλη δυνατότητα για να ξοφλήσουμε την αγορά; Το δάνειο, το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το καλύτερο επιτόκιο και με... για πάρα πολλά χρόνια, 

έδινε μια διέξοδο. Για την αγορά. Η οποία στενάζει. Αν η Πολιτεία μας δώσει τους 

Παρακρατηθέντες Πόρους έστω και με αυτόν τον τρόπο, που δεν είναι κανένα δώρο, είναι 

υποχρέωσή της, άτοκα βέβαια, θα μας τα προκαταβάλει, θα εξοφλήσουμε με αυτόν τον τρόπο 

τις οφειλές μας. Κανένα πρόβλημα. Εμείς κάναμε τη στρατηγική επιλογή, εφόσον φυσικά τα 

χρήματα έρθουν, έτσι; Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό το άγχος σε εσάς, ότι εμείς... όλη 

αυτήν τη διαδικασία του δανείου ενώ δεν το έχουμε συνάψει το δάνειο, δεν το έχουμε λάβει, 

γιατί συγχρόνως κάναμε και μία άλλη διαδικασία. Και πολύ καλά κάναμε. Συγχρόνως. Και 

μακάρι η Πολιτεία να μας προκαταβάλει τους Παρακρατηθέντες Πόρους που δεν είναι δώρο 

επαναλαμβάνω και εμείς να πληρώσουμε και τις υπόλοιπες οφειλές. Αυτές που πληρώνουμε δύο 

χρόνια. Ο Καλλικράτης, εμείς σαν Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων, λέμε για τον Καλλικράτη 

ότι εάν γίνει, αν τολμήσει η Κυβέρνηση ολόκληρο να τον κάνει, να συνοδεύεται από τους 

απαραίτητους πόρους και οικονομικούς και ανθρώπινους. Εγώ αυτά δεν τα έχω δει μέχρι τώρα. 

Μετρήσεις... Αυτά λέγαμε εμείς και είναι καταγεγραμμένα με δελτία τύπου. Δεν τα λέω τυχαία, 

έτσι τοποθετηθήκαμε πολιτικά τότε. Και φυσικά είναι βαθύ πολιτικό θέμα να μην γίνεται 

φορολογική αποκέντρωση, δηλαδή να πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες φόρους και η 

Αυτοδιοίκηση να μην παίρνει αυτά που προβλέπει ο Νόμος. Φυσικά, για αυτό το έβαλα στην 



 

 

τοποθέτησή μου, είναι βαθειά πολιτικό το θέμα. Ούτε... που μας τσιγκλήσατε για κάποιο λόγο, 

ούτε... ούτε αισθανόμαστε ότι είμαστε, πώς είπατε, βρεγμένες γάτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Ολοκληρώστε, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είμαστε, κ. Πρόεδρε, πολύ ειλικρινείς και το ότι ψηφίσατε τον ισολογισμό του 

2011 και τον απολογισμό, δεν το κάνατε επειδή μας κάνατε χάρη ή για αυτόν το λόγο εμείς 

αισθανόμαστε κομπορρημοσύνη, το κάνατε γιατί έδειχνε πλεόνασμα και μείωση των οφειλών. 

Δηλαδή νοικοκύρεμα. Δεν κάναμε κάτι δηλαδή, σίγουρα λέει ο Νόμος πρέπει να ψηφιστεί, 

αλλά, κ. Πρόεδρε,... γιατί διαχειριστήκαμε καλά τα οικονομικά του Δήμου. Δεν έκανε χάρη 

κανείς σε κανέναν. Και θα χαρώ πολύ να ξαναψηφίσετε και το 2012 τον ισολογισμό. Να είναι 

έτσι νοικοκυρεμένος και να τον ξαναψηφίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Αντιδήμαρχε. Ο λόγος στον κ. Δήμαρχο... Θα 

παρακαλούσα, θα παρακαλούσα μια σύντομη τοποθέτηση και από εσάς, κ. Δήμαρχε. 

Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, οι προϋπολογισμοί που 

καλούνται να καταρτίσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει της νέας Κοινής 

υπουργικής Απόφασης, είναι προϋπολογισμοί επιβίωσης και δραματικής περικοπής των 

δαπανών. Θα ήθελα πράγματι και το είπε με πολύ κοφτό και ξεκάθαρο τρόπο ο κ. Χασαπίδης, ας 

μας πει κάποιος εδώ, ας μας φέρει έναν προϋπολογισμό από όλη την Ελλάδα, δεν θα πω για το 

Νομό Σερρών, καλά δεν το συζητάμε, από όλη την Ελλάδα, προϋπολογισμού πρώτου και 

δευτέρου βαθμού που να έγινε βάσει των εισπραχθέντων. Διότι η υποκρισία έχει ξεπεράσει 

πλέον κάθε όριο. Όχι έχει χτυπήσει κόκκινο, έχει ξεφύγει και από το κόκκινο. Ποτέ στην ιστορία 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκτός αν κανένας Δήμος πια ήταν τόσο πλεονασματικός, ποτέ δεν 

έγιναν προϋπολογισμοί βάσει των εισπραχθέντων. Και σας προκαλώ. Φέρτε έναν 

προϋπολογισμό από το Νομό Σερρών. Πρώτου και δευτέρου βαθμού., Από Δήμο ή Νομαρχία 

που αν έγινε βάσει των εισπραχθέντων. Και πολύ σωστά είπε την αλήθεια και ο κ. Γκότσης εδώ. 

Έτσι ήταν. Τώρα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, καλούνται όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης να καταρτίσουν τους προϋπολογισμούς τους βάσει των εισπραχθέντων και 

βρίσκονται σε κατάσταση παροξυσμού. Ολόκληρη η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε 

κατάσταση παροξυσμού. Διότι, αναγκάζονται να κόψουν τα πάντα προκειμένου να επιβιώσουν 

οι Δήμοι, να λειτουργήσουν. Για το δάνειο. Ποιός είπε ότι είναι παράνομο το δάνειο; Ποιός είπε 

ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση απαγορεύει να πάρεις δάνειο για ληξιπρόθεσμες οφειλές; ΜΑ 

το δάνειο εγκρίθηκε. Τα πάντα είναι έτοιμα. Απομένει οι υπογραφές και δεν υπογράφω και καλά 

κάνω και δεν υπογράφω. Και όταν, όταν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα δώσει τις 

ληξιπρόθεσμες, μπορεί να δώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό, 

κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και είμαστε πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι. Παράλληλα όμως 

και πολύ καλά κάναμε, κάναμε ενέργειες για να έχουμε και το δάνειο σαν δίχτυ ασφαλείας, διότι 

η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τόσο ρευστή, πολιτικά ρευστή, που δεν ξέρεις τι μπορεί να σου 

συμβεί. Αν δεν μας έδιναν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αν δεν μας τις δώσουν, κάτσε να τις 

πάρουμε πρώτα και μετά. Τότε τι θα κάνουμε; Θα αφήσουμε την αγορά έτσι; Το δάνειο ήταν, 

λειτουργούσε, θα λειτουργούσε, σαν δίχτυ ασφαλείας. Αν μας δώσουν τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές, ασφαλώς και δεν θα πάρουμε το δάνειο. Τι ψέματα είναι αυτά που λέγονται, ότι 

απαγορεύεται από την ΚΥΑ να πάρουμε δάνειο; Ένα δάνειο που εγκρίθηκε; Εγκρίθηκε από όλα. 

Από παντού. Ελεγκτικά Συνέδρια, τα πάντα. Εμείς, είχαμε ετοιμότητα και το αποδείξαμε. Και η 

ετοιμότητά μας φάνηκε με το σχέδιο στρατηγικής εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του 

Δήμου, που φέραμε το πρώτο τρίμηνο το 2011 εδώ, το ψηφίσαμε, το ακολουθήσαμε και έφερε 

αποτελέσματα. Φάνηκαν από τον ισολογισμό. Μειώσαμε τα χρέη κατά 1.000.000€. Είναι 

ψέματα αυτά; Αυτές είναι αλήθειες. Λοιπόν, αυτά που ακούγονται ότι είμαστε τυχεροί, ότι είναι 

τυχεροί οι Δήμαρχοι, γιατί μας δίνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες ληξιπρόθεσμες 

οφειλές θα κρατηθούν από τους Παρακρατηθέντες Πόρους. Για να μας δώσουν τις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές θα... τους Παρακρατηθέντες Πόρους. Ότι είμαστε τυχεροί, ότι ρέει 



 

πακτωλός χρημάτων, θα ήθελα πάρα πολύ, αυτά να έρθετε σε ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ να τα 

πείτε. Ελάτε να τα πείτε σε ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ. Να δείτε τι θα γίνει. Θα σας παρακαλούσα 

πολύ να έρθετε, πραγματικά. Αυτά που λέτε εδώ, να πάτε να τα πείτε σε ένα συνέδριο της 

ΚΕΔΕ, όπου ομόφωνα δεξιοί, αριστεροί, οι πάντες, λένε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αντέχει 

άλλο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στραγγαλίζεται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καταρρέει. Καταρρέει 

λόγω των δραματικών περικοπών του κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 65% κάτω είναι 

οι επιχορηγήσεις του κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι ψέματα; ΜΑ δεν το 

λέω εγώ αυτό. Το λένε τα ομόφωνα ψηφίσματα και οι ομόφωνες αποφάσεις της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Δεξιοί και αριστεροί είναι εκεί μέσα. Δεν είναι από ένα κόμμα μόνο. 

...Τόσο διαστρέβλωση της αλήθειας; Μα για όνομα του Θεού δηλαδή. Πού βρισκόμαστε; Πού 

απευθυνόμαστε; Άλλο τα χρήματα από προγράμματα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Γιατί θέλουν 

μερικοί επί μονίμου βάσεως να θολώνουν τα νερά; Να πιστεύουν ότι οι πολίτες δεν έχουν 

νοημοσύνη και δεν μπορούν να κρίνουν; Άλλο τα προγράμματα, χρήματα από προγράμματα 

βεβαίως παίρνουν όσοι είναι έτοιμοι, καταθέτουν μελέτες και ξέρουν να διεκδικούν. Και εμείς 

μέχρι τώρα έχουμε, ο Δήμος Σερρών έχει ενταχθεί σε αυτά τα δύο χρόνια σε προγράμματα 

ύψους 27.000.000€...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Με σκοπιανούς και Βουλγάρους... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Και έχουμε ενταχθεί σε προγράμματα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Με σκοπιανούς και Βουλγάρους... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Αυτό επίσης, αυτό επίσης που ακούγεται, α, όποιος καταθέτει πρόταση 

παίρνει πρόγραμμα, αυτό είναι λάθος και ελάτε να σας το αποδείξω εγώ. Να δείτε πόσοι 

καταθέτουν Δήμοι και πόσοι εντάσσονται. Να δείτε πόσοι μένουν απέξω. Εμείς μέχρι τώρα, 

δόξα τω Θεώ, σχεδόν σε όλα τα προγράμματα έχουμε ενταχθεί. Όπου καταθέσαμε πρόταση. 

Προτάσεις. Και εύχομαι έτσι να πάμε. Πολλοί Δήμοι έχουν μείνει απέξω. Λοιπόν, αυτά 

μπορούμε όποτε θέλετε, αν θέλετε και ειδική συνεδρίαση να κάνουμε, με ειδικό θέμα αυτό, για 

να τα πούμε όλα, ένα προς ένα πώς έχουνε τα πράγματα, για να ενημερωθεί ο κόσμος και 

καλύτερα. Λοιπόν. Κοινωνικό πρόσωπο δεν έχει η σημερινή Δημοτική Αρχή; Μα τι λέτε; 

Εντάχθηκε σε πρόγραμμα, σε συνεργασία με το ΣΟΣ, σε πρόγραμμα ύψους 816.000€ για δύο 

χρόνια. Λειτουργούμε κοινωνική κουζίνα, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο και 

ετοιμάζουμε τους λαχανόκηπους. Αυτό είναι λίγο; Υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν τίποτα από 

αυτά που είπαμε. Επίσης, θα λειτουργήσουμε σε λίγο το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών. 

Κακοποιημένων γυναικών. Μέσω προγράμματος. Στη θητεία μας καταθέσαμε την πρόταση, στη 

θητεία μας εγκρίθηκε η πρόταση, 300.000€. Επίσης, χθες βγήκε ο ανάδοχος του Κοινωνικού 

Ολοκληρωμένου Προγράμματος. Που έχει σχέση με την τρίτη ηλικία κλπ. Με την ιατρική τους 

περίθαλψη. 260.000€. Επίσης, μέσω προγράμματος, προμηθευτήκαμε εξοπλισμό για τα ειδικά 

σχολεία, 250-300.000€. Και εκτός προγραμμάτων, διακόσιες πενήντα ράμπες για Άτομα Με 

Ειδικές Ανάγκες, απλά και απλά και θεσμό για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες.  Αυτά, είναι λίγα για 

την κοινωνική πολιτική ενός Δήμου; Ε, πείτε μας, θέλω να μας κάνετε πρόταση και να μας πείτε 

τι επιπλέον έπρεπε να κάνουμε και δεν το κάναμε. Όχι γενικώς και αορίστως ή βλέποντας τον 

προϋπολογισμό, δεν μπορεί ο προϋπολογισμός. Εδώ κοινωνική πολιτική κάνεις μέσω 

προγραμμάτων, έτσι; Και σας λέω, μέσω προγραμμάτων, φτάνουμε για την κοινωνική πολιτική 

να διαθέτουμε δύο και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Και μέσα από τα χρήματα του Δήμου, μέσα 

από αυτές τις περικοπές, πάλι εξασφαλίσαμε ένα ποσό. Για να βοηθούμε όλη αυτήν την 

κατάσταση. Αυτά είναι λίγα και θα παρακαλούσα εγώ να μου πείτε τι άλλο θα έπρεπε να 

κάνουμε για την κοινωνική πολιτική επιτέλους και δεν το κάναμε; Συγκεκριμένα πράγματα 

όμως. Να αντιδράσουμε, να κάνουμε ψηφίσματα. Και αντιδράσαμε, όλη η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και η ΚΕΔΕ και ψηφίσματα έγιναν, και συλλαλητήρια στ Σύνταγμα έγιναν, τα πάντα έγιναν. 

Πείτε μας κάτι καινούργιο που δεν έγινε για να το κάνουμε. Θα το κάνουμε πρώτοι εμείς εδώ, 

ως Δήμος Σερρών. Ποιά αυξημένη είναι η ΚΑΠ; Όταν αναλάβαμε, 1.300.000€ ήταν η ΚΑΠ. 

Και φτάσαμε τώρα στις 670.000. Και αν μας δώσουν δηλαδή 50.000 επιπλέον θα πρέπει να 



 

 

χαιρόμαστε; Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω εκείνο το ανέκδοτο με τον Χότζα. Με τον 

Ναστραντίν Χότζα. Που σε ένα φτωχό μέσα στο σπίτι του, του έβαλε την κατσίκα, την αγελάδα, 

το γουρούνι, έσκασε ο άνθρωπος και μετά άρχισε σιγά-σιγά να παίρνει την κατσίκα, να παίρνει 

το γουρούνι και την αγελάδα, να έρχεται στα ίσα του ο άνθρωπος, δηλαδή είδες τι ωραία που 

είσαι τώρα; Δόξα τω Θεώ να λες. Ε, εκεί θα το πάμε δηλαδή; Πήραν τι πήραν, δώσαν ένα 

ψίχουλο και θα πούμε ευχαριστώ; Έτσι είμαστε πολύ καλά; Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της 

οικονομικής διαχείρισης της Δημοτικής Αρχής, φάνηκαν στον ισολογισμό, με θετικά 

αποτελέσματα. Και φυσικά τι να λέγατε; Δεν μπορούσατε να πείτε όχι και σε αυτά τα 

οφθαλμοφανή αποτελέσματα. Ασφαλώς αναγκαστήκατε και τα ψηφίσατε και μάλιστα είχαμε 

αυτά τα αποτελέσματα χωρίς δάνειο. Ο Καλλικράτης αν είναι καλός ή κακός; Ο Καλλικράτης θα 

ήτανε καλός, αν τον είχαν υλοποιήσει όπως τον είχαν αναγγείλει. Άλλα ανήγγειλαν, άλλα 

έγιναν. Αμφιβάλλει κανένας για αυτό; Άλλα ανήγγειλαν, λέγαν θα κάνουν τον Καλλικράτη να 

λιγοστέψουν τους Δήμους, αλλά θα σας δώσουμε τέσσερα δις και αντί να δώσουνε τέσσερα δις, 

πήραν τέσσερα δις. ΘΑ ήταν καλός ο Καλλικράτης, αν τον υλοποιούσαν όπως τον είχανε 

υποσχεθεί. Δυστυχώς δεν τον υλοποίησαν όπως τον υποσχέθηκαν, όπως τον προανήγγειλαν, 

όπως τον ανακοίνωσαν, με αποτέλεσμα αυτήν την στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση να περνάει τη 

χειρότερή της περίοδο. Και κλείνοντας αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο δικός μας ο στόχος είναι 

το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου, ο Δήμος οικονομικά να είναι δυνατός, να έχει 

εξυγιανθεί και από εκεί και πέρα τα ψέματα τέλειωσαν. Ανάπτυξη των Δήμων μπορεί να 

προέλθει μόνο μέσα από προγράμματα. Η κυβέρνηση του χρόνου ΣΑΤΑ δεν θα δώσει καθόλου. 

Και φέτος θα είναι περισσότερη μειωμένη. Του χρόνου κόβεται η ΣΑΤΑ. Λοιπόν, όποιοι Δήμοι 

καταφέρουν να νοικοκυρευτούν οικονομικά, να μην χρωστάνε, αλλού να έχουν και κάποιο 

πλεόνασμα και παράλληλα να έχουν ετοιμότητα να μπαίνουν σε προγράμματα και να υλοποιούν 

προγράμματα, αυτοί οι Δήμοι θα πάνε μπροστά, αυτήν τη φιλοσοφία έχουμε εμείς, αυτή την 

γραμμή ακολουθούμε μέχρι τώρα και σε ένα μεγάλο ποσοστό την πετυχαίνουμε, διότι και τα 

προγράμματα στα οποία έχουμε ενταχθεί, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών κάποια 

υλοποιούνται, κάποια θα αρχίσουν να υλοποιούνται μετά από έξι μήνες, μετά από ένα χρόνο, 

μετά από ενάμιση χρόνο. Έτσι είναι όμως στη ζωή και κυρίως στην πολιτική και στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, υπάρχει μία συνέχεια, παραλαμβάνεις, παραδίδεις, υπάρχει συνέχεια, αυτό που 

έχει σημασία είναι να προσθέτεις κάτι θετικό όταν είσαι στα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πολύ, ολοκληρώθηκε το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και 

μπαίνει σε ψηφοφορία... Η παράταξή σας ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, η θέση της 

παράταξής σας; Επαναλάβετε αν θέλετε, κ. Μηλίδη, για άλλη μια φορά;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, πλην των υποχρεωτικών δαπανών. Δηλαδή μισθοδοσία... δικαστικές 

αποφάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Αναστασιάδης όχι, η παράταξη του κ. Φωτιάδη ναι, ο κ. Μπόικος όχι, 

ναι ο κ. Δήμου, ο κ. Δημητρίου, ναι, ναι, ναι, ναι ο Γραμματέας, ναι και ο Πρόεδρος. Κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, παράλειψή μου στις ανακοινώσεις, συγγνώμη που το φέρνω αυτήν την 

στιγμή, δεν είναι το σωστό, αλλά οφείλω να σας το ανακοινώσω. Από την Ομοσπονδία 

Σερραϊκών Συλλόγων Αττικής. Ήρθε μία επιστολή η οποία αναφέρεται, δεν ξέρω αν την έχετε 

παραλάβει και εσείς. Είστε γνώστες της επιστολής αυτής;  

Δ.Σ. : Όχι...   

Δ.Σ. : Όχι... 

Δ.Σ. : Όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή αναφέρει μέσα και προς τον κ. Πέτρο Αγγελίδη και προς τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι στάλθηκε σε όλους σας. Δεν έχει σταλεί, ε; 

Δ.Σ. : Εγώ την πήρα... 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την έχετε πάρει... Μάλιστα. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι; Για να μην μπαίνω στη 

διαδικασία να τη διαβάσω.  

Δ.Σ. : Όχι, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, για να συντομέψω το χρόνο, ζητούν από την 

Ομοσπονδία Σερραϊκών Συλλόγων Αττικής μία οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Σερρών, έτσι; 

Για να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις στην Αθήνα, για τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της 

πόλης. Είναι ένα θέμα που απλώς σας ενημερώνω, μην πω τώρα περισσότερο, το μόνο που θα 

ήθελα επίσης να σας πω για αυτές τις εκδηλώσεις, ότι στις 10/2/2013, ημέρα Κυριακή, 12.00-

17.00, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα πραγματοποιηθεί το 

αντάμωμα των Σερραίων και θα γιορτάσουν τα εκατό χρόνια με κοπή της πίτας για το νέο έτος 

2013 και θα επακολουθήσει φυσικά εμφάνιση της μεικτής χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής 

Αδελφότητας Νομού Σερρών Άγιος Πολύκαρπος, με παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας 

και λοιπά. Στις 24/4 αναφέρει ότι θα γίνει στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου επίσης μία 

τιμητική προσφορά της τοπικής εκκλησίας και με σχετική ομιλία και εμφάνιση βυζαντινής 

χορωδίας του... Πνευματικού Κέντρου, αναφέρει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα γίνει 

στην Αθήνα. Εάν θέλετε, όσοι δεν το έχετε πάρει, μπορείτε να το προμηθευτείτε, θα υπάρχουν 

φωτοτυπίες στη Γραμματεία ή αν θέλετε να σας το μοιράσω, στους επικεφαλής των παρατάξεων 

και φυσικά να το λάβουν όλοι οι συνάδελφοι, έτσι; Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Και πάμε στο 

δεύτερο θέμα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Δεν μπορώ να πω μια κουβέντα;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, ναι, μπορούμε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να ρωτήσω, ποιά είναι η πρόθεσή μας;... αναφέρει ότι είναι 30.000 Σερραίοι και... 

πάρα πολλές εκδηλώσεις, κάνουν... Δήμο μας, στο Νομό μας στην πρωτεύουσα και σε άλλες 

πόλεις και είχα και μια συζήτηση... κατ' ιδίαν με τον κ. Δήμαρχο... και λέω ποιά είναι η πρόθεσή 

μας; Το ποσό πόσο είναι; Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο... ποιά είναι η πρόθεσή μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το ποσό το οποίο ζητούν, κ. Μηλίδη, είναι περίπου γύρω στις 2.500-3.000€.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν ξέρω... Δήμαρχο, αν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα προσπαθήσουμε να δούμε, να ανταποκριθούμε... 

Δ.Σ. : Δήμαρχε;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έστω... ναι, έστω και συμβολικά... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Ξέρετε πώς μαζεύονται; Βγαίνουν... θα προσπαθήσουμε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πάντως... ίσως το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο, αν δεχθούμε την πιθανή 

επισκεψιμότητα, κ. Γρηγοριάδη, από εκδηλώσεις στην Αθήνα που θα δείχνουν τη σερραϊκή γη. 

Όλοι μας... μπορεί ανταποδοτικά να το δούμε έτσι...  

Δ.Σ. : Και έτσι και έτσι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μπορεί να έχει περισσότερο όφελος από 2.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάντως ένα είναι γεγονός, ότι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να 

ανταποκριθεί έστω και με ένα συμβολικό ποσό, κ. Μηλίδη. 

 ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή μιλάμε για προβολή, για αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι, έτσι. Ναι, κ. Αναστασιάδη;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ένα πράγμα να ξέρετε. Κάποτε, οι Έλληνες είχαν στις πλάτες τους την 

Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα έχει στην πλάτη... Είναι ντροπή, σύλλογος αθηναϊκός να ζητάει 

λεφτά από το Δήμο Σερρών. Ο Δήμος δεν έχει άλλες υποχρεώσεις; Αυτό να θυμάστε πάντα. Ότι 

όλη η Ελλάδα κρατάει στην πλάτη όλους εμάς. Ενώ κάποτε οι Έλληνες κρατούσαν στην πλάτη 

τους την Ελλάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην ξεχνάτε όμως, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι εκπρόσωποι της σερραϊκής 

κοινωνίας... που βρίσκονται στην Αθήνα... και προς τιμήν τους... εγώ ειλικρινά τους θαυμάζω...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Ελεημοσύνες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Που κάνουν εκδηλώσεις για τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωσή μας... Δεν 

έχει σημασία... είναι συμβολικό το ποσό και οφείλει ο Δήμος να ανταποκριθεί.  



