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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 06/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 6η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2013, 

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

ύστερα από την αριθμ. 6/28-02-2013 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 38, δηλαδή: 
 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

              

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αγοραστός Αγοραστός 

6. Αραμπατζής Θεόδωρος   

7. Αρναούτογλου Φωτεινή   

8. Γαλάνης Στέργιος 

9. Γάτσιος Αθανάσιος 

10. Γκότσης Ηλίας 

11. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

12. Δημητρίου Ευστράτιος 

13. Δήμου Ιωάννης 

14. Δούκας Γεώργιος 

15. Δρίγκα Χρυσούλα 

16. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

17. Θεοχάρης Μιχαήλ 

18. Ίντος Δημήτριος 

19. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

 

20. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21. Μερετούδης Δημήτριος 

22. Μηλίδης Θεόδωρος 

23. Μοσχολιός Ζωγράφος 

24. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

25. Μπόικος Αθανάσιος 

26. Μυστακίδης Παύλος 

27. Νιζάμης Δημήτριος 

28. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

29. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

30. Σούζας Ζαχαρίας 

31. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

32. Στεργίου Νικόλαος 

33. Τατούδης Παναγιώτης  

34. Φωτιάδης Στέφανος 

35. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

36. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

37. Χράπας Παντελής 

38. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αναστασιάδης Αντώνιος 

2. Αποστολίδου Ραχήλ 

3. Βαλτσάνης Δημήτριος. 

 

  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 και Πολατίδου Γεσθημανή. 2 



 

 

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

Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα 

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

         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπιτζίδου Σοφία και Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την 

ορυζοκαλλιέργεια αγροκτήματος Καπετάν Μητρούση έτους 2013.  

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος επέστρεψε στη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 12ου θέματος. 

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια συζήτησης του 6ου προ ημερησίας διάταξης θέματος. 

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Δήμου ως προς το άρθρο 37, 

πίνακας 5Γ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.        

 

 ΘΕΜΑ 2ο :  Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής 

εργασιών και υπηρεσιών που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2013.        

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την 

παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την 

Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βισαλτίας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.     

  

 ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση μνημονίων ενεργειών σχεδιασμού και δράσης της πολιτικής 

προστασίας του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

την εκδήλωση πυρκαγιών - χιονοπτώσεων - παγετών - πλημμυρών 

και σεισμικών φαινομένων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση κατάργησης παγίου τέλους ακινήτων του πρώην Δήμου 

Σκουτάρεως. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 2η επίσκεψη μελέτης στο 

πλαίσιο του Π.Ε. 4 Ανάλυση καλών πρακτικών, ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και εμπειριών του έργου: «Ενεργειακή αποδοτικότητα 

στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές» (ENCLOSE).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών: 

α) γραφικής ύλης, έτους 2013, 

β) χαρτιού για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, plotters του 

Δήμου έτους 2013 και 

γ) εντύπων, έτους 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

  

  



 

  ΘΕΜΑ 8ο :  Ψήφιση πιστώσεων για το έτος 2013.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 ΘΕΜΑ 9ο :  Ψήφιση πίστωσης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Σερρών και της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την υγειονομική ταφή 

των απορριμμάτων του Δήμου μας στον Χ.Υ.Τ.  Ν. Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.          

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση προμήθειας: 

α) δάφνινων στεφανιών και ηχητικής κάλυψης παρελάσεως για την 

25η Μαρτίου 2013, ημέρα Εθνικής Επετείου  και 

β) τεντόπανου για την εξέδρα των επισήμων των παρελάσεων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013, για: 

α) οφειλές έτους 2012 του Δήμου Σερρών που αφορούν έξοδα 

μετακίνησης υπαλλήλων και διάφορες προμήθειες, στα πλαίσια του 

προγράμματος «FOREST CITIES», 

β) την οφειλή παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης των 

εργασιών της Διεπιστημονικής ομάδας έργου κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δήμου Σερρών, 

γ) τις εργασίες μόνωσης στο 4ο Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο και Δημ. 

Σχολείο Καλών Δένδρων, 

δ) την εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου: «Αρδευτικά έργα 

Κοινότητας Άνω Βροντούς», 

ε) την εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου: «Εφαρμογή σχεδίου 

πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής», έτους 2012, 

στ) την οφειλή συντήρησης τριών (3) ανελκυστήρων στο 

κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ  και 

ζ) την οφειλή παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το πρόγραμμα της 

Κ.Π. INTERREG IV C PIMMS TRANSFER. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

ΘΕΜΑ 12ο :  Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με 

βάση τις υπ' αριθμ. 3/2013, 4/2013 και 5/2013 αποφάσεις της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

ΘΕΜΑ 13ο :  Αποποίηση εκποιηθέντος οικοπέδου στην Ορεινή και επιστροφή 

καταβληθέντος τιμήματος. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 3525 και 3526 

αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας σχετικά με την εκμίσθωση 

ισογείου καταστήματος επί την οδού Θέμιδος 2, κληροδοτήματος 

Αποστολίδη. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση της 

κ. Παπαδοπούλου Ειρήνης. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.        

 

ΘΕΜΑ 17ο :  Σχετικά με σύναψη δανείου 2.000.000,00 € για την αποπεράτωση του 

κολυμβητηρίου του Αθλητικού Πάρκου.  

Εισηγητές: O κ. Δήμαρχος και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«Αποκατάσταση - συντήρηση τοπικού δικτύου άρδευσης Κ. 

Μητρούση». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση συνέχισης του έργου: «Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 

2012» και ψήφιση υπολειπόμενης πίστωσης για το έτος 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λευκώνα». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

 

ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τις 19 

Φεβρουαρίου 2013.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου μας. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

 α) του κ. Δημάρχου, για τους μήνες Δεκέμβριο 2012, Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2013, 

β) του αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στέργιου για τους μήνες Νοέμβριο-

Δεκέμβριο 2012, 

γ) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου για τον μήνα Ιανουάριο 

2013   και 

δ) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, για τον μήνα 

Δεκέμβριο 2012. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 
 

 

 

 

 

 



 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας… Σας παρακαλώ… Για να ξεκινήσουμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο… Ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.. Θα παρακαλούσα τη γραμματέα να ανοίξει λίγο τα 

μικρόφωνα… Λοιπόν. Αυτή η ανακοίνωση έρχεται από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκότση Ηλία, 

το θέμα είναι επανεξέταση του καθεστώτος στάθμευσης γύρω από την περιοχή του Δικαστικού 

Μεγάρου. Κύριε Πρόεδρε, με τις αστικές αναπλάσεις, οι θέσεις στάθμευσης έχουν μειωθεί κατά 

πολύ, με αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας να κάνουν αγώνα για να βρουν μια θέση. Πιστεύω ότι 

γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο υπάρχει πολύς χώρος, που τον εκμεταλλεύονται οι δικαστικοί 

υπάλληλοι. Πρόκειται για μια άνιση μεταχείριση, διότι με αυτό το σκεπτικό αν οι υπάλληλοι 

κάθε υπηρεσίας έχουν το δικό τους χώρο στάθμευσης.. ναι, όχι περισσότερο, γιατί αρχίζει και 

μικροφωνίζει… τότε οι συμπολίτες μας δεν θα πρέπει καν… δεν θα πρέπει καν να έχουν το δικό 

τους αυτοκίνητο γιατί δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να το σταθμεύουν πουθενά. Για αυτούς τους 

λόγους, κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς στάθμευσης γύρω από την 

περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου. Με τιμή, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Γκότσης.  

Δ.Σ. : …Μισό λεπτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Εν μια νυκτί πήραμε μια απόφαση εμείς… το πρωτοκόλλησα… για να κάνει, για να το δει 

το θέμα, εν μια νυκτί βάλαμε πινακίδες και από πίσω από τα Δικαστήρια και μπροστά, ενώ η 

απόφαση λέει για τρία μπροστά, για τρεις θέσεις στάθμευσης του Εισαγγελέα και του Προέδρου, 

είναι από το περίπτερο… μέχρι το Μασούτη, μέχρι εκεί λοιπόν είναι κατειλημμένο και από πίσω 

τα ίδια και διαμαρτύρονται όλοι οι κάτοικοι, αλλά είναι άνισο αυτό δηλαδή και έγινε και ένα 

επεισόδιο χθες-προχθές, δικό μας είναι το μέρος… πρέπει να φύγεις… Θα πρέπει να εξεταστεί 

αυτό το θέμα και ο κύριος… πει δίκιο έχεις, πότε τις βάλανε τις πινακίδες; Δεν ήξερε ότι 

μπήκανε πινακίδες από τη μια πλευρά και από την άλλη. Λοιπόν. Και σε τι εποχή βρισκόμαστε; 

Σε εποχή που δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η πολυτέλεια, αν και η Εφορία θέλει… να φέρνουν τα 

αμάξια τους, αν και οι δημοτικοί υπάλληλοι αν και όλοι οι υπάλληλοι, νομίζω ότι αυτό που 

περιγράφουμε σε λίγες γραμμές τα λέει όλα. Θα έρθει, θα έρθει ολοκληρωμένα από τον κ. 

Παπαδίκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Έχουμε κοντά μας αρκετούς από τους, μάλλον ένα τμήμα των κατοίκων 

της περιοχής της οδού Δυτικής Θράκης και όχι μόνο, είναι μία κίνηση δημοτών και ήρθανε 

απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο για μία σύντομη ενημέρωση του Σώματος σχετικά με το θέμα 

αυτό των βιοκλιματικών αναπλάσεων που πρόσφατα στο προηγούμενο Συμβούλιο είχαμε 

ψηφίσει. Λοιπόν, παρακαλώ τον εκπρόσωπο, τον κ. Μιχαλόπουλο Απόστολο, δίπλα σε ένα 

μικρόφωνο αν θέλετε καθίστε, κ. Μιχαλόπουλε, θα παρακαλούσα να σεβαστείτε το χρόνο, 

έχουμε αρκετά θέματα Εκτός Ημερήσιας, έτσι; Παρακαλώ. 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Εκπροσωπώ συγκεκριμένα τους κατοίκους της περιοχής που 

προβλέπεται να γίνει ανάπλαση και αρκετούς καταστηματάρχες. Το πρόβλημά μας δεν είναι η 

ανάπλαση, αντιθέτως, η περιοχή Παπανδρέου… είναι μια περιοχή η οποία εδώ και πολλά χρόνια 

για να σας πληροφορήσουμε, υποφέρει, έχει ανάγκη μιας περιβαλλοντικής ανάπλασης, οι 

περισσότεροι κάτοικοι το γνωρίζουμε στο πετσί μας και παρότι κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

μας είπαν ότι… θα αφήσουμε το αμάξι, τους πληροφορούμε ότι από χρόνια το κάνουμε, δεν το 

παίρνουμε, γιατί μετά δεν ξέρουμε πού να το βάλουμε και πότε. Το πρόβλημά μας είναι ότι 

θέλουμε την ανάπλαση, αλλά το σχέδιο που είδαμε, αυτό που κατατέθηκε κατά 1/1/2013 στην 

Επιτροπή Διαβούλευσης, έχει σημαντικότατα κενά, σημαντικότατες παραλείψεις, λάθη τα οποία 

θα θέλαμε, με μια διαβούλευση να τα συζητήσουμε, γιατί αγνοούμε πρώτον αν έχει γίνει μία 

πρόβλεψη το τι θα γίνουν αυτά τα αυτοκίνητα. Και δεν το λέμε μόνο και μόνο για τη δικιά μας 

βολή και για τη δικιά μας περιοχή. Σκεφτείτε τι θα γίνουν, όπως έχει γίνει και σε άλλες 

παρεμβάσεις μέσα στην πόλη, αν αυτά τα αμάξια φύγουν από την περιοχή Παπανδρέου… και 



 

 

πάνε στις διπλανές περιοχές. Ήδη βλέπω ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος… Είμαστε σε ένα 

αδιέξοδο. Υπάρχουνε λύσεις, υπάρχουνε, έχουμε προτάσεις τις οποίες έχουμε ενημερώσει ήδη 

και τις δημοτικές, τις περισσότερες δημοτικές παρατάξεις, θα ενημερώσουμε όσους θέλουν να 

ενημερωθούν περαιτέρω, υπάρχουνε λύσεις οι οποίες είναι σχετικά εύκολες, τα χρήματα του 

ΕΣΠΑ καλώς τα θέλετε σε μία τέτοια εποχή κρίσης, να τα πάρει η πόλη, αν μπορέσει να 

δημιουργήσει και θέσεις εργασίας ακόμα καλύτερα, αλλά να μην βασανίζει τους κατοίκους της. 

Έχουμε καταθέσει ή μάλλον σας δώσαμε, δεν ξέρω αν την πήρατε, μία μελέτη καθηγητών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που τις περιβαλλοντικές αλλαγές τις δίνουν πώς πρέπει να 

γίνονται. Δηλαδή πρώτο πράγμα πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ότι πρέπει, γίνονται για να 

διευκολυνθεί ο άνθρωπος. Και δείχνουν με κάποιους τρόπους πώς πρέπει να γίνουν. Βλέπουμε 

ότι έχουν παραληφθεί σημαντικότατα πράγματα σε αυτές τις προβλέψεις. Επίσης, δεν 

ενημερώθηκε από ό,τι ξέρω, μιλήσαμε χθες πάνω από μία ώρα με τον κ. Κεχαγιά, τον Πρόεδρο 

του Εμπορικού Συλλόγου, δεν ενημερώθηκαν οι Έμποροι. 

Δ.Σ. : Ο Εμπορικός Σύλλογος. 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι, ο Εμπορικός Σύλλογος. Από την στιγμή που μία τέτοια αλλαγή θα 

επηρεάσει και τους εμπόρους και από την στιγμή που σε μια τέτοια εποχή δεν θέλουμε να 

κλείσει καμία επιχείρηση, τουλάχιστον θα έπρεπε να ερωτηθούν για θέσεις φορτοεκφόρτωσης, 

για ωράρια φορτοεκφόρτωσης, ανάπτυξη μιας περιοχής δεν σημαίνει ότι έβαλα δυο κολωνάκια 

και δεν περνάνε τα αμάξια. Πολλές φορές να ξέρετε, το αναφέρουν οι καθηγητές του 

πανεπιστημίου, ότι αυτές οι περιβαλλοντικές αλλαγές ήπιας κυκλοφορίας μπορούν να 

δημιουργήσουν τα αντίθετα αποτελέσματα αν δεν γίνει σωστά. Μπορούν να αυξήσουν τα 

επίπεδα ήχου, να αυξήσουνε τους ρύπους. Εμείς το διευκρινίζουμε. Δεν είμαστε σε καμία 

περίπτωση αντίθετοι και θα κλείσω, δεν θα μπω σε άλλες λεπτομέρειες, για να μην σας φάω το 

χρόνο, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση αντίθετοι με την ανάπλαση, αλλά κάποια πράγματα 

έχουν μπει σε εντελώς λάθος βάση, θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να σας ρωτήσουμε, αν 

κάπου κάνουμε λάθος διορθώστε μας, αν κάπου κάποιος είναι πιο έμπειρος, ευπρόσδεκτό είναι. 