 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να ανταποκριθεί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο δεύτερο θέμα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Λεφτά δεν έχετε, ε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιλάμε για συμβολικά ποσά, κ. Αναστασιάδη... αν δεν το καταλάβατε, το 

επαναλαμβάνω... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δ/κού Συμβουλίου: 

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών και 

ορισμός Προέδρου και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41/2013 

β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών και ορισμός 

Προέδρου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Θέμα δεύτερο, Ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου. Πρώτον, της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Σερρών και ορισμός Προέδρου και δεύτερον της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών και ορισμός Προέδρου. Ότι, όσον αφορά την Πρωτοβάθμια. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας... Επιτροπής Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, ως 

Πρόεδρο σε αντικατάσταση της κας. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφίας, ως Πρόεδρο προτείνει τον 

κ. Μερετούδη Δημήτριο, ως μέλος φυσικά την αντί της κας. Μπιτζίδου θα είναι ο κύριος... ο 

οποίος προτείνεται και ως Πρόεδρος, εις αντικατάσταση επίσης του κυρίου... Δημητρίου ως 

τακτικό μέλος ο κ. Στεργίου Νικόλαος, τέταρτον κατόπιν πρότασης της Ένωσης Γονέων 

ορίζονται ο κ. Στεφανάκης Στέφανος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κοσμά Λογοθετίδη. Η 

κα. Ολυμπία Παχατίρογλου με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γεώργιο Καϊμακάμη και η κα. 

Σαμαρά Γεωργία με αναπληρωματικό της την κα. Βαρβάρα Βαλσαμάκη. Βέβαια, θα 

ολοκληρώσω και την Επιτροπή του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας και μετά θα σας διαβάσω μια 

καταγγελία ενός μέλους από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Λοιπόν. Όσον αφορά λοιπόν 

τη Δευτεροβάθμια,... ορίστε;... Όχι. Όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια, ως Πρόεδρος προτείνεται ο 

Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Δημήτρης Μερετούδης στη θέση της παραιτηθείσας Προέδρου κας. 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφίας, ως αιρετό μέλος στη θέση της κας Μπιτζίδου Σοφίας 

προτείνεται ο κ. Γαλάνης Στέργιος, εις αντικατάσταση της κυρίας Νισιούδη Μαριέττας 

αντικαθίσταται από την κα. Ολυμπία Παχατίρογλου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό 

μέλος τον κ. Στεφανάκη Στέφανο, ως εκπρόσωποι αυτοί φυσικά της Ένωσης Γονέων. Τέταρτον, 

την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της κας. Δήμητρας Μετόκη ως εκπρόσωπο 

της Ένωσης Γονέων με την κα. Νισιούδη Μαριέττα, πέμπτον την αντικατάσταση του 

παραιτηθέντος τακτικού μέλους κ. Γαργαβάνη Ελευθερίου, δημότη, με την κα. Κωνσταντινίδου 

Άννα του Νικολάου, με αναπληρωματικό μέλος την κα. Νισιούδη Ειρήνη, σε αντικατάσταση 

του παραιτηθέντος μέλους Χατζηαθανασίου Χαραλάμπου. Και έκτον, την αντικατάσταση του κ. 

Αντωνιάδη Ιωάννη, εκπρόσωπο μαθητικών κοινοτήτων, από τον... Πέτρο, Πρόεδρο 

Δεκαπενταμελούς του 4ου Λυκείου Σερρών, με αναπληρώτρια την κυρία, τη Γεωργία Κουλίκα, 

Πρόεδρο Δεκαπενταμελούς του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Σερρών, σε αντικατάσταση του 

Κόπαρη Χρήστου. Λοιπόν, αυτά τα μέλη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής που 

σας διάβασα. Σήμερα το μεσημέρι όμως, μου ήρθε και μια καταγγελία. Την οποία οφείλω κυρίες 

και κύριοι να τη διαβάσω, άπτεται του θέματος. Βάσει του Νόμου 3852 του Καλλικράτη, άρθρο 

94, παράγραφος 4 και άρθρο 19 κατά το οποίο αρμοδιότητά σας είναι η εποπτεία και ο έλεγχος 



 

των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, καταγγέλλω τους υπογράφοντες του υπ' αριθμ. 7/2012 

έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων και μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Σερρών για τα κάτωθι. Πρώτον, συνέταξαν και απέστειλαν προς την Αντιδημαρχία 

Παιδείας το εν λόγω έγγραφο, χωρίς να συγκαλέσουν τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως, ως 

όφειλαν, βάσει του Καταστατικού προς ενημέρωσή τους και για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Δεύτερον. Στο εν λόγω έγγραφο δεν αναφέρουν τους λόγους αντικαταστάσεως των μελών της 

ΕΣΕΤΕ, βάσει του Νόμου 3463/2006, αριθμός 240, το οποίο αναφέρει ότι η αντικατάσταση 

μελών μπορεί να γίνει μόνο και εφόσον υπάρχει παραίτηση μέλους ή για σοβαρό λόγο που 

ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τρίτον. Κατόπιν έρευνάς μου, εντόπισα ότι δύο εκ 

των μελών της Ένωσης που προτείνονται ως νέοι εκπρόσωποι της Ένωσης, στο Δ.Σ. της 

ΕΣΕΤΕ, δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους Συλλόγων Γονέων των σχολείων των οποίων 

φοιτούν τα παιδιά τους, κάτι που είναι παράτυπο βάσει του άρθρου 5 του Καταστατικού της 

Ενώσεως και για το λόγο αυτό δεν νομιμοποιούνται να προταθούν ως μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΕΤΕ. 

Κύριε Δήμαρχε, για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλώ όπως προβείτε σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες, που αφορούν την αντικατάσταση των μελών της Ένωσης Γονέων στο 

Δ.Σ. της ΕΣΕΤΕ, ώστε να μην καταστεί παράνομη η επικείμενη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, καθώς και για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Ενώσεως Γονέων, προς 

όφελος των μαθητών. Κοσμάς Λογοθετίδης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΕΤΕ,... μέλος του Δ.Σ. της 

Ένωσης Γονέων. Και απευθύνεται προς τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της ΕΣΕΤΕ, τον Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Δήμου 

Σερρών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς οφείλουμε ως ορίζει ο Νόμος, να ψηφίσουμε τα 

μέλη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Σεβαστό αυτό το οποίο καταγγέλλει ο 

εκπρόσωπος, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος των γονέων, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το 

χειριστεί η Αντιδημαρχία Παιδείας και αν, οφείλει να λειτουργήσει, η Αντιδημαρχία Παιδείας, 

με την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Εάν προκύψει κάτι, κάποιο κώλυμα 

νομικό, θα μας φέρει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάλογη πρόταση. Εμείς όμως 

οφείλουμε να το ψηφίσουμε. Έτσι; Ομόφωνα ναι για το δεύτερο... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Έχω την αίσθηση ότι δεν πάμε καλά. Δηλαδή το να ψηφίσουμε μετά από μια 

τόση σοβαρή καταγγελία, μήπως ψηφίζοντας μία Σχολική Επιτροπή η οποία ενδεχομένως να 

πάρει αποφάσεις, τις οποίες αυτός μπορεί να προσβάλλει, αν είναι αληθινά αυτά που 

καταγγέλλει... Αν την προσβάλλει μήπως ακυρώνονται οι αποφάσεις μετά, γιατί δεν 

συγκροτήθηκε νόμιμα η Σχολική Επιτροπή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη, από αύριο, η Αντιδημαρχία Παιδείας θα εξετάσει νομικά το 

θέμα και νομίζω ότι θα δώσει λύσεις... 

Δ.Σ. : Ο καταγγέλλων, από ότι έχω πληροφορίες, ο καταγγέλλων το πρακτικό το οποίο 

εισάγεται σήμερα εδώ από την απόφαση γονέων, την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή 

με την οποία προτείνονται οι αλλαγές, τα έχει υπογράψει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Έχουμε το επίσημο έγγραφο του Συλλόγου Γονέων, εμείς ως Δημοτικό 

Συμβούλιο είμαστε νομικά κατοχυρωμένοι.  

Δ.Σ. : Το ψηφίζουμε και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το ψηφίζουμε, ομόφωνα, εφόσον δεν έχει κάποιος αντίρρηση και από εκεί και 

πέρα, ο,τιδήποτε προκύψει, το διαχειρίζεται η Αντιδημαρχία Παιδείας. Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος θέλει να ρωτήσει κάτι. 

Δ.Σ. : Μια διευκρίνιση μπορώ να έχω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Μέχρι πρότινος, αυτές οι Επιτροπές είχαν μέλη και από την Αντιπολίτευση. Τώρα θα... τα 

μέλη της Αντιπολίτευσης;  

Δ.Σ. : Εξακολουθούν να... Τετραετείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εδώ μιλάμε για αντικατάσταση συγκεκριμένων μελών.  



 

 

Δ.Σ. : Η αναλογία το ίδιο είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η αναλογία είναι πάντα το ίδιο, πολύ σωστά. Έτσι. Κύριε Μπόικο... θέμα.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Νομίζω και εγώ έτσι θα το ψηφίσω, υπό την αυστηρή και ρητή προϋπόθεση, να 

ελεγχθεί αυτή η καταγγελία, έτσι; Γιατί μπορεί να είναι ανυπόστατη αλλά δεν ξέρω, ούτε αυτήν 

την στιγμή μπορούμε να έχουμε τα δεδομένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, 

υπάρχει από το Σύλλογο Γονέων, έτσι; Το πρακτικό. Έτσι; Υπογεγραμμένο, δεν νομίζω ότι θα 

μπούμε σε κάποια περιπέτεια, ως Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να κάνω μια ερώτηση μόνο. Υπάρχει κάποιο περιθώριο; Δηλαδή βιάζεστε να 

το ψηφίσουμε αυτό το πράγμα; Δεν θα ήταν πιο ορθό πρώτα να ελεγχθούν όλα αυτά και μετά να 

έρθει ως θέμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρέπει να λειτουργήσουνε. Η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή 

πρέπει να λειτουργήσουνε. Τρέχουν θέματα, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, να τα 

ετεροχρονίζουμε αυτά... 

Δ.Σ. : Τρέχουν θέματα, πρέπει να εκταμιεύσουμε τις χρηματοδοτήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρηματοδοτήσεις και λοιπά, δεν μπορούμε να στείλουμε την... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; ...Καταγγελία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν αγνοούμε τίποτα, κ. Αναστασιάδη, όπως το καταλάβατε. Και το θέμα 

μπαίνει σε ψηφοφορία, έτσι; Παρακαλώ... Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Κύριε... Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. 

Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Με επιφυλάξεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με επιφυλάξεις... Όχι ο κ. Αναστασιάδης... ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι με την προϋπόθεση να ελεγχθεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ναι... Ναι. Ναι. Ναι και ο κ. Μηλίδης. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο θέμα...  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. 

Δ.Σ. : Ναι με επιφύλαξη και ο κ. Χασαπίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χασαπίδης, η κα. Σαραντίδου, όχι ο κ. Αναστασιάδης, ναι με επιφύλαξη η 

παράταξη του κ. Φωτιάδη... Ναι, παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για ποιά πρόσωπα, σε ποιά πρόσωπα, σε ένα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα πρόσωπο... ο καταγγέλλων, μόνο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, άλλο λέω, η σύνθεση θα αλλοιωθεί αν αυτά που λέει ο καταγγέλλων 

ευσταθούν; Για πόσα πρόσωπα μιλάει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για δύο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για δύο πρόσωπα. Για δύο πρόσωπα. Και δηλώνει ότι τα δύο πρόσωπα δεν είναι 

καν γονείς ή κηδεμόνες μαθητών, αυτό λέει. Είναι πολύ σοβαρό... Δεν μπορούσαμε να το 

βρούμε αυτό σήμερα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σήμερα το μεσημέρι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το μεσημέρι, να ρωτήσετε το σχολείο, τον Διευθυντή.  

Δ.Σ. : Λόγω της ημέρας οι Διευθυντές έλειπαν σήμερα από τα σχολεία... 

Δ.Σ. : Αύριο μπορείτε να το δείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε, κ. Φωτιάδη. Είναι γονείς παιδιών, αλλά αμφισβητείται ότι είναι στο 

Σύλλογο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Α, άλλο αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι; Είναι γονείς παιδιών, αλλά αμφισβητείται αυτό το γεγονός, ότι είναι στο 

Σύλλογο... Είναι μια διαμάχη, έτσι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Συλλόγου... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 42/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης της 

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών «ΟΑΣΙΣ». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο τρίτο θέμα, Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Κέντρου Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών «ΟΑΣΙΣ». Αντικαθίσταται η κα. 

Αρβανίτη-Αγιαννίδου Σταυρούλα από τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας, κ. Χράπα Παντελή. 

Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43/2013 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 5/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με τίτλο: 

«Μείωση τιμολογίων νερού ΔΕΥΑ Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, έγκριση της υπ' αριθμ. 5/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με 

τίτλο μείωση τιμολογίων νερού ΔΕΥΑ Σερρών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, κ. 

Αραμπατζής Θεόδωρος. Παρακαλώ, κ. Αραμπατζή.  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πεντάλεπτο σας παρακαλώ. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Με απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, δεσμεύτηκε να 

προχωρήσει σε μείωση της τιμής του νερού κατά 10%. Οι νέες τιμές έχουν ισχύ μετά την 

έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ολοκλήρωση του λογαριασμού του 2012. 

Παρακαλώ τον κ. Πρόεδρο, να προχωρήσουμε στην έγκριση της απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερωτήσεις επί του θέματος; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μία ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Άλλος κανείς; Κύριε Φωτιάδη. Και ο κ. Αναστασιάδης μετά.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, έχετε εφαρμόσει την ίδια πολιτική, αυτήν που ίσχυε, να γίνω πιο 

συγκεκριμένος, για να γίνω κατανοητός άμεσα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, αυτό που ίσχυε 

με τον παλιό Δήμο για να συνεννοούμαστε και στη νέα επικράτεια; Δηλαδή για τους πρώην 

οικισμούς, για τους οικισμούς που ανήκαν στους πρώην Καποδιστριακούς; Μήπως δεν τους 

έχετε ενημερώσει για το 2012 και επίσης συμβαίνει αυτό και για το 2013; Και αν συμβαίνει 

γιατί; Ο Δήμος είναι ενιαίος...; 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ισχύει, η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει η ΔΕΥΑΣ, κ. Φωτιάδη, 

εφαρμόζεται σε όλο το Δήμο. Στο παρελθόν, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ζητηθήκανε, δοθήκανε 

βέβαια από τη ΔΕΥΑΣ, αυτό είναι αυτονόητο, έχουν ενημερωθεί και οι Πρόεδροι των Τοπικών, 

των πρώην Δήμων για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, κάποια μικροπροβλήματα που έχουν 

εντοπιστεί και θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στο Σκούταρι, δεν ξέρω, πιθανόν να αναφέρεστε 

για κάποια ομάδα πολυτέκνων, ζητήθηκε από τη ΔΕΥΑΣ σε κάποιες επαφές που είχανε με τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες και σήμερα μάλιστα είχα συνάντηση... ζητήθηκε να υποβάλουν εκ 

νέου σύμφωνα με τον Κανονισμό τα δικαιολογητικά... Δεν υπάρχει διάκριση καμία, πρώην με 

νέου Δήμου. Ισχύει για όλους δημότες τα ίδια κριτήρια, η ίδια κοινωνική πολιτική που 

εφαρμόζεται από τη ΔΕΥΑΣ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Ενημερώσατε, κ. Πρόεδρε, έγκαιρα, ως οφείλατε; Με έγγραφό σας; 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Από ότι γνωρίζω, δεν γνωρίζω αν υπήρχε εγγράφως, γνωρίζω ότι είχε δοθεί 

ο Κανονισμός σε όλους τους Προέδρους, αυτό το γνωρίζω,... Κανονισμό είτε ύδρευση είτε 

αποχέτευση, αλλά, αλλά και όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής πολιτικής που και ποιές 



 

 

κοινωνικές ομάδες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό είχε συμβεί στο παρελθόν. Πέρυσι είχε 

γίνει και έγινε και κουβέντα για το θέμα, βέβαια για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη 

ομάδα που δεν γνωρίζω από πόσα άτομα αποτελείται, από το Σκούταρι συγκεκριμένα, ζητούν 

αναδρομικά αυτό το διάστημα που δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα, να έχουν την ωφέλεια. Δεν 

μπορεί να δοθεί αυτό σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΔΕΥΑΣ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Δεν μπορεί... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ε, δεν μπορεί, διότι δεν έχουν υποβάλει τα σχετικά έγγραφα που 

χρειάζονται, τα δικαιολογητικά, πώς θα τους εντάξουμε...; 

Δ.Σ. : ...Μπορεί... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, μπορώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Διευκρινίσουμε. 

Δ.Σ. : Νομίζω πρέπει να το διευκρινίσετε και πρέπει αμέσως να το δεχτείτε, διότι προφανώς θα 

φταίτε και εσείς. Ως υπηρεσία... Τοπικός Πρόεδρος... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Επιτρέψτε μου... γιατί να φταίει η Επιχείρηση, τη στιγμή που δεν δέχτηκε 

απολύτως κανένα δικαιολογητικό, να προχωρήσει τη διαδικασία...; Θα ήθελα να σας κάνω και 

γνωστό ότι υπάρχει και μία τριμελής επιτροπή που αξιολογεί αυτά τα δικαιολογητικά.  

Δ.Σ. : ....Αξιολογήστε... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Εμείς ζητήσαμε εκ νέου από τους ενδιαφερόμενους να έρθουν στην 

Επιχείρηση για να δουν τη διαδικασία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος, θέλει κανένας να τοποθετηθεί; Παρακαλώ, ο κ. 

Μηλίδης, άλλος; Ο Γραμματέας, ο κ. Μπόικος, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Γκότσης αν θα χρειαστεί, 

ο κ. Αναστασιάδης. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε,... κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάποιος έχει ανοιχτό κινητό και... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Λοιπόν. Θα είχατε σήμερα ένα θέμα, για το οποίο εμείς ως παράταξη πάρα 

πολλές φορές είχαμε συζητήσει και είχαμε δημοσιοποιήσει. Και πιανόμαστε για μια ακόμη φορά 

και θα εξηγήσω γιατί. Όταν για πρώτη φορά την πρώτη του 2011 ανέλαβε... τα καθήκοντά της η 

Δημοτική Αρχή... ΔΕΥΑΣ... λαμβάνοντας το μήνυμα, την οικονομική αυτή, τραγική κατάσταση 

που ζούσε η Ελλάδα και ο Δήμος Σερρών, είχαμε προτείνει να παγώσουν και να μειωθούν, 

ακόμη καλύτερα και να μειωθούν τα τιμολόγια του νερού του Δήμου Σερρών. Τότε λοιπόν, για 

ακόμη μία φορά κατηγορηθήκαμε από τη Δημοτική Αρχή, ότι εμείς κάνουμε και ακούστε κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, κάνουμε μόνο τιμαριθμική προσαρμογή όπως γινόταν πάντοτε, αυτή 

ήταν η απάντηση του κ. Δημάρχου τότε. Δεν είχε αντιληφθεί το μήνυμα των καιρών, όπως 

γίνονταν πάντοτε. Και σαν δηλαδή το 2011, ενώ ήταν μέσω βαθειάς κρίσης, ήταν τα ίδια τα 

οικονομικά στον κόσμο... Μετά από πολύ καιρό, είπε ότι παγώνουν, πήρε κάποιο μήνυμα και 

τώρα μετά από δύο χρόνια, έρχεται να μας πει ότι μειώνει 10% και καλά κάνει. Δηλαδή, δεν 

έχετε μειωμένα αντανακλαστικά; Τι να υποθέσει ο κόσμος; Τι να υποθέσει ο κόσμος; Είναι 

πάρα-πάρα πολύ μειωμένα τα αντανακλαστικά σας, μετά από δύο χρόνια, όταν το εισόδημα 

όλων των πολιτών έχει πέσει κάτω από 50%, όταν υπάρχει τόση μεγάλη ανεργία, όταν οι 

αγρότες είναι στους δρόμους, εσείς μου λέτε να το κατεβάσουμε 10% μετά από δύο χρόνια. Και 

αυτό το λέτε κοινωνική ευαισθησία γιατί προηγουμένως στο θέμα του προϋπολογισμού 

αναφερθήκατε στο θέμα της κοινωνικής ευαισθησίας... Αυτό αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. 

Και αποδεικνύεται περίτρανα. Βασικός στόχος και σκοπός... ΔΕΥΑΣ ξέρετε ποιά θα είναι; Η 

κοινωνική ευαισθησία και εξυπηρέτηση του συνόλου. Δεν το κάνετε. Και μπορεί η ΔΕΥΑΣ 

στον... του 1980, να προβαίνει σε διορθωτικές αλλαγές ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον. 

Υπάρχει χειρότερο οικονομικό περιβάλλον από αυτό σήμερα; Υπάρχει; Δεν μπορούμε δηλαδή, 

αφού έχουν μειωθεί, έχει μειωθεί τόσο πολύ η μισθοδοσία των υπαλλήλων, λέμε ότι 

νοικοκυρεύουμε. Αυτός είναι ο... Γιατί λέτε προς πάσα κατεύθυνση. Νοικοκυρεύουμε, 

νοικοκυρεύουμε, νοικοκυρεύουμε. Γιατί τόσο μικρή μείωση; Εμείς κατ' επανάληψη το φέραμε 

και θέμα, όταν είχαμε το Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, για τη ΔΕΥΑΣ και το δάνειο, έχω 



 

υπογραμμισμένο, φέραμε το θέμα και λέγαμε μείωση 30%, δεν το λέγαμε έτσι για να 

χαϊδέψουμε αυτιά. Το λέγαμε μετά λόγου γνώσεως. Γιατί λέγατε ότι έχει γίνει κερδοφόρα η 

ΔΕΥΑΣ, εσείς τα λέγατε αυτά. Για να κάνετε εντυπωσιασμό. Άρα λοιπόν δεν είστε αξιόπιστοι 

προς το σερραϊκό λαό. Άλλα λέτε. Και στα μέσα και στον τύπο το έχουμε πει. Ότι πρέπει 

επιτέλους να αφουγκραστείτε την κοινωνία, δεν μπορεί να λέτε ότι κάνουμε ό,τι κάνανε οι 

προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Τιμαριθμικές αναπροσαρμογές και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι τα 

πράγματα, η κατάσταση είναι τραγική. Δυστυχώς, δεν το αντιλαμβάνεστε. Τώρα... κάτι για 

διεκδικήσεις και τα λοιπά, επειδή όμως έχετε τη δυνατότητα να μιλάτε τελευταίος, θα τα 

ακούσετε τώρα, κ. Δήμαρχε, λοιπόν, ποιά είναι η παρουσία σας στην ΚΕΔΕ εσείς και στην 

ΠΕΔ; Ποιά είναι η παρουσία σας, μια φορά φέρατε να πείτε είπαμε εμείς αυτό σαν Δημοτική 

Αρχή; Σαν Δήμαρχος ενός από τους μεγαλυτέρους Δήμους της χώρας Τίποτα, μηδέν εις το 

πηλίκον, τίποτα. Εμείς σας έχουμε πει, θυμάμαι τότε, είναι ο κ. Στεργίου εκπρόσωπος, που 

κανονικά θα έπρεπε κατ' εμέ θα έπρεπε να είστε εσείς, αλλά δεν θέλατε να αναλάβετε αυτό το 

βάρος, εν πάση περιπτώσει, το αποφύγατε εντέχνως, λοιπόν... Δεν άκουσα τίποτα. Εμείς δεν το 

προτείναμε, τότε δεν σας προτείναμε πολλές φορές, εδώ είναι τα κείμενα. Να κάνετε εισήγηση 

προς την ΠΕΔ και εν συνεχεία στην ΚΕΔΕ ώστε να μειωθεί αυτό το 80% που εγώ το λέω 

χαράτσι, είναι μεν βάσει του Νόμου και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά είναι στην κυριολεξία 

χαράτσι; Φέρατε κάποιο αποτέλεσμα; Πήρατε ποτέ να πείτε ότι εισηγήθηκα αυτό, αλλά δεν 

ψηφίστηκε ή ψηφίστηκε ή ο,τιδήποτε άλλο. Τίποτε. Είστε από τους μεγαλύτερους Δήμους της 

χώρας. Λυπάμαι για αυτό. Και μην μου λέτε καν ότι για διεκδικητικότητα και να λέμε 

ευχαριστώ. Κανείς δεν είπε ευχαριστώ, και ξέρω... και για όλα αυτά. Αλλά... το δώρο των πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τελειώνω. Εμείς λοιπόν, προτείνουμε με αυτά όσα είπα προηγουμένως, 

προτείνουμε μείωση, μια γενναία μείωση... γενναία, κατά 30% των τιμολογίων. Αυτό θα 

συμπαρασύρει και το 80% το χαράτσι που είναι και το ΦΠΑ... και 13% το ΦΠΑ για το νερό και 

το α5% που είπαμε προηγουμένως για την αποχέτευση. Χαράτσι. Τότε θα υπάρχει πλέον 

σημαντική ανακούφιση και παράλληλα θα υπάρξει και σημαντική ανακούφιση και για τους 

αναξιοπαθούντες πολίτες και τα λοιπά. Το δε θέμα αυτό του Σκουτάρεως, κ. Πρόεδρε και αν 

έγινε κάποιο λάθος, ας τους το συγχωρέσουμε. Δεν είναι και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι αυτοί 

εκεί πέρα. Απλοί άνθρωποι είναι. Αν έγινε κάποιο λάθος, νομίζω όσοι το δικαιούνται είμαστε 

υποχρεωμένοι να το τακτοποιήσουμε υπηρεσιακά. Αυτά είχα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γραμματέας...  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως αγορητής της παράταξής σας, πέντε λεπτά.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ ανέφερε αυτό την ομόφωνη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, για μείωση 10% επί της τιμής του νερού. 