Αλλά σε τέτοιες εποχές, κάποιες αποφάσεις και κάποιες απόψεις που ακούσαμε ότι καλά, εμείς 

τώρα έχουμε ήδη αποφασίσει, με συγχωρείτε, δεν θα το δεχτούμε. Είμαστε αποφασισμένοι, 

ξέρουμε τα δικαιώματά μας και ξέρουμε πώς μπορούμε να τα υπερασπίσουμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία και εγώ ευχαριστώ για το χρόνο που τηρήσατε. Νομίζω από ότι μου 

αναφέρατε ότι θα έχετε μία συνάντηση τη Δευτέρα με τον Δήμαρχο και με άλλους διοικητικούς 

υπαλλήλους και όποιος θέλει και από την Αντιπολίτευση να συμμετέχει… έτσι… ναι. Νομίζω ο 

κ. Μιχαλόπουλος μίλησε με τον Δήμαρχο και… 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Η κυρία Αγιαννίδου συνεννοήθηκε με τον Δήμαρχο για… Δευτέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι ώρα έχετε το ραντεβού; Τι ώρα το κλείσατε; 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Δεν… είπαμε θα μιλήσουμε με τον κ. Ξηρογιάννη την Παρασκευή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ωραία... Αν είναι εδώ ο κ. Ξηρογιάννης, ας ενημερώσει τους επικεφαλής 

των παρατάξεων… Ωραία. Και πάμε σε ένα τρίτο, σε μία Τρίτη ανακοίνωση-ενημέρωση του 

Σώματος, σχετικά με ένα θέμα το οποίο απασχόλησε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μικροφωνίζει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κάποιος πρέπει να το ρυθμίσει… Λίγο χαμήλωσε την ένταση… Λοιπόν. 

Σχετικά με την ορυζοκαλλιέργεια Αγροκτήματος Καπετάν Μητρούση έτους 2013. Εδώ θέλω να 

τονίσω, πριν δώσω στον Αντιδήμαρχο τον κ. Γρηγοριάδη ως υπεύθυνο στον τομέα αγροτικής 

ανάπτυξης ο οποίος ια κάνει μία ενημέρωση Σώματος, εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι… δεν 

παίρνουμε αποφάσεις… παρακαλώ την ησυχία να την τηρούμε όλοι… αρμόδιο όργανο είναι 

όπως γνωρίζουμε όλοι το ΤΟΕΒ και το οποίο έχει Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά και θα δώσω 

αμέσως το λόγο στον κ. Γρηγοριάδη, για μία σύντομη και περιεκτική ενημέρωση του 

Σώματος…. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα γίνει μία 

ενημέρωση για το πρόβλημα που προέκυψε στο Αγρόκτημα Μητρουσίου μετά την απόφαση του 



 

ΤΟΕΒ για τον προσδιορισμό ζώνης ορυζοκαλλιέργειας. Κύριε Πρόεδρε, έχω πολλά χαρτιά, θα 

προσπαθήσω να είμαι σύντομος και περιεκτικός όσο γίνεται για να καταλάβει το Σώμα περί 

τίνος πρόκειται. Όπως είπε ο Πρόεδρος δεν μπορούμε να πάρουμε καμία απόφαση, δεν έχουμε 

αρμοδιότητα, παρόλο που ασκούμε εποπτεία στον ΤΟΕΒ, για αυτόν το λόγο θα σας παραθέσω 

μόνο τα στοιχεία που γνωρίζουμε εμείς εδώ και κάποιους μήνες, τα οποία, το οποίο πρόβλημα 

ταλανίζει την Τοπική Κοινότητα του Μητρουσίου, και καλό είναι να το μάθουμε όλοι μας. Το 

Νοέμβριο ανακοινώθηκε πως σε μια περιοχή συγκεκριμένη του Μητρουσίου στη διώρυγα 

Μητρουσίου, διώρυγα 8Δ και κάποιες περιοχές, θα σπαρούν ρύζια. Από εκεί και πέρα ήρθαν 

κάποιοι κάτοικοι σε μένα, αντιδρώντας, λέγοντας ότι δεν επιθυμούμε για συγκεκριμένους 

λόγους. Εγώ ρωτάω πόσοι είστε εσείς; Και μου λένε θα σας φέρουμε, κ. Αντιδήμαρχε, 

υπογραφές, είμαστε πάνω από το μισό. Στη συνέχεια γίνεται μία εξώδικη δήλωση προς τον 

ΤΟΕΒ, να προσβληθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να μην ισχύσει, στη συνέχεια εξετάστηκε αυτή 

από τον ΤΟΕΒ, ο ΤΟΕΒ εξέτασε τη διαμαρτυρία αυτή ογδόντα ένα κατοίκων της Τοπικής 

Κοινότητας Μητρουσίου και αποφάσισε πως θα γίνει η ορυζοκαλλιέργεια και δεν αλλάζει 

τίποτα. Στη συνέχεια οι κάτοικοι κάνουν την ένσταση προς εμάς, νομίζοντας πως εμείς 

μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα με μια απόφασή μας. Ρωτώντας την… που ήταν 

προϊσταμένη Υπηρεσία,… Νομαρχίες, μας παρέπεμψαν σε μία Επιτροπή στη Θεσσαλονίκη, 

στην Περιφέρεια, που λύνει αυτά τα θέματα. Παίρνω όλες τις υπογραφές και με κάποιο γεωπόνο 

και τα πηγαίνω εγώ ο ίδιος για να μην χρονοτριβούμε. Αφού αφήνουμε εκεί όλες αυτές τις 

υπογραφές για το αίτημα, μετά από κάποιο διάστημα τηλεφωνικά μας ενημερώνει η υπεύθυνη 

πως δεν είναι ούτε αυτοί υπεύθυνοι και υπεύθυνοι είναι μόνο για να… το πρόβλημα, μόνο τα 

δικαστήρια. Στη συνέχεια οι κάτοικοι που δεν θέλουν να γίνει ορυζοκαλλιέργεια, απευθύνθηκαν 

στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, πήραν μια γνωμάτευση, 

έναν άλλο έλεγχο που έστειλε το ΔΣ του ΤΟΕΒ λέει πως βάσει του Κανονισμού, εάν υπάρχει 

αντίθετη γνώμη και άποψη, αυτό θα λυθεί πλέον στα Διοικητικά Δικαστήρια. Υπάρχει μια 

ακόμη γνωμάτευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου μας, με κάποιες παραμέτρους, στη 

συνέχεια έρχεται το έγγραφο αυτό που περιμέναμε από την Περιφέρεια που λέει ότι δεν είμαστε 

εμείς υπεύθυνοι, στέλνω ένα έγγραφο στην Τοπική Κοινότητα του Μητρουσίου για να 

γνωμοδοτήσει λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των κατοίκων και του τοπικού Αγροτικού 

Συλλόγου, αμέσως μας απαντούν ότι εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να κάνουμε ο,τιδήποτε, στη 

συνέχεια λαμβάνουμε την απάντηση αυτή, από το τελευταίο έγγραφο που πιστεύω ότι πρέπει να 

ληφθεί υπόψη, τελειώνω, Πρόεδρε, είναι το εξής. Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2009, 

όπως σε κάποια περιοχή επρόκειτο πάλι να σπαρούν ρύζια, είχε γίνει ένσταση από κάποιον 

κάτοικο, διότι κοντά στα σπίτια, πολύ κοντά, επρόκειτο να σπαρούν τα ρύζια. Αυτή η ένσταση 

πέρασε από το ΔΣ του ΤΟΕΒ και όντως αυτή η περιοχή δεν έγινε ρύζια, λόγω αυτού του 

προβλήματος. Και σήμερα οι άνθρωποι αυτοί που δεν θέλουν να γίνουν ρύζια, υπαινίσσονται ότι 

είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν κοντά τα σπίτια τους και βάσει των γνωματεύσεων που έχουν 

από υγειονομικές επιτροπές ότι θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, κ. Πρόεδρε, για αυτό λοιπόν 

επιμένουν πως δεν πρέπει να σπαρούν τα ρύζια. Επίσης, επιμένουν και λένε ότι είναι η 

πλειοψηφία αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν. Εγώ παρότρυνα και το ΤΟΕΒ και αυτούς τους 

συμπολίτες μας οι οποίοι δεν θέλουν να σπαρούν ρύζια, να καθίσουν όμορφα και ωραία, να 

κάνουν μία καταμέτρηση, έτσι συμφωνήσαμε και με τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ, έτσι ώστε αν έστω 

και ένα στρέμμα υπέρ στο να σπαρούν, να γίνει, αν έστω και ένα στρέμμα είναι παρών αυτοί 

που δεν θέλουν, επίσης να μην γίνει. Τουλάχιστον για φέτος και του χρόνου μπορούν να κάνουν 

μια Γενική Συνέλευση στο χωριό και να αποφασίσουν με την πλειοψηφία. Εμείς δεν θέλουμε να 

πάρουμε το μέρος κανενός, δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, θέλουμε αντικειμενικά να κάνουμε 

αυτήν την ενημέρωση, να καταθέσουμε τα στοιχεία που έχουμε, μόνο ο ΤΟΕΒ μπορεί να πάρει 

αυτήν την απόφαση και αν μετά τη Γενική Συνέλευση δεν συμφωνούν οι κάτοικοι οι οποίοι δεν 

θέλουν, τότε μπορούν να πάνε να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια. Αν υπάρχει κάποια 

ερώτηση ή αν κάτι μου διέφυγε… 



 

 

Δ.Σ. : Μπορούμε να κάνουμε μία τοποθέτηση… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Βεβαίως. Εγώ θα πρότεινα μία τοποθέτηση να κάνουν αυτοί που επιθυμούν 

και μία αυτοί που δεν επιθυμούν, για να ακούσει το Σώμα.  

Δ.Σ. : Καταρχάς επειδή όλοι οι αρχηγοί είναι ενήμεροι για το θέμα, θα ήθελα να ακούσω μία 

άποψη και των υπολοίπων αρχηγών γύρω από το θέμα. Να μας πουν ποια είναι η άποψή τους… 

Δ.Σ. : Εσείς ακούσατε άποψη μέχρι τώρα; 

Δ.Σ. : Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν θα σχολιάσω.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… Κύριε… Κύριε… Κύριε Γάτσιο, κ. Γκότση, σας παρακαλώ πολύ… 

Μία ερώτηση θέλει να κάνει ο κ. Αγοραστός, ο Δημοτικός Σύμβουλος, προς τον Αντιδήμαρχο. 

Δ.Σ. : Κύριε Γάτσιο… 

Δ.Σ. : Και εγώ θέλω να κάνω. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και εγώ θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία… Κύκλος ερωτήσεων, παρακαλώ... Κάποιες απορίες… Προσέξτε… Το 

θέμα… Το θέμα… Είναι… Συνάδελφοι θα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Το θέμα δεν είναι 

προς ψήφιση, ούτε ψήφισμα θα βγάλουμε, ούτε τοποθετήσεις θα κάνουμε, ούτε θα χωρίσουμε το 

χωριό στα δύο, έτσι; Είναι αρμοδιότητα… Μισό λεπτό, κ. Αγοραστέ. Όπως τόνισε ο 

Αντιδήμαρχος είναι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ, έτσι; Αυτό έχει την 

αρμοδιότητα, άσχετα αν βρίσκεται υπό την σκέπη του Δήμου, εντάξει;… Αυτό δεν έχει 

σημασία. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Εντάξει; Και κλείνω εδώ το θέμα. Ερωτήσεις 

αν θέλετε διευκρινιστικές πάνω σε αυτά που ανέφερε… 

Δ.Σ. : …Εγώ, κ. Πρόεδρε, δεν κατάλαβα ακριβώς τα επιχειρήματα που ανέφερε των 

διαφωνούντων. Δηλαδή… 

Δ.Σ. : Για αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, θα σας δώσω το λόγο… 

Δ.Σ. : …Έχουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταρχάς θα μιλάτε όλοι μαζί; 

Δ.Σ. : Έχουμε, έχουμε ένα μέλος εδώ… θα βγει μπροστά να τα πει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Θα του δοθεί ο λόγος… 

Δ.Σ. : …Δεν λύνεται, εντάξει;… Μέλος, να τα πει, να τελειώνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι… αν και προηγείστε… τον μη αιρετό… 

θέλετε να κάνουν μία σύντομη τοποθέτηση οι κύριοι; …Μητρούση; Και μετά ότι δεν έχει 

ξεκαθαριστεί… Μπράβο, ωραία… Λοιπόν… Περιμένετε, κ. Γκότση, σας παρακαλώ… 

Περιμένετε… Υπέρ, κατά, διά, αφήστε το… Λοιπόν. Κύριε… πλησιάστε δίπλα σε ένα 

μικρόφωνο… Εκεί, καθίστε εκεί που κάθισε και ο κ. Μιχαλόπουλος… Σύντομος σας παρακαλώ 

και περιεκτικός.   

Δ.Σ. : Καταρχάς υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι ο ΤΟΕΒ πήρε μια απόφαση 

πάρα πολύ καθυστερημένα, οπότε η παραγωγή, καλλιεργήσαμε άλλου είδους καλλιέργειες, όπως 

είναι τριφύλλια, σιτηρά και τα λοιπά και έτσι δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα, είναι λογικό να 

διαφωνούμε να γίνουν ρύζια στην περιοχή, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι δίπλα στον 

οικισμό, σε απόσταση αναπνοής, γύρω στα τριάντα μέτρα, υπάρχει πρόβλημα και σας έδειξε ο κ. 

Αντιδήμαρχος ότι υπήρχε από τον ΤΟΕΒ απόφαση το 2009, με αίτηση δική μου και κάποιων 

άλλων κατοίκων στην Κοινότητα Άνω Καμήλας, κάναμε αίτηση να κοπούν τα ρύζια γιατί ήταν 

δίπλα στον οικισμό. Ο ΤΟΕΒ αποφάσισε ότι λόγω του ότι τα ρύζια είναι δίπλα στον οικισμό, 

δεν θα μπούνε ρύζια, τα έκοψε επ’ αορίστου. Γιατί δεν ισχύει και σήμερα; Οι ίδιοι άνθρωποι 

ήταν στη διοίκηση και τότε, οι ίδιοι άνθρωποι είναι και σήμερα στη διοίκηση. Απλά τότε ο 

Πρόεδρος ήταν μέλος και ένα μέλος ήταν Πρόεδρος. Ίδιοι άνθρωποι αποφάσιζαν και τότε, ίδιοι 

άνθρωποι αποφασίζουν και σήμερα. Πού βασίστηκαν και πήραν μια απόφαση… εφόσον μας 

είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους Νομοθεσία; Και σήμερα παίρνουν μία άλλη απόφαση. 

Είναι ηθικό το ζήτημα, για αυτό ζητήσαμε εμείς να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο μία απόφαση, 

ηθική. Όχι κυρίως  για  να βάλει προς συμμόρφωση το ΤΟΕΒ. Ηθική, απέναντι στους ίδιους 



 

τους κατοίκους. Δεν μπορεί το ΤΟΕΒ να παίρνει μία απόφαση το 2009 ότι λόγω του ότι η 

καλλιέργεια είναι δίπλα στα σπίτια και… και τους κατοίκους και τα σπίτια και σήμερα ας πούμε 

να παίρνει μια άλλου είδους απόφαση. Πρέπει να πάρετε και εσείς μία απόφαση εδώ, να 

αποφασίσετε τελικά τι θα ισχύει. Και αν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε συνέχεια στα δικαστήρια 

για μία τέτοια δουλειά. Στον Κανονισμό… πρώτα από όλα η οποία υπογράφηκε από τον 

Αντιδήμαρχο, υπάρχει το εξής. Ακόμη και αν υπήρχε περιορισμός, για να γίνουν ρύζια, θα 

πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι οι παραγωγοί εκεί, να υπογράψουν, να συμφωνήσουν και 

αναλόγως με την πλειοψηφία να σπαρούν. Ούτε αυτό γίνεται. Δηλαδή παραβιάζονται τα πάντα. 

Εμείς ζητάμε ηθική απόφαση να πάρετε, όχι να τους συμμορφώσετε. Όχι να τους πείσετε 

δηλαδή. Ηθικά. Να πείτε ότι είμαστε κατά των παράνομων αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΤΟΕΒ. Δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Από εκεί και πέρα 

μπορεί να κινηθούμε και δικαστικά. Όμως εσείς έχετε χρέος ως Δημοτικό Συμβούλιο να πάρετε 

μία ειδική απόφαση. Αυτά είχα να πω. Δεν θέλω να πω περισσότερα, να μην σας κουράσω…. 

Έτσι; Μπορώ να πω πάρα πολλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις και να κλείσουμε το θέμα… 

Υπάρχει κάποιος… Σηκωθείτε, κύριε… να καθίσει ο επόμενος ομιλητής… Πώς λέγεστε; 

Δ.Σ. :  …Γιάννης… Μην μου αλλάξετε το επίθετο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριε… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ζητούμε συγγνώμη γιατί καθυστερήσαμε 

λίγο, αλλά θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι αυτοί την στιγμή και ο επτά αντιπρόσωποι του 

Μητρουσίου οι οποίοι πρότειναν για την περιοχή ρυζοκαλλιέργειας με ομόφωνη απόφαση 

βρίσκονται εδώ. Γνωρίζετε πολύ καλά, δεν θα σας κουράσω με πολλά, και δεν θα μπω στη 

διαδικασία, ούτε νομικοί είμαστε, αυτά τα έχουν αναλάβει δικηγόροι. Όταν το 99% των 

αγροτών σήμερα, λόγω πετρελαίου δεν ξέρει τι να σπείρει, μιλάμε για μια καλλιέργεια με 

μηδενικό κόστος πετρελαίου, αναρωτιόμαστε για μικροσυμφέροντα… 

Δ.Σ. : …Δέκα μέτρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ… Ακούστε, κύριε… 

Δ.Σ. : …Σιτάρι… 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, συγγνώμη... πολλά... Συγγνώμη... 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει... 

Δ.Σ. : Εσείς... πενήντα μέτρα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ ηρεμήστε... να σέβεστε... σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

Δ.Σ. : ...Όλοι ανεύθυνοι είμαστε σε αυτό το κράτος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Κύριε συμπολίτη... κύριε συμπολίτη...  

Δ.Σ. : Σας άκουσε το Σώμα... Κύριε Δήμου, σας παρακαλώ πολύ επιτέλους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε... Κύριε... ζητώ, ζητώ να μην καταχράστε… το χρόνο που δίνουμε σε έναν 

ομιλητή... 

Δ.Σ. : ...Αλλά αν λέγονται...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μιλήσει όμως και ο κύριος αυτός… 

Δ.Σ. : ...Μιλήσει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μας τιμά αυτό ρε παιδιά… Σας παρακαλώ πάρα πολύ… Επί της ουσίας... 

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ… 

Δ.Σ. : ...Δικές μου προθέσεις, είναι ένα θέμα που διχάζει εδώ και τέσσερις μήνες, ας λέω ότι 

υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των αντιπροσώπων του ΤΟΕΒ για την περιοχή, όσον αφορά 

γιατί ακούγονται πολλά, τη συγκεκριμένη περιοχή, ξαναμπήκαν στο παρελθόν ρύζια. Αλλά 

επειδή εμείς προβλέψαμε όντως κάποιοι άνθρωποι να πάθουν ζημιές, αφήσαμε απόσταση 

ασφαλείας τετρακόσια μέτρα εκεί. Από το δρόμο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ… Σεβαστείτε τον άνθρωπο που μιλάει… Γιάννη... 

συνέχισε… 



 

 

Δ.Σ. : Από την στιγμή που υπάρχουν υπογραφές, η πλειοψηφία αυτή ήταν η άποψη του 

Αγροτικού Συλλόγου. Αν υπάρχει έστω και 51% που θέλει ρύζια, να μπούνε ρύζια. Αν δεν 

υπάρχει αυτό, να μην μπούνε ρύζια. Εμείς ακολουθούμε την πλειοψηφία εδώ και τέσσερις 

μήνες, σε μία αντιπαράθεση στείρα, σας λέω ότι και πολλοί παραγωγοί οι οποίοι είχαν τριφύλλι, 

γιατί αναφερθήκατε στις αποζημιώσεις, όντως έχον δίκιο και θα πρέπει να… αλλά δείτε και την 

άλλη πλευρά, πολλοί παραγωγοί, οι οποίοι είχαν τριφύλλια και λόγω ότι θα μπούνε ρύζια, έχουν 

καταστρέψει, έχουν χαλάσει τα στρέμματά τους. Ποιος θα τους αποζημιώσει αν δεν μπούνε; Για 

αυτό θέλουμε, ειδικά σε αυτές τις εποχές, που γνωρίζετε τι γίνεται στο πετρέλαιο και την 

καλλιέργεια, γιατί αν ρωτήσεις το 99% των αγροτών του χρόνου δεν ξέρει τι θα σπείρει, για 

αυτό έγιναν κάποιες κινητοποιήσεις, ζητάμε να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση της ορυζοκαλλιέργειας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν παίρνει αποφάσεις… 

Δ.Σ. : Δεν παίρνετε, το γνωρίζουμε,… ένα ψήφισμα όπως είπατε, όπως είπαν και οι 

προηγούμενοι συνάδελφοι, είναι ένα ψήφισμα συμπαράστασης ουσιαστικά. Είναι αρμοδιότητα 

του ΤΟΕΒ, το Διοικητικό Συμβούλιο σε δύο Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισε ομόφωνα για την 

ύπαρξη της ορυζοκαλλιέργειας στο Μητρούση, οι αντιπρόσωποι είναι θετικοί, ναι, βεβαίως, 

υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτές οι οποίες θα στερήσουν το 

μέλλον των παραγωγών από μία καλλιέργεια. Διώξαμε τη ντομάτα, διώξαμε τα αμπέλια, θα 

διώξουμε και τα ρύζια. Θα σπείρουμε μπαρμπούτσαλα στο τέλος. Εγώ τελείωσα. 

Δ.Σ. : Ωραία...    

Δ.Σ. : Γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν θέλετε να φωνάξετε περάστε έξω, σας παρακαλώ… Δεν είναι δυνατόν… 

Δεν είναι δυνατόν το Δημοτικό Συμβούλιο να ανέχεται τέτοιες φωνές… Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ…  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μπορώ; Μπορώ; Δυο λόγια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως… Βεβαίως… 

Δ.Σ. : …Θα έρθει να μου κάνει κουμάντο τώρα… 

Δ.Σ. : Κοιτάξτε, εγώ με ένα χαρτί ξεκίνησα και κοιτάξτε, Παναγιώτη, τα βλέπεις. Εδώ τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καθίστε, καθίστε… σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τον πλέον ήρεμο τρόπο, 

ενημερώστε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δ.Σ. : Βεβαίως να ενημερώσουμε και πρέπει να ενημερώσουμε… 17/12/2012…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάντε ησυχία, παρακαλώ... 

Δ.Σ. : ...Του χωριού από το ΤΟΕΒ, δίχως υπογραφή και δίχως σφραγίδα παρακαλώ, ενημέρωση 

ότι θα μπουν ρύζια. Δεν υπογράφει κανείς. Παραγωγοί δέκα περίπου στον αριθμό, πήγαμε στο 

ΤΟΕΒ να ρωτήσουμε τι γίνεται. Και μας λένε ότι στείλαμε ένα χαρτί ότι θέλουνε να μπουν 

ρύζια. Υπάρχει απόφαση; Όχι. Από εκεί και πέρα, ενημερώνω, ενημερώνω το ΤΟΕΒ ότι θα 

προχωρήσουμε σε υπογραφές. Παραγωγών που δεν επιθυμούν ορυζοκαλλιέργειες στο 

Μητρούση. Ξεκινάμε και μέσα σ πέντε ημέρες καταθέτουμε τις υπογραφές μας στο ΤΟΕΒ, με 

πρωτόκολλο. Απλά δεν γνωρίζαμε και πόσα ήταν τα στρέμματα στην περιοχή. Δεν το 

γνωρίζαμε. Ανταπαντούν το ΤΟΕΒ, μετά από μια εβδομάδα, μετά από τις υπογραφές μας, ξανά 

με χαρτί ότι τα στρέμματα είναι 1.322 στην περιοχή, πάλι δίχως σφραγίδα και υπογραφή. Μέχρι 

τώρα δεν υπάρχει απόφαση, κ. Πρόεδρε. Αφού είδαν τις υπογραφές μας και μαγείρεψαν την όλη 

διαδικασία, μας στέλνει ένα χαρτί το ΤΟΕΒ και μας λέει ότι στην περιοχή αυτή, ενώ εμείς 

μαζέψαμε υπογραφές, είχανε πάνω από 700 στρέμματα. Και μας λένε ότι τα στρέμματα που 

κάνετε, που μαζέψατε, είναι 541, άρα είστε μείον. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα προχωράμε στην 

εξώδικη διαμαρτυρία στο ΤΟΕΒ, 26 του μηνός. Τους καταθέτουμε την εξώδικη διαμαρτυρία. 26 

Νοεμβρίου παρακαλώ. 29 Νοεμβρίου, το ΤΟΕΒ άρον-άρον παίρνουν την απόφασή τους 29 

Νοεμβρίου, προσέξτε, από 17 στις 29, ότι θα γίνουν ρύζια. Συνεχίζουμε εμείς. Πηγαίνουμε στο 

ΤΟΕΒ, λέμε ότι θα υποβάλουμε έφεση. Μάλιστα εγώ προσωπικά ήρθα σε επαφή με τον 

Πρόεδρο του ΤΟΕΒ. Τον Κώστα το ξέρω το παιδί, είναι πολύ καλό παιδί και τον ρωτάω, 



 

Κώστα, οι υπογραφές μας είναι σωστές λέω. Μου λέει. Επιγραμματικά σας λέω. Θέλω να 

τσεκάρετε τις υπογραφές στην κατάσταση των κληροτεμαχίων. Και του λέω θέλω να μου δώσεις 

την κατάσταση με τα κληροτεμάχια της περιοχής από το ΤΟΕΒ. ...Είσαι υποχρεωμένος... 

κληροτεμάχια, πράγματι, είναι παραπάνω. Πήγαμε με έναν αγρότη την άλλη μέρα το πρωί και 

δεν μας επέτρεψε, συγγνώμη που το λέω, παιδιά, δεν μας επέτρεψε να μπούμε μέσα. Στο ΤΟΕΒ. 

Απλά μας έδωσε πάλι τις δικές τους υπογραφές, λέει κοιτάξτε λέει, αυτά είναι, δέστε συν-πλην, 

ωραία λέω, Κώστα εγώ λέω θα τη βρω την κατάσταση. Συνεχίζω, κ. Πρόεδρε. Πηγαίνω στην 

Τοπογραφική Υπηρεσία της Διευθύνσεως Γεωργίας. Παίρνω το χάρτη με τα κληροτεμάχια, όλα 

τα πάντα, την... πενήντα τέσσερα και το εξήντα δύο και φτιάχνω τα κληροτεμάχια που 

χρειάζονται και τα τσεκέρνω στις υπογραφές των παραγωγών. Ορίστε, εδώ είναι τα 

κληροτεμάχια, δέστε τι δουλειά κάναμε. Και αυτό το χαρτί, 12/12/2012, υποβάλουμε ένσταση 

στο ΤΟΕΒ, κατά της απόφασης. Έχουμε δικαίωμα. Λέει όχι την έφεση εδώ, προσέξτε, στο 

Δήμο. Στο Δήμο. Ρε παιδιά; Και στο Δήμο θα την πάμε. Λέω Κώστα δέστα σε παρακαλώ, μόλις 

είδε ο Κώστας λέει ωπ. Λέει Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κατέθεσε σε παρακαλώ την ένστασή σου. 

Και επιγραμματικά, θα σας φωνάξουμε μια επιτροπή τρία άτομα και από τη μία πλευρά και από 

την άλλη, να μετρήσουμε τις υπογραφές σας. Αν πράγματι είστε παραπάνω ή είστε λιγότεροι, ή 

θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Από τις 12/12. Τα καταθέσαμε στο ΤΟΕΒ και με τον κ. Γρηγοριάδη. 

Δεν μας φώναξαν. Δεν μας φώναξαν. Ο κ. Γρηγοριάδης όντως είναι αυτό που λέει, πήγε το 

φάκελο στην ΠΟΕΒ, κατέθεσε την ένσταση και πήρε απάντηση ότι δεν είναι αρμόδια Υπηρεσία 

αυτή. Το πήρε πρώτα το έγγραφο αυτό από το ΤΟΕΒ,... από το ΤΟΕΒ πρώτα και εγώ το έχω 

από το ΤΟΕΒ αυτό το έγγραφο και μετά το νέο έτος πήρε από την Υπηρεσία αυτή. Έχω δίκιο; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Πρώτα τηλεφωνικά και μετά... 