Αφού προηγουμένως τον Γενάρη του 2011, ψηφίσαμε την πληθωριστική αύξηση, την ψήφισα 

και εγώ δηλαδή, ψηφίσαμε την πληθωριστική αύξηση 4,7%. Που σημαίνει στην ουσία μία 

μείωση της τάξης του 5%. Η μείωση αυτή, εκτιμώ ότι είναι στάχτη στα μάτια των Σερραίων 

καταναλωτών και εκτιμώ ότι είναι ψίχουλα στη σερραϊκή κοινωνία, στις σερραϊκές οικογένειες, 

στις σερραϊκές επιχειρήσεις. Εκτιμούμε ότι είναι μία επικοινωνιακή πολιτική. Η παράταξή μας, 

ένα χρόνο πριν, κοστολογημένα και υπεύθυνα, επειδή γνωρίζοντας γνώριζε... τα οικονομικά 

μεγέθη της ΔΕΥΑ, ανέφερε ότι θα πρέπει να προβούμε στη σημερινή συνεδρίαση με μια γενναία 

μείωση. Και κοστολόγησε αυτήν τη γενναία μείωση με 30%. Άκουσα από τον κ. Δήμαρχο, στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον Πρόεδρο και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, 

ότι υπάρχει για το 2012 κέρδος ύψους 1.300.000€. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, πώς υπολογίζεται, είναι δυνατόν μία επιχείρηση κοινωφελής, μία επιχείρηση 

κοινωνικού σκοπού, μία επιχείρηση που έχει ανταποδοτικότητα, αυτή η επιχείρηση να έχει 

κέρδος; Πώς μπορεί να νομιμοποιηθεί μία τέτοια κατάσταση; Ένα εκατομμύριο... τεράστιο 



 

 

ποσό. Και δεν θέλω να ακούσω από κάποιους ότι υπήρξε νοικοκύρεμα της ΔΕΥΑΣ, γιατί τέτοιο 

πράγμα δεν υπήρξε. Δεν θέλω να ακούσω από κάποιους ότι υπήρξε μείωση των δαπανών, γιατί 

δεν υπήρξε ούτε μία μείωση στις δαπάνες. Το πλεόνασμα αυτό του 1.300.000€, προήλθε από 

αυτό που είπε και ο κ. Μηλίδης και ο κ. Φωτιάδης προηγουμένως. Ότι τα κοινωνικά τιμολόγια 

οι πολύτεκνοι, δεν μπήκαν στα κοινωνικά τιμολόγια από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους. 

Και εδώ θα πρέπει να γνωρίζετε, πρέπει να το καταλάβετε, ότι οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι 

είναι το ίδιο με τον Δήμο των Σερρών. Και θα αναφερθώ τώρα από πού μπορεί να προήλθε. 

Προήλθε επίσης από τη συνταξιοδότηση κάποιων υπαλλήλων το κέρδος αυτό. Προήλθε από την 

αν θέλετε, τη σφαγή των μισθών των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΣ. 4.900.000€ η μισθοδοσία των 

υπαλλήλων της ΔΕΥΑ το 2009, 3.200.000 το 2013. Αντιλαμβάνεστε τα τελευταία τρία χρόνια, 

από το 2013, η μισθοδοσία του 2013, θα στοιχίσει στη ΔΕΥΑ 3.200.000. Αντιλαμβάνεστε ότι 

υπάρχει ένα τεράστιο ποσό, μειώσεις από τη μισθοδοσία και από τη συνταξιοδότηση, 

1.700.000€. Το Νοέμβρη του 2012,... Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έρχεται να πει τι; 

Κύριοι, όλοι στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, στα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς επίσης και σε όλες τις 

επιχειρήσεις, δύνασθε με μία αίτηση απλή, να επιμηκύνεται το χρέος του δανείου κατά οκτώ 

έτη. Από την ημερομηνία λήξης της δανειακής σύμβασης. Εκ των οποίων, τα τρία πρώτα χρόνια 

είναι χαρισματικά. Είναι περίοδος χάριτος. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η ΔΕΥΑ που πλήρωνε 

900.000€ κάθε χρόνο τα προηγούμενα χρόνια, για τα επόμενα τρία χρόνια, το 2013, το 2014 και 

το 2015, θα πληρώνει μόνο 185.000€. Που σημαίνει ένα πρόσθετο όφελος για τη ΔΕΥΑ για τα 

επόμενα τρία χρόνια, 2.100.000€. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας τολμήσουμε να πάρουμε 

μία γενναία απόφαση. Αυτοί όλοι έξω που περιμένουν και πραγματικά δοκιμάζονται στη 

σημερινή συγκυρία, όπως πολύ σωστά είπε ο Αντιδήμαρχος, ότι αυτή η κατάσταση που ζει 

σήμερα η χώρα δεν υπήρξε ποτέ. Και δοκιμάζεται όλος ο σερραϊκός λαός. Αυτοί όλοι έξω που 

δοκιμάζονται, δεν είναι ούτε Βούλγαροι πολίτες, ούτε Τούρκοι πολίτες είναι. Είναι παππούδες 

μας... ολοκληρώνω. Είναι παππούδες μας, είναι αδέρφια μας, είναι φίλοι μας, είναι συνδημότες 

μας. Να τολμήσουμε να μειώσουμε το νερό 30%. Και μη φοβάστε. Δεν πρόκειται ούτε να 

αλλάξει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΣ, ούτε πρόκειται να σκάψουμε τα θεμέλια της 

ΔΕΥΑΣ. Θα στηρίξουμε τη ΔΕΥΑΣ, αλλά θα πρέπει και η ΔΕΥΑΣ να μπει σε αυτήν τη λογική, 

μείωσης του νερού κατά 30%,... ειλικρινά σας λέω, προς όφελος όλων αυτών των ανθρώπων 

που δοκιμάζονται στη σερραϊκή κοινωνία. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Προηγουμένως, στο πρώτο θέμα μάλλον, ο κ. Δήμαρχος μας αφηγήθηκε την 

ιστορία του Χότζα με τα ζώα... ένα-ένα και τότε ο χωρικός αισθάνθηκε αποκλεισμένος. Και 

πιστεύω ότι το δίδαγμα της ιστορίας θα έπρεπε να το εφαρμόζουμε σε κάθε παρόμοια περίπτωση 

με τον ίδιο τρόπο και όχι κατά το δοκούν. Και εδώ τι έχουμε; Ακριβώς την ίδια λογική, της 

μείωσης των τιμολογίων που μας προτείνει η ΔΕΥΑΣ. Δηλαδή ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ 

μεγαλύτερες, το ρίχνουμε κάτι τώρα και γίνεται μικρότερο. Εμείς λοιπόν η Διάβαση Πεζών 

πιστεύουμε ότι όταν μπορείς και οφείλεις να αποδώσεις ένα κανονικό γεύμα στον συνδαιτυμόνα 

σου, ανταποδοτικά, έτσι όπως λειτουργεί και η ΔΕΥΑ, τότε δεν του παρουσιάζεις σαν δώρο 

μόνο μια μπουκιά. Πήγε πολύ καλά η ΔΕΥΑΣ, αυτό ακούσαμε σε προηγούμενα Δημοτικά 

Συμβούλια, έχει εξοικονόμηση, έχει πλεόνασμα, δεν ξέρω, ακούσαμε πολλά τέτοια, μεγάλωσαν 

οι οικονομίες της, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί τα τέλη στο ύψος που προέβλεπε ο ιδρυτικός 

Νόμος, στο περίφημο 80%. Γιατί; Μήπως ψυχανεμίζεστε και στην περίπτωση αυτή καλά 

κάνετε, ότι η λήψη του δανείου θα έχει και πολύ μεγάλη ουρά, οπότε ας κρατάμε πισινή, ας 

κάνουμε μια μικρή αύξηση γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν. Αυτού του δανείου βέβαια με 

τους διάτρητους όρους, όπως χαρακτηρίστηκαν με βούλα και υπογραφή του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Θεωρώ για να το κλείνω και την πρότασή μας, ότι οι μειώσεις μπορούν και όχι μόνο 

μπορούν αλλά θα έπρεπε να είναι κατά πολύ μεγαλύτερες, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και η κα. Σαραντίδου.  



 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θα ξεκινήσω με τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΣ για το 2013. 

Πλεονασματικός, παντού... στα λειτουργικά, στο σύνολο, πλεόνασμα γύρω στις 500.000€. Από 

το Ειδικό Τέλος, το λεγόμενο χαράτσι, καλά κάνουν κάποιοι και το χαρακτηρίζουν έτσι και όλοι 

συνήθισαν να το λένε έτσι τελικά και χαιρόμαστε για αυτό, από αυτό το χαράτσι λοιπόν, τα 

έσοδα είναι 1.171.000, από αυτά αφαιρούνται 280.000 που είναι για την πληρωμή τελών, για την 

πληρωμή των δανείων, μένουνε στο ταμείο για έργα 870.000 από το Ειδικό Τέλος. Και ξεκινάμε 

από το Ειδικό Τέλος επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά τη θέση μας, τη θέση σαν Λαϊκή 

Συσπείρωση, που λέει ότι το χαράτσι είναι από άκρη σε άκρη παράνομο, έπρεπε να έχει λήξει 

και έπρεπε να σταματήσουν να το χρεώνονται οι δημότες. Ο επενδυτικός Νόμος λοιπόν της 

ΔΕΥΑ, ο 1069, μιλούσε για αυτό το χαράτσι και έλεγε ότι για μια δεκαετία, οι ΔΕΥΑ που θα 

ιδρυθούν, θα έχουν αυτό γιατί πραγματικά θα χρειαστούν να γίνουν νέα έργα αφού πραγματικά 

τα δίκτυα στις υπηρεσίες του Δήμου ήταν παλαιωμένα και έπρεπε να αντικατασταθούν. Επειδή 

όμως μέσα στη δεκαετία του 1980 δεν γίνανε πολλές ΔΕΥΑ, αυτά τα λέω και για την 

ενημέρωση του Σώματος, γιατί πολλοί δεν τα ξέρουν, δεν γίνανε πολλές ΔΕΥΑ παρά δυο-τρεις 

μεγάλες και η Λάρισα που είχε γίνει το 1981 και οι περισσότερες καθυστέρησαν γιατί υπήρχε 

και ένα ερωτηματικό στα Δημοτικά Συμβούλια, το πώς το νερό θα διαχειρίζεται μέσα από μια 

επιχείρηση με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, υπήρχε ένας προβληματισμός τότε στους 

εκλεγμένους. Για αυτό ακριβώς το λόγο το καθυστέρησαν τα περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια 

και έτσι έχουμε τις περισσότερες ΔΕΥΑ να ιδρύονται τη δεκαετία του 1990. Επειδή ακριβώς στο 

δρόμο έγινε αυτό, έρχεται ο Νόμος και λέει παρατείνουμε το 80% για άλλη μια δεκαετία. Και 

μάλιστα ο Νόμος που το παρέτεινε, μιλάει για αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες 

διατάξεις. Έτσι τιτλοφορείται ο Νόμος. Δηλαδή ακόμη και εσείς, γιατί εγώ σημειώνω, ο κ. 

Φωτιάδης δεν ανέφερε τίποτε για το χαράτσι. Ο κ. Μηλίδης το δέχεται το χαράτσι. Λέει ότι είναι 

ο Νόμος. Ακόμα και έτσι να είναι και να το δέχεστε, δεν αναρωτιέστε γιατί πάνω σε ένα φόρο 

μπαίνει 23% ΦΠΑ;... Δεν άκουσα την τοποθέτησή σας, εγώ σημειώνω, δεν άκουσα τη 

συνέντευξη τύπου, σημειώνω, δεν αναφέρατε τίποτα, ο κ. Μηλίδης είπε είναι Νόμος και δεν 

μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ακόμα και έτσι να είναι, είναι φόρος. Και μπαίνει 23% ΦΠΑ. 

Δηλαδή διπλό χαράτσι φορολογικό στο δημότη. Έρχονται λοιπόν και λέει, επειδή πραγματικά 

καθυστέρησαν οι ΔΕΥΑ, έγιναν  αυτές οι παρατάσεις, η τελευταία παράταση ήταν το 2002. Έχει 

ημερομηνία λήξης. Και η ημερομηνία λήξης από το 2002, είναι για άλλη μια δεκαετία. Πώς να 

το κάνουμε δηλαδή; Είναι απλά πράγματα και ποτέ δεν βγήκατε με επιχειρήματα, παρά με 

παρερμηνεία του Νόμου, του 1069, να πείτε ότι αυτό το χαράτσι ισχύει. Βέβαια, μπορείτε άνετα 

να βρείτε αυτούς τους Νόμους που σας αναφέρω, για να δείτε ότι πραγματικά είναι έτσι όπως τα 

λέμε. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί εσείς να μην εγκρίνετε τους Νόμους, συνειδητά το κάνετε αυτό. 

Και μιλάμε για ένα όφελος τι; Για 800.000€; Εκεί κρεμαστήκαμε για να κάνουν το επενδυτικό 

τους έργο οι ΔΕΥΑ; Εδώ μιλάτε για τα έργα, επενδύσεις γύρω στα 7.000.000, ο προϋπολογισμός 

της ΔΕΥΑ βγαίνει στα 14.000.000€. Άρα λοιπόν δείτε πόσο υπάρχει η δυνατότητα να μειωθούν 

τα πλεονάσματα, γιατί στην τελική δεν πρέπει να έχει πλεονάσματα η ΔΕΥΑ και να κοπεί αυτό 

το χαράτσι το 80%. Και όχι μόνο το 80% να κοπεί γιατί είναι παράνομο, να γίνει και μείωση 

αυτή την πρόταση που είχαμε κάνει στους χαμηλόμισθους, στους συνταξιούχους, ανέργους που 

θα ήταν έκπτωση 30%, να καταργηθούν τα τέλη επανασύνδεσης για κάποιον που δεν έχει να 

πληρώσει και του κόβουν το νερό και πρέπει να πληρώνει και 60€ για να του το συνδέσουν, ενώ 

δεν είχε να πληρώσει το λογαριασμό. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν. Δεν θα έχει πλεόνασμα η 

ΔΕΥΑ. Ε, μη σώσει να έχει πλεόνασμα η ΔΕΥΑ. Η ΔΕΥΑ δεν πρέπει να έχει πλεόνασμα, η 

ΔΕΥΑ δεν είναι μια επιχείρηση, άρα λοιπόν εδώ τώρα πρέπει να δούμε πώς θέλουμε να 

λειτουργεί η ΔΕΥΑ; Σαν μια επιχείρηση που να έχει κερδοφορία; Ή σαν μια δημόσια, δημοτική 

υπηρεσία που διαχειρίζεται το υπέρτατο κοινωνικό δημόσιο αγαθό που είναι το νερό; Πάρα 

πολύ καλά, αναφέρεται και μέσα στον προϋπολογισμό, ότι η εποχή που ζούμε είναι η πιο 

δύσκολή, εμείς λέμε για την υπερσυσσώρευση κερδών που έχει γίνει από τον καπιταλισμό... 

Και... υπερσυσσώρευση κερδών να επιτύχει η ΔΕΥΑ. Και τι είναι η ΔΕΥΑ; Μια επιχείρηση που 



 

 

διαχειρίζεται το νερό και υποχρέωσή της είναι να έχει όχι κέρδη, να προσφέρει υπηρεσία, στους 

δημότες, όσο πιο φτηνή και ποιοτική γίνεται. Αυτό είναι. Το αν κάποιοι θέλουν να κάνουν 

καριέρα μάνατζερ, ευτυχώς για αυτούς ζούνε στον καπιταλισμό και μπορούν έξω ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, να ακολουθήσουν το δρόμο και να γίνουν πετυχημένοι μάνατζερ. Όχι σε μια 

δημόσια υπηρεσία που χειρίζεται το υπέρτατο αγαθό. Θα πω και στη δευτερολογία μου και 

άλλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης, δύο λεπτά. ...Δύο λεπτά, τι να κάνω. Καταρχάς ένα πράγμα, 

κ. Πρόεδρε... ότι έχουμε πλεόνασμα, είναι παράνομο... πρέπει να πάει στον εισαγγελέα. 

Απαγορεύεται αυστηρώς... απαγορεύεται αυστηρώς ίχνος κερδοφορίας. Απαγορεύεται 

αυστηρώς... Αν αυτό που είπε τώρα δεν είναι... Ότι απαγορεύεται ίχνος, ίχνος κέρδους στη 

ΔΕΥΑ. Είναι παράνομο πέρα για πέρα. Δεύτερον. Οι Σερραίοι πληρώνουν το πιο ακριβό νερό. 

Περάσανε είκοσι χρόνια και εξακολουθούν... Αυτό είναι παράνομο πέρα για πέρα, διότι έργα 

που υπήρχανε έχουν τελειώσει. Τελειώσαν τα έργα... Ούτε δεξαμενές... αυτά που γίνονται στην 

καινούργια αυτή... εισφορά στη γη... τα χρήματα τα έχει. Έχει 4.000.000 από εισφορά σε γη, σε 

χρήμα. Από... αληθινά είναι. Ένα πράγμα. Ο Δήμος τι κάνει;... Δεν παράγει, δεν παράγει τίποτε, 

απλώς διανέμει νερό. Πληρώνουμε σαν να είμαστε μία πολιτεία άνυδρη, άνυδρη που 

μεταφέρουμε νερό με πλοία, όπως είναι στα νησιά. Εδώ είμαστε μέσα σε μία λίμνη. 

Πληρώνουμε τεράστια ποσά... Εγώ όμως παρακαλώ και επιμένω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μα δεν... κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στη δευτερολογία σας, κ. Αναστασιάδη... Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη μιλάτε σας παρακαλώ.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το νερό είναι μία, ένα εργαλείο της κάθε πολιτικής αρχής που μέσα από εκεί 

κάνει μια πολιτική. Για το 80% διίστανται οι απόψεις. Άλλοι νομικοί λένε ότι δεν πρέπει να 

εφαρμόζεται, άλλοι λένε, η Νομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ λέει ότι καλώς το βάζουμε. Διότι... τα 

τριάντα χρόνια από τη στιγμή της ιδρύσεως. Άρα λέει ότι εμείς έχουμε άλλα δέκα χρόνια. Εδώ 

θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό και να μας φέρετε γνωμοδότηση από το δικηγορικό Σύλλογο ότι 

τα πράγματα είναι έτσι, για να πειστούμε κιόλας. Διότι δεν μπορεί για ένα θέμα να έχουμε δύο 

διαφορετικές απόψεις. Οι μεν άλλοι δικηγόροι να λένε ότι δεν ισχύει και η Νομική Υπηρεσία 

της ΔΕΥΑ να ισχύει. Θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ να απευθυνθεί στο Δικηγορικό 

Σύλλογο να ερμηνεύσει το Νόμο και να μας πει αν ισχύει ή όχι. Τότε λοιπόν δεν θα μιλάει 

κανείς για το αν είναι παράνομη ή όχι. Απλό είναι, μια κίνηση είναι. Εμείς λέγαμε λόγω των 

φαινομένων των καιρών, λόγω του ότι η κρίση... 2013 έχει χτυπήσει άσχημα, πολύ άσχημα κάθε 

οικογένεια και νομίζω ότι τα παράπονα τα οποία δεχόμαστε όλοι μας, όχι μόνο εγώ, όλοι μας 

δεχόμαστε, ότι έχουμε υπέρογκοι οι λογαριασμοί. Και μάλιστα εγώ πάω στον Διευθυντή, λέω... 

γιατί είναι υπέρογκοι, μου λέει... καταναλώνω περισσότερο νερό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι 

τέτοιο, όμως εκείνο που μπορούμε να διορθώσουμε, είναι μια γενναία ας το πω μείωση κατά 

30%, δεν παίζουμε την κολοκυθιά, να απαλύνουμε αυτόν τον πόνο... το πολύτιμο είναι, δηλαδή 

ζωή σημαίνει νερό. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζήτησε να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του Χριστού, ο κ. Μεταλλίδης. 

Παρακαλώ, κ. Μεταλλίδη. Δυο λεπτά και εσείς.  

ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ : Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να τοποθετηθώ και εγώ επάνω σε αυτό το θέμα 

του νερού, το οποίο είναι μεγάλο θέμα. Παρόλο που έχω στείλει ένα έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΣ 

εδώ και ένα μήνα και ζητώ, ζητώ εάν μπορεί και αν είναι εφικτό να γίνει ο διαχωρισμός του 

νερού. Τι εννοώ με αυτό; Στα χωριά μας, υπάρχουνε και οι μπαξέδες, υπάρχουν και τα λάχανα, 

υπάρχουν τα κρεμμύδια. Ο κόσμος θέλει να ποτίσει, να έχει κάτι συγκεκριμένο, κάτι απλό. Το 

οποίο θα το μεγαλώσει αυτός, θα το φυτέψει αυτός και θα το φάει. Να είναι υγιεινό. Δεν μπορεί 

αυτό το νερό το οποίο πέφτει μέσα στους μπαξέδες να έχει και τέλος αποχέτευσης. Και θα ήθελα 

και σαν Σώμα να το πάρουμε σοβαρά υπόψη. Και να κάνουμε ό,τι είναι το δυνατό. Κατά τα 



 

άλλα έχω καλυφτεί πλήρως από την κα. Σαραντίδου. Για τη μείωση και του 80% και του 70%. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ ο κ. Αραμπατζής έχει το λόγο για τοποθέτηση. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Θα ξεκινήσω από το αίτημα του Προέδρου, του κ. Μεταλλίδη, όσο αφορά 

το διαχωρισμό του δικτύου. Σίγουρα είναι κάτι θετικό, είναι κάτι καλό στη διαχείριση του 

νερού, αλλά μας διαφεύγει ότι μία τέτοια ενέργεια να κάνει η επιχείρηση, θα έχει τεράστιο 

κόστος για το συγκεκριμένο οικισμό. Ποιός θα αναλάβει το κόστος αυτό και πού θα μεταφερθεί 

αυτή η όλη διαδικασία; Δεν μπορούμε να το αναλάβουμε για όλο το Δήμο, δεν έχουμε έναν 

τρόπο... χρησιμοποιεί και για τους λαχανόκηπους και για τα υπόλοιπα χωριά για τους πρώην 

Δήμους, νομίζω ότι χρησιμοποιούν το νερό. Βέβαια πολλές φορές γίνεται κατάχρηση, γίνεται 

κοινώς σπατάλη, αποφεύγουνε, δεν ξέρω βέβαια στον συγκεκριμένο οικισμό, πόσοι έχουν 

γεωτρήσεις, τις λεγόμενες τα αρτεσιανά τα νερά, σε πάρα πολλά χωριά υπάρχουνε και νομίζω 

ότι είναι καλό να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο για να έχουν και οικονομία και να 

διαχειριστούμε πολύ καλύτερα το νερό γιατί είναι γνωστό σε όλους μας, είναι κοινωνικό αγαθό, 

αλλά συν ότι είναι ένα αγαθό το οποίο δεν είναι σε επάρκεια. Είναι πολύτιμο το νερό. Ήδη το 

καμπανάκι χτύπησε σε πάρα πολλές περιοχές και σε δικές μας περιοχές. Λοιπόν. Και να 

ξεκινήσουμε με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Πρέπει να πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι 

δυστυχώς ότι προσπάθεια γίνεται και έχει καλά αποτελέσματα στον τόπο μας, καταδικάζεται. 

Πυροβολείται μονίμως. Είναι κακό που μετά από πολλά χρόνια η ΔΕΥΑ, κατάφερε να έχει 

θετικά αποτελέσματα. Ακούω πλεονάσματα, ακούω μεγαλοποσά και τα λοιπά. Είναι αρνητικό 

για τη ΔΕΥΑΣ που κατάφερε και δεν είναι μόνο αγαπητοί συνάδελφοι από τις μειώσεις των 

συναδέλφων των εργαζομένων. Κάνετε μεγάλο λάθος. Είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. 

Βεβαίως και από εκεί οφείλεται κατά ένα μέρος. Είναι μικρό το ποσοστό. Σκεφτείτε ότι η ΔΕΥΑ 

όταν ξεκινήσαμε εμείς τη Διοίκηση, όταν αναλάβαμε τη Διοίκηση, είχε νομίζω 109 άτομα, 

σήμερα έχει 94. Η ΔΕΥΑ πέρυσι στη μέση της χρονιάς ανέλαβε όλους τους πρώην Δήμους. 

Κανένας μέχρι στιγμής δεν είπε τι κόστος, τι έξοδα υπάρχουνε. Ξεχνάτε ότι η ΔΕΥΑ έχει 

τεράστια υποχρέωση να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των δικτύων της; Κανένας δεν 

σκέφτηκε τι κόστος έχει. Κανένας δεν έβαλε την αύξηση της ΔΕΗ. Το ξεχνάμε. Μας βολεύει να 

το ξεχνάμε. Αναφερόμαστε για την παράλληλα για την πληθωριστική ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν οι 

συνθήκες προτού δύο χρόνια; Προτού ένα χρόνο; Η πληθωριστική ήταν κάτι καινούργιο. 

Είδαμε, παίρνουμε τα μηνύματα και σας βεβαιώ ότι καθημερινά παίρνουμε τα μηνύματα, δεν 

μένουμε αδιάφοροι, κύριοι συνάδελφοι. Και βέβαια, προχωρήσαμε στο πάγωμα της 

πληθωριστικής. Δεν αναφέρεστε ότι από 1400 που είχαμε στο κοινωνικό τιμολόγιο, πήγαμε 

στους 5000, ανεβήκαμε, προσθέσαμε και άλλες κοινωνικές ομάδες και επεξεργαζόμαστε και 

άλλα σχέδια όσον αφορά τις κοινωνικές ομάδες, αυτές που αντιμετωπίζουνε προβλήματα. Μην 

ανησυχείτε, σύντομα θα έχετε και άλλες προτάσεις από τη ΔΕΥΑ. Αλλά προς Θεού. Σταματήστε 

να πυροβολείτε τη ΔΕΥΑ, Προσφέρει έργο. Εκτός του ότι πρέπει να διαφυλάξει τα δίκτυά της 

είτε λέγονται αποχέτευση είτε λέγεται ύδρευση είτε τα ηλεκτρομηχανολογικά της, τις 

εγκαταστάσεις των υδραγωγείων, έχει αναλάβει τους πρώην Δήμους, που γνωρίζουμε όλοι μας 

σε τι κατάσταση βρίσκονται τα δίκτυά τους ή οι δεξαμενές, οι υδατόπυργοι ή ακόμη και οι 

γεωτρήσεις. Ξέρετε στο πρόγραμμά μας σαν ΔΕΥΑΣ να αναμορφώσουμε όλους τους 

υδατόπυργους και όλες τις γεωτρήσεις τι κόστος έχει; Για κάθε υδατόπυργο σας διαβεβαιώ θέλει 

25-30.000. Από πού θα βγουν αυτά, κύριοι συνάδελφοι; Λέτε να κάνουμε 30% έκπτωση. Τέτοιες 

τακτικές νομίζω ανήκουν στο παρελθόν, διότι θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε, να πούμε κ. 

Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, να κάνουμε 50%, να κάνουμε 60% και να τα διαλύσουμε όλα, τα 

πάντα, το δίκτυο, να διαλύσουμε το βιολογικό καθαρισμό, να διαλύσουμε όλα. Μια προσπάθεια 

τόσων πολλών ετών να τη διαλύσουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Το 80% είναι γνωστό πώς 

εφαρμόζεται. Αλλά κάνουμε πολιτική, να το καταργήσουμε, να το μειώσουμε. Διά Νόμου είναι. 

Έχετε την εντύπωση ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή, σαν Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ δεν θα θέλαμε να 

είμαστε αρεστοί στους δημότες; Να το καταργήσουμε λοιπόν. Και να πάει και το Διοικητικό 



 

 

Συμβούλιο όλο στο δικαστήριο. Αυτό θα γίνει, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι. Είμαστε 

υποχρεωμένοι από το Νόμο για τρεις δεκαετίες, ξεκίνησε η ΔΕΥΑΣ από το 1991, εφαρμόστηκε 

το 1992, πήρε παράταση δέκα χρόνια, συν άλλα δέκα χρόνια, που σημαίνει ότι δεν έχει λήξει 

αυτό. Όλα ακούγονται τα υπόλοιπα, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω για ποιό λόγο. 

Επιφυλάσσομαι, κ. Πρόεδρε, να δευτερολογήσω μετά στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, η κα. Σαραντίδου, 

ο κ. Μπόικος, ο Γραμματέας; Ο Γραμματέας και ο κ. Αναστασιάδης. Ξεκινάμε με εσάς, κ. 

Μηλίδη... τρία λεπτά για τη δευτερολογία.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ξεκινάω με μία επισήμανση που έγινε και από άλλους συναδέλφους, ότι στις 

Σέρρες, ο Δήμος Σερρών πληρώνουμε από τα ακριβότερα νερά, το ακριβότερο νερό στην 

Ελλάδα. Γιατί άραγε; Δεν έχουμε καλό υδροφόρο ορίζοντα; Ως προς την επάρκεια στην οποία 

αναφέρθηκε ο κ. Μπόικος... αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά τουλάχιστον δόξα τω Θεώ, 

στις Σέρρες τέτοιο πράγμα άμεσα δεν φαίνεται. Ξέρετε τι λένε οι περισσότεροι πολίτες που 

συναντάς στο δρόμο; Μα, κ. Μηλίδη, ρεύμα πληρώνουμε ή νερό; Δεν είναι τυχαίο αυτό, το έχω 

ακούσει από πάρα πολλούς. Για αυτό επιμένουμε στην άποψή μου. Τώρα... 80%, αυτό είπα 

προηγουμένως για διεκδικητικότητα, ότι θα πρέπει βεβαίως να το θέσουμε μέσω της ΚΕΔΕ, να 

αλλάξει η παράγραφος αυτή. Και δεν λέμε να πάει σο 0%. Να γίνει 40%, 50%, θα έχει πολύ 

μεγάλη ελάφρυνση για τους δημότες... περίοδο. Μπορεί να γίνει. Εκεί είναι η διεκδίκηση, είναι 

αυτό που δεν βλέπουμε, το έχουμε σαν παράταξη επισημάνει πάρα-πάρα-πάρα πολλές φορές. 

Βεβαίως για την πρόταση του κ. Μεταλλίδη νομίζω είναι πάρα πολύ σωστή, πρέπει να το δούμε 

αν μπορεί τεχνικά να γίνει, δημοκρατικά, εσείς λέτε ότι όλα γίνονται, αν υπάρχει η πολιτική 

βούληση... Τώρα, είπε κάτι ο κ. Πρόεδρος, ο κ. Αραμπατζής... Λέει ότι να αφήσουμε τα δίκτυα; 

Θέλει 25.000 για τον υδατόπυργο, θέλει, θέλει, θέλει. Μήπως αγνοούμε ότι μπήκαν και άλλοι 

22.000 πολίτες που πληρώνουν; Αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη; Μόνο παρέχουμε; Δεν 

παίρνουμε τιμολόγια; Δεν παίρνουμε; Μπήκαν είκοσι τέσσερα χωριά. Αυτοί κάποτε πλήρωναν 

αλλού, τώρα πληρώνουν στη ΔΕΥΑΣ. Άρα λοιπόν το ποσό είναι σημαντικό και από εκείνη την 

πλευρά και να μην το ξεχνάμε ποτέ, ότι δεν δίνουμε μόνο, μας δίνουνε κιόλας. Είναι ένα πολύ 

μεγάλο κομμάτι... Είπα... και θα ήθελα για ακόμη μία φοράν να πω ότι δεν είμαστε ούτε... νερό... 

ακριβό. Μπορούμε να το κάνουμε. Τα πλεονάσματα εσείς τα λέτε. Εσείς τα λέτε. Εσείς βγαίνετε 

στις τηλεοράσεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λέτε τόσο πλεόνασμα, τόσο πλεόνασμα, 

πάμε καλά, πάμε καλά. Ε, λοιπόν αφού πάτε καλά, πάρτε μια γενναία απόφαση. Πάρτε μια 

γενναία απόφαση. Εγώ κάνω αίτηση, κ. Δήμαρχε, προς εσάς. Χρειάζεται γενναιότητα εδώ. Μια 

γενναία απόφαση, ειλικρινή, κάνω αίτηση πραγματικά, να δεχτείτε την πρότασή μας για 30% 

μείωση του νερού. Νομίζω θα μας ευγνωμονεί όλος ο σερραϊκός λαός. Δεν λαϊκίζουμε, δεν 

χρειάζεται να έχουμε τόσα πολλά πλεονάσματα, αν και εφόσον υπάρχουν, έτσι; Επιμένουμε 

λοιπόν για την πρόταση στο 30%. Για το 80% θεωρώ κυρίως ότι είναι φόρος και θα πρέπει να 

αλλάξει μέσω των οργάνων, όπως είναι η ΚΕΔΕ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χουρουζίδη; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κανείς, κύριοι συνάδελφοι... Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κανείς, κύριοι 

συνάδελφοι, κανείς δεν έχει διάθεση ούτε να πυροβολήσει τη ΔΕΥΑ αλλά ούτε και να σκάψει 

τα θεμέλια της ΔΕΥΑ. Εδώ εμείς λειτουργήσαμε πριν δύο χρόνια στη ΔΕΥΑ, υπεύθυνα και 

εποικοδομητικά. Για αυτό, μπορούμε να ανατρέξουμε στις αποφάσεις όλων των Διοικητικών 

Συμβουλίων για να το δούμε. Μήπως κάποιοι άλλοι υποσκάπτουν τα θεμέλια της ΔΕΥΑ, όταν 

επί δύο ολόκληρα χρόνια δεν προβήκαν στη σημερινή συγκυρία ούτε σε μία μείωση δαπάνης 

που να... πέραν των δαπανών της μισθοδοσίας που προήλθε όχι από τις ενέργειες της ΔΕΥΑ, 

αλλά από την κεντρική εξουσία. Μήπως είναι κάποιοι οι οποίοι μπήκαν σε μια σειρά επί δύο 

ολόκληρα χρόνια να κάνουν αλόγιστες δαπάνες και η κορυφαία αλόγιστη δαπάνη ήταν η 

μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑ σε ένα κτίριο ανακαίνισης τρεισήμισι χιλιάδων τετραγωνικών 

μέτρων, ακούστε το, για τριάντα εργαζόμενους; Γιατί τριάντα θα είναι οι εργαζόμενοι της 

ΔΕΥΑΣ στο Διοικητικό Τμήμα και στο Οικονομικό το 2013. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Εκατόν 



 

είκοσι τετραγωνικά για κάθε εργαζόμενο. Είναι δυνατόν; Εκατόν είκοσι τετραγωνικά για κάθε 

εργαζόμενο; Σκέφτηκε ποτέ κανείς πόσο θα στοιχήσει η συντήρηση και η λειτουργία αυτού του 

τεράστιου κτιρίου; Μήπως θα είναι δυο φορές και τρεις φορές περισσότερο, το ενοίκιο που 

πληρώνουμε στο ήδη προϋπάρχον κτίριο; Που μένουμε; Και αν πράγματι, εμείς θέλαμε να 

αποφύγουμε το ενοίκιο εμείς ήμασταν δίπλα, στη Δημοτική Αρχή. Να αποφύγουμε το ενοίκιο. 

Αλλά θα έπρεπε να δεχτούν και αυτήν την πρότασή μας η οποία έλεγε ότι τριάντα εργαζόμενους 

μπορούσαμε να τους βάλουμε και στο κτίριο του Σκουτάρεως που είναι εξακόσια τετραγωνικά, 

ένα καινούργιο κτίριο, λειτουργικό, το οποίο παραδόθηκε πέρυσι και στο κτίριο του Λευκώνα, 

τριακοσίων πενήντα τετραγωνικών και στο κτίριο του Προβατά. Ας επιλέξουν. Πραγματικά, 

αυτές οι αλόγιστες δαπάνες μπορεί να είναι τροχοπέδη στο να μπουν αυτή τη λογική, στο να 

μειωθεί το νερό 30%. Σκεφτείτε το, το 30% δεν κλονίζει ούτε τα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΥΑ 

αλλά ανακουφίζει πολύ και τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Για το 80% σε ανύποπτο χρόνο 

είπα ότι μπορεί να μπει στη λογική που θα πρέπει για να μπορούμε να μειώσουμε την τιμή, να 

μπορούμε να αλλάξουμε τον ΦΠΑ και να μπούμε στο ΦΠΑ από 23% στο 13% για να έχουμε 

πραγματική μείωση 30% επί των τιμολογίων. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από ότι ξέρω, ΔΕΥΑΣ σημαίνει Δημοτική  

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών. Εγώ... δεν πρέπει να πυροβολούμε τη ΔΕΥΑ, δεν 

πρέπει να κάνουμε...μάλλον θα εννοούν ότι πρέπει ΔΕΥΑ να σημαίνει Δεν Επιτρέπονται 

Υποψίες, Αμφιβολίες, Σχόλια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεύτερον, μια διάκριση σημαντική, 

που πρέπει πάντα να έχουμε μπροστά μας, διότι... δεν υπάρχει ούτε πολιτική θεωρία ούτε 

πολιτική πράξη. Τη διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Τι σημαίνει δημόσιο και τι 

σημαίνει ιδιωτικό; Λοιπόν... ΔΕΥΑ, μέχρι τώρα παλεύουμε να έχει το δημόσιο χαρακτήρα, να 

είναι για τους δημότες και τα λοιπά. Αλλά αυτά σιγά-σιγά χάνονται. Από τη μια μεριά 

σωρεύουμε ταμείο για να μεγαλώσουμε, να μεγεθύνουμε την επιχείρηση; Δεν το ξέρω. Βέβαια 

υπάρχουν όπως ξέρετε και σχεδιασμοί που λένε απόψεις ότι σε τελική φάση πρέπει σε όλη την 

Ελλάδα να υπάρξουν μόνο δεκατρείς ΔΕΥΑ. Μία ανά Περιφέρεια. Αυτή είναι και η πρόταση 

που έκανε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Σερρών στο φόρουμ της OTS, Open Technology 

Services, στην Κατερίνη το Νοέμβριο του 2012. Είπε ότι σε πρώτη φάση μία ΔΕΥΑ ανά Νομό 

και σε δεύτερη φάση μία ανά Περιφέρεια. Λοιπόν, θα γίνει μεγάλη ΔΕΥΑ; Θα γίνει μικρή; 

Υπάρχουν σχέδια... σχέδια συρρίκνωσης. Ή μήπως κάνω λάθος, κ. Πρόεδρε της ΔΕΥΑ; 

Αντιφάσεις πολλές. Πολλές και μεγάλες. Δεν τις προκαλούμε όμως εμείς. Η Διοίκηση της 

ΔΕΥΑ οφείλει να ανοίξει τα χαρτιά της. Τι θέλει να κάνει; Έτσι; Διότι με αυτά που λένε ότι μία 

ΔΕΥΑ ανά Περιφέρεια, υπάρχουν και διαφάνειες, μπορεί να τις δει οποιοσδήποτε, στο YouTube 

την παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή στην Κατερίνη, μία ΔΕΥΑ ανά Περιφέρεια, 

καταλαβαίνετε για τι μιλάμε; Τα δίνουμε στους ιδιώτες. Και τι είναι αυτή η εταιρία; Είναι 

ιδιωτική η OTS, στην οποία, αν όποιος παρακολουθήσει την εισήγηση που έκανε την 

παρουσίαση ο κ. Γενικός Διευθυντής και αν δεν ξέρει ότι είναι Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ, 

δηλαδή δημοτικής επιχείρησης, θα νομίζει ότι την κάνει ως στέλεχος της εταιρίας αυτής της 

ιδιωτικής, την εισήγηση αυτή. Άρα όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να μιλήσετε εδώ 

μέσα ανοιχτά για τα σχέδιά σας. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θα συνεχίσω την τοποθέτηση του κ. Μπόικου. Στην ίδια λοιπόν παρουσίαση, 

υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από το μάνατζμεντ, τον μάνατζερ της ΔΕΥΑΣ. Γιατί 

έτσι πρέπει να το λέμε τώρα, το μάνατζμεντ, το μάνατζερ, οι Γενικοί Διευθυντές έχουν 

ξεπεραστεί σε αυτές τις επιχειρήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει και το ελληνικό λεξιλόγιο το οποίο είναι πολύ πλουσιότερο από κάθε 

άλλη γλώσσα.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αναφέρω λέξεις που δημοσιεύτηκαν με τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ, 

πιστέψτε με, δεν θέλω να τις αναφέρω... Συνεχίζω λοιπόν, ο μάνατζερ της ΔΕΥΑ αναφέρει στην 



 

 

ίδια και θα απαντήσω στον κ. Μεταλλίδη με αυτό. Πρέπει να εφαρμοστεί η Οδηγία 2060 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Εκεί λέει, 

αναφέρεται η ενσωμάτωση του κόστους και του περιβαλλοντικού κόστους, το εξηγώ στον κ. 

Μεταλλίδη. Κύριε Μεταλλίδη, σε λίγο και τα νερά που σας δίνει το... στα χωράφια και αυτά θα 

τα πληρώνετε αδρά και όχι για τις ντοματούλες και τα μπαξεδάκια. Είναι όλα σχεδιασμένα, 

έχουν μπει σε μια σειρά και η Διοίκηση το μόνο που κάνει είναι να συγχαίρει αυτές τις 

προτάσεις. Στην ίδια λοιπόν παράγραφο, συνεχίζει και λέει, λέει ο μάνατζερ της ΔΕΥΑ, ότι 

άραγε να προχωρήσουμε σε διερευνητική μελέτη, για πιθανή ενσωμάτωση του Ειδικού Τέλους 

στην τιμή του νερού. Καταλαβαίνετε πόσο ανάγκη είναι να το καταργήσουμε τώρα. ...να 

ενσωματωθεί στην τιμή του νερού. Που σημαίνει δεν θα μπορούμε μετά να το καταργήσουμε με 

τίποτα. Ευρήματα υπάρχουν πολλά στις τοποθετήσεις του μάνατζερ και πραγματικά φαίνεται ο 

στόχος, ξεπούλημα της επιχείρησης γενικότερα και να μείνει μόνο το μάνατζμεντ για να κινεί τα 

νήματα και όλα σε ιδιώτη και μιλάτε για τα Καλλικρατικά αναφέρατε... να σας πω εγώ για τα 

Καλλικρατικά. Βγήκε εργολαβία σε ιδιώτη, οι συντηρήσεις των Καλλικρατικών. Ξέρετε 

καθημερινά τα συνεργεία της ΔΕΥΑ ότι βρίσκονται στα χωριά και βάζουν σχάρες, βάζουν 

φάρμες, στα χωριά. Που τρέχει και μία εργολαβία. ...Πώς έτρεξε αυτή η εργολαβία που 

ξεκινούσε από το ένα τετρακόσια και τελικά και υλικά μπαίνουν από την Υπηρεσία μπαίνουν 

στα Καλλικρατικά, που ήταν υποχρέωση του εργολάβου και προσωπικό από τη ΔΕΥΑ πάει στα 

Καλλικρατικά. Άρα λοιπόν, μη λέτε ότι εμείς πολεμάμε τη ΔΕΥΑ, εμείς την πονάμε τη ΔΕΥΑ. 

Πιο πολύ από εσάς. Εμείς δεν θέλουμε να δοθεί το νερό σε χέρια ιδιωτών. Υπάρχουν πάρα 

πολλά παραδείγματα και ψάξτε λίγο να βρείτε στο ίντερνετ ιδιωτικοποίηση νερού και όπου έγινε 

ιδιωτικοποίηση του νερού τι συνέπειες είχε. Μέχρι και πόλεμος έγινε για την ιδιωτικοποίηση του 

νερού. Άρα λοιπόν εμείς όχι μόνο την πονάμε τη ΔΕΥΑ, αλλά είναι μία υπηρεσία, δεν το λέω 

επιχείρηση, γιατί άμα είναι επιχείρηση θα λέμε και για μάνατζερ, είναι μια υπηρεσία που 

διαχειρίζεται νερό και το νερό είναι όλων και πρέπει να το έχουν όλοι όσο το δυνατόν πιο φτηνά 

έως και δωρεάν και αν θέλουν κάποιοι το  πιστεύουν αυτό, αν θέλουν δεν θα έπρεπε να είναι 

ανταποδοτική υπηρεσία, θα έπρεπε όλα να είναι από κρατικές επιχορηγήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... Ας μιλήσει ο κ. Αναστασιάδης, δύο λεπτά.   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Εγώ... Δεύτερον. Απαγορεύεται αυστηρώς, ίχνος, ίχνος, κέρδους. Το 

είπα. Δεν έγινε κανένα έργο μεγάλο... μεγάλα έργα... μεγάλα δίκτυα, χιλιάδες χιλιόμετρα... 

Τέσσερις χιλιάδες, τέσσερις χιλιάδες σπασίματα... ΔΕΥΑ... αποκαταστήσαμε... αγοράσαμε... 

υλικά... Τι έκανε αυτή η ΔΕΥΑΣ πες μου σε παρακαλώ. Ε; Έκανε τίποτε αυτή η ΔΕΥΑΣ; Τίποτε 

δεν έκανε. Τίποτε. Και το 80%, το 80% είναι παράνομο, μπήκε μόνο για δέκα χρόνια... Πώς 

επιτρέπεις... Τι είναι αυτοί ρε... Λοιπόν... Τι είναι αυτοί ρε, πράκτορες είναι, τι είναι;... Να 

τελειώσω... Σε παρακαλώ... Επαναλαμβάνω, θέλω τα πρακτικά που ακούστηκε μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχε κέρδος. Επαναλαμβάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα επαναλάβετε τα ίδια πράγματα... Τα είπατε,... μας τα ξαναείπατε,... στην 

πρώτη τοποθέτηση,... στη δεύτερη τοποθέτηση, τα ίδια πράγματα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Είστε ανίκανοι... ανίκανοι είστε... πόλη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο χαρακτηρισμός... Κύριε Φωτιάδη, σεβαστείτε τον Κανονισμό, σας παρακαλώ 

πολύ...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Απολύτως τον σέβομαι, κ. Πρόεδρε, αναφέρθηκε η κα. Σαραντίδου στο όνομά 

μου, επί προσωπικού... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί προσωπικού. Ναι, βεβαίως. Έχετε το λόγο.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Στη συνάδελφο, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους, 

κ. Πρόεδρε, θέλω να διευκρινίσω τη θέση μας και την προσωπική μου βεβαίως η οποία σε 

συνέντευξη τύπου πριν από είκοσι μέρες δόθηκε η πρόταση για το πώς θα γίνει το 30%. 