Δ.Σ. : Μπράβο. Μπράβο, σωστά. Από εκεί και πέρα, κ. Πρόεδρε, η άλλη πλευρά, αναλώθηκαν 

στο να πάνε να παίρνουν τις υπογραφές τις δικές μας, να μπαίνουν στα σπίτια των παραγωγών, 

για να αλλοιώσουν τις δικές μας τις υπογραφές. Όχι να μας φωνάξουν να μιλήσουμε, απλά να 

αλλοιώσουν τις υπογραφές. Και μάλιστα έχω εδώ πίσω, κάνα-δυο άτομα έχω, τα οποία γιατί 

υπέγραψες λέει; Γιατί δεν θέλω. Δεν θέλω λέει ρύζια και πάνε τώρα... στο άτομο αυτό... 

συγγνώμη, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Γιατί έχετε ξεπεράσει... 

Δ.Σ. : Τελειώνω, τελειώνω. Το άτομο αυτό, το άτομο αυτό έχει αρρώστους, κ. Πρόεδρε, στην 

περιοχή με άσθμα... στην περιοχή που θέλουν να βάλουν ορυζοκαλλιέργεια. Και το κερασάκι 

στην τούρτα είναι το τελευταίο χαρτί που σας ενημέρωσε ο κύριος... Πήγε έκανε δύο αιτήσεις. 

Ένα, μία αίτηση, να λάβουμε υπόψη, να πάρει μάλλον το καταστατικό του ΤΟΕΒ και τον 

Κανονισμό Άρδευσης, τα οποία τα αναγράφουν όλα μέσα και δεύτερη αίτηση είναι η απόφαση 

αυτή, η οποία βασίζεται σε Νόμους, κ. Πρόεδρε. Υπάρχει Νόμος. Δεν είναι δυνατόν τέσσερα 

σπίτια στην Άνω Καμήλα, στην Άνω Καμήλα και όλο το χωριό και όλοι να θέλουν ρύζια και τα 

τέσσερα σπίτια αυτά να σταματήσουν την ορυζοκαλλιέργεια. Εμείς, κ. Πρόεδρε, δεν θέλουμε να 

σταματήσει εντελώς η ορυζοκαλλιέργεια του Μητρούση. Αυτά ήταν μια αυθαίρετη απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ, αυθαίρετη απόφαση, έπρεπε, καταλήγει... έπρεπε να 

πάρει το ΤΟΕΒ να καλέσουν Γενική Συνέλευση, να δουν τι θέλει ο κόσμος, να ξεκινήσει νέα 

διαδικασία υπογραφών και από εκεί και πέρα ποιός θέλει και ποιός δεν θέλει. Αυτά τα πράγματα 

δεν γίναν, κ. Πρόεδρε. Δεν έγιναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε;  

Δ.Σ. : Τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιες απορίες... 

Δ.Σ. : Είναι και οι, είναι και οι κάτοικοι οι οποίοι θέλουν νομίζω... Είναι κάποιος που θέλει να... 

Δ.Σ. : Μίλησα. 

Δ.Σ. : Μίλησε... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, μπορούμε να θέσουμε άλλο ένα θέμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, όχι...  



 

 

Δ.Σ. : Ένα, ένα λεπτό θέλω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, όχι, κανένα άλλο θέμα, διότι θα βγούνε εκτός χρόνου και τα άλλα 

κατεπείγοντα θέματα τα οποία έχουμε, σας παρακαλώ πολύ.  

Δ.Σ. : Ένα λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, όχι, κανένα άλλο θέμα. Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Κλείστε το μικρόφωνο... 

Δ.Σ. : Απλά... απόφαση... συγκεκριμένη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιλήσατε... σας άκουσαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι... 

Δ.Σ. : ...Πρέπει να συμμορφωθούν με βάση το Καταστατικό και τον Κανονισμό...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Επί του θέματος... συνάδελφοι;... Ναι.  

Δ.Σ. : Ερώτηση όχι... τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις αν υπάρχουν.  

Δ.Σ. : Εγώ ήθελα να ρωτήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιός θέλει να ρωτήσει, συνάδελφοι; Για πέμπτη φορά το λέω. Ο κ. Μηλίδης, ο 

κ. Φωτιάδης, ο κ. Γκότσης, ο κ. Αγοραστός, ο κ. Χράπας και ο κ. Δινάκης. Κύριε Μηλίδη. Μην 

μιλάτε, σας παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πρώτον να ρωτήσω, επειδή ακούστηκαν οι απόψεις των κυρίων από... είναι να 

ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο, τον κ. Γρηγοριάδη, εάν κατά πόσο έχει γίνει τσεκάρισμα των 

υπογραφών και των τεμαχίων, διότι μια μεγάλη μερίδα ενός, μιας μεγάλης Κοινότητας του 

Δήμου μας, ταλανίζει την περιοχή εδώ και τέσσερις μήνες. Εάν το έχετε τσεκάρει εσείς και αν 

έχετε κάνει κάποια οποιαδήποτε παρέμβαση στο ΤΟΕΒ ή οπουδήποτε αλλού. Βεβαίως στο 

ΤΟΕΒ κάπου έμμεσα, διότι είναι και αναρμόδιο, δεν ξέρω γιατί είναι αναρμόδιο, πάντως κάπου 

το λέει... Α και κάτι άλλο, αν μπορεί να απαντήσει κάποιος από τους εκπροσώπους, για αυτό για 

τις αποζημιώσεις. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα και αν παραστεί ανάγκη να αποζημιωθούν, 

υπάρχει τέτοια δυνατότητα και μέσω τίνος; Του ΟΓΑ; Του ΕΛΓΑ; Ποιανού;  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Κύριε Μηλίδη, εμείς δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε... εγώ το πρότεινα 

πολλές φορές, μάρτυρες είναι και εδώ πέρα οι κύριοι στο ΤΟΕΒ, να καθίσουν η μία πλευρά, η 

δεύτερη πλευρά και αν θέλουν εν ίδει διαιτησίας να είμαστε και εμείς... το πρότεινα πάρα 

πολλές φορές. Έστω και ένα στρέμμα από εδώ θα γίνει αυτό, έστω και ένα στρέμμα από εκεί, θα 

γίνει αυτό.  

Δ.Σ. : Ποιοί δεν το αποδέχτηκαν όμως;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ μην παρεκτρέπεστε... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Το πρότεινα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ μην παρεμβαίνετε...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όπως και σήμερα κάλεσα το ΤΟΕΒ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορεί να παρεμβαίνετε όταν μιλάει ένας άνθρωπος... Σας παρακαλώ πολύ.  

Δ.Σ. : Να ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιοί δεν προήλθαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν ξαναδιακόψετε, σταματάμε το θέμα 

και περνάμε στα επόμενα. Δεν σέβεστε κάποια πράγματα εδώ μέσα. 

Δ.Σ. : Πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσαμε με τις διευκρινίσεις. Αν χρειαστεί, θα σας δώσουμε το λόγο για 

διευκρινιστική απάντηση. Λοιπόν. Ο κ. Φωτιάδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Να απαντήσω μόνο, με διέκοψε. Πρότεινα και τον ΤΟΕΒ και τους κυρίους. 

Οι κύριοι ήταν διατεθειμένοι να γίνει καταμέτρηση. Ο ΤΟΕΒ μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίθηκε 

στο να καλέσει κάποιους ανθρώπους να γίνει καταμέτρηση. Όπως εμείς... 

Δ.Σ. : ...Αυτή η καταμέτρηση... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ορίστε; 

Δ.Σ. : ...Πρέπει να γίνει... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όπως επίσης τους κάλεσα και σήμερα, δεν βρίσκω κανέναν εδώ να πάρει το 

λόγο... 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εδώ μέσα, να μην κάνουμε διάλογο... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Έχω καλέσει και τον ΤΟΕΒ απόψε και δεν βλέπω κάποιον να 

παραβρίσκεται... 

Δ.Σ. : Το Διοικητικό του ΤΟΕΒ... το Διοικητικό του ΤΟΕΒ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε... σας παρακαλώ, δεν είναι καφενείο εδώ πέρα... Σεβαστείτε κάποια 

πράγματα...  

Δ.Σ. : ...Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αν είναι εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ να τον ακούσουμε... Αν είναι... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αν υπάρχει μέλος να τον ακούσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ;  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αν υπάρχει... 

Δ.Σ. : Να πει... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ : ...Από το ΤΟΕΒ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι ιδιότητα έχετε στο ΤΟΕΒ;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ : Αντιπρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αντιπρόεδρος. Είστε επίσημα σταλμένος από το ΤΟΕΒ; 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ : Ναι και είμαι και μέσα στο επταμελές... αντιπροσώπων... 

διοικητικό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πώς λέγεστε;... Μάλιστα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ : Μάλιστα. Λοιπόν. Όσο για τον κύριο που είπε από σπίτι σε σπίτι, 

μάλλον ο κύριος... έτρεχε από σπίτι σε σπίτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Δεν θα πάμε πίσω, σας παρακαλώ πολύ. Δώστε απάντηση... τίποτε 

άλλο... τίποτε άλλο. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ : Μια απάντηση, μια απάντηση θα δώσω. Έστειλα στον κ. Μίχου 

επιστολή και τον λέει για μία ζώνη και δεύτερη ζώνη, πού μπορώ να τραβηχτώ για να μην έχουν 

πρόβλημα τα σπίτια; Και την είδε ο κ. Μίχος την απόφαση, μπορεί να σας την παρουσιάσει ότι 

είναι γύρω στα τριακόσια-τετρακόσια μέτρα η απόσταση, το κανάλι για να μην υπάρχει με τα 

σπίτια πρόβλημα. Και... υπάρχει απόφαση να γίνουν τα ρύζια...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Από ποιό πλαίσιο Νομοθετικό προκύπτει ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα, όταν 

εσείς είστε ο καθ' ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος με εποπτεία στον συγκεκριμένο τομέα και 

βεβαίως σαφέστατη αρμοδιότητά σας και από την εντολή που πήρατε από τον Δήμαρχο, είναι... 

η λειτουργία, αλλά και ο Νόμος σας καθιστά υπεύθυνο και ελέγχων ελεγκτή του ΤΟΕΒ, του 

φορέα αυτού. Όταν ο ίδιος ο ΤΟΕΒ έστειλε σε εσάς και ζήτησε την άποψή σας και θεώρησε 

δηλαδή και το ίδιο όργανο ότι εσείς είστε ο αρμόδιος, γιατί σήμερα δεν έχετε εισήγηση; Ποιός 

είναι ο... ποιό είναι το πλαίσιο που σας κωλύει; Το δεύτερο είναι επίσης συναφές και δεν μπορεί 

να έρχεστε εδώ χωρίς εισήγηση και άποψη, αυτά που μας δώσατε εδώ σήμερα γιατί δεν μας 

διευκολύνετε με μία εισήγηση; Υπήρχε μια ανακοίνωση, δεύτερη ανακοίνωση, τέσσερις μήνες, 

κ. Αντιδήμαρχε. Τέσσερις μήνες. Αφήνετε τις τοπικές κοινωνίες να σπαράσσονται. Γιατί δεν 

πήγατε επί τόπου; Βεβαίως και έχετε αρμοδιότητα. Επί τόπου να τους καλέσετε τους μεν και 

τους δε. Και ποιό είναι το απλό; Να εφαρμοστεί το Καταστατικό και ο Κανονισμός. Και οι δύο 

το δέχτηκαν. Και οι δύο το... Βάζετε κάτω τα στρέμματα, επί τόπου σε μία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, κ. Φωτιάδη... πάρα πολύ, δεν είναι ερώτηση αυτή, κ. Φωτιάδη... Δεν 

είναι ερώτηση... Σας παρακαλώ πολύ, κατ' επανάληψη το κάνετε και με αναγκάζετε να σας 

διακόψω. Η ερώτησή σας.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η ερώτησή μου... Η ερώτησή μου είναι... Η ερώτησή μου είναι, γιατί δεν 

τελέσατε το στοιχειώδη αυτό το πρώτο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Στοπ, μέχρι εκεί. Απαντήστε. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Αυτό που λέτε, κ. Φωτιάδη... 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ακούσετε την απάντηση. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πριν ολοκληρώσω, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μα δεν ολοκλήρωσα αυτό που ήταν το στοιχειώδες, ήθελα να διευκρινίσω ποιό 

και λέτε να κάνω την ερώτηση. Η πρώτη ήτανε ποιό είναι το πλαίσιο και η δεύτερη είναι το 

πρώτο και το στοιχειώδες είναι γιατί δεν... πλειοψηφία... Καταστατικού...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ :  Κύριε Φωτιάδη εγώ δεν... χαϊδέψω αυτιά, να ξέρετε... Κύριε Μίχο... Σας 

είπα από την πρώτη μέρα να έρθω στο χωριό ή όχι; Από την πρώτη μέρα.   

ΜΙΧΟΣ : Βεβαίως, βεβαίως.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Και τι μου είπατε; Κύριε Αντιδήμαρχε... Σημαίνει, ότι την πρώτη μέρα 

ήθελα να έρθω. Πάει αυτό. Δεν αφήνω να σπαράζεται το χωριό. Δεν αφήνω. Για αυτό φέρνουμε 

το θέμα όπως το φέρνουμε. Εσείς ήρθατε να πάρετε απόφαση σήμερα; Υπέρ ή κατά; Δεν 

μπορούμε, δεν δικαιούμαστε, από το Νόμο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Από πού προκύπτει... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Και η Περιφέρεια το λέει καθαρά... και η Περιφέρεια το λέει καθαρά και ο 

Κανονισμός του ΤΟΕΒ... Θα σου το δώσω... Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δύναται να 

προσβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος εντός πέντε, διαγωγής... 

κατά του ΤΟΕΒ, ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Εσείς νομίζετε ότι επίτηδες αφήνουμε 

εδώ τέσσερις μήνες να σπαράζονται; Ξέρετε ότι κάθε δεύτερη μέρα... κάθε μέρα είμαι σε επαφή 

με τους κυρίους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε... εξηγήσαμε το θέμα αυτό. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Να απαντήσω στον κ. Φωτιάδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος.  

Δ.Σ. : Ο κ. Χράπας... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Δεν απάντησε στη δεύτερη ερώτηση. Ξέρετε ποιοί έχουν την πλειοψηφία; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Δεν μπορώ να ξέρω, το ανέφερα. Τους κάλεσα πολλές φορές. Ακόμη και 

αύριο αν θέλουν και οι δύο πλευρές, να γίνει καταμέτρηση.  