Συγκεκριμένα, είπαμε. Αποσύρεται, διαγράφεται το 80%, ενσωματώνεται το 40% στην τιμή του 

νερού, έτσι έχουμε οφέλη από την υπαγωγή του 23% στο 13% και εν τέλει το τιμολόγιο, το 

τιμολόγιο, ο λογαριασμός που παίρνει δηλαδή ο καταναλωτής, είναι μειωμένος κατά 30%. Αυτό 



 

συμβαίνει ήδη εδώ και χρόνια στο Δήμο του Προέδρου της ΕΔΕΥΑ αν δεν κάνω λάθος. Είναι 

ένα θέμα το οποίο πολύ συγκεκριμένα απασχολεί πάρα πολλούς Δήμους και ΔΕΥΑ και γιατί να 

μην είμαστε οι πρωτοπόροι, κ. Δήμαρχε; Χωρίς να κερδίσουμε δηλαδή το 10% από την 

υπαγωγή από το ΦΠΑ, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πληρώνουμε και την 

ανταποδοτικότητα, όπως εξηγήσαμε της λειτουργίας της ΔΕΥΑ. Δεν τη βάλαμε σε 

επικινδυνότητα, δεν υποσκάπτουμε την τρέχουσα ικανότητά της για την στήριξη παροχής αυτού 

του κοινωνικού αγαθού. Και βεβαίως και στο διηνεκές εξασφαλίζεται η ικανότητά της να 

εκτελεί έργα. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε της ΔΕΥΑΣ, έχετε το λόγο.  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Για μία φορά ακόμα θα πω ότι η ΔΕΥΑΣ δεν είναι τυχαία μία από τις πέντε 

καλύτερες ΔΕΥΑ πανελλαδικά. Αυτό έγινε με πολύ αγώνα, με μεγάλη επιμονή και με μεγάλη 

μεθοδικότητα. Όταν αναφέρθηκα για την επάρκεια του νερού δεν αναφέρθηκα... σκάψουμε στις 

περιοχές μας, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, θα βγάλουμε νερό. Αναφέρθηκα στην ποιότητα του 

νερού. Ξεκινώντας από το Μητρούση με τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον 

αφορά την ποιότητα του νερού. Η ανταποδοτικότητα, βεβαίως βγήκαν λογαριασμοί για πρώτη 

φορά στους πρώην Δήμους. Δεν ρώτησε κανένας όμως η ανταποδοτικότητα πόσο καλύπτεται; 

Νομίζετε ότι έχουμε βγάλει κέρδος, ακούγεται ότι βγάζουμε κέρδος. Το πλεόνασμα λοιπόν αυτό 

δεν υπάρχει από τους πρώην Δήμους. Καλύπτεται με το παραπάνω και δεν φτάνουνε, διότι 

παλαιά δίκτυα, δεν υπήρχε ΔΕΥΑΣ, δεν υπήρχε συστηματική, μεθοδική συντήρηση των δικτύων 

ή των αποχετεύσεων αυτών που υπήρχανε, αν εξαιρέσουμε από το Λευκώνα που είχε ένα σωστό 

σύστημα αποχέτευσης που είναι και συνδεδεμένος με το αποχετευτικό. Άρα λοιπόν 

ανταποδοτικότητα υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει και εφαρμόζεται και θα εφαρμοστεί με τον 

καλύτερο τρόπο. Ήταν η πρώτη χρονιά της λειτουργίας, ήταν η πρώτη χρονιά που διοικητικά η 

ΔΕΥΑΣ απλώθηκε και πήρε τους πρώην Δήμους και σίγουρα τη δεύτερη χρονιά θα έχουμε 

καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ανταποδοτικότητα. Πολύ ωραία είπε ο συνάδελφος ότι 

υπάρχουν σπατάλες μεγάλες. Υπάρχουν σπατάλες =, επειδή προχωρούμε σε δημοπρατήσεις για 

τα αδρανή, δεν πάμε να πάρουμε ένα-ένα κυβικό τα αδρανή υλικά, γίνονται σπατάλες επειδή 

δημοπρατούνται τα υλικά και γίνεται έρευνα συστηματική όσον αφορά την προμήθεια μέσω 

διαγωνισμών, γίνεται πραγματικά σπατάλη,... ότι προχωρούμε σε δημοπρατήσεις είτε σε 

εργαλεία είτε σε ο,τιδήποτε άλλο, γίνεται μια πολύ συστηματική και μεθοδική δουλειά. Όπως 

καταλαβαίνετε δεν υπάρχει καμία απολύτως σπατάλη, ούτε υπάρχει η πρόθεση να γίνουν 

σπατάλες. Εκτός αν εννοείτε ότι είκοσι πέντε υδατόπυργοι που έχουμε προγραμματίσει να τους 

συντηρήσουμε, να τους ανακαινίσουμε, αν θέλετε να τους αναβαθμίσουμε, ένα κόστος 600.000 

δεν ξέρω από πού θα βγει. Από τις μειώσεις, κάνοντας μειώσεις θα βγούνε. Αναφερθήκατε για 

τη συντήρηση που δώσαμε σε εργολαβία. Αγαπητή συνάδελφε, ο,τιδήποτε γίνεται και το 

γνωρίζετε, εκτός και αν δεν είστε ενημερωμένη όσον αφορά την εργολαβία αυτή, η οποία 

κόστισε πάνω από ένα εκατομμύριο στους πρώην Δήμους, ξέρετε πώς λειτουργεί, αλλά δεν 

ξέρω αν δεν είστε ενημερωμένη ή αν εσκεμμένα το αποκρύπτετε. Ο,τιδήποτε βλάβη δίνεται στον 

εργολάβο, υπάρχει επιβλέπων της ΔΕΥΑΣ. Γίνονται δέκα σπασίματα στο Μητρούση, υπάρχει ο 

επιβλέπων ο οποίος τσεκάρει και στη συνέχεια περνάει στο αρχείο και γίνεται λογαριασμός. Δεν 

είναι ότι δώσαμε του εργολάβου ενάμισι εκατομμύριο στο χέρι ή ένα τετρακόσια ή ένα 

τριακόσια όσο είναι. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Και αν λέτε ότι όλη μέρα γυρίζουνε τα συνεργία, 

ότι γυρίζουνε τα συνεργεία στα χωριά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : ...Όπου χρειάζεται, αμέσως, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη... όσον αφορά τα 

συνεργεία, όπου χρειαστεί παρεμβαίνουν. Δεν σημαίνει ότι όπου παρεμβαίνουν όμως ότι το 

όφελος είναι του εργολάβου. Όχι, λάθος μεγάλο. Αν χρειαστεί και στο μέλλον αν χρειαστεί πάλι 

θα είναι παρών τα συνεργεία της ΔΕΥΑΣ. Πώς θα γίνουν λοιπόν όλα αυτά τα έργα; Όλες αυτές 

οι συντηρήσεις; Κάνοντας μειώσεις; Δεν νομίζω. Ξέρετε πόσα θα χρειαστούνε στο έργο του 

Λευκώνα; Το γνωρίζετε, κ. Φωτιάδη, το έχουμε συζητήσει... ένα μεγάλο κόστος το οποίο θα το 



 

 

επωμιστεί η ΔΕΥΑΣ να το πληρώσει, πώς θα πληρωθεί αυτό; Από την ανταποδοτικότητα; Είναι 

νωρίς ακόμη, δε φτάνει ακόμη η ανταποδοτικότητα στο σημείο αυτό. Πώς θα πληρωθεί το 

διυλιστήριο, η επέκταση του διυλιστηρίου στο Μητρούση; Από την ανταποδοτικότητα; Δεν 

φτάνει και από εκεί. Είναι νωρίς ακόμη να μπούμε στις διαδικασίες της ανταποδοτικότητας, να 

είναι 100%. Ο Νόμος το επιβάλει και εμείς θα το εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, η ΔΕΥΑΣ είναι μία επιχείρηση 

που νοικοκυρεύεται οικονομικά, δυναμώνει, έχει ανοδική πορεία και υλοποιεί έργα, πολλά έργα, 

είτε με δικά της χρήματα, είτε μέσω προγραμμάτων, χωρίς να επιβαρύνει ούτε με ένα ευρώ τους 

δημότες, αντιθέτως μειώνουμε τα τιμολόγια κατά 10% και επεκτείνουμε το κοινωνικό τιμολόγιο 

σε άλλους 3.500 πολίτες σε όλο τον Δήμο Σερρών και υπάρχει σκέψη για περαιτέρω διεύρυνση 

του κοινωνικού τιμολογίου. Θα το διερευνήσουμε αυτό και αν καταλήξουμε και όποτε 

καταλήξουμε θα το ανακοινώνουμε. Για αυτά τα καλά αποτελέσματα της ΔΕΥΑΣ, έχουν 

συμβάλει τα μέγιστα οι εργαζόμενοι. Από τον εργάτη μέχρι τον Διευθυντή ή τον μάνατζερ όπως 

ειρωνικά το λένε κάποιοι. Διότι ας μου πούνε σε ποιό μέρος του κόσμου δεν υπάρχουν 

διευθυντές και δεν μπορώ να καταλάβω συνάδελφοι να έχουν τέτοιο μένος εναντίον 

συναδέλφων τους, ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όσον αφορά για την πρόταση μείωσης 

των τιμολογίων κατά 30%, αυτή η πρόταση πλειοδοσίας λαϊκισμού σίγουρα θα τίναζε τη 

ΔΕΥΑΣ στον αέρα. Αυτό δεν είναι νοικοκύρεμα, ξε-νοικοκύρεμα θα ήτανε. Λοιπόν, εμείς 

ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οικονομικά που έχουμε, λοιπόν, αυτά τα θετικά αποτελέσματα 

τα ξαναγυρνάμε στον κόσμο, τα ξαναδίνουμε στον κόσμο. Ένα 10% το δίνουμε στην τσέπη του, 

ζεστό χρήμα, με τη μείωση των τιμολογίων και τα υπόλοιπα τα δίνουμε, τα επιστρέφουμε υπό 

μορφή έργων. Θα μπορούσαμε όχι 30% και 50% να μειώσουμε το τιμολόγιο του νερού. Όμως 

διαλέξτε και πάρτε, δεν είναι δηλαδή να λέμε μόνο μείωση 30%, τι θα σήμαινε μείωση 30%; Δεν 

θα γίνονταν, θα γινόταν  λιγότερα έργα κατά 1.200.000€. Δεν θα γίνονταν συντηρήσεις των 

υδατοδεξαμενών στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, δεν θα γίνονταν έργα 

μικροεπεκτάσεων δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, δεν 

θα γίνονταν αποκαταστάσεις ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης στις Δημοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες, δεν θα γίνονταν το δίκτυο ύδρευσης στο Ιμαρέτ, Καλλιθέα,... δεν θα 

γίνονταν το έργο αποχέτευσης στην οδό Απαμείας, το λεγόμενο βρωμοκάναλο που λέμε, όταν 

περνάμε τι σιδηροδρομική γραμμή για να πάμε στο Σκούταρι κλείνουμε τη μύτη μας, σε λίγο 

καιρό όταν θα γίνει αυτό το έργο δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν θα γίνονταν το έργο του 

ταχυδιυληστιρίου στο Μητρούση που έχει σχέση με την επάρκεια της ποσότητας νερού. Δεν θα 

γίνονταν αυτά τα έργα και θα πληρώναμε μόνο,... δεν θα δεχτώ καμία,... ξανά συνεχίζετε στην 

ίδια τακτική... βλέπετε δύο ώρες σας περιμένω χωρίς να μιλάω εγώ καθόλου και δεν διακόπτω 

εγώ κανέναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Επιτέλους, πρέπει κάποτε να μάθετε να συμπεριφέρεστε, να σέβεστε τον 

Κανονισμό. Ο Δήμαρχος μιλάει τελευταία και έχει δικαίωμα να επιχειρηματολογεί ο Δήμαρχος. 

Επιτέλους, δηλαδή. Λοιπόν, αν ήταν 30% θα πληρώναμε μόνο τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, 

τίποτε άλλο δεν θα κάναμε. Και αποδείξτε μου εσείς ότι με το 30% μείωση θα γίνονταν και αυτά 

τα έργα. Θα αποδείξετε όμως με στοιχεία, εδώ ακούγονται πυροτεχνήματα και μόνο 

πυροτεχνήματα. Το Ειδικό Τέλος είναι νόμιμο και ψεύδονται όσοι ισχυρίζονται, είτε είναι αυτοί 

που ισχυρίζονται εντός Δημοτικού Συμβουλίου, είτε εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, ότι είναι 

παράνομο. Δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμο και αποτελεί ποινικό αδίκημα η κατάργησή του. Σε 

όλη την Ελλάδα δεν έχει καταργηθεί, Μπορούν να το καταργήσουν μόνο όσες ΔΕΥΑΣ έχουν 

συμπληρώσει τριάντα χρόνια από την ίδρυσή τους. Εμείς δεν έχουμε συμπληρώσει τριάντα 

χρόνια. Αλλά θα σας πω και το απλό, όσοι νομίζετε ότι είναι παράνομο, πάτε να το ακυρώσετε. 

Εδώ είναι τα δικαστήρια. Εδώ είναι τα θεσμικά όργανα. Γιατί κάνετε στα άλλα; Στα άλλα 

προσφεύγετε, κάνετε ενστάσεις. Ορίστε, πάτε και προκαλώ και τους εντός και τους εκτός 



 

Δημοτικού Συμβουλίου, να πάνε στα συλλογικά θεσμικά όργανα και να ακυρώσουν το 80%. 

Πράγματι, νοικοκυρεύουμε τη ΔΕΥΑΣ. Και φαίνεται από τα στοιχεία. Θετικά αποτελέσματα 

είχε η ΔΕΥΑΣ το 2011. Το ότι έχει θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι δεν είναι 

ανταποδοτικός οργανισμός η ΔΕΥΑΣ. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα, τα ισοσκελίζει με έξοδα. 

Γίνονται έξοδα, πάνε στον κόσμο, στους πολίτες πάνε. Είναι ισοσκελισμένα, ισοσκελισμένος ο 

προϋπολογισμός, τα έσοδα και τα έξοδα, σύμφωνα με το Νόμο. Δεν τα κάνει μαξιλάρια. Δεν τα 

βάζει στις τράπεζες για να κάθονται τα λεφτά. Ούτε ένα ευρώ μένει. Όλα επιστρέφονται στον 

κόσμο. Το 2011, αγαπητοί συνάδελφοι, 1.300.000€ ήταν το θετικό αποτέλεσμα της ΔΕΥΑΣ. 

Από αυτά, τα 340.000 σύνολο οφείλονται στις μειώσεις των μισθών. Τα υπόλοιπα εννιακόσια 

χιλιάρικα οφείλονται στη σφιχτή οικονομική διαχείριση που άσκησε η Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ. 

Το 2012 πάλι περίπου τέτοια θετικά αποτελέσματα θα έχουμε. Ένα διακόσια με ένα τριακόσια. 

Εδώ, από το ένα διακόσια ένα τριακόσια, οι 550.000€ προέρχονται από μισθούς και μείωση 

προσωπικού. Τα υπόλοιπα 500-600.000€ οφείλονται στη σφιχτή οικονομική διαχείριση. 

Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχουν κέρδη με τη μορφή ότι τα κέρδη αυτά τα αποθηκεύουμε 

κάπου. Αυτά όλα ξαναγυρνάνε στον κόσμο, είναι υπό μορφή έργων, είναι υπό μορφή μείωσης 

τιμολογίων, με ζεστό χρήμα στην τσέπη των πολιτών. Οι... σωρευτικές ζημιές χρήσεις, όταν 

αναλάβαμε εμείς ήταν 5.000.000, αυτά τα λέμε για το νοικοκύρεμα, που έγινε σε αυτά τα δύο 

χρόνια. Οι σωρευτικές ζημιές χρήσεις και αυτά φαίνονται από τους ισολογισμούς. Άμα λέω κάτι 

το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πάρτε τα στοιχεία και βγείτε να πείτε ότι δεν 

είναι σωστά αυτά τα στοιχεία, ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αναλάβαμε 

σωρευτικές ζημιές χρήσεις πεντέμισι εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πού τα φτάσαμε τώρα; Στα τρία 

εκατομμύρια ευρώ. Και σε δύο χρόνια όπως πάμε, δεν θα υπάρχουν ζημιές χρήσης στη ΔΕΥΑΣ. 

Θα έχει εξυγιανθεί πλήρως η ΔΕΥΑΣ. Λοιπόν, άρα εν κατακλείδι, η μείωση του τιμολογίου του 

νερού κατά 10% και η επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου σε άλλους τρεισήμισι χιλιάδες 

πολίτες, οφείλεται στη σφιχτή οικονομική διαχείριση, κυρίως της Διοίκησης, αλλά και σε 

μειώσεις μισθών όπως είπα προηγουμένως και είναι αυτά τα νούμερα. Τώρα, για το 

Ορφανοτροφείο, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε πολλές φορές, έχει κουραστεί και ο κόσμος. Λοιπόν, 

του χρόνου τέτοιο καιρό, θα είμαστε η ΔΕΥΑΣ, η ΔΕΥΑΣ θα λειτουργεί στο καινούργιο κτίριο 

που ανακαινίζεται, στο κτίριο του παλιού Ορφανοτροφείου, το οποίο ανακαινίζεται, λοιπόν, 

μπορεί να και να μην πάρουμε όλο το δάνειο, μπορεί να μην χρησιμοποιήσουμε όλο το δάνειο, 

θα δούμε, το δάνειο αποτελεί επίσης και εδώ σαν ένας δείκτης ασφαλείας, του χρόνου τέτοιο 

καιρό, να είμαστε γεροί, θα ήμαστε στο ανακαινισμένο κτίριο του παλιού Ορφανοτροφείου, 

είμαι βέβαιος ότι θα είστε όλοι περήφανοι και θα έχετε μετανιώσει όλοι όσοι λέτε αυτά που λέτε 

τώρα, διότι αυτό... ένα μεγάλο έργο με πολλαπλά οφέλη, τόσο για το Δήμο όσο και για τους 

δημότες και η συντήρησή του πιο φτηνή θα είναι από ότι είναι τώρα, η συντήρηση αυτού του 

κτιρίου. Τώρα αυτά που ακούς να πάνε στο Σκούταρι, εδώ δεν, από αυτό το κτίριο τα είπαμε και 

άλλες φορές, επτακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα είναι, το Σκούταρι είναι πεντακόσια δέκα 

τετραγωνικά. Δεν χωράνε σε αυτό, θα χωρέσουνε στο κτίριο του Σκουτάρεως. Πέραν του ότι οι 

κεντρικές υπηρεσίες βρίσκονται στις πρωτεύουσες των Δήμων. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι δεν 

χωράνε. Όμως, με την κίνηση αυτή που κάνουμε, με αυτό το μεγάλο έργο που γίνεται, 

αξιοποιούμε και την ακίνητη περιουσία του Δήμου, μια περιουσία που καταρρέει, παράλληλα 

γλυτώνει η ΔΕΥΑΣ 45.000 νοίκια το χρόνο, λοιπόν, θα στεγάζεται εκεί σε ένα σύγχρονο κτίριο, 

θα εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος, θα παρκάρει καλύτερα ο κόσμος, θα αναπτυχθεί εκείνη η 

περιοχή και κάποια υπηρεσία του Δήμου επίσης μπορεί να μπει εκεί. Για να αποσυμφορηθεί η 

κατάσταση του σημερινού Δημαρχείου, όπου οι υπάλληλοι είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Και 

κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δυνατόν από τη μια είναι τραγική η κατάσταση στην 

Ελλάδα, αλλά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τους ουρανούς τρέχουν χρήματα. Δεν είναι, αυτά 

είναι αντιφάσεις. Δεν είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα να είναι σε κατάσταση φτώχειας εκτός από 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και αυτά που λέτε εδώ, θα το ξαναπώ εγώ. Και για την κατάργηση 

του 80% και για τον πακτωλό των χρημάτων, ελάτε να τα πείτε στην ΚΕΔΕ, ελάτε. Ελάτε αυτά 



 

 

να τα πείτε στην ΚΕΔΕ να δείτε, να δείτε τι θα γίνει. Όσον αφορά, όσον αφορά το τι κάνω εγώ 

στην ΚΕΔΕ; Κάνω ότι κάνουν όλοι οι Δήμαρχοι, διότι οι αποφάσεις της ΚΕΔΕ είναι ομόφωνες. 

Ομόφωνα, με υπευθυνότητα στέκονται όλοι εκεί. Αντιπολιτευόμενοι, συμπολιτευόμενοι. Δεν 

τους παίρνει να κάνουν πολιτική ούτε λαϊκισμό γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Εδώ τώρα ίσως 

να παίρνει. Το αν εγώ δεν έβαλα υποψηφιότητα στην ΠΕΔ το έκανα από συνέπεια. Διότι δεν 

ήθελα, διότι ήταν κομματικά τα ψηφοδέλτια. Και δεν ήθελαν να πάρουν μέρος σε κομματικά 

ψηφοδέλτια. Ο κ. Στεργίου πήρε μέρος και καλά έκανε ο άνθρωπος, είναι Γραμματέας 

κόμματος. Έχει κάθε δικαίωμα και το ελεύθερο. Να το κάνει αυτό. Εγώ όμως ήμουν συνεπής 

πάνω σε αυτό, για αυτό δεν έβαλα υποψηφιότητα στην ΠΕΔ. Όσον αφορά το αν οι Σέρρες έχουν 

από τα ακριβότερα νερά και αυτό δεν είναι έτσι, αλλά αν έχουν οι μόνοι που δεν ευθυνόμαστε 

είμαστε εμείς. Και εμείς μειώνουμε τα τιμολόγια νερού. Και τα χωριά που μπήκανε τα είκοσι 

τέσσερα, που λέτε, για κάντε έναν υπολογισμό να δείτε, πόσο πληρώνουνε τα χωριά και πόσο η 

πόλη; Για κάντε. Κάντε και βγάλτε το αυτό έξω. Να δείτε τη διαφορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε, η έγκριση δηλαδή της υπ' αριθμόν 5 

απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ του 2013, που αφορά τη μείωση τιμολογίων νερού της ΔΕΥΑ 

Σερρών και μπαίνει σε ψηφοφορία... Εισήγηση, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, την 

πρότασή σας, δηλαδή...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μείωση κατά 30%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μείωση κατά 30%. Η κα. Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Έτσι όπως ακούστηκε η πρόταση για την κατάργηση του 80% και τη μείωση 

σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες... του κοινωνικού τιμολογίου και κατάρτιση του ποσοστού 

επανασυνδέσεως.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πολιτική μου πρόταση είναι... τιμολόγιο, 80% και 40% έκπτωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η παράταξή σας, κ. Φωτιάδη;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...30%, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας, σας παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...ΜΕ την τεκμηρίωση που κάναμε. Έτσι; Με το 80%, με την ενσωμάτωση 40% 

με τη μεταφορά, αν θέλετε μπορώ να το διατυπώσω αύριο ακριβώς, αλλά νομίζω τη διατύπωσα 

επαρκώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τη διατυπώσατε, είναι σαφής, ωραία. ...Θα καταγραφεί, έχει καταγραφεί ήδη 

δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ο Γραμματέας την πρόταση της παράταξης και ο Πρόεδρος ναι την 

εισήγηση... Α, ναι. Ο κ. Μπόικος; Δεν την ψηφίζει.  

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 7/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ περί 

«Έγκρισης προϋπολογισμού της ΔΑΕΚΑΣ οικ. Έτους 2013» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα πέμπτο, έγκριση της υπ' αριθμού 7/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ 

περί έγκρισης προϋπολογισμού της ΔΑΕΚΑΣ οικ. Έτους 2013. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι συνάδελφοι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, όχι, όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εκποίησης διά δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που αποτελεί τμήμα 

του αριθμ. 319 τεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έκτο, έγκριση εκποίησης διά δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που 

αποτελεί τμήμα του υπ' αριθμ. 319 τεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα. Ο κ. Μυστακίδης 

εισηγητής, κύριε Μυστακίδη; 

Δ.Σ. : Παλιό θέμα δεν είναι, κ Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παλιό. 

Δ.Σ. : ...Να μην το κουβεντιάζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα ζήτημα με το θέμα αυτό... παρατάξεώς μας.. 

απόφαση... διαδικασία... αλλά όπως... 

Δ.Σ. : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι να απασχολήσω το Σώμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, θέλω να παρακαλέσω σε αυτήν τη διαπαραταξιακή Επιτροπή 

που συμμετέχω και συμμετέχω και εγώ, έγινε μία προσπάθεια από τον Αντιδήμαρχο 

προκειμένου να μας ειδοποιήσει έγκαιρα, εγώ δεν ειδοποιήθηκα για τους χι λόγους, δεν ξέρω τι 

έγινε και αν έγινε κάποια ειδοποίηση μπορεί να έγινε προφορική και να... την τελευταία φορά 

που είχα να γίνει αυτή η συνάντηση αυτής της διαπαραταξιακής Επιτροπής εγώ απουσίαζα στη 

Θεσσαλονίκη, ήταν δηλαδή δώδεκα η ώρα, δώδεκα με πήρε ο... δεν μπορούσα να παραβρεθώ. 

Δεν γνωρίζω πού είναι αυτό το χωράφι, αυτό το οικόπεδο, δεν έχω προσωπική άποψη για το 

θέμα, θα παρακαλούσα λοιπόν εάν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η διαπαραταξιακή Επιτροπή, να 

ειδοποιούμαστε έγκαιρα, εγκαίρως και εγγράφως. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Για το θέμα;  

Δ.Σ. : Να απαντήσει... 

Δ.Σ. : Ναι λέμε, λέμε ναι. 

Δ.Σ. : Είπαμε... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΠΡΑΚ. 1/4/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Σαββαΐδη Χαράλαμπου με 

δημοτικό οικόπεδο ίσης αξίας. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέμα έβδομο. Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Σαββαΐδη 

Χαράλαμπου με δημοτικό οικόπεδο ίσης αξίας. Εισηγητής ο κ. Μυστακίδης. Ο Αντιδήμαρχος 

Έργων. Παρακαλώ, κ. Μυστακίδη.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα 

οικόπεδο στο το Οικοδομικό Πολύγωνο 499, στην περιοχή... Ομόνοια, το εμβαδόν του 

οικοπέδου είναι 394 μέτρα, το οικόπεδο αυτό εκποιήθηκε διά δημοπρασίας το 2012 και το πήρε 

ο κ. Σαββαΐδης Χαράλαμπος. Στη συνέχεια όμως, όταν πήγε να εφαρμόσει τα όριά του για να 

κάνει κάποιες οικοδομικές δραστηριότητες εκεί, διαπίστωσε ότι το οικόπεδο αυτό κατά ένα 

τμήμα του, κατά 1/3 δηλαδή, 130 τετραγωνικά μέτρα, κατέχεται από τους όμορους ιδιοκτήτες 

και μάλιστα ο φράχτης με τον οποίο ήταν περιορισμένο το διπλανό οικόπεδο είναι παλιός και οι 

γείτονες αυτοί δεν είχαν την πρόθεση να εγκαταλείψουν αυτό το τμήμα των 130 μέτρων και θα 

εμπλεκόταν σε κάποιες διαδικασίες δικαστικές και προκειμένου να τα αποφύγει όλα αυτά, 

ζητάει την ανταλλαγή του οικοπέδου με ένα οικόπεδο ίσης αξίας το οποίο θα καθοριστεί η τιμή 



 

 

του από την Οικονομική Επιτροπή και τα λοιπά... διαδικασίες. Εμείς προτείνουμε για 

κοινωνικούς και μόνο λόγους, επειδή οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί το έχουνε χρόνια το 

οικόπεδο έτσι, ανεξάρτητα από τα τεχνικά θέματα που διέπουνε τις πράξεις εφαρμογής και 

επαναλαμβάνω καθαρά για κοινωνικούς λόγους, προτείνουμε να ληφθεί μια απόφαση για την 

ανταλλαγή του οικοπέδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. 

Γκότσης, ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Αναστασιάδης, εάν δεν καλυφθεί και ο 

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, σε ποιά περιοχή είναι... Ομόνοια είναι;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ομόνοια, όπως...  κοντά στο Δασαρχείο είναι.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και κάτι άλλο, εγώ τώρα διαβάζω την εισήγηση, βλέπω μια έτσι, διαμάχη για το 

ποιός θα πληρώσει το ένα, το άλλο και τα λοιπά. Από την εισήγησή σας δεν μπόρεσα να 

καταλάβω τι ακριβώς θέλουμε να... Συμφωνείτε με την Υπηρεσία; Δεν συμφωνείτε; ...Κάποιες 

προτάσεις... Συγγνώμη λίγο, κ. Αντιδήμαρχε... Έχει κάποιες ενστάσεις εδώ... Εσείς τι λέτε;... 

Σαν πολιτικά υπεύθυνος. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, σας είπα ότι ανεξάρτητα από τους Νόμους που διέπουν αυτά τα 

οικόπεδα, έτσι όπως καθορίζεται από την Πράξη Εφαρμογής και η Υπηρεσία σκεπτόμενη 

τεχνικά καθαρά, έχει αρνητική εισήγηση. Εμείς όμως προτείνουμε για κοινωνικούς καθαρά 

λόγους το αντίθετο, να προχωρήσουμε στην ανταλλαγή.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και τι θα γίνουν αυτοί; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ορίστε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτοί που μένουν εκεί, τι θα γίνουν;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτοί που μένουν εκεί, ερωτά ο κ. Μηλίδης τι θα γίνουν.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτοί έχουν το οικόπεδό τους, τώρα μιλάμε για το διπλανό οικόπεδο το 

οποίο είναι άδειο, κατά 2/3 είναι ελεύθερο. Οι διπλανοί ιδιοκτήτες κατέχουν το 1/3 από αυτό το 

οικόπεδο το οποίο ήταν δημοτικό, πριν γίνει δημοπρασία, αλλά δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το 

1/3 και θέλουν να δουν τι μπορεί να γίνει.... Να γίνει κάτι... να βρεθεί μια λύση ας πούμε... για 

όλους. Αυτήν την στιγμή, ο ιδιοκτήτης ο καινούργιος του οικοπέδου του δημοτικού, δεν μπορεί 

να καταλάβει το οικόπεδο όπως το αγόρασε, διότι... σε δικαστικούς αγώνες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης ερώτηση.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, εισηγηθήκατε το θέμα. Εάν περάσει η πρότασή σας, η 

εισήγησή σας, θα λυθεί το θέμα; Θα τύχει εγκρίσεως και θα λυθεί όπως το εισηγηθήκατε;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Αυτό πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε τώρα; Δεν μπορούμε να το 

διασφαλίσουμε. Εφόσον εμείς εισηγούμαστε κάτι το οποίο... να ρυθμίσουμε το ζήτημα, δηλαδή 

να ξαναγίνει δημοτικό το οικόπεδο και να δώσουμε κάποιο αντιστοίχου αξίας στον ιδιοκτήτη, 

γιατί όχι;  

Δ.Σ. : Κύριε Αντιδήμαρχε, παραπλήσια ερώτηση, πόσο νόμιμοι είμαστε; Διότι κάθε ανταλλαγή 

πρέπει να είναι επ' ωφελεία του Δήμου. Όταν εμείς παίρνουμε από έναν οικοπεδούχο το 

οικόπεδο, τότε λέμε κάνουμε ανταλλαγή, γιατί το παίρνουμε για τους ιξ λόγους που θα 

ωφελήσουν το Δήμο. Εδώ είναι ένα αγορασμένο οικόπεδο και εμείς θέλουμε να το 

ανταλλάξουμε. Με ποιά δικαιολογία, ποιά θα είναι τα οφέλη του Δήμου από αυτήν την ενέργεια;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν ξέρω εάν δεν θεωρείται όφελος μια κοινωνική πολιτική του Δήμου, το 

να... διαμάχη μεταξύ των πολιτών και αυτό είναι μια ωφέλεια. Εκτός από αυτό, μπορεί να 

ρυθμιστεί η ωφέλεια και διαφορετικά.  

Δ.Σ. : Εγώ είπα πόσο νόμιμοι είμαστε, τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης; Μετά ο κ. Κατιρτζόγλου νομίζω. Κύριε Αναστασιάδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε; Δεν τα λες καλά τα πράγματα, καθόλου καλά... 

καθόλου καλά δεν τα λες... αλλά δεν τα λες καθαρά τα πράγματα. Και δεν διασφαλίζεις... την 

οικογένεια Παναγιωτίδη. Είναι λάθος... λάθος. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι η Πράξη Εφαρμογής.. 

Εγώ, δεν μπορώ... ανταλλαγή... δεν το κάνετε σωστά, με ακούς, κ. Αντιδήμαρχε;  



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην τοποθέτησή σας, εφόσον δεν έχετε ερώτηση, στην τοποθέτησή σας... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αυτό που κάνετε εδώ δεν είναι σωστό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή είναι τοποθέτηση που κάνετε, δεν είναι ερώτηση... Πρέπει να ξεχωρίζουμε 

επιτέλους πότε κάνουμε ερωτήσεις... πότε έχουμε τοποθετήσεις... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Δεν καταλαβαίνεις... να καταλάβεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν πειράζει, αρκεί να καταλάβετε εσείς... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πώς διασφαλίζεις την οικογένεια Παναγιωτίδη; ...Σε παρακαλώ; Θα 

μάθετε ελληνικά καμιά φορά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Τα ξέρετε εσείς... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ βέβαια τα ξέρω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι εδώ μέσα, κ. Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν τα ξέρεις, για.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εσείς τι προτείνετε, κ. Αναστασιάδη; Να το συζητήσουμε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή δεν καταλαβαίνει... σε λέω. Πώς διασφαλίζεις 

την οικογένεια Παναγιωτίδη;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εσείς τι προτείνετε;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ; Θα απαντήσω μετά, εγώ εσάς ρωτάω...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το θέμα δεν είναι αυτήν την στιγμή πώς θα διασφαλίζουμε την οικογένεια 

Παναγιωτίδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Βεβαίως είναι... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Έχει τα κεκτημένα της... Απλώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Αν θέλετε απαντήστε σε αυτήν την 

ερώτηση που κάνει ο κ. Αναστασιάδης... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Απαντήθηκε μόνο του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν και θέματα νομιμότητας. Και εδώ 

ακούμε διάφορα και γράφονται και στα πρακτικά. Λοιπόν, να διασφαλίσουμε την οικογένεια 

Παναγιωτίδη. Δηλαδή να διασφαλίσουμε την παράνομη κατοχή ενός δημοτικού ακινήτου... 

Λοιπόν. Ο αγοραστής, ο νέος αγοραστής του ακινήτου, όταν το πήρε, δεν γνώριζε ποιά ήταν η 

υπάρχουσα κατάσταση; Δεν είχε πάει να κάνει αυτοψία; Δηλαδή, μην πάμε να κάνουμε 

πράγματα... καταστάσεις. Αλλά μην πάμε να κάνουμε πράγματα και βρεθούμε στο τέλος 

μπλεγμένοι. Ποιά είναι η ωφέλεια... εξυπηρέτηση θα κάνει. Δηλαδή... να κάνουμε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Κύριε Κατιρτζόγλου, είναι το όλο θέμα και απάντησα με ερώτηση αν δεν 

θεωρείται ωφέλεια η κοινωνική μέριμνα για κάποιους συνδημότες μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κύριος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είμαι βέβαιος, είμαι βέβαιος ότι όλες οι πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου 

στέκονται καλοπροαίρετα πάνω στο θέμα. Θέλουν α βοηθήσουν τους συμπολίτες μας. Και εμείς 

αυτό θέλουμε. Αν, εγώ κατανοώ τις επιφυλάξεις σας και είναι βάσιμες αυτές οι επιφυλάξεις. Τα 

έχω πει κατ' ιδίαν και στους συμπολίτες μας. Τώρα εδώ, ερχόμαστε να βοηθήσουμε δύο 

οικογένειες. Αν έχετε να προτείνετε κάποιους τρόπους που μπορούμε να τους βοηθήσουμε 

αυτούς τους ανθρώπους, να τους βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε, να καθίσουμε και να βρούμε 

τρόπους. Λοιπόν. Είπαμε να γίνει η ανταλλαγή ούτως ώστε και ο αγοραστής που πήρε το 

οικόπεδο, φυσικά αν μπορεί να προχωρήσει αυτή η... που πλήρωσε, να πάρει ένα άλλο οικόπεδο 

ίσης αξίας, αλλά και η οικογένεια του κυρίου... και της κας. Παναγιωτίδου, που είναι φτωχοί 

συμπολίτες μας, εγώ τους ξέρω γιατί είναι κοντά στη γειτονιά μου και αυτούς τους ανθρώπους 

πώς θα γίνει; Αν γίνει, αν γίνεται, αν υπάρχει τρόπος δηλαδή. Να μην χάσουνε αυτό το κομμάτι 

του οικοπέδου τους, διότι το οικόπεδο αυτό που χάνουνε, ξέρετε τι γίνεται; Το χάνουνε και μένει 

μόνο το σπίτι, χωρίς αυλή. Λοιπόν. Αυτό ερχόμαστε τώρα εδώ να επιλύσουμε, με καλή διάθεση. 

Αν νομίζετε ότι η συζήτηση πρέπει να σταματήσει εδώ και μπορούμε να βρεθούμε στο 

Δημαρχείο να φωνάξουμε τις Υπηρεσίες μας, να έρθουν οι αρχηγοί της παράταξης, να έρθουν οι 



 

 

δικηγόροι των συμπολιτών μας, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να βοηθήσουμε τους 

ανθρώπους, είμαστε στη διάθεσή σας για να το κάνουμε.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με τη διαδικασία αυτή, αλλιώς δεν έχει 

νόημα, γιατί... και μένα έτυχε να είναι από τα παλαιά... κομμωτήριο στο σπίτι από κάτω και οι 

άλλοι, δεν είναι κανένα πρόβλημα... ένα κενό, μήπως αδικούμε, μήπως κάνουμε μια αδικία, είτε 

για τον ένα συμπολίτη, είτε για τον άλλον. Αλλά... έτσι όπως είπαμε... Δεν έχω γεμίσει έτσι ότι 

είμαστε δίκαιοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μηλίδη; Θέλετε να δώσουμε ένα ραντεβού αύριο ή Τετάρτη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε...  Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, θα σας δώσω το λόγο, κ. Αναστασιάδη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να το αποσύρουμε δηλαδή, ήταν η πρότασή μου πριν μιλήσει ο κύριος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η πρόταση του κ. Μηλίδη είναι να το αποσύρουμε και να... Εσείς... Η 

τοποθέτησή σας.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είπατε... Είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε και τους δύο, όχι μόνο 

τον έναν. Και οι δύο, συμφωνούμε απόλυτα. Το θέμα είναι... ότι δεν έχετε γνώση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Συμφωνείτε ότι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Περίμενε ένα λεπτό, να σου εξηγήσω, μην κάνεις έτσι. Δεν έχετε γνώση... 

Οι μελετητές που έκαναν τη μελέτη, πήγαν και πήραν ένα... χωρίς να κάνουνε...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Συνεχίστε, σας παρακαλώ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Συμβούλιο κάνετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν ξαναμιλήσετε έτσι απαξιωτικά για το Δημοτικό Συμβούλιο... εάν 

ξαναμιλήσετε έτσι απαξιωτικά για το Δημοτικό Συμβούλιο...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Μιλάμε για σοβαρά πράγματα και εσείς... Μιλάμε για σοβαρά 

πράγματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, σοβαρευτείτε εσείς... Σας παρακαλώ πολύ... άντε επιτέλους... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, εκεί η γωνία, είναι λίγο περισσότερο ζωηροί από το 

κανονικό. Μπορεί να μην τους ακούτε εσείς, αλλά εμάς έρχεται η βοή...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ λοιπόν και τη γωνία εκεί κάτω... λοιπόν, θα με αναγκάσετε να σας 

αλλάξω θέσεις... 

Δ.Σ. : Και εμείς ακούμε την κα. Σαραντίδου αλλά δεν διαμαρτυρόμαστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... έτσι;... Όταν μιλάει κάποιος... λίγο σεβασμό... 

Δ.Σ. : ...Μόνο στον εαυτό σου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο σεβασμό, σας παρακαλώ πολύ... Συνεχίστε, σας παρακαλώ πολύ... 

ηρεμήστε... και τηρήστε τον Κανονισμό.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Τον Κανονισμό... να μιλάμε όπως πρέπει... Επειδή οι μελετητές δεν 

πήγαν να κάνουν επί τόπου έλεγχο, ήτανε μία περιοχή η οποία ήτανε ήδη δομημένη... υπήρχανε 

δρόμοι, υπήρχανε αποχέτευση, ύδρευση, φωτισμό, τα πάντα, έπρεπε να μην πάρουν εισφορά σε 

χρήμα εκεί, γιατί ήταν δομημένη. Αυτοί πήραν μπλοκάκι, ο Δήμος έχει... να μας το στείλετε το 

θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Κύριε Φωτιάδη, έχετε το λόγο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, έρχεται ένα θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Η παράταξή μας έχει σοβαρές ενστάσεις για αυτές τις λογικές της 

απόσυρσης των θεμάτων που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα μιλήσω για... την 

καταγγέλλουν αυτήν τη λογική, θα γίνω πολύ συγκεκριμένος, αλλά αυτή η ιστορία θα πρέπει να 

πάψει. Τι έγινε σήμερα; Να πάψει γιατί έχει... κ. Πρόεδρε. Τι έγινε σήμερα; Υπήρχαν δύο 

αιτήσεις, κύριοι συνάδελφοι. Από τον κ. Σαββαΐδη και από την κυρία η οποία είναι η 

ιδιοκτήτρια. Η δεύτερη αίτηση δεν ήρθε μαζί. Παράλειψη; Παράλειψη. Σήμερα, ο κ. Δήμαρχος 

δείχνει ότι δεν γνωρίζει. Ενώ όφειλε, μιας και... το θέμα, να ωριμάσει το θέμα. Να ρωτήσει τους 

υπηρεσιακούς, να δεν αν μπορεί να... το δίκιο του οποίου... σήμερα κλαίνε με κροκοδείλια 

δάκρυα; Η εισήγηση του κυρίου εισηγητή είναι εισήγηση σε όργανο αποφασιστικό, όταν 



 

γνωρίζει ότι ωφέλεια δεν μπορεί να προκύπτει από συναισθηματισμούς; Και είναι τοπογράφος 

και έχει κάνει τέτοιες δουλειές επανειλημμένως; Ποιόν εμπαίζουμε σήμερα εδώ; Γιατί, κ. 

Πρόεδρε, να υποβιβάζετε το επίπεδο αυτού του οργάνου; Αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος, γιατί 

δεν το έχει κάνει ήδη με τους υπηρεσιακούς και αν μπορούσε να γίνει και σέρνει και τον έναν 

κύριο που από ευαισθησία είναι εδώ και τους υπολοίπους εκεί της οικογένειας; Γιατί να είμαστε 

στο μέγιστο υποκριτές; Δεν γνωρίζουμε και κ. Δήμαρχε, δεν γνωρίζατε όταν εκποιούσατε αυτό 

το ακίνητο ότι η περίφραξη της γειτόνισσάς σας είναι παλιά και ότι... μέρος της αυλής που 

σήμερα... συντετριμμένος; Δεν γνωρίζατε, αλήθεια, κ. Μυστακίδη, ότι αυτή η διαδικασία που 

εισηγείστε δεν μπορεί να βοηθήσει την κα. Παναγιωτίδου; Την αφήνει πάλι με το... Διοικητική 

Αποβολή; Δεν γνωρίζατε αλήθεια ότι αυτή η εισήγηση, όπως έχει σήμερα, δεν μπορεί να τύχει 

εγκρίσεως διότι δεν είναι ακριβώς κοστολογημένη; Δεν γνωρίζατε και δεν έπρεπε να φέρετε 

εσείς εδώ και ο Δήμαρχος βεβαίως, πρωτίστως, πρωτίστως ο Δήμαρχος... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Εσείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... σας παρακαλώ... Κύριε Μυστακίδη, μην διακόπτετε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θα σας απαντήσω και για αυτό... Για ό,τι θέλετε θα σας απαντήσω, κ. 

Μυστακίδη, για ό,τι θέλετε θα σας απαντήσω. Δεν είναι θέμα λοιπόν... ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος 

είναι ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος, προϊστάμενος των Υπηρεσιών, δεν πρέπει να γνωρίζει και δεν 

γνώριζε όταν έγινε το συμβόλαιο του κ. Σαββαΐδη ότι αυτό το κομμάτι που αγόρασε δεν είναι 

καθαρό όπως είναι ο πρώτος όρος μετά τα τυπικά της περιγραφής του οικοπέδου; Πώς υπέγραψε 

ο Δήμαρχος; Πώς υπέγραψε αυτός ο οποίος ήταν ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης, δηλαδή ο 

Δήμαρχος; Πώς υπέγραψε; Είναι καθαρό αυτό το οικόπεδο, κ. εισηγητά; Όταν έχει παλιά 

περίφραξη; Πώς τα κάνατε αυτά όλα και σήμερα έρχεστε και δείχνετε ότι δήθεν δεν γνωρίζατε, 

ότι δήθεν να δούμε καλοπροαίρετα... Ότι δεν ξέρει ο υπηρεσιακός; Αναστενάζει ο κ. 

Αναστασιάδης. Γιατί, κ. Πρόεδρε, σέρνετε το όργανο σε αυτήν την ταπείνωση; Είναι μέθοδος 

αυτή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή είναι άποψή σας... Ταπεινώνεται το όργανο με αυτό το θέμα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως... Βεβαίως, κ. Πρόεδρε... γιατί αυτά είναι γνωστά σε όλους. Είναι 

γνωστά σε όλους. Εάν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει πρόταση; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως... υπάρχει πρόταση, η πρότασή μου υπάρχει. Αλλά σε... πρέπει να 

έρχεται πρόταση, κ. Πρόεδρε, από τη Δημοτική Αρχή. Εγώ θα εξηγήσω την πρόταση της 

Δημοτικής Αρχής. Αυτήν. Έτσι; Την αβασάνιστη. Έτσι; Πάμε καλαματιανό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν υπάρχει κάποια καλύτερη πρόταση...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, όχι, δεν υπάρχει καλύτερη πρόταση, εσείς έχτε στο αντικείμενο τοπογράφο, 

ο Δήμαρχος είναι γείτονας, εσείς εκποιήσατε το κομμάτι, εσείς γνωρίζετε ότι έχει παλιά 

περίφραξη, εγώ δέχομαι λοιπόν ότι δεν...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Να απαντήσετε σε αυτό που ρώτησα... Κάνατε εσείς τέτοιες ανταλλαγές;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, επειδή πολύ χοντρά μας τα είπατε εδώ μέσα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε διάλογο... Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σεβαστείτε 

τον Κανονισμό... Δεν θα κάνετε διάλογο μεταξύ σας... Σας παρακαλώ πολύ... Τέλειωσε νομίζω 

την τοποθέτησή του... Και η πρότασή σας είναι αυτή;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η πρότασή μου είναι συγκεκριμένη. Εάν... ο κύριος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ, μην μιλάτε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αν ο κ. εισηγητής και ο Δήμαρχος... έχουν κάνει την αναγκαία έρευνα... στην 

εισήγησή τους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην μιλάτε μεταξύ σας, σας παρακαλώ συνάδελφοι... 



 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Και η εισήγησή τους διασφαλίζει, εφόσον δέχτηκαν το δίκαιο της οικογένειας 

Παναγιωτίδη και εφόσον δέχτηκαν το δίκαιο του αγοραστή Σαββαΐδη και αν αυτή η πρόταση 

λοιπόν τακτοποιεί και τους δύο, να την ψηφίσουμε. Αλλά να τύχει εγκρίσεως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να τύχει εγκρίσεως από πού, κ. Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Από εκεί που πρέπει να τύχει, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από την Περιφέρεια. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ε, φυσικά, έπρεπε να γίνει όλη αυτή η προεργασία για να μην ερχόμαστε να 

παίζουμε ένα θέατρο εντυπώσεων... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για να μην παίζουμε θέατρο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Εάν θέλετε να κάνετε διάλογο... Κύριε Μυστακίδη; 

Σας παρακαλώ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εδώ... συγγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι... Σεβαστείτε λίγο τον Κανονισμό και μην κάνετε διάλογο... 

Απαγορεύεται ο διάλογος... Έτσι;... Δευτερολογίες... Θα τοποθετηθείτε, κ. Μυστακίδη;  

Δ.Σ. : Δευτερολογία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό κάνω, κ. Κατιρτζόγλου. Θέλετε να τοποθετηθείτε, κύριε... Πρωτολογία 

τέλειωσε... 

Δ.Σ. : Ναι, τέλειωσε, εγώ δεν τέλειωσα, εγώ μίλησα; Μα δεν μίλησα εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριε... 

Δ.Σ. : Δεν έγινε κύκλος τοποθετήσεων, μόνο ερωτήσεις έγιναν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι, ερωτήσεις ήτανε;  

Δ.Σ. : Δεν έγιναν τοποθετήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, αν θέλει κανείς να τοποθετηθεί. Ο κ. Γκότσης, ο κ. Μηλίδης, ο κ. 

Αναστασιάδης, τοποθετήσεις... 

Δ.Σ. : Τοποθετήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετηθήκατε κιόλας. Μπράβο. Παρακαλώ, ο κ. Μηλίδης... και ο κ. 

Κατιρτζόγλου. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε,... παρενέβη στη διαδικασία, είπα ότι για εμένα είναι ατελής η 

εισήγηση, δεν είναι η εισήγηση πειστική, δεν έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν... όμως, για να μην... τον έναν και τον άλλον, είπα ότι 

καλύτερα να έρθει ώριμο, να δούμε τις δύο πλευρές και οι δύο πλευρές φαίνεται ότι κάπου έχουν 

δίκιο, κάπου υπάρχει, δεν έγινε από την αρχή αυτό που έπρεπε να γίνει, να είναι καθαρό 

οικόπεδο και όλα αυτά. Λοιπόν. Συμφωνώ, να αποσυρθεί το θέμα ώστε να ενημερωθούμε 

καλύτερα και να δούμε και τις δύο πλευρές. Και οι δύο είναι συμπολίτες μας οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν μπορεί να παίρνουμε απόφαση όπως ήρθε η εισήγηση. Γιατί 

και εγώ είμαι κατά των αποσύρσεων των θεμάτων. Είμαι κατά, σαφώς. Αλλά δεν με γεμίζει 

επίσης, δεν... δεν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Σύντομος θα είμαι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τη Δημοτική Αρχή όπως και όλοι 

μας, θέλουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες. Αυτό είναι γεγονός, δεν μπορεί να το 

αμφισβητήσει κανείς. Όμως, να το επισημάνουμε αυτό, να το υπογραμμίσω. Η εισήγηση δεν 

είναι τεκμηριωμένη. Συγγνώμη, κ. Αντιδήμαρχε, έπρεπε να ήταν τεκμηριωμένη. Έπρεπε να 

έλεγε κάνουμε αυτό, για αυτά και για αυτά, να αιτιολογήσει γιατί το κάνει αυτό. Ως εκ τούτου, 

ως εκ τούτου, ένα θέμα αποσύρεται όταν καινούργιες παράμετροι ανακύπτουν. Έχουμε τώρα 

εδώ καινούργιες παραμέτρους. Άρα λοιπόν, πέστε ότι η εισήγηση δεν είναι τεκμηριωμένη, πέστε 

ότι προέκυψαν άλλες παράμετροι. Να αποσυρθεί το θέμα και να το δούμε καλύτερα, ώστε να 

βοηθήσουμε και τους δύο συμπολίτες μας με τον καλύτερο τρόπο γιατί οι εποχές είναι δύσκολες 

και είναι πάρα πολύ οδυνηρό να χάνουν οικόπεδα και να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά 

τους. Να αποσυρθεί το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... δεν έχει σημασία, κα. Μπιτζίδου.  



 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Επειδή δεν πρέπει να κάνουμε ζημιά στους συμπολίτες μας, το λάθος 

ξεκίνησε από τη δράση... Επαναλαμβάνω. Εδώ είναι η ουσία... Το λάθος ξεκίνησε από τους 

μελετητές, όταν έκαναν τη δράση... Πήραν αυτοί από τους χάρτες... δεν πήγαν να ελέγξουν ότι 

εκεί υπήρχανε σπίτια, ότι υπήρχανε δρόμοι, υπήρξε αποχέτευση, υπήρξε φωτισμός και έκαναν 

μια Πράξη Εφαρμογής και... Τώρα, η οικογένεια Παναγιωτίδη που είχε πάρει το οικόπεδο, δεν... 

πήρε ένα οικόπεδο του Δήμου. Καλώς. Όπως ακριβώς έπρεπε να το αγοράσει. Και να είναι... 

Έρχεται η Πράξη Εφαρμογής και την κόβει 40% από 359 τετραγωνικά μέτρα που είχε, την 

κατεβάζει στα 211, καταλαβαίνετε; Είναι εγκληματική ενέργεια... Αυτοί οι μελετητές θέλουν 

κρέμασμα. Κύριε Μυστακίδη, συμφωνείτε; Σε πυκνοδομημένη περιοχή μπορεί να γίνει πράξη 

που να έχει μέσα εισφορά σε γη; Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν επιτρέπεται. Όχι μόνο σε... κάνανε 

την... επειδή είναι ουσιαστικό θέμα... να κάνετε... να καλέσετε από την Πολεοδομία... 