Δ.Σ. : Να ρωτήσω, ερώτηση, κ. Αντιδήμαρχε;  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, όχι, βάσει Κανονισμού απαγορεύεται. Σεβαστείτε τον Κανονισμό. Είτε 

είστε αιρετοί είτε... Σας παρακαλώ, κ. Χράπα... θα σταματήσει το θέμα εδώ, να ξέρετε... 

παρέμβαση το θέμα κλείνει εδώ, κύριοι συνάδελφοι. 

ΧΡΑΠΑΣ : Εγώ θέλω να ρωτήσω... ΤΟΕΒ... θέλουν και δεν θέλουν και στον κ. Αντιδήμαρχο. 

Τελικά οι περισσότεροι θέλουν να σπαρθούν ρύζια ή δεν θέλουνε; Δεύτερον, αυτοί που... 

περισσότερα στρέμματα ή τα λιγότερα; Και τρίτον, δεν πρέπει να λάβουμε πρώτα-πρώτα το 

αίτημα των κατοίκων που είναι περίοικοι στην περιοχή που θα γίνει ορυζώνας; Και τι λέει η 

Νομοθεσία; Πόσα μέτρα μακριά πρέπει να είναι ο ορυζώνας; Εγώ... και όποτε έρχονται οι 

ορυζώνες δίπλα στο χωριό έχουμε σημαντικό πρόβλημα κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά έχουμε 

πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι εμείς... αυτά δεν πρέπει αν τα κοιτάξουμε πρώτα;... Αλλά παρόλα 

αυτά, όπως είπατε και πριν, μόνο μια γνωμάτευση κάνουμε εμείς και να προσπαθήσουμε να 

πείσουμε το ΤΟΕΒ ότι ξέρετε; Εμείς λέμε να κάνετε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, κ. Χράπα, την κάνατε, σύντομος σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Πλατειάζετε. Πλατειάζετε. Μονίμως πλατειάζετε με τις ερωτήσεις. Είναι δυνατόν; Να κάνετε 

τοποθετήσεις στο φινάλε; Μα πόσες φορές πρέπει να λειτουργήσουμε εδώ μέσα;  

ΧΡΑΠΑΣ : Ερώτηση κάνω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ήταν ερώτηση αυτή.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Να απαντήσω. Ήδη έχει απαντηθεί, δεν ξέρω όλα τα στρέμματα... κάνει 

πρόταση πολλές φορές, δεν μπορούν να καταμετρηθούν... δεν θα κάτσω ένα-ένα να τα δω εγώ 

ρε παιδιά... δεν είμαι αρμόδιος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση... Πήρατε απάντηση... την πήρατε την απάντηση.   



 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε εγώ καλύφθηκα, όσον αφορά τα μέτρα του τελευταίου 

στρέμματος ρυζιού από την κατοικία. Την πήρα την απάντηση, είπανε τριακόσια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακόσια μέτρα.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος; Κύριε Αγοραστέ... Εάν συνεχίσετε θα διακοπεί το θέμα για πάντα. 

Ήδη προκαλέσατε αρκετά, σας παρακαλώ πάρα πολύ... Κύριε Αγοραστέ...  

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω μια ερώτηση σε εσάς. Από την στιγμή που ήσασταν 

γνώστης του γεγονότος ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε απόφαση ούτε να κάνουμε το 

δικαστήριο εδώ μέσα, γιατί το φέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διότι, κ. Αγοραστέ, δεν διαβάζετε ούτε τον Κανονισμό λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, έρχεται προς ενημέρωση του 

Σώματος το θέμα... Το ζητήσανε και άλλοι... Το ζητήσανε και άλλοι. Επιτέλους. Μετά από 

τριακόσια συμβούλια, να απαντάμε... να απαντάμε σε... σε ερωτήσεις... 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : ...Σύμφωνα με αυτά που μου είπατε εσείς... Αρμοδιότητα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιτέλους, πρέπει να καταλάβετε... 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : ...Τα Προ Ημερησίας σας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Θα το δείτε. 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Έτσι; Γιατί σε λίγο τελειώνει η ώρα μας.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την ερώτησή σας... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ερώτησή μου είναι η εξής, αν... ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μόνο ερώτηση. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα... το θέμα είναι αποκλειστικά στη δυνατότητα των κατοίκων 

μεταξύ τους και με το ΤΟΕΒ. Τίποτε άλλο. Και επειδή υπηρέτησα και στο... τα ΤΟΕΒ, μόνο 

εκεί θα βρούμε τη λύση και πουθενά αλλού. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό δεν ήταν ερώτηση, κ. Αντιπρόεδρε. Για πολλοστή φορά εδώ πρέπει να 

ξεκαθαρίσουμε ποιές είναι οι ερωτήσεις, ποιές είναι οι τοποθετήσεις. Σας παρακαλώ πολύ. 

Λοιπόν. Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί επί του θέματος; Λοιπόν. ΜΕ ολιγόλεπτη τοποθέτηση... 

και θα παρακαλούσα επειδή πρέπει να τρέξουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για τα 

κατεπείγοντα θέματα που έχουμε, δίλεπτα στον καθένα. Ο κ. Μηλίδης. Η κα. Σαραντίδου, ο κ. 

Φωτιάδης, ο κ. Μπόικος και ο κ. Νιζάμης. Και θα κλείσουμε εδώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα για τους κατοίκους του 

Μητρουσίου, πιστεύω ότι δεν έγιναν όπως έπρεπε όλες οι ενέργειες και από πλευράς Δήμου και 

αρμόδιου Αντιδημάρχου και επειδή ο χρόνος των καλλιεργειών που θα μπούνε νέες 

καλλιέργειες πλησιάζει πάρα πολύ, αύριο κιόλας, αύριο κιόλας θα πρέπει να αναλάβει 

πρωτοβουλία ο κ. Αντιδήμαρχος, ώστε να καταγραφούν επακριβώς τα στρέμματα και να παρθεί 

μια δίκαια λύση. Αυτό και αυτό θα προτείνουμε και στο ΤΟΕΒ, που λέμε ότι είναι... ο ΤΟΕΒ 

και τα λοιπά. Εγώ θα πω το εξής, κ. Αντιδήμαρχε... μην με διακόπτετε. Ο Δήμος είναι η μάνα 

που αγκαλιάζει όλους τους δημότες, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ακόμη και να μην είναι 

νομικά ή οτιδήποτε άλλο υπεύθυνοι, είναι υπεύθυνοι ώστε να είναι δίκαια έναντι των δημοτών... 

γνωμοδότηση. Και νομίζω... από τις εισηγήσεις εδώ των κυρίων του Μητρουσίου. Και των 

άλλων κατοίκων της περιοχής. Θέλω να πω δηλαδή, αύριο, σας παρακαλώ πολύ, επειδή θα 

πρέπει να σπείρουν, να αγοράσουν τα στρέμματα και το ξέρω κιόλας σε ένα μήνα σε ενάμιση 

μήνα πρέπει να αρχίσει η σπορά, γιατί θα πρέπει να βγάλουν κάποια άλλα που έχουν σπείρει. 

Σας παρακαλώ πολύ. Ενεργήστε ως Αρχή η οποία προστατεύει τους δημότες. Αυτό είναι το 

κυρίαρχο όργανο. Μην κολλάμε... στο γράμμα του Νόμου. Δώστε μια γνωμοδότηση και 

επομένως να κινητοποιήσουμε τους μηχανισμούς αυτούς που θα πάρουν την απόφαση. Εμείς σε 

τέτοιες είδους παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες θα είμαστε αρωγοί. Ευχαριστώ πολύ, τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ευχαριστώ πολύ. Με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου, όταν υπάρχουν είκοσι πέντε δημότες για θέμα τους, υποχρεούμαστε σε απόφαση. 

Το άρθρο 5, κ. Πρόεδρε, να σημειωθεί, παράγραφος 6 και 7 μας επιβάλλει. Συνεπώς τούτοι οι 

άνθρωποι εδώ δεν μπορούν να απωθούνται και να λέμε και να λέτε εσείς ότι δεν έχουμε 

αρμοδιότητα. Έχουμε και παραέχουμε. Άρθρο 5, παράγραφος 6. Άρα λοιπόν, κ. Πρόεδρε, 

πρόταση. Να ελέγξετε το πενήντα συν ένα στρέμμα. Να ελέγξετε περιβαλλοντικά τη συνάφεια 

με τη γειτνίαση. Να ελέγξετε την επικινδυνότητα διότι έχουμε και τα σχέδια που θα ψηφίσουμε 

και να μας φέρετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και, κ. Πρόεδρε, πότε είναι; Μπορείτε να 

μας πείτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την επόμενη Τετάρτη...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ωραία, πολύ κοντά, να μας φέρετε εισήγηση αν αυτές οι τρεις παράμετροι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ θα επιμείνω, κ. Φωτιάδη, στο γεγονός, διακόπτω τον Αντιδήμαρχο, θα 

επιμένω στο γεγονός ότι είναι αναρμόδιο αυτήν την στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει 

απόφαση σύμφωνα με το άρθρο που αναφέρατε, έτσι;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να το διαβάσουμε, κ. Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πενήντα φορές να το διαβάσουμε δεν θα καταλήξουμε πουθενά, διότι το θέμα 

άπτεται της αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, έτσι έκανα την 

εισαγωγή και είπα να έρθει το θέμα προς ενημέρωση. Δεν άπτεται θέμα τέτοιου είδους του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι; Σας παρακαλώ λοιπόν. Λοιπόν. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Και τα ξαναλέμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το έχω ψάξει πανταχόθεν το θέμα. Λοιπόν... Ο επόμενος, είναι ο κ. Μπόικος. 

Παρακαλώ, κ. Μπόικο... Όσο το δυνατόν πιο σύντομα...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Νομίζω ότι για την αποψινή αναταραχή, κ. Πρόεδρε, ακέραιη την ευθύνη τη 

φέρετε εσείς. Τελευταία στιγμή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καμία αναταραχή. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Έγινε μια αναταραχή. Λοιπόν. Είναι αναρμόδιο λέει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τόσους μήνες, κ. Πρόεδρε, από τα τέλη Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με τα χαρτιά και αυτά που 

ακούσαμε, ως τώρα παίζουμε τραμπάλα. Είμαστε, δεν είμαστε αρμόδιοι. Αν τελικά δεν είμαστε 

γιατί δεν το λέγατε στους ανθρώπους από την πρώτη στιγμή για να μην μας ταλαιπωρεί το 

ζήτημα; Λοιπόν. Συνιστά απαράδεκτη φυγομαχία αυτό το πράγμα, εμείς ως Δημοτικό 

Συμβούλιο πρέπει να πάρουμε θέση, διότι είναι και αίτημα περισσότερων από είκοσι πέντε 

κατοίκων. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Λέτε δεν είμαστε αρμόδιοι. Και είπατε εσείς, κ. 

Πρόεδρε, σημείωσα τα λόγια σας επακριβώς, το θέμα δεν είναι προς ψήφιση, δεν θα βγάλουμε 

ψήφισμα. Γιατί να μην βγάλουμε; Για το ΤΕΙ πώς βγάζουμε ψήφισμα; Από ό,τι ξέρω, για τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς όμως βγάλαμε 

ψήφισμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ψήφισμα συμπαράστασης...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Αφήστε τα αυτά. Στη μια περίπτωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ούτε απόφαση, ούτε ψήφισμα, κ. Μπόικο... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Είμαστε αρμόδιοι όταν βγάλαμε ψήφισμα για το ΤΕΙ και δεν βγάλαμε για τώρα; 

Αφήστε με να ολοκληρώσω για να μην χάνουμε πολύ χρόνο όπως λέτε. Με ποιά λογική; Επίσης 

διάβασα όλα τα έντυπα μέσα και των κατοίκων, που καθιστούν υπεύθυνο και λένε ότι θα 

ζητήσουν αποζημίωση από το ΔΣ του ΤΟΕΒ, εάν πάθουν ζημιά τα σπίτια μας από την υγρασία, 

αν εστίες μόλυνσης κουνουπιών και τα λοιπά. Και υπάρχει μία απόφαση, εγώ έμεινα έτσι μετά 

από Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ, όταν τη διάβασα και δεν... καμιά ευθύνη αλλά ευθύνη 

παίρνουν λέει ατομικά αυτοί που θα καλλιεργήσουν τα ρύζια. Συγγνώμη, λέμε εδώ ότι αρμόδιο 

είναι το ΤΟΕΒ, αλλά εάν προκύψει από την απόφαση του ΤΟΕΒ συνέπειες άσχημες, αρνητικές, 

το ΤΟΕΒ θα βγάλει την ουρά του απέξω και θα πει μην ζητάτε από εμάς αποζημίωση αλλά 

ψάξτε αυτούς που ατομικά καλλιεργούν τα ρύζια; Τι απόφαση είναι αυτή; Λοιπόν. Η γνώμη μου 



 

είναι και κάτι άλλο, επειδή πολύ ειπώθηκε πόσοι είναι από εδώ και πόσοι είναι από εκεί, οι 

κάτοικοι λένε ότι είναι πλειοψηφία, το ΤΟΕΒ λέει ότι δεν είναι, εγώ θέτω το εξής. Από την 

στιγμή που μπαίνει ζήτημα ασφάλειας των κατοικιών από την υγρασία και ζήτημα υγείας, για 

μένα και για τη Διάβαση Πεζών, το κυρίαρχο ζήτημα είναι αυτό, δεν είναι ποιός έχει την 

πλειοψηφία. Και εγώ θεωρώ ότι μπορούμε και πρέπει να πάρουμε απόφαση και προτείνω η 

απόφασή μας να είναι όπως ζητάνε οι κάτοικοι, να μην γίνουν εκεί ορυζοκαλλιέργειες. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. Κυρία Σαραντίδου, ένα δίλεπτο και σε εσάς.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Απόφαση... θέμα... ψήφισμα του ΤΕΙ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει καμία σχέση το ΤΕΙ με το θέμα ενός χωριού που υπάρχουν στη μέση 

κάτοικοι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θέμα αρμοδιότητας θέσατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το ΤΕΙ είναι τελείως διαφορετικό θέμα, κ. Μπόικο και μην δημιουργείτε θέμα.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν. Εκτός από τον κ. Μπόικο κανένας δεν πήρε θέση... κανένας. Όλοι 

είναι και από εδώ και από εκεί και πατάνε σε δύο βάρκες. Καταρχήν εγώ μόλις άκουσα την 

περίπτωση, είπα ότι δεν είναι δικαστήριο το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει. Ούτε 

έχουμε τα στρέμματα για να δούμε, αν ήταν έπρεπε να μας τα παρουσιάσετε, τα στρέμματα 

εσείς, να πείτε ότι το ΤΟΕΒ λέει τα στρέμματα που θέλουν ρύζια είναι τόσα στον αριθμό, τα 