λεπτομέρεια, δεν είναι λεπτομέρεια, ότι έκαναν αυτοί Πράξη Εφαρμογής βλέποντας ένα χάρτη 

και δεν υπολογίσανε ότι... πυκνοδομημένο, είναι η ουσία αυτή. Δηλαδή κάνανε κακό, κλέψανε 

τους ανθρώπους και εμείς σαν Δήμος πρέπει να τους δώσουμε τα δίκια,... σε παρακαλώ... και 

μένα... και μένα... διότι είμαι ο πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος στην πόλη αυτή και δεν μπορείτε 

να αγνοείτε εμένα. Ακούτε; Βεβαίως... Εγώ ξέρω τι σε λέω, ότι αυτό... αυτή είναι η ουσία. Τους 

κλέψατε τους ανθρώπους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, το είπατε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τελείωσε. Μην το... θέμα. Τελείωσε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Καταρχήν το θέμα δεν είναι εδώ πέρα... Ασφαλώς, ο σκοπός μας είναι 

να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε τους συνδημότες μας. Αλλά πρέπει να τηρούμε και τη 

νομιμότητα και να... τυπικό... Εδώ για να γίνει το συμβόλαιο αυτό που είναι μέσα στο 2011, 

ήθελε τοπογραφικά. Υπογράφηκαν και τοπογραφικά μέσα στο συμβόλαιο. ...Συμφωνούν 

απόλυτα οι συμβαλλόμενοι, βεβαιώνουν ότι αυτό το οποί μεταβιβάζεται είναι αυτό για το οποίο 

συζητάμε, για τα όρια του οικοπέδου. Λοιπόν, άρα έγινε ένα τραγικό λάθος εκεί. Βεβαιώθηκαν 

κάποια σύνορα τα οποία στην πράξη δεν ίσχυαν. Λοιπόν. Επομένως, δεν ξέρω πώς μπορεί να 

βρεθεί λύση. Πάντως έτσι όπως έρχεται τώρα, δεν μπορεί να περάσει. Να μην βρεθούμε 

μπλεγμένοι ως πόλη. Πρέπει να υπάρξει σωστή, νομική τεκμηρίωση. Δεν είναι μονάχα να 

εξυπηρετήσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί τέλους, κλείστε τα κινητά. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν. Πρέπει να έχουμε σωστή... τεκμηρίωση για το όλο ζήτημα, έτσι; 

Κακώς το συζητάμε... από την πρώτη στιγμή έπρεπε να το είχατε αποσύρει, για να έρθει εδώ 

πέρα σωστά. Κακώς ήρθε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να γίνει επί τόπου καινούργια... Πράξη Εφαρμογής. Έτσι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα το συγκεκριμένο αποσύρεται... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Απάντηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... Ναι. Δώστε απάντηση.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εγώ, όπως είπε και ο κ. Φωτιάδης, σαν τοπογράφος, γνωρίζω και την 

τελευταία λεπτομέρεια τεχνική και το τελευταίο σημείο της διαδικασίας και πού θα μπορούσαν 

να... Για αυτό και από την αρχή είπα δεν το βλέπουμε αυστηρά τεχνικά το θέμα, ούτε νομικά. Το 

βλέπουμε, το αντιμετωπίζουμε από την πλευρά την κοινωνική. Το τόνισα. Και αυτό περιμένω να 

κατανοήσετε και να μην μπείτε σε λεπτομέρειες τεχνικές. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν θα περάσει... Περιφέρεια... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Και κατανοώ τις αντιδράσεις όλων των άλλων, πλην του κ. Φωτιάδη, τον 

οποίο έχω να πω ότι στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σχοινί, κ. Φωτιάδη. Και σας 

ρώτησα... Απαντήστε αν έχετε το θάρρος και καταρχήν αυτή η ανταλλαγή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλω να μπαίνουμε... 

Δ.Σ. : ...Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι... 



 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η ανταλλαγή θέλω να τονίσω, κ. Κατιρτζόγλου...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ένα λεπτό. Θέλω να τονίσω ότι αυτήν, αυτήν την πράξη... Δεν.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... Τοποθέτηση... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θέλω να απαντήσω, επί προσωπικού... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν είναι περίπτωση, κ. Φωτιάδη, δεν είναι περίπτωση που κάποιος έχει ένα 

οικόπεδο και θέλει να το πάρει για να κερδίσει κάτι παραπάνω. Εδώ είναι μια περίπτωση όπου 

θέλουμε να λύσουμε μια διαμάχη. Δεν αποσκοπεί στο κέρδος, για αυτό και επικαλέστηκα αυτήν 

την κοινωνική πλευρά του θέματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. Κύριε Κατιρτζόγλου, καθίστε αν θέλετε. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Τώρα, σε μένα μιλάτε τώρα; Στον κ. Στεργίου... προκάλεσε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Σε δύο συνεχόμενα κάνετε φασαρία και μου... έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου, κ. Κατιρτζόγλου... Τέτοιες αντιπαραθέσεις... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Να σας απαντήσω..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καθίστε, καθίστε, καθίστε... Να τελειώνουμε τα θέματα, είναι σοβαρό το θέμα, 

έτσι;... Πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν. Κύριε Φωτιάδη, επί προσωπικού, ζητήσατε το λόγο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ε, βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην το μακρύνετε όμως... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, ένα λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Μυστακίδη, έχετε δίκιο. Διότι για τις ανταλλαγές που λέτε, έπρεπε να σας 

είχα πάει στον εισαγγελέα ως μελετητή... το πτυχίο σας. Θυμάστε όταν... κρεμασμένους, σας τα 

επιστρέφω. Σεις, σεις, πολεοδομήσατε άλσος στο Λευκώνα, εσείς ως μελετητής. Και όντας εγώ 

Δήμαρχος σας εξυπηρέτησα, για να μην χάσετε το πτυχίο σας. Είναι ανείπωτο θράσος, βεβαίως 

και μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, μεταφέρατε το χωράφι της κας. Κουτζουμπίδου στο 

άλσος, στο κάτω άλσος Λευκώνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι εκτός θέματος...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Με προκαλεί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε να κάνετε τέτοιες προσωπικές αντιπαραθέσεις...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Έχετε δίκιο... Δεν θα ήταν τοπογράφος σήμερα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εγώ δεν σας δίνω ξανά το λόγο... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Δεν θα ήσασταν τοπογράφος σήμερα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Εάν θέλετε να κάνετε τέτοιες προσωπικές αντιπαραθέσεις και λοιπά, 

σας παρακαλώ πολύ... σας παρακαλώ πολύ... αντιπαραθέσεις... μην με αναγκάσετε να διακόψω 

το Δημοτικό Συμβούλιο... Κύριε Μυστακίδη... Κύριε Μυστακίδη... Κύριε Φωτιάδη... Κύριε 

Δήμαρχε, δεν θέλουν να τελειώσουν οι δύο συνάδελφοι...  

Δ.Σ. : Όχι, τελειώνουμε, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, άντε σας παρακαλώ... Δεν σέβεστε αυτά τα οποία σας ζητώ...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Πρόεδρε... εσύ το έχασες, συγγνώμη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σοβαρά μιλάς, κ. Γάτσιο; Εγώ έχασα το παιχνίδι;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ναι, εσείς το χάσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όταν ο αρχηγός της παράταξής σας μπαίνει σε προσωπικές αντιπαραθέσεις; Επί 

προσωπικού μου ζήτησε το λόγο, τον έδωσα και αρχίζει και μου λέει ιστορίες... Έπρεπε να μην 

του δώσω επί προσωπικού το λόγο... Σας παρακαλώ.. .συνέλθετε... συνέλθετε... Σας παρακαλώ 

πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ... Λοιπόν. Τελειώσαμε όμως εδώ, θα δώσω το λόγο για δύο 

λεπτά στον αγοραστή. Άντε. 



 

ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είμαι ο 

Σαββαΐδης Χαράλαμπος, είμαι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, είμαι αγοραστής αυτού του 

οικοπέδου το οποίο ήταν δημοτικό οικόπεδο, η εκποίησή του έγινε στις 30/3/2011, τότε έγινε η 

δημοπρασία, δηλαδή μιλάμε για δύο χρόνια τώρα και το αγόρασα με σκοπό, από εκποίηση έγινε, 

όχι από κατάσχεση, από αυτά που κατάσχουν, από κατασχέσεις και το αγόρασα με σκοπό να το 

αξιοποιήσω επαγγελματικά, έτσι; Εκ πρώτης όψεως, γιατί δεν έγινε έρευνα για αυτό το 

οικόπεδο, έτσι; Εκ πρώτης όψεως, το οικόπεδο ήταν καθαρό. Γιατί; Γιατί είχε παρακείμενα 

οικόπεδα άδεια και δεν μπορούσε κάποιος οπτικά να καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτό 

το οικόπεδο. Όταν έγινε το συμβόλαιο και πήγα να υλοποιήσω τα όρια, τότε φάνηκε πλέον ότι 

ένα τμήμα, περίπου το 1/3 αυτού του οικοπέδου ήταν κατειλημμένο. Κατειλημμένο, 

καταπατημένο, εν ξέρω τη σωστή λέξη, με φράχτες και διαστρώσεις οι οποίες ήταν πολύ παλιές. 

Εγώ τώρα... για να αξιοποιήσω το οικόπεδο, έχω δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να κάνω 

αγωγές στους καταπατητές. Δηλαδή να μπω σε μία διαδικασία με τους καινούργιους μου 

γείτονες, να αρχίσω να μπαίνω σε διαδικασία διεκδίκησης. Ο άλλος δρόμος που έχω είναι να 

ζητήσω από το Δήμο την επιστροφή των χρημάτων. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που αγόρασα, αυτό 

που βεβαιώνει το συμβόλαιο ότι είναι καθαρό από κάθε ελάττωμα, από κάθε χρήση, από 

κατασχέσεις, από κάθε, κάθε, κάθε, κάθε, δεν ισχύει. Και δεν είναι., κ. Κατιρτζόγλου, των δύο 

πλευρών υπόθεση.  Δήμος πούλησε το οικόπεδο αυτό. Ο Δήμος βεβαίωσε ότι αυτό το 

οικόπεδο... Όχι, δεν είναι... Όχι, τοπογραφικό είναι της Υπηρεσίας, φτιαγμένο από την Υπηρεσία 

και στο συμβόλαιο προσάπτεται. Εγώ δεν υπέγραψα τίποτα. Εγώ... Αν θέλετε... Το θέμα τώρα... 

αυτό εγώ το πλήρωσα, το έχω πληρώσει, περιμένω να δω τι θα γίνει, δηλαδή κρατιέμαι τώρα 

δέσμιος αυτήν την στιγμή, μέχρι να βγει μια απόφαση. Δεν ξέρω αν θα βγει μια απόφαση που να 

το ανταλλάξουμε ή να μην το ανταλλάξουμε ή να το αποσύρετε... Εγώ ξέρω ότι αυτήν την 

στιγμή δεν μπορώ να το αξιοποιήσω. Οι λύσεις που σας είπα ήτανε δύο. Ή να μπω σε δίκη, σε 

αντιδικία, με τους γείτονες, ή να μπω σε αντιδικία με τον Δήμο, ή αυτό που λέμε τώρα, να γίνει 

μία ανταλλαγή. Για να βγάλω εγώ το Δημοτικό Συμβούλιο από τη δύσκολη θέση, το ότι η 

ανταλλαγή αυτή δεν έχει όφελος, η ερώτηση καταρχήν είναι γιατί να έχει όφελος ο Δήμος; Αφού 

εξαιτίας σφάλματος δικού του, δικού του σφάλματος δίνεται αυτή εδώ η συζήτηση. Ας πούμε 

ότι πρέπει να έχει κάποιο όφελος. Εγώ ζητώ να γίνει ανταλλαγή και εις βάρος μου. Να βρούμε 

ένα οικόπεδο το οποίο έστω και λιγότερη αξία να έχει. Λίγο λιγότερη, έτσι; Δεν μιλάμε τώρα να 

γίνει ανταλλαγή με ο,τιδήποτε. Ας έχει και λίγο λιγότερη. Να δικαιολογηθείτε και εσείς δηλαδή 

ότι προχωρήσατε σε αυτήν την ενέργεια με όφελος του Δήμου, όπως λένε και οι Νόμοι. Όμως 

δεν μπορώ εγώ να κρατιέμαι δέσμιος. Σέβομαι τους γείτονες που κατέχουν αυτό το τμήμα εδώ 

και πολλά χρόνια, σέβομαι το Δήμο, δεν θέλω να κατηγορήσω προσωπικά κάποιον, ούτε κάποια 

Υπηρεσία ούτε τον Δήμαρχο ούτε οποιονδήποτε... να υπάρχουνε τρόποι να τα λύσουμε... αυτό 

γνωρίζω εγώ, έτσι; Όταν υπάρχουν τρόποι... πρέπει να τα λύνουμε. Εγώ σας προσφέρω αυτήν τη 

δυνατότητα, τώρα. Δηλαδή είναι δική μου προσπάθεια. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Κύριε Σαββαΐδη; Μας κάνετε χάρη; Αυτό λέτε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε, κ. Αναστασιάδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Δεν μπορεί να μιλάει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε... να καταλάβετε ότι βρίσκεστε σε έναν 

σοβαρό χώρο... Τον προσβάλλεις κάθε φορά... Σας ανακαλώ στην τάξη μία... Τολμήστε να 

μιλήσετε ξανά.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Και τι θα μου κάνεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Χωρίς λόγο... Θα πάτε εκεί που ξέρετε. 

ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ : Εγώ, κ. Αναστασιάδη, προτείνω μία λύση.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εμείς προτείνουμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεύτερη φορά σας ανακαλώ στην τάξη.  

ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, εγώ προτείνω μία λύση σε αυτό το θέμα... και δεν 

θα ήθελα σε καμιά περίπτωση, όχι μόνο για τη δική μου... για οποιοδήποτε θέμα, ο Δήμος να 



 

 

διασύρεται και να σέρνεται στα δικαστήρια και να βγαίνουν αποφάσεις εις βάρος του. Δεν είναι 

δηλαδή σωστό, αν γίνεται ένα λάθος και υπάρχει λύση, να δοθεί. Για αυτό εγώ πήρα το θάρρος 

και έκανα την αίτηση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι... δεν μου αρέσει και το ζητάω 

να το ανταλλάξω με άλλο. Πήρα ένα οικόπεδο το οποίο έχει σφάλμα, έχει λάθος. Φανταστείτε 

κάποιος να ήθελε να πάρει ένα διαμέρισμα, να πήγαινε να εγκατασταθεί και να έβρισκε τα δύο 

δωμάτιά του κατειλημμένα. Καταλάβατε; Δηλαδή, μέχρι που μπορώ να ισχυριστώ και δόλο. 

Που δεν θα το κάνω φυσικά ποτέ. Αλλά πρέπει να δώσετε λύση. Αν όχι σήμερα, κάποια στιγμή 

πρέπει να δώσετε λύση. Και τα προβλήματα είναι δύο. Το πρώτο πρόβλημα είναι του γείτονα ο 

οποίος κατέχει ένα οικόπεδο, δεν ξέρω καλώς ή κακώς εκείνο το τμήμα και το δεύτερο 

πρόβλημα, αυτό που είναι σήμερα εδώ προς συζήτηση είναι αυτό, ότι δεν μπορώ να αξιοποιήσω 

το επίπεδο που αγόρασα. Το οικόπεδο που το πληρωθήκατε εδώ και πολλούς-πολλούς μήνες και 

δεν μπορώ να το κάνω τίποτα αυτήν την στιγμή. Αυτήν τη λύση πρέπει να δώσετε. Αυτά είχα να 

πω, ευχαριστώ που με ακούσατε.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να κάνω μία πρόταση, κ. Δήμαρχε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, βεβαίως, κ. Φωτιάδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ οπωσδήποτε θέλω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιτέλους θα σταματήσετε;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι να σταματήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιτέλους θα σταματήσετε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Λίγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε τον λόγο και μιλάτε... Άντε επιτέλους... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Σε κάναμε και Πρόεδρο και σε πληρώνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ψηφοφορία για την αποβολή του κ. Αναστασιάδη και να καταγραφεί 

στα πρακτικά. Παρακαλώ, κ. Αντιπρόεδρε. Ναι. Κύριε Μυστακίδη. Ναι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ψηφοφορία θέλετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γρηγοριάδη. Ναι.  

Δ.Σ. : Πρόεδρε; Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ναι. Ναι. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν διακόπτετε... Δεν σέβεστε 

ούτε τον Κανονισμό.   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ποιόν Κανονισμό ρε; Ποιόν Κανονισμό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Καλαϊτζίδης. Ναι. Ναι. Ναι. Κύριε Ίντο. Όχι. Ο κ. Μηλίδης όχι, ο κ. 

Κατιρτζόγλου όχι, οκ. Χρυσανθίδης ναι. Ο κύριος... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ζήτησα το λόγο, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά την ψηφοφορία, κ. Φωτιάδη. Ο κ. Γάτσιος. Όχι, ο κ. Φωτιάδης όχι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Γελοιοποιήθηκες... γελοιοποιήθηκες...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη...  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι ο μόνος ο οποίος προσβάλλει τους πάντες, ακόμη; Συνεχίσουμε την 

υπεράσπιση. Δεν σας τιμάει, κ. Μηλίδη. Σας παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε;... Κύριε Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσαμε. Έχεις το λόγο.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι, σήμερα νομίζω ότι το θέμα δεν πρέπει να αποσυρθεί έτσι, 

πρέπει να πάρουμε μία απόφαση η οποία θα είναι αν θέλετε αυτή η οποία θα δημιουργήσει τις 

συνθήκες για την περαιτέρω εξέλιξη... και για τις δύο πλευρές, όπως το θέλουμε όλοι αυτό. 

Πρέπει σήμερα να αναγνωρίσουμε και αυτό πρέπει να μας το εισηγηθεί ο κ. Μυστακίδης, πώς 

θα γίνει, ότι έγιναν δύο λάθη. Και από τα δύο λάθη, κ. Πρόεδρε, δεν μπορούμε να περιμένουμε 

ωφέλεια. Και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν την πορεία. Το πρώτο λάθος αφορά τη 

μεγάλη εισφορά του συγκεκριμένου οικοπέδου που είναι 4045... Από εκεί και πέρα προφανώς η 

γιαγιά δε γνώριζε, δεν αντιλήφθηκε, δεν, δεν, δεν. Το δεύτερο λάθος είναι ότι εμείς ως Δήμος 

εκποιήσαμε ένα τεμάχιο το οποίο δεν ήταν ελεύθερο, δεν ήταν καθαρό. Έχουμε λάθος. Τι πρέπει 



 

να κάνουμε λοιπόν; Πρέπει να ομολογήσουμε ότι έγιναν δύο σφάλματα κατά την κρίση αυτού 

του οργάνου. Ότι δεν μπορεί σύμφωνα με τις καταστάσεις που έχω εγώ, να υπάρχει τόσο μεγάλη 

εισφορά και να αναφέρεται ότι είναι από 7 στρέμματα. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, είναι 

αποτυπωμένο. Να το... αυτό. Και να πούμε στη συνέχεια ότι έγινε λάθος. Αβλεψία θέλετε; 

Λάθος; Ότι το οικόπεδο ήταν καθαρό. Άρα αδίκως βάζουμε τον κ. Σαββαΐδη σε περιπέτεια. Η 

πρώτη ομολογία, βοηθάει τον κ. Σαββαΐδη να διεκδικήσει τη δικαίωσή του. Η πρώτη ανάληψη 

και αναγνώριση του λάθους θα βοηθήσει την κυρία και την οικογένεια της κυρίας... για να βρει 

επίσης τη δικαίωσή της. Εάν αυτό σήμερα δρομολογήσουμε, θα δημιουργηθεί προϋπόθεση. Να 

ανατρέξουμε και να μας το πει ο πλέον αρμόδιος και βεβαίως οι υπηρεσιακοί, εμείς πήγαμε 

σήμερα με τον κ. Γάτσιο να διερευνήσουμε, αλλά δυστυχώς έλειπε η αρμόδια υπάλληλος, 

αλλιώς θα σας είχαμε πλέον τεκμηριωμένη πρόταση, μετά από διάλογο... Δεν πρέπει να φύγει το 

θέμα έτσι όπως ήρθε, να ομολογήσουμε ναι και δεν είναι κακό, ότι έγιναν δύο λάθη, όπως σας 

τα διατύπωσα. Τη διατύπωση την ακριβή για να... για να τύχει περαιτέρω εξέλιξης, μπορούμε να 

τη διατυπώσουμε αύριο και από την αρμόδια υπάλληλο και με τον κ. Μυστακίδη, ενδεχομένως η 

διατύπωση. Όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι έγιναν δύο λάθη. Αν συνεχίσουμε να το 

χειριζόμαστε το θέμα έτσι δεν θα υπάρξει καμία εξέλιξη. Αυτό λέει η εμπειρία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Στεργίου, έχετε το λόγο.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Επειδή είμαι σε Επιτροπή που το θέμα ήρθε, για την κοστολόγηση των, όταν 

γίνεται για κάποια δημόσια ή δημοτικά ακίνητα, είναι γνωστό ότι η Πράξη Εφαρμογής είναι 

οριστική και δεν μπορεί να την ανακαλέσει κανείς. Και το ξέρετε αυτό. Και εγώ θέλω να 

βοηθήσω την οικογένεια... Δεύτερον. Δεν έκαναν κανένα λάθος οι Υπηρεσίες του Δήμου. Καμία 

δέσμευση δεν υπάρχει... Εφόσον πέρασε το σχέδιο εφαρμογής, είναι τελεσίδικη η απόφαση. 

Τελεσίδικη απόφαση. Μπορεί αυτό που ισχυρίζεται... και να ήρθε τότε λάθος η μελέτη, αλλά 

τελείωσε το θέμα. Έχει τελειώσει οριστικά. Και εγώ θέλω να βοηθήσω. Για να αλλάξεις μία 

απόφαση για το Δήμο, πρέπει να υπάρχει λέει ο Νομοθέτης, καθαρή ωφέλεια του Δήμου. Αν δεν 

προκύπτει, τότε εμείς έχουμε πρόβλημα, το αντιλαμβάνεστε; Και δεν μας κάνει, άκουσα τον κ. 

Σαββαΐδη και είναι και πολιτικός μηχανικός. Να ήταν κάποιος ο οποίος δεν είναι του 

επαγγέλματος να δικαιολογήσω ότι δε ήξερε. Σε Πράξη Εφαρμογής, δεν αναστέλλεται η Πράξη 

Εφαρμογής. ΜΕ κανένα μέσο, είναι τελεσίδικες οι ιστορίες αυτές. Άρα επομένως, εδώ πέρα 

ούτε... για τις Υπηρεσίες ότι έκαναν λάθος. Πάρα πολύ σωστή δουλειά έκαναν. Το οικόπεδο δεν 

έχει καμία βλάβη. Καμία... Το λάθος είναι αυτό που είπατε, ότι... παραπάνω, έτσι;... Κοιτάξτε να 

δείτε, όταν γίνεται μια Πράξη Εφαρμογής, υπάρχει η δυνατότητα ένστασης. Δεν έγινε γιατί 

ήταν... Το δικαιολογώ αυτό. Όμως δεν μπορεί να αλλάξουμε τα δεδομένα. Εγώ... θέλω να 

βοηθήσω. Το βλέπω με πολλή κατανόηση. Αλλά ούτε και μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Εάν δεν 

προκύπτει ωφέλεια του Δήμου. Άρα επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάμε σε μια 

απόφαση για την οποιαδήποτε αλλαγή της απόφασης που θα φαίνεται ξεκάθαρα η ωφέλεια του 

Δήμου. Άλλως η Περιφέρεια θα απορρίψει την απόφαση και να πάμε στα ίδια. Λοιπόν. Κατά τα 

άλλα, πρόταση, δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Σαββαΐδης, πρέπει να δηλώσει ότι να χάσει δέκα 

χιλιάρικα ή τα λεφτά της ανταλλαγής. Πρέπει να το κάνει επίσημα αυτό, για να πάρουμε μία 

απόφαση ανάλογη. Για να φαίνεται η ωφέλεια του Δήμου, γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει 

αλλιώς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δ.Σ. : Η άλλη οικογένεια; Η άλλη οικογένεια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Η άλλη οικογένεια μπορεί να μπει στη διαδικασία να το δώσει το οικόπεδο αν 

θέλει. Αυτό είναι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει... Αυτό λέμε. Μπορεί να μπει στη διαδικασία να το 

δώσει το οικόπεδο όλο.  

Δ.Σ. : Μπορώ λίγο να μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Κύριος Στεργίου, ήθελα να σημειώσω ότι με την Πράξη Εφαρμογής 

υπάρχει δυνατότητα τα πλάγια όρια να... δηλαδή να κοπεί ένα μέρος από το οικόπεδο και αυτά 



 

 

τα μέτρα που κόβονται συμψηφίζονται με το χρέος που έχει συνεισφορά σε γη. Υπάρχει το 

δικαίωμα, δηλαδή δεν είναι λάθος ότι δεν πήγαμε στον παλιό το φράχτη. Για αυτό 

επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι κοινωνικό.  

Δ.Σ. : Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και στην άλλη πλευρά... 

Δ.Σ. : Να μιλήσω λίγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ελάτε αν θέλετε σε ένα μικρόφωνο.  

Δ.Σ. : Καταρχήν το οικόπεδο ήταν της μητέρας μου. Η μητέρα μου ήταν αγράμματη τελείως και 

είχε τον πατέρα μου άρρωστο τριάντα χρόνια που οι περισσότεροι από εδώ το γνώριζαν και 

έτρεχε για αυτό το οικόπεδο, το πλήρωσε αυτό το οικόπεδο που λέει ο κ. Στεργίου να το 

αγοράσουμε αν θέλουμε, μα είναι πληρωμένο, έχουμε τα συμβόλαια. Τα έχουμε τα συμβόλαια. 