στρέμματα που δεν θέλουν ρύζια είναι τόσα. Και να ακούσουμε και τις δύο τις απόψεις για να 

ξέρουμε τι γίνεται με τα στρέμματα. Δεν ξέρω, ακούμε από εδώ ακούμε και από εκεί. Εν πάση 

περιπτώσει, δεν είμαστε δικαστήριο. Αλλά βγήκαν και κάποια άλλα πράγματα από εδώ. Γιατί 

και από τις συζητήσεις που κάναμε. Οι κάτοικοι ανησυχούν γιατί υπάρχει ένα δίκτυο εκεί που 

είναι απαρχαιωμένο. Και επόμενο είναι οι κάτοικοι που έχουν σπίτια κοντά, να ανησυχούνε ότι 

μπορεί να φέρουν καταστροφές τα ρύζια στα σπίτια τους. Και πολύ δικαιολογημένα. Άρα 

λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να δούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, τι θα γίνει με τα δίκτυα. Θα 

συντηρήσουμε δίκτυα; Θα κάνουμε ενέργειες να συντηρηθούν; Ποιοί είναι υπεύθυνοι; Θα το 

βάλουμε αυτό μπροστά; Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι υπάρχουν 

κάποιες καλλιέργειες. Κάποιοι έχουν τριφύλλια και δεν μπορούν να τα βγάλουν γιατί τα 

τριφύλλια θα αποδώσουν τώρα, κάποιοι... τα τριφύλλια και δεν ξέρουν πώς θα πάρουν 

αποζημίωση. Αν θα μπουν ρύζια ή όχι ή αν δεν θα μπουν ρύζια, που ήδη ξερίζωσαν τα 

τριφύλλια τους. Άρα λοιπόν το δεύτερο που πρέπει να δούμε είναι αυτοί οι άνθρωποι είτε έτσι 

είτε αλλιώς, πρέπει να πάρουν αποζημιώσεις. Αν αποφασιστεί δηλαδή αυτό. Αυτοί που έβγαλαν 

τα τριφύλλια, αυτοί που έχουν τα τριφύλλια, πρέπει να πάρουν αποζημιώσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας, κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Πάρα πολύ σύντομη. Εν πάση περιπτώσει, εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν 

είναι δικαστήριο και επειδή αυτά θα ξεδιαλυθούν στις Τοπικές Κοινότητες. Και ειλικρινά και η 

Τοπική Κοινότητα δεν μπορεί να βγάζει ένα χαρτί εγώ δεν είμαι αρμόδια και οι κάτοικοι... της 

Κοινότητάς μου να πάνε να πνιγούν και να μαχαιρωθούν μεταξύ τους. Δεν είναι λογικά 

πράγματα αυτή. Θα μαζευτούν και έπρεπε το ΤΟΕΒ να τους καλέσει όλους, να τα βάλει κάτω  

όλα που είναι το καθ' ύλην αρμόδιο και ας είναι μπροστά και ο Αντιδήμαρχος γιατί και ο 

Αντιδήμαρχος πρέπει να έχει λόγο σε όλα αυτά, είναι, έχουν καταργηθεί οι Διευθύνσεις 

Γεωργίας και πλέον υπάρχει μόνο η Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά πάμε στην 

Περιφέρεια, άρα όλα αυτά πρέπει να μπούνε στο τραπέζι, να αποφασιστεί εκεί πέρα και όχι 

εμείς να θέλουμε τώρα να αποφασίσουμε ποιοί έχουν δίκιο. Γιατί...; Και οι δύο... κάνουν... 

αυτήν την στιγμή. Και οι δύο νοιάζονται για τις παραγωγές τους και τι θα κάνουμε τώρα 

δηλαδή; Πώς θα αποφασίσουμε; Άρα λοιπόν την Τοπική Κοινότητα να αποφασιστούν να 

ληφθούν πόσα είναι τα στρέμματα, χωρίς καβγάδες, χωρίς φασαρίες και να έρθουν εδώ πέρα. 

Αλλά πρέπει να δούμε αυτά που είπαμε πιο μπροστά. Το απαρχαιωμένο δίκτυο, τις 

αποζημιώσεις και όλα αυτά...    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δινάκη. 



 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στην τοποθέτησή μου 

θέλω να πω το εξής. Ειλικρινά γνωρίζω, γνωρίζω πολύ καλά ότι το πρόβλημα είναι στον ΤΟΕΒ 

και σε κανέναν άλλον. Έπρεπε ο ΤΟΕΒ να πάρει πρωτοβουλία ή πρέπει να πάρει πρωτοβουλία 

έστω και σήμερα, δεν είναι αργά, να μαζέψει τους κατοίκους να δούνε πόσα στρέμματα έχουν οι 

μεν και οι δε και το πολύ-πολύ να έχουμε εμείς μια εποπτεία με τον Αντιδήμαρχο ή με μία 

επιτροπή που μπορεί να ορίσει ο Δήμαρχος ή το Προεδρείο γενικότερα. Αυτή είναι η ουσία του 

θέματος. Αν δεν τα βρούνε αυτοί μεταξύ τους για τους χι λόγους, μετά είναι το Ειρηνοδικείο. 

Και ότι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως, είναι έτοιμο όμως, να κρατήσει 

μια, αυτή, μια... ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα κλείνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και μπαίνουμε, θέλετε να πείτε 

κάτι, Αντιδήμαρχε; Νομίζω ότι το θέμα... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Εντάξει... Ειπώθηκε πολλές φορές για την καταμέτρηση. Και στην 

πρωτολογία μου είπα, πρόταση ήταν να καταμετρηθούν. Το να λέμε ξανά τα ίδια και τα ίδια δεν 

ωφελεί νομίζω... Κυρία Σαραντίδου... Κυρία Σαραντίδου... Σας παρακαλώ... Κυρία 

Σαραντίδου...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ολοκληρώστε για να πάμε στα θέματα... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Θα ξαναπροτείνω στον ΤΟΕΒ να γίνει καταμέτρηση. Δεν είναι δυνατόν να 

την κάνω εγώ την καταμέτρηση... Να φέρω την κα. Σαραντίδου...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ... Υπό την εποπτεία του 

Αντιδημάρχου... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Πρότεινα πολλές φορές... παρουσία της Δημοτικής Αρχής να γίνει 

καταμέτρηση... Πολλές φορές το πρότεινα... 

Δ.Σ. : Στο ΤΟΕΒ; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Έχουμε και εμείς τοπογράφους...  

Δ.Σ. : Να δεσμευτεί τώρα... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είπα ότι αυτοί που έχουν τα τριφύλλια... πρέπει να πάρουν... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ότι και οι δύο έχουν δίκιο.. ότι και οι δύο έχουν δίκιο. Εκεί είναι η θέση 

σας... Όσον αφορά αυτό... Γιώργο, σε παρακαλώ... Πιστεύω ότι κάναμε ό,τι περνούσε από το 

χέρι μας για να μην αδικήσουμε κανέναν. Δεν ήρθαμε εδώ να πάρουμε θέση για κανέναν... Σε 

παρακαλώ...  

Δ.Σ. : Θα σκοτωθούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι δεν θα σκοτωθείτε, ως υπεύθυνο όργανο με εκλεγμένο Διοικητικό 

Συμβούλιο θα αναλάβει τις ευθύνες του, υπό την εποπτεία της Αντιδημαρχίας. Σας παρακαλώ 

πολύ... το θέμα έληξε, πάμε στα Εντός Ημερήσιας θέματα... Κύριε Αγοραστέ, κ. Αγοραστέ... 

Άρθρο 4, παράγραφος 1... 

Δ.Σ. : ...Ψέματα... απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου... η πρώτη απόφαση ήταν... παίρνουν 

απόφαση στα κρυφά... 

Δ.Σ. : Στα πεντακόσια μέτρα... 

Δ.Σ. : ...Και κάτι άλλο... πήγατε τώρα κοντά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Το Δημοτικό Συμβούλιο... 

Δ.Σ. : ...Αν υπάρχουν προσωπικά ζητήματα μεταξύ των ανθρώπων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γρηγοριάδη, το θέμα έχει κλείσει... Μπαίνουμε στα θέματα Εκτός 

Ημερήσιας. Πρώτο θέμα. Ανάθεση της προμήθειας υγρών... είμαστε... κύριε...  

Δ.Σ. : Το Μητρούση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ να περάσουν τα θέματα που προτείνουμε ως κατεπείγοντα και 

έχετε όλοι γνώση του κατεπείγοντος των θεμάτων. Μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για 

χρηματοδοτήσεις, έτσι; Σας παρακαλώ πολύ σεβαστείτε το αυτό και μην πάτε... διαδικασία. 

Χωρίς καύσιμα θα μείνει ο Δήμος. Θέλετε;  



 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε αύριο να τα φέρω τα θέματα;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν έχω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Λοιπόν. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχωράμε 

στα Εκτός Ημερήσιας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το προχωράμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επί της διαδικασίας όμως, κάτι θέλω να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφήστε τις διαδικασίες να προχωρήσουμε...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επ' αυτού θέλω να μιλήσω... Μισό λεπτό να πω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πείτε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό να συζητήσουμε, εγώ δεν έχω 

κανένα πρόβλημα να πάμε και στις τρεις, έχω συνηθίσει να ξενυχτάω, το ξέρετε. Ξέρετε ποιό 

είναι το πρόβλημα; Ότι τα θέματα είναι πάρα, πάρα πολύ πολλά και σοβαρά τα οποία έρχονται 

τελευταία στιγμή. Πότε θα τα μελετήσουμε και όταν είναι να ψηφίσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μήπως θέλετε να πάρω την ευθύνη επάνω μου; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, δείτε τις ημερομηνίες.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ποιές ημερομηνίες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτά, αυτές τις ημερομηνίες οι οποίες ήρθανε στα χέρια μου και πρέπει 

κατεπειγόντως να περάσουν, διότι δεν έχω άλλο λόγο εγώ να περάσω τα πετρέλαια, την αποδοχή 

χρηματοδότησης, την Επιτροπή Παραλαβής για να λειτουργήσουν αυτά τα θέματα. Δυστυχώς, 

εγώ θα μιλήσω με όλο το σεβασμό απέναντί σας, με όλο το σεβασμό που έχω, δεν έχετε 

επίγνωση του τι γίνεται με τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα αυτά τα 

κατεπείγοντα που φέρνουμε, δεν τα φέρνουμε για κανέναν άλλο λόγο, για να λειτουργήσει ο 

Δήμος. Να μην χαθούν ημερομηνίες, να λειτουργήσουμε, με πετρέλαια, με χρηματοδοτήσεις και 

λοιπά. Δεν έχουμε κανένα άλλο λόγο να φέρνουμε θέματα Εκτός Ημερήσιας.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ακούστε, κ. Πρόεδρε,... σέβομαι πάρα πολύ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, θέλω να δείξετε την κατανόησή σας για το 

κατεπείγον των θεμάτων, που όχι μόνο σε αυτό αλλά και σε άλλα Δημοτικά Συμβούλια 

φέρνουμε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν λέω ότι δεν είναι κατεπείγον, κ. Πρόεδρε... συζητήσουμε... συζητάμε... προς 

Θεού. Όμως λέω και πρέπει να ξέρει το Σώμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Ότι οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι και πολύ πονηροί... Τοπική 

Αυτοδιοίκηση... δικαίους και αδίκους μερικές φορές και λέω το εξής. Αποφασίζουμε εδώ όλοι 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μεγάλα ποσά, με διαπραγμάτευση, με το ένα... Λέω ότι θα 

πρέπει λίγο να προσέχουμε... οργανωμένοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να είστε σίγουροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Γαλάνη, δεν... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Δεν θα σας πάρω το λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την ησυχία από το Σώμα και την κατανόηση από όλους σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2013 στην 

εταιρεία Σμηλιάνη Μαρία και ΣΙΑ Ο.Ε. κατόπιν διαπραγμάτευσης. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2013 στην εταιρεία Σμηλιάνη 

Μαρία και ΣΙΑ Ομόρρυθμη Εταιρία κατόπιν διαπραγμάτευσης. Κύριε Γαλάνη, δίλεπτη 

εισήγηση.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μετά από τους δύο άγονους διαγωνισμός, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τους 

δύο άγονους για το μεγάλο διαγωνισμό των καυσίμων, πήραμε πολύ προσεκτικά όπως λέει ο κ. 

Μηλίδης και τον ευχαριστώ πολύ, έγκριση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων. Με πολλή προσοχή το Τμήμα Διαγωνισμών έκανε τη διαδικασία, ανέβασε στο 

Διαύγεια, στο serres.gr, πρωτοκόλληση, όπου, στο σύνολο... για διαπραγμάτευση, ήρθε ευτυχώς 

η κα. Σμηλιάνη, γιατί κανένας άλλος δεν ήρθε, θα μπορούσε να μην έρθει κανένας, έκανε αυτήν 

την προσφορά που έκανε και σας πληροφορώ ότι θα έχουμε μέχρι το τέλος αυτού του μήνα 

αρχές Απριλίου.. το ξέρει ο κ. Χράπας, ανάδοχο για τα καύσιμα μετά το πρόβλημα που μας 

προέκυψε με τον προηγούμενο ανάδοχο ο οποίος... οικονομικά. Αυτήν την στιγμή λειτουργούμε 

με έναν πρόχειρο διαγωνισμό... 55.000. Δεν έχουμε καύσιμα θέρμανσης και παλεύουμε να 

κάνουμε γρήγορα τις διαδικασίες με πολλή προσοχή, για αυτό ευχαριστώ τον κ. Μηλίδη που 

εφιστά την προσοχή, πράγματι με πολλή προσοχή το Τμήμα Προμηθειών,... κύριε Πρόεδρε και 

σήμερα ψηφίζουμε όπως το λέει και η εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, να πω τι ψηφίζουμε και 

τελείωσα, την έγκριση του από 6/3/2013...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Πρακτικού της Επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για το 

έτος 2013 συνολικής αξίας 498.531,50 χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ 613.133,75... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου, εκείνη η γωνία παρακαλώ να σταματήσει να μιλάει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Την κα. Σμηλιάνη Μαρία και ΣΙΑ ΟΕ. Τελείωσα, ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι ή υπάρχουν ερωτήσεις;  

Δ.Σ. : Μια ερώτηση θέλω να κάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, παρακαλώ. Άλλος κανείς ερώτηση; 

Δ.Σ. : ...Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι μόνο η κα. Σμηλιάνη παρουσιάστηκε από το Σύλλογο 

Βενζινοπωλών κανένας άλλος; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κανένας άλλος και όπως... ενώ έχουμε χρηματική, πληρώνουμε, για πρώτη φορά 

στα χρονικά σε μία εβδομάδα με δέκα μέρες, ωστόσο δεν πάει καλά ο κόσμος που ασχολείται με 

τα καύσιμα, οι βενζινοπώλες μας δεν πηγαίνουν καλά γιατί δεν υπάρχει κίνηση από αυτοκίνητα, 

δεν υπάρχει καύσιμο θέρμανσης, γνωρίζετε τι γίνεται στην κοινωνία και δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε... Να ρωτήσω κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν λέει κανείς μέσα σε αυτήν την αίθουσα ότι δεν έγινε η νόμιμη διαδικασία, να 

το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν λέει κανείς αυτό, η διαδικασία είναι νόμιμη. Και είχα την ευκαιρία 

να ενημερωθώ πολύ αργά χθες το μεσημέρι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ξέρω ότι 

υπάρχει... Λέει όμως στην εισήγησή του δυο πράγματα, τα οποία θέλω να τα ρωτήσω. Λέει ότι 

εφόσον δεν γίνει θα πάμε στη διαπραγμάτευση... νόμιμα και τα λοιπά, έγιναν όλα αυτά, σε 

τέτοιο, σε περίπτωση λέει αποτυχόντος διαγωνισμού πρέπει να φαίνεται ο αριθμός των αιτήσεων 

και ο αριθμός των υποψηφίων. Και ο αριθμός που δεν προσκλήθηκαν και οι λόγοι... 

υποψηφιότητας. Μέσα στην εισήγηση τα λέει αυτά. Έχουν γίνει; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν σας άκουσα; Δεν σας άκουσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην μιλάτε μεταξύ σας, κάντε την ερώτηση, κύριε... 



 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Για να καταλάβει το Σώμα... Υπάρχει αυτή η... ο αριθμός των αιτήσεων και τα 

λοιπά, ο αριθμός που προσκαλούνται ο αριθμός που δεν προσκλήθηκαν, υπάρχει πουθενά 

τέτοιος κατάλογος;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείτε, δεν... με όλο το σεβασμό που σας έχω, δεν έρχεται κανείς. 

Έχουμε λεφτά, πληρώνουμε για πρώτη φορά σε μια εβδομάδα για πρώτη φορά στα χρονικά δεν 

χρωστάμε καύσιμα, πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου, του ενιαίου... Καλλικρατικού, δεν 

χρωστάμε και καταρρέουν οι βενζινοπώλες, όχι εξαιτίας μας, επειδή έχουν προβλήματα από το 

πώς εξελίσσεται η κοινωνία. Δεν βάζουν τα αυτοκίνητα βενζίνη, ο κόσμος δεν βάζει στα σπίτια 

του καύσιμα θέρμανσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη... μην ξαναλέτε τα ίδια, παρακαλώ πολύ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Δεν υπάρχει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένας ήτανε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Δεν υπάρχει μεγάλο κέρδος... 

Δ.Σ. : Ένας ήτανε... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πραγματικά πλατειάζουμε. Ο κ. Γαλάνης είχε την καλοσύνη, 

την υποχρέωση μάλλον, ότι την καλοσύνη, να μας καλέσει στο γραφείο του και να μας πει για το 

θέμα, είμαστε πλήρως ενημερωμένοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ευχαριστώ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαριστώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, επί του θέματος;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή... λέει ναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και φόβος του Σώματος για το 

ο,τιδήποτε, ψηφίζουμε ναι, θετικά για να υπάρξει πετρέλαιο στο... Πάντως θα ήθελα να 

επιστήσω την προσοχή, κ. Πρόεδρε, σας το λέω... προσοχή, να τα βλέπουμε πολύ σοβαρά τα 

θέματα όταν πρόκειται για διαπραγμάτευση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πιο σοβαρά δεν γίνεται, κ. Μηλίδη. Σας το διαβεβαιώνω... Εφόσον δεν έχετε... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 130/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση του 

μαζικού αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και Δήμου Σερρών», 

από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δεύτερο θέμα, αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της 

πράξης προώθηση του μαζικού αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων... και Δήμου 

Σερρών, από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. 

Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αποδοχή χρηματοδότησης. 

   

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας ανυψωτικών 

συστημάτων για ΑΜΕΑ και εξοπλισμού πρώτων βοηθειών κατά το άρθρο 28 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τρίτο, συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας ηλεκτρονικών 

συστημάτων για ΑΜΕΑ και εξοπλισμού πρώτων βοηθειών κατά το άρθρο 28 του ΟΤΑ και κατά 

τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟΦ18 απόφασης Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΦΕΚ 2540/10-11-2011 τεύχος β΄. Ανάδειξη μελών για 

συγκρότηση επιτροπών με κλήρωση. Έγινε αυτή η κλήρωση, κύριοι συνάδελφοι, είναι το τρίτο 

θέμα Εκτός Ημερήσιας, οφείλω να αναγνώσω τα ονόματα της Επιτροπής... έγινε η κλήρωση... 

βεβαίως. Τρίτο θέμα... Λοιπόν. Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών, αναγράφηκαν σε πίνακα 

κατά σειρά κλήρωσης. Για αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κάθε θέματος 

που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του ανωτέρω διαγωνισμού. Ως τακτικά μέλη. 

Λυμπέρης Γεώργιος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. Σίσκου Ελένη, ΤΕ Νοσηλευτών, Ιλανίδης 

Νικόλαος ΠΕ Γυμναστών. Αναπληρωματικά μέλη. Επώνυμο. Βαρναλίδου Ελένη-Έλλη, ΠΕ 

Χημικών-Μηχανικών. Σύρογλου Σεραφείμ ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Σερεκίδου Μαγδαληνή ΠΕ 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Για την παραλαβή της προμήθειας του ανωτέρω 

διαγωνισμού, ως τακτικά μέλη. Η κα. Τζίνη Κυριακή ΤΕ Τεχνολόγων-Μηχανολόγων, ο κ. 

Σύρογλου Σεραφείμ ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και τρίτο τακτικό μέλος η κα. Σεϊρεκίδου 

Μαγδαληνή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ως αναπληρωματικά μέλη ο κ. Παπαδίκης 

Νικόλαος ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων, Μπαρμπουτίδου Αικατερίνη ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών, Ζδούμπα Θεοδώρα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Και πάμε στο τέταρτο, ομόφωνα 

ναι, έτσι; Για την Επιτροπή.    

   

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Ψήφιση πίστωσης - Έκδοση σχετικών ενταλμάτων για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών σχολείων αποκλειστικά για δαπάνες θέρμανσης. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο τέταρτο θέμα της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, Ψήφιση πίστωσης - 

Έκδοση σχετικών ενταλμάτων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων αποκλειστικά 

για δαπάνες θέρμανσης. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κ. Μερετούδης... αυτή είναι μία 

έκτακτη επιχορήγηση, έτσι; 72.192,43€ για την ΕΣΕΤΕ την Πρωτοβάθμια, 81.409 για την 

ΕΣΕΔΕ, τη Δευτεροβάθμια. Για το Δήμο Σερρών. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 133/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και ψήφιση 

πίστωσης για την καταβολή ωφελουμένων για την επιδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας για 

δεκαπέντε υπαλλήλους του Δήμου μας. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέμπτο θέμα, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και 

έγκριση ψήφισης πίστωσης για την καταβολή ωφελουμένων για την επιδότηση αγοράς πρώτης 

κατοικίας για δεκαπέντε υπαλλήλους του Δήμου μας. Το ποσό έρχεται στις 223.451,98€, 



 

υπάρχει αιτιολογική έκθεση όπως θα έχετε αναγνώσει για τα εκατόν είκοσι τρία χιλιάρικα, το 

υπόλοιπο ποσό, 100.451€ που απαιτείται για την αγορά πρώτης κατοικίας θα δοθεί σε επόμενη 

αναμόρφωση και απόφαση... του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την έγκριση του Κοινωνικού 

Προγράμματος.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να πω δυο λόγια, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, κ. Γαλάνη. Δύο λόγια από τον εισηγητή.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είμαστε, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή και οι συνάδελφοι εδώ, 

τακτοποιούμε ένα θέμα που ταλάνιζε τους εργαζόμενους, αυτούς που είχαν εγκριθεί για την 

επιδότηση της πρώτης κατοικίας εδώ και μπορεί και πέντε χρόνια, πλησιάζουμε. Επομένως 

νομίζω ότι καλά κάνουμε και το τακτοποιούμε. Θυμόσαστε, είχαμε κάνει μία συζήτηση, το 

είχαμε θέσει... η κα. Σαραντίδου και καλά έκανε, είχαμε προϋπολογίσει το 2013 το Νοέμβριο, με 

τη νέα ΚΥΑ... η Προϊσταμένη του λογιστηρίου δεν το έβαλε στον προϋπολογισμό, ήρθαμε ξανά, 

το συζητήσαμε και το τελευταίο διάστημα πήραμε τους κωδικούς τους συγκεκριμένους, τους 

πρότεινε το λογιστήριο στη Δημοτική Αρχή, συμφωνήσαμε και θέλουμε σήμερα την 

αναμόρφωση για τα εκατόν είκοσι τρία, θα είχαμε και τα υπόλοιπα εκατό, είναι από το 

αποθεματικό, αλλά δεν έχουμε πάρει ακόμα έγκριση Τεχνικού Προγράμματος. Μόλις πάρουμε 

έγκριση Τεχνικού Προγράμματος θα έχουμε την αναμόρφωση και για τα υπόλοιπα εκατό. Ο 

λόγος του κατεπείγοντος, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι μερικοί 28 Μαρτίου κλείνουν την 

πενταετία, αν και νομίζω ότι έχουν διακόψει... ωστόσο θέλουμε να πάρουμε την έγκριση της 

αναμόρφωσης, να βάλουμε τα εντάλματα, να τα στείλουμε στον Επίτροπο για να μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε. Σας ζητώ συγγνώμη που δεν ήρθε ως τακτικό θέμα... το προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο που είχε τεθεί το θέμα από την κα. Σαραντίδου ήμουν ασθενής για αρκετές μέρες, 

θυμάστε, λόγω του... δεν μπορούσα, έπρεπε να κρατήσω αφωνία, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ 

ούτε με τις υπηρεσίες, κ. Πρόεδρε, ζητώ την κατανόησή σας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος, κυρίες και κύριοι; Ο κ. Νιζάμης, ο κύριος... 

Δ.Σ. : Μια μικρή τοποθέτηση, μπορώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Παρακαλώ... Ερώτηση. Ναι, ο κ. Νιζάμης, προηγείται. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, πόσους υπαλλήλους αφορά αυτό το θέμα; Αριθμητικά; Ένα 

και δεύτερον τα χρήματα αυτά θα καταβληθούν από τα έσοδα του Δήμου ή εισφορές δικές τους; 

Από πού θα καταβληθούν;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα σας πω, θα σας πω. Πρώτον είχαμε καλή συνεργασία και με τους υπαλλήλους 

τους συγκεκριμένους... σεβάστηκαν και έδειξαν κατανόηση, γιατί ήταν αγανακτισμένοι τόσα 

χρόνια που δεν τακτοποιούνταν από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές... και με το Σύλλογο 

Υπαλλήλων. Είναι οι υπάλληλοι εδώ όπως αναφέρεται στην εισήγηση δεκαπέντε, το ποσό είναι 

συνολικά 223.451,98, με τους στατιστικούς ανταποκριτές, τον κ. Κατιρτζόγλου και τον κύριο... 

η Οικονομική Υπηρεσία πρότεινε στη χρηματοδότηση που θα έρθει για τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές να μπορέσουν να πληρωθούν από εκεί. Εμείς τους είχαμε υποσχεθεί τους υπαλλήλους 

ότι θα κάνουμε κάποιες τμηματικές καταβολές, από πέρυσι αυτά είχαν ζητήσει, ό,τι μπορούμε, 

για να μπορέσει... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Λεφτά του Δήμου δηλαδή... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Αρχικά είχαμε υποσχεθεί ότι με αυτόν τον τρόπο, με καταβολές τμηματικές, 

λίγα-λίγα. Όμως επειδή από το Μάρτιο του 2012 όπως σας είπα με τη Διεύθυνση Οικονομικών 

είχαμε κάνει την αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικών των ΟΤΑ, 

ζητήσαμε να χρηματοδοτηθούν από εκεί. Τα χρήματα, το επόμενο είναι, που μας έρχονται, 

αναφέρονται, όχι αναφέρονται συγκεκριμένα, αναλογούν και σε αυτό το ποσό. Θέλω να πιστεύω 

ότι θα καταφέρουμε από εκεί μέσα να πληρώσουμε. Αλλά αυτό μένει να φανεί στην πράξη. 

Είναι εδώ και ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κύριος... για το επόμενο θέμα, θα σας πω στο επόμενο 

θέμα τι έχουμε προβλέψει να πληρώσουμε από εκεί. Έχουμε προβλέψει και αυτά. Έχουμε 

προτείνει μάλλον στο Υπουργείο να πληρωθούν και αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. Γάτσιος. Παρακαλώ... Και ο κ. Φωτιάδης.  



 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε... Επειδή το θέμα ξαναήρθε στην Ημερήσια Διάταξη και το 

συζητήσαμε και το ψηφίσαμε και το ψήφισα και εγώ παρά ότι είχα διαφοροποιηθεί μέσα στην 

παράταξη... όμως επειδή είχα συνειδησιακό πρόβλημα έπειτα είναι για ευκαιρία μένα 

προσωπικά, να διορθώσω τη λανθασμένη κατά τη γνώμη μου τότε απόφαση. Πιστεύω ότι σε 

αυτήν τη συγκυρία, με τόσους ανέργους, με τόσα τεράστια προβλήματα που περνάει ο κόσμος 

έξω, αν μάθουν ότι εμείς δίνουμε 280.000 για επιδότηση, χώρια την οποιαδήποτε επιδότηση 

ενοικίου, θα μας χλευάσουν ... πόσες; Διακόσιες είκοσι τρεις. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν εγώ 

διαφοροποιούμαι και δεν μπορώ να ψηφίσω την παραπάνω πίστωση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Να επισημάνω στους συναδέλφους ότι πρόκειται για Νόμο και 

δεν ήταν στο χέρι μας να αποφασίσουμε αν θα το πληρώσουμε ή όχι. Πρόκειται για Νόμο, έχουν 

βγει οι εγκρίσεις και είμαστε, ήταν υποχρεωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών από το 2005... 