Αλλά η ένσταση, δεν ήξερε η μητέρα μου πού να την κάνει, για αυτό. Αλλά τα συμβόλαια τα 

έχουμε που αγοράσαμε 359 μέτρα, η μητέρα μου ανέκαθεν μας έλεγε είχε πουλήσει πόσα 

χωράφια στο χωριό για να αγοράσει αυτό το οικόπεδο και έχουμε και τα συμβόλαια. Μετά με 

την Πράξη Εφαρμογής, ο πατέρας μου ήταν άρρωστος, τον είχε στο Θεαγένειο εφτά χρόνια 

μέσα και δεν ήξερε ούτε ένσταση να κάνει ούτε τίποτα. Και πέθανε και τώρα εγώ το κατάλαβα 

όταν ήρθε ο κ. Σαββαΐδης στο σπίτι και μου είπε ξέρετε πού είναι τα όρια του σπιτιού σας; Λέω 

εκεί που είναι ο φράχτης. Όλοι ξέρουν το σπίτι μου και ο φράχτης είναι εκεί εξήντα χρόνια. 

Μπορείτε να το δείτε αυτό, δεν το κάναμε τώρα, ούτε πριν πέντε-δέκα χρόνια. Και μου λέει ότι 

όχι, να πάμε μέχρι τον τοίχο του σπιτιού, δηλαδή δεν έχουμε καθόλου αυλή. Τίποτα, να πω και 

όταν άρχισα να ρωτάμε δικηγόρους και τέτοια, μου είπαν ότι... έπρεπε να κάνετε την ένσταση, 

αλλά εγώ από μόνη μου και ο δικηγόρος μου λέει ότι δεν θα δικαιωθώ, σας το λέω. Αλλά εγώ 

δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, πώς ένας αγράμματος άνθρωπος όταν δεν ξέρει και 

αποδεικνύεται ότι η Πράξη Εφαρμογής είναι λανθασμένη, γιατί μας πήραν... εκεί, από 6.800 

μέτρα, από όλο το τετράγωνο, ενώ η μητέρα μου αγόρασε τα 359 μέτρα. Δεν μπορώ να το 

καταλάβω, δηλαδή εγώ νομίζω ότι ναι μεν οι Νόμοι είναι Νόμοι αλλά και ο Δήμος κάτι μπορεί 

να κάνει για τους δημότες αυτής της πόλης. Και δεν έχω ούτε, μου είπαν να πάω στο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο. Δεν έχω τα λεφτά να το κάνω. Εγώ το λέω, όλη την ημέρα καθαρίζω σπίτια. Αυτό 

θέλω να σας πω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, κ. Πρόεδρε... θέλω να σας πω και εγώ, το θέμα όπως ξέρετε, η 

συντριπτική πλειοψηφία αυτό προτείνει και πολύ σοφά θα έλεγα το προτείνει, εγώ αν το έφερα 

το θέμα εδώ και το γνωρίζω πολύ καλά και εξάντλησα, το ξέρουν πάρα πολύ καλά και η κα. 

Παναγιωτίδου και ο κ. Σαββαΐδης, εξάντλησα όλες τις δυνατότητες για να βρεθεί κάποια λύση 

με τις Υπηρεσίες. Και τελευταία μάλιστα και τελευταία μάλιστα, επειδή η κα. Παναγιωτίδου 

μου είπανε ότι κάποιοι λένε ότι υπάρχουν λύσεις, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα και τα λοιπά, λέω, να 

το φέρω το θέμα αυτό στη Δημοτικό Συμβούλιο. Για να ακουστούν αυτές οι λύσεις. Που σας 

λένε. Να μας πουν. Ποιές είναι αυτές οι λύσεις; Λοιπόν, διότι εδώ θέλουμε να βοηθήσουμε και 

θα κάνω όμως μία παρένθεση, θα πω ότι δεν πρόκειται όσο και να προκληθώ, δεν πρόκειται να 

ακολουθήσω το δρόμο της μισαλλοδοξίας και της οξύτητας. Διότι κάποιοι ενδιαφέρονται μόνο 

για το πώς θα κατηγορήσουν τη Δημοτική Αρχή για αυτό και δεν έχουν προτάσεις. Δεν τους 

ενδιαφέρουν οι λύσεις. Των προβλημάτων. Λοιπόν. Εγώ το θέμα το ήξερα, το ψηφίσαμε όλοι 

εδώ... Το ψηφίσαμε όλοι ομόφωνα, λοιπόν, πάλι διακόπτετε και εγώ θέλω να διακόψω όταν λέτε 

πράγματα τα οποία προκαλούν. Λοιπόν, λοιπόν, το ψηφίσαμε όλοι αυτό το θέμα, εδώ υπάρχει 

κοινωνικό πρόβλημα. Εγώ τους ανθρώπους αυτούς τους ξέρω, δεν ξέρω αν είναι λάθος ή όχι, 

δεν είμαι ειδικός για να το πω τώρα, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πράγματι περιορίζονται μόνο 

στο κτίριο του σπιτιού τους. Πάντε να δείτε πώς είναι, Δίπλα υπάρχει ένα ανοιχτό οικόπεδο, που 

όλοι, μα και ο ίδιος ο αγοραστής ξεγελάστηκε, είδε το ανοιχτό οικόπεδο και σου λέει αυτό θα 

αγοράσω. Και όλοι αυτό νομίζαμε δηλαδή, ότι εκείνο το ανοιχτό οικόπεδο είναι το οικόπεδο 

προς πώληση. Πού να ξέρουμε τώρα ο καθένας από εμάς τα σύνορα; Λοιπόν, εγώ εξάντλησα τα 

πάντα, τα πάντα, λοιπόν. Η Υπηρεσία λέει δύσκολα αυτό θα περάσει από την Περιφέρεια, αν δεν 

υπάρχει προφανής ωφέλεια. Το έφερα εδώ για να ακούσω κάποιους αν υπάρχουν, αν 



 

υπάρχουν... από πίσω, που προτείνουν προτάσεις και λύσεις, να τις πούνε εδώ τις λύσεις. Για 

αυτό το έφερα το θέμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του 

Δημοτικού Συμβουλίου είναι καλοπροαίρετη και θέλει να βοηθήσει τους συμπολίτες μας, 

λοιπόν. Πρέπει αύριο θέλετε; Μεθαύριο; Οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων; Εκπρόσωποι 

των δημοτικών παρατάξεων; Και εδώ θα σεβαστώ εγώ το αίτημα του κ. Αναστασιάδη, επειδή 

έχει σχέση με το θέμα και σε αυτό το θέμα έχει δίκιο σε αυτό που λέει, να είναι και ο κ. 

Αναστασιάδης, να είναι και οι συμπολίτες μας και οι δικηγόροι τους και οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες, οι πάντες, και να καθίσουμε μέσα σε ένα πνεύμα καλής διάθεσης και θέλησης, 

μήπως, μήπως, μήπως και βρεθεί κάποια λύση. Ούτως ώστε να μην καταστρέψουμε αυτούς τους 

ανθρώπους, να βοηθήσουμε και τον συμπολίτη μας ο οποίος αδικείται. Αγόρασε ένα οικόπεδο 

και δεν μπορεί να το χαρεί. Λοιπόν. Άρα αποσύρεται, εγώ θέλω να μου πείτε πότε θέλετε να 

γίνει συνάντηση. Πότε θέλετε να γίνει συνάντηση... Δεν συζητάμε άλλο... Εντάξει, έχετε 

δικαίωμα στην πρόταση. Αποσύρεται...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ψηφοφορία στο θέμα της απόσυρσης του θέματος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποσυρθεί το θέμα, η συντριπτική πλειοψηφία 

το θέλει, πότε θέλετε να βρεθούμε για να το συζητήσουμε το θέμα;... Την παρασκευή... Τι ώρα, 

κ. Μηλίδη;... Δώδεκα το μεσημέρι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με εκπρόσωπο... παράταξή σας... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα έρθω εγώ και το πιθανόν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να έρθει όποιος θέλετε, ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς; Η κα. Σαραντίδου; Κύριε Μπόικο;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει κάποιος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στείλτε εκπρόσωπο, δεν υπάρχει πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εμείς θα στείλουμε εκπρόσωπο, αλλά για σήμερα ξαναλέω ότι είναι τυπικό το 

θέμα... Κύριε Δήμαρχε...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ακούστηκε η πρόταση. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το θέμα είναι τυπικό. Δεν αφορά το αποκλείει το ένα το άλλο, σήμερα θα 

μπορούσαμε να πάρουμε μια απόφαση πολιτική. Και να συνεχίσουμε την εξέταση του θέματος 

από μια Επιτροπή που την εισηγήθηκε ο Δήμαρχος. Δεν είναι αυτό πιο σωστό; Αυτό δεν είναι 

πιο σωστό; Να γράψουμε εμείς δηλαδή ότι ναι κάναμε δύο λάθη, συνέβησαν δύο λάθη και να 

γίνει Επιτροπή να εξετάσει, είναι ηθικό και για τους δύο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η παράταξή σας, κ. Φωτιάδη, η παράταξή σας, καταγράφει αυτό το πράγμα, ότι 

έγιναν δύο λάθη. Σεβαστό. Έχει καταγραφεί αυτό από την παράταξή σας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Την Παρασκευή δώδεκα η ώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα εκπρόσωπό σας. 

Δ.Σ. : Ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Παρασκευή δώδεκα η ώρα, στο γραφείο μου... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ δεν,... κάθε μέρα σε Επιτροπές... Εμείς έχουμε καταθέσει θέση, η θέση 

μπορεί να... νομικά. Δεν θα καταλήξουμε πουθενά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να προτείνετε άλλον;  

Δ.Σ. : Αυτά που λέει τώρα ο κ. Δήμαρχος, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτά που 

λέει... συμφωνώ με τις ενέργειες, αλλά θα έπρεπε να το ωριμάσει πιο μπροστά να γίνουν όλα 

αυτά...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όλα έγιναν, όλα έγιναν, όλα. Λοιπόν... Δώδεκα η ώρα... γραφείο μου και όλα 

θα...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τα παιδιά των αποχών... Κύριε Πρόεδρε και εσύ... σε τραβάει ο Δήμαρχος... σε 

τραβάει ο Δήμαρχος...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε παρακαλώ... 



 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, δώδεκα η ώρα στο γραφείο μου την Παρασκευή. ...Και οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες και οι συμπολίτες μας... φέρτε τους δικηγόρους...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία ή ο κ. Γάτσιος ή ο κ. Χουρουζίδης. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 46/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ανταλλαγής τμήματος αγροτικής οδού με τμήμα αγροτεμαχίου 

ιδιοκτησίας κ. Ιωαννίδη Σπυρίδωνα στο αγρόκτημα Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο όγδοο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγκριση ανταλλαγής 

τμήματος αγροτικής οδού με τμήμα αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας κ. Ιωαννίδη Σπυρίδωνα στο 

αγρόκτημα Σερρών.  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι ένα θέμα το οποίο... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Έχω ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Εισηγητής ο κ. Μυστακίδης, να εισηγηθεί το θέμα και μετά οι 

ερωτήσεις. Κύριε Μυστακίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για την ανταλλαγή ενός τμήματος από το 3559 

τεμάχιο, εμβαδού 600 περίπου μέτρων, τώρα θα σας πω πόσο ακριβώς είναι, 636 τετραγωνικών, 

το οποίο συνορεύει με το αγροτεμάχιο του ενδιαφερομένου, με ένα τμήμα εμβαδού 1.000 

μέτρων, το οποίο ήτανε ένας ανενεργός δρόμος επί χρόνια ολόκληρα και από ότι γνωμάτευσε 

και δικηγόρος του Δήμου, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, μπορεί να θεωρείται ιδιωτική περιουσία 

του Δήμου και μπορεί να ανταλλαγεί με το τμήμα αυτό που λέμε των 636 τετραγωνικών και να 

λειτουργήσει ως ένας δρόμους που θα εξυπηρετεί καλύτερα την περιοχή και λόγω του ότι 

προκύπτει κάποια διαφορά, δηλαδή αυτό που παίρνει ο ιδιοκτήτης έχει μεγαλύτερη αξία από 

αυτό που μας δίνει, το υπόλοιπο ποσόν έκανε πρόταση να διαμορφώσει αυτόν το δρόμο, να τον 

διαμορφώσει έτσι, να τον διαστρώσει, να τον διανοίξει, να τον στρώσουν αμμοχάλικα... ούτως 

ώστε να είναι προσβάσιμος για να εξυπηρετείται καλύτερα η περιοχή, δηλαδή να καλύψει το 

υπόλοιπο ποσόν με την εργασία του. Εμείς εισηγούμαστε και το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής 

Κοινότητας Σερρών, εισηγήθηκε θετικά και εμείς εισηγούμαστε αυτήν την ανταλλαγή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο ερώτηση, άλλος συνάδελφος;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Πρώτον να κάνω μία παρατήρηση, έχει συσταθεί μία Επιτροπή και θέλω να ξέρω 

όπως ο κ. Δινάκης προηγουμένως αν υπάρχει αυτή ή δεν υπάρχει, γιατί για το συγκεκριμένο 

ζήτημα δεν έχουν αποφανθεί, ενδεχομένως δεν θα είχαμε ούτε ερωτήματα, ούτε τίποτα. Πρώτο 

αυτό. Δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο, σίγουρα το γνωρίζει αυτό, αυτός ο δρόμο 

ς που καταργείται ουσιαστικά, είναι από διανομή ο δρόμος; Και αν είναι από διανομή, αν 

ρωτήθηκε η Τοπογραφική Υπηρεσία του Δήμου, αν ξέρετε... Τοπογραφική Υπηρεσία και αν 

μπορούν να ακυρώσουν και ένα τρίτο, τα αγροτεμάχια βλέπω ένθεν και ένθεν αυτού του 

δρόμου, του κατηργημένου, είναι σε ένα νοικοκύρη; Γιατί αν είναι σε διαφορετικούς έχουμε 

πρόβλημα, δεν μπορεί να καταργηθεί ο δρόμος. 

Δ.Σ. : Σε έναν είναι. 

Δ.Σ. : Σε έναν είναι, αυτός τα αγόρασε όλα εκεί πέρα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Και αν πουληθούνε; 

Δ.Σ. :Ποιά; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Αν αύριο ένα κομμάτι πουληθεί;... Ξαναλέω, αν πουληθεί κάποτε ένα κομμάτι, πώς 

θα πηγαίνει εκεί ο ιδιοκτήτης; Ο δρόμος έγινε για αυτήν τη δουλειά... 



 

Δ.Σ. : Το δρόμο... τίποτα... έχει δρόμο... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Είναι του ιδίου ιδιοκτήτη... για το άλλο θέμα... δεν φαίνεται σους χάρτες 

διανομής, δεν φαίνεται ως δρόμος, αλλά επειδή κυκλοφορούν για πενήντα χρόνια, θεωρείται ότι 

ήταν ένας δρόμος ανενεργός και στη συνέχεια καταλήφθηκε και επειδή χρόνια ολόκληρα το 

1946, μέχρι το 1945 το κατείχε ο ιδιοκτήτης, θεωρείται ότι καταργήθηκε ο δρόμος. Άτυπο 

ήτανε, ένας άτυπος δρόμος κατεχόμενος. Και αν... το σκέφτομαι, γιατί μπορεί να έχει 

υποθηκευμένο ένα κομμάτι, το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα αγροτεμάχια, αυτοτελή, έχουνε 

δρόμους...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Καταρχήν εκεί, κ. Αντιδήμαρχε,  δεν έχει πλέον δρόμο... ρέμα...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δίπλα στο ρέμα έχει... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Φαίνεται να είναι από διανομή... Τέλος πάντων, δεν έχουμε αντίρρηση, μία 

παρατήρηση μόνο, κ. Στεργίου σε εσάς πρέπει να πω...  

Δ.Σ. : Το συζητήσαμε στην Επιτροπή... αν πουλήσει κομμάτι... πλαγιά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο τώρα να συντονιστούμε να μην κάνουμε διάλογο... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Νομίζω ότι πηγαίνει με.. τετραγωνικό... 

Δ.Σ. : Αν δηλαδή πουλούσε ένα κομμάτι... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Από την εμπειρία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, ο κ. Κατιρτζόγλου έχει το λόγο... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Από την εμπειρία... Λοιπόν, από την εμπειρία, αποφάσεις δικαστηρίων οδηγούνται 

στο αντίθετο αποτέλεσμα... συμπέρασμα από ότι έχουμε εμείς εδώ... πράξεις... θεωρώ ότι δεν 

μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα... αντίθετο... δρόμοι δεν μπορούν... περιουσία.. ιδιωτική 

περιουσία.  

Δ.Σ. : Λοιπόν, ο Νομικός του Δήμου λέει το εξής. Στην προκειμένη περίπτωση... ανταλλαγή και 

τα λοιπά, είναι παλιός αγροτικός δρόμος ο οποίος περιήλθε σε αχρηστία πάνω από πενήντα έτη 

και συνεπώς αποτελεί μέρος της ιδιωτικής περιουσίας του Δήμου, αυτό το κάνει το Υπουργείο 

Συγκοινωνιών λέει, εννοεί Γεωργίας, του έτους 1960... δεν υπάρχει δρόμος μεταξύ των 

αγροτεμαχίων αυτών καθόσον πριν από τα μέσα του Φεβρουαρίου του 1946, δηλαδή πριν την 

ισχύ του Αστικού Κώδικα... από δύο γενεές ανθρώπων, εκ των οποίων η κάθε μια περιελάμβανε 

σαράντα έτη με την ανοχή των... οπότε κατέστη κοινόχρηστος...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Αυτή είναι η πάγια, αυτή είναι η πάγια ατάκα που βάζουμε όταν θέλουμε να 

νομιμοποιήσουμε τα... Λοιπόν, ποιός πρέπει να αποφανθεί;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η Κυρία Τζίγκα.   

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Δικαστήριο; Άστο αυτό το... Και η κα. Τζίγκα με ποιά κριτήρια... μπήκε στην 

υπόθεση για να βγάλει συμπέρασμα; Δηλαδή αυτή είναι η πάγια αιτιολογία που βάζουνε όταν 

θέλουν να οδηγηθούνε στο συμπέρασμα το συγκεκριμένο. Αλλά σας λέω ότι αυτό πρέπει να 

εγκριθεί από δικαστήριο για να γίνει. Και τα δικαστήρια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν... 

Κάτι τέτοιο. Αυτό σας λέω, να το ξέρετε.  

Δ.Σ. : Αν επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε. Μόνο που δεν υπάρχει, ο αγροτικός δρόμος πρέπει να 

φαίνεται χαρακτηρισμένος πάνω στους χάρτες. Δεν υπάρχει. Άρα...  

Δ.Σ. : Υπάρχει, υπάρχει. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Διανομή... 

Δ.Σ. : Μια στιγμή... 

Δ.Σ. : ...Μόνος...  

Δ.Σ. : Μια στιγμή. Άλλο πράγμα είναι... μια στιγμή. Άλλο πράγμα είναι να αποτυπωθεί ο 

δρόμος και άλλο πράγμα να είναι χαρακτηρισμένος αγροτικός δρόμος, να προϋπάρχει, δηλαδή 

αν στο κράτος το 1910 δεν υπήρχε δρόμος, το αν περπατήθηκε και αποτυπώθηκε δρόμος, δεν 

σημαίνει ότι είναι αγροτικός δρόμος. Αυτή είναι η διαφορά... Δεν... Δεν είναι.. .Αγροτικός 

δρόμος πρέπει να προϋπήρχε, αυτό λέω... Το να μην υπάρχει σε ένα χάρτη ένας δρόμος,... και 

υπάρχει ένας δρόμος. Δεν σημαίνει ότι ήταν αγροτικός δρόμος. 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό να δούμε και το χάρτη... 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζητώ από το Σώμα και μισή ώρα παράταση για να τελειώσουνε τα θέματα... 

Λοιπόν. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία... Σε ψηφοφορία...  

Δ.Σ. : Ή έτσι ή αλλιώς...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μία πρόταση; Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μία 

πρόταση;  

Δ.Σ. : Ο δρόμος είναι ευθεία... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν... Συγγνώμη λίγο... Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μία ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, λίγη ησυχία... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κάνουμε μία διαπαραταξιακή για να μην έχουμε αυτά. Δεν είναι δυνατόν, 

μετά από τόσες ώρες, τώρα να ψάχνουμε χάρτες, άρα λοιπόν, αποσύρετε και αυτό το θέμα, να 

γίνει σωστά έτσι όπως είπαμε, να περνάει από διαπαραταξιακής, εκεί να ψάχνουμε τους χάρτες 

και να ερχόμαστε για αυτόν το λόγο δεν το κάναμε αυτό; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Έχει ξαναμπεί στο Συμβούλιο και το μόνο που έλειπε ήταν η απόφαση του 

Τοπικού Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό ξαναήρθε, λόγω του ότι... διαπαραταξιακές... έρχεται τελευταίο, το 

καταλάβατε;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ό,τι κενό υπάρχει, βάζεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι έτσι δηλαδή η διαπαραταξιακή... Εξάλλου... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μα τέσσερα θέματα δεν σας... ότι καινούργιο μπαίνει... πάει στην 

διαπαραταξιακή... αυτό ήταν παλιό και έλειπε μόνο η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία συνάδελφοι. Ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κ. Σταυρόπουλε... τι θέλετε; Όχι. Η κα. Αρναούτογλου. Ναι, ναι, ναι, ναι, 

κ. Δούκα; Κύριε Στεργίου; Ναι, ναι. 

ΙΝΤΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Ίντος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Παρών, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρών ο κ. Μηλίδης.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου.  

Δ.Σ. : Όχι, επειδή φαίνεται ως αγροτικός. Αν μας πείτε ότι δεν είναι αγροτικός δρόμος από 

διανομή, ναι... Αν είναι όμως, δεν μπορεί να τύχει εγκρίσεως αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... Ναι. Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 47/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τροποποιημένης μελέτης του έργου: «Εργασίες οδοστρωσίας έτους 

2013». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο ένατο θέμα, έγκριση τροποποιημένης μελέτης του έργου εργασίες 

οδοστρωσίας έτους 2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;   

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 48/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή τσιμεντόδρομου στον οικισμό Χιονοχωρίου του Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο θέμα, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου κατασκευή τσιμεντόδρομου στον οικισμό Χιονοχωρίου του Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στο 

εξωτερικό κατά το έτος 2013. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο θέμα, έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού 

στο εξωτερικό κατά το έτος 2013. Ομόφωνα ναι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ομόφωνα ναι, μια πρόταση να κάνω... χωρίς τοποθέτηση. Κύριε Αντιδήμαρχε, 

συμφωνώ με όλα αυτά ναι, δείξτε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή προτάσεις όπου πηγαίνετε, για 

το εξωτερικό που είναι ένας τουρισμός στον οποίο δεν έχουμε απευθυνθεί, επειδή πάμε σε 

πόλεις, πάμε εδώ, πάμε εκεί, επειδή δεν θέλω να λέτε ότι δεν κάνουμε μια πρόταση, μια... Είναι 

σημαντικός ο... τουρισμός. Κατεβαίνουν λεωφορεία ολόκληρα, όπου...έχουν να δουν πολλά και 

αξιόλογα πράγματα τα σχολεία. Είναι πρόταση, κύριε...     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο θέμα, και τελευταίο, έγκριση μετακίνησης... 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, για το προηγούμενο, να κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Η πρόταση της παράταξης είναι να μην πηγαίνει ο κ. Αντιδήμαρχος πάντα μόνος, πρέπει 

να πηγαίνει και κάποιος από την Αντιπολίτευση. Από την ευρύτερη Αντιπολίτευση. Και νομίζω 

πρέπει να γίνει. 

Δ.Σ. : Αν υπάρχει δυνατότητα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν υπάρχει δυνατότητα, βεβαίως και πρέπει...  

Δ.Σ. : ...Με τον κ. Χουρουζίδη. 

Δ.Σ. : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Το είχα συζητήσει και με τον κ. Χουρουζίδη αυτό το πράγμα... Αν υπάρχει δυνατότητα να 

κάνω εισήγηση θα το έλεγα, σίγουρα... Τουλάχιστον στις εκθέσεις που θα έχουμε περίπτερο, 

εκεί πρέπει σίγουρα να είναι κάποιοι, ένας-δύο πόσοι θα είναι, Σόφια και Νις Σερβίας. Που είναι 

και κοντά και θα έχουμε και περίπτερο και θα βοηθήσουν κιόλας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΠΡΑΚ. 2/4/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και 

Αγροτικής Οικονομίας κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, κατά το μήνα Φεβρουάριο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και δωδέκατο θέμα, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, κατά το μήνα Φεβρουάριο. 

Εδώ έχει να σας πει ότι το θέμα... 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αποσύρεται, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για τους γεωτεχνικούς 

στη Θεσσαλονίκη, εμείς δηλώσαμε ενδιαφέρον να πάω εγώ με τους τρεις γεωτεχνικούς αλλά 

μετά μάθαμε ότι η κάθε συμμετοχή θέλει 500€ και αποσύρθηκε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και δεν τα διαθέτει.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέλος Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                    

         

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                       ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

                                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

                                                                                       ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