πριν από πέντε χρόνια που υπήρχαν οι πρώτες αιτήσεις και εγκρίσεις να δώσει τα χρήματα. Εγώ 

δεν θα, δεν κοιτάω πίσω, πάντα κοιτάω μπροστά. Φαντάζομαι και εσείς και νομίζω ότι θα πρέπει 

να προχωρήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Επομένως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Φωτιάδη... τοποθέτηση. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, η πρότασή μας είναι η εξής. Νόμιμο είναι και αν δεν 

ψηφίζουμε θα πάνε στο δικαστήριο οι εργαζόμενοι και θα τα διεκδικήσουν και θα τα πάρουν με 

τόκο. Επειδή όμως είναι δύσκολες μέρες και είναι και τα ποσά μεγάλα η πρότασή μας είναι η 

εξής. Να μπούνε μέσα στους παρακρατηθέντες, σε αυτά δηλαδή τα ποσά που θα στείλουμε στο 

Υπουργείο και αν τύχουν εγκρίσεως και χρηματοδοτηθούν, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει ούτε 

έξοδο αλλά ούτε και εσωτερικά κανένα πρόβλημα. Διότι θεωρώ, θεωρώ ότι αν ακουστεί ποιά 

ποσά αποσύρετε και τα κάνετε αποθεματικό για να τα πάτε στη συνέχεια για τη χρηματοδότηση, 

νομίζω ότι δεν θα αρέσει σε κανέναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανοίξτε το, κ. Φωτιάδη, το μικρόφωνό σας, δεν γίνεται διαφορετικά... αφήνω 

και εγώ το δικό μου για να... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η πρότασή μας... κύριε Πρόεδρε, να πάνε αυτά τα χρήματα για να πληρωθούν 

από τους παρακρατηθέντες. Καθαρές δουλειές, είναι δικαίωμα, είναι νόμιμα, να τα δει η 

Πολιτεία κάτω και να στείλει τα λεφτά στους δικαιούχους. Και με την έννοια επειδή ακούστηκε 

και για το ηθικό και το νόμιμο και το ηθικό έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση θα προκύψουν 

κάτω και θα συνεκτιμηθούν. Θεωρώ ότι είναι μία καθαρή θέση δική μας και νομίζω ότι και 

νομίζω ότι κάνουμε αν θέλετε αυτό που είναι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, δεν ζήτησα το λόγο... να μου δώσετε μισό λεπτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με παράβαση του Κανονισμού... όπως έκοψα τον Αντιδήμαρχο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπάρχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, να σεβαστούμε τον Κανονισμό; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να μην μιλήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Εκτός από τον κ. Γάτσιο, ο οποίος φυσικά κατεγράφη η άποψή του, 

είναι αρνητική η ψήφος του... όλοι οι υπόλοιποι; 

Δ.Σ. : Ένα λεπτό... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έκανα πρόταση... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ΝΑ απαντήσω στην πρόταση που έκανε ο κ. συνάδελφος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Στο έγγραφο που αποστείλαμε... ληξιπρόθεσμες 

οφειλές, που είναι το επόμενο θέμα... αν έχετε την καλοσύνη να με ακούσετε, κύριοι 

συνάδελφοι; Το έγγραφο που στείλαμε εγκαίρως για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε... 



 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Ρωτήσατε κάτι, έγινε μια πρόταση... νομίζω οφείλω να απαντήσω. Ακριβώς 

επειδή βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία και τις δυσκολίες τις οικονομικές 

όλων των Δήμων και του δικού μας, στείλαμε και μαζί με δικαστικές αποφάσεις, σχολικών 

τροχονόμων και του επιδόματος του... στείλαμε και αυτό το ποσό με τον κ. Κατιρτζόγλου και 

τον κύριο... στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ, ώστε να προλάβουμε 

σαν ποσό τη χρηματοδότησή μας. Η χρηματοδότηση που μας εγκρίνανε έχει μέσα και αυτό το 

ποσό. Στην πράξη όμως, για να είμαι ειλικρινής θα αποδειχθεί αν τελικά θα πληρωθεί. Γιατί μην 

ξεχνάτε θα ρέπει να εγκριθεί η αναμόρφωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να πάνε τα 

εντάλματα στον Επίτροπο τα πρώτα και έπειτα με αυτήν τη διεργασία των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών να πάμε να πληρώσουμε. Στην πράξη θα κριθεί. Εμείς όμως μέχρι τώρα είχαμε 

υποσχεθεί σε αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να τους κοιτάμε στα μάτια, ότι ξέρετε, είμαστε 

δύσκολα, θα δούμε, θα κάνουμε κάποιες τμηματικές καταβολές, δηλαδή θα σας δώσουμε ένα 

ποσό αρχικό για να μην γίνεται θέμα με τις αξιώσεις σας, γιατί εγκρίθηκαν από τα Δημοτικά 

Συμβούλια, κ. Πρόεδρε, ήδη οι αιτήσεις σας και δεν μπορούμε μετά να σας πούμε όχι... Αυτήν 

την πρόταση που λέει ο κ. συνάδελφος έχει υλοποιηθεί και έχει εγκριθεί κιόλας σε πρώτο 

επίπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι στην υλοποίηση της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών θα 

μπορέσουν να πληρωθούν τα διακόσια είκοσι έξι από εκεί μέσα, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό ήθελα να πω, κ. Πρόεδρε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν σας κάλυψα κύριοι συνάδελφοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν σας κάλυψε ο Αντιδήμαρχος... είμαστε σύννομοι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Το ήξερα ότι θα με καλύψει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός του κ. Γάτσιου... Εκτός του κ. Γάτσιου, ομόφωνα; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Παρακαλώ, τι θέλετε;...  

Δ.Σ. : Ηθικό δεν είναι, νόμιμο είναι, θα μας πάνε στα δικαστήρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μπαίνει σε ψηφοφορία... εντάξει;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Την αναμόρφωση ψηφίζουμε σήμερα, δεν ψηφίζουμε την έγκριση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γρηγοριάδη... Ναι... 

Δ.Σ. : Εγώ συμφωνώ με την άποψη του κ. Γάτσιου. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν ψηφίζουμε σήμερα την έγκριση... την αναμόρφωση ψηφίζουμε. 

Δ.Σ. : Εντάξει... εντάξει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κύριε Χατζημαργαρίτη... ναι, ναι, ναι, ναι... όχι ο κ. Νιζάμης, ναι ο κ. 

Στεργίου... 

Δ.Σ. : Όχι και εγώ, κ. Πρόεδρε. 

Δ.Σ. : Ποιός άλλος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Δούκας.  

Δ.Σ. : Όχι ο κ. Δούκας, όχι ο κ. Νιζάμης. Ναι εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μοσχολιός; Ναι. Ναι.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Κατιρτζόγλου... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, ναι ψηφίζουμε φυσικά. Εδώ τώρα ακούμε διάφορα και θα 

χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Είναι δυνατόν... όλες... δηλαδή... όλες... του Δήμου...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ... κ. Κατιρτζόγλου... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Συγγνώμη, υποχρέωσή μας είναι να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας... δεν χρειάζεται να... Η κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Όχι ο κ. Γάτσιος. Έχει καταγραφεί. Ναι, ναι, ο κ. 

Μπόικος;... Ναι. Κύριε Αγοραστέ; Ναι. Ναι, όχι η κα. Παπαδοπούλου. Η κα. Αγιαννίδου.  

Δ.Σ. : ...Δικαιολογήσουμε το ναι... 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν χρειάζεται να αιτιολογείτε, ναι ή όχι. Γραμματέα. Ναι. Ναι και ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο έκτο θέμα Εκτός Ημερήσιας.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πέμπτο, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Σερρών. Κύριε Αντιδήμαρχε, 

δυο λόγια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, δυο λόγια, κ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω το Σώμα για την υπομονή του και 

για την ενημέρωση... πολύ σημαντικά και έκτακτα, είναι εδώ ο κ. Παζάρσκης και ο κ. 

Κατιρτζόγλου για όποιον θέλει διευκρινήσεις, μας ενέκρινε η Πολιτεία... ρωτήσει σε κάποια 

άλλη στιγμή, μας ενέκρινε η Πολιτεία την αίτηση που κάναμε για τις εκπρόθεσμες οφειλές, το 

στατιστικό δελτίο εμείς στέλνουμε κάθε μήνα στατιστικά δελτία στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

τώρα μάλιστα... Έτσι όπως ήθελε το Υπουργείο και μας ζήτησε τα στοιχεία, μας ενέκρινε τα 

ποσά για τα οποία ζητήσαμε και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή 3.327.790€. Αυτά 

τα ποσά, ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κύριος Παζάρσκης στατιστικά δελτία, δηλαδή είναι στοιχεία 

που προέκυψαν από τα στατιστικά 31/12/2011και 30/109/2012, από αυτά τα δελτία μας 

εγκρίθηκε στο ακέραιο αυτό το ποσό.. στατιστικό δελτίο και έτσι ήμαστε, έχουμε τη δυνατότητα 

να μπορέσουμε, κάναμε ένα πλάνο απορρόφησης, μέχρι τον Ιούνιο αυτά τα ποσά να 

μπορέσουμε να τα αποπληρώσουμε, είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα πλέον, με αυτήν την 

αναμόρφωση την τυπική που καλούμαστε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση... 

προϋπολογισμού να κάνουμε, σήμερα δηλαδή θα ψηφίσουμε μία τυπική λογιστική 

αναμόρφωση, είμαστε υποχρεωμένοι από το Νόμο... να μπορέσουμε να αρχίσουμε να 

πληρώνουμε τις οφειλές. Και όπως... πει, ότι συγχρόνως με το θέμα του δανείου το οποίο έχει 

εγκριθεί, είχαμε υποβάλει το Μάρτιο του 2012 και... ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επειδή το ποσό 

αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το ένα οκτακόσια που είναι το δάνειο και επιπρόσθετα είναι 

ένα ποσό το οποίο δεν θα χρειαστεί να πληρώσουμε κάποιο τόκο, βέβαια όπως πολύ σωστά 

παρατήρησε και ο συνάδελφος, ο κ. Χασαπίδης, δεν πρόκειται για ένα ποσό που μας χαρίζεται, 

είναι οι παρακρατηθέντες πόροι που μας δίνονται προκαταβολικά, θεωρούμε ότι πάμε στη 

διαδικασία και επομένως σας ζητώ να ψηφίζουμε την αναμόρφωση, Εδώ είναι ο κ. 

Κατιρτζόγλου με τον κύριο Παζάρσκη για ότι διευκρινίσεις θέλετε να κάνετε και σε μένα 

προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος; Ο κ. Μηλίδης, ερωτήσεις, έτσι; Η κα. Σαραντίδου, ο 

κ. Γάτσιος, άλλος; Εσείς. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. Εχθές είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ και από τον κ. 

Αντιδήμαρχο και από τους... Λοιπόν. Εγκρίθηκε όπως είπατε το ποσό, αλλά ήταν πολύ σωστή η 

εισήγησή μας και αυτό είναι ένα συγχαρητήριο, συγχαρητήρια προς τους υπαλλήλους... κάνουνε 

τη δουλειά τους, γιατί έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Λοιπόν. Θέλω όμως να ρωτήσω, επειδή 

μιλούσαμε εχθές, τα είχαμε πει κατ' ιδίαν, αλλά θέλω να ακουστεί στο Σώμα, τους κυρίους, τους 

Προϊσταμένους του λογιστικού, οικονομικού τμήματος... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στατιστικοί ανταποκριτές.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι... Το ρώτησα και χθες και θέλω να το πούμε και επίσημα εδώ που είμαστε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Ήτανε, μιλούσανε για πέντε εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκαν πολύ σωστά 

τα τρία, καλοδεχούμενα, θα κυρώσουμε. Θα τα εισπράξουμε. Υπάρχει η δυνατότητα και τι 



 

σκεφτόμαστε να κάνουμε να πάρουμε και τα άλλα δύο, που πιστεύω πια είμαστε τεκμηριωμένοι 

να εγκριθούν; Μου έδωσαν βέβαια κάποιες εξηγήσεις, ότι δεν υπάρχουν κάποια παραστατικά 

και τα λοιπά και ήθελα να ρωτήσω, είναι συγκεκριμένα από κάποιο κωδικό από συγκεκριμένο... 

από τον πρώην... Δήμο ή είναι γενικώς του Δήμου Σερρών και τι θα κάνουν; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Νομίζω όλοι όσοι ενημερωθήκατε από μένα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, 

έχετε μια εικόνα... λεπτομέρειες. Θα σας πω εν ολίγοις.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μια εικόνα, κύριε, μια εικόνα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα σας πω. Εμείς κάναμε μια αίτηση, κ. Πρόεδρε, για όλο το ποσό οφειλών,... 

έτσι; Που υπήρχε στον ισολογισμό. Δηλαδή μπορεί εκεί να υπήρχε, δεν θυμάμαι τώρα απέξω το 

νούμερο, πέντε εκατομμύρια. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κάπου εκεί, ναι.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όμως τελικά το Κράτος και η Πολιτεία, ζητούν από εμάς να τους πούμε τι 

μπορούμε να ενταλματοποιήσουμε πραγματικά και οι στατιστικοί αναλυτές όπως με 

ενημέρωσαν, το ποσό που μπορούμε να ενταλματοποιήσουμε είναι τρία εκατομμύρια τριακόσιες 

χιλιάδες. Τα υπόλοιπα, εδώ είναι και οι ίδιοι, έχουν διάφορα ζητήματα... Άλλα δεν μπορούν να 

ενταλματοποιηθούν γιατί δεν είχανε πίστωση ή γιατί δεν είχαν αποφάσεις που να συνόδευαν το 

τιμολόγιο, άλλα έχουν διάφορα, διάφορες, διαφόρων ειδών... μορφής προβλήματα, τέτοια που 

δεν μπορούν να ενταλματοποιηθούν. Τώρα αυτά ή θα πρέπει να πάνε να τα διεκδικήσουν όπως 

κάνουν πολλοί συμπολίτες μας με αγωγές στα τακτικά δικαστήρια, όπως κάνουν ίδιοι κάποιοι 

συνάνθρωποί μας ή με κάποιον άλλο τρόπο, εμείς δεν μπορούμε να τα ενταλματοποιήσουμε. Θα 

παρακαλούσα τον κ. Κατιρτζόγλου που έχει ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα και τον κύριο... 

να δώσουμε λίγες παραπάνω εξηγήσεις για το ζήτημα, γιατί είναι λίγο λεπτό. Στην αρχή μας 

έδωσε την αίσθηση το Κράτος ότι ό,τι οφειλές και να έχετε στον ισολογισμό, θα σας στείλουμε 

αυτό το ποσό και ό,τι μπορείτε να ενταλματοποιήσετε, ενταλματοποιήστε το, πληρώστε... 

Επίτροπο. Όμως στο τέλος της διαδικασίας που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο, μας είπαν μόνο 

στατιστικά δελτία των μηνών μου σας λέω, 31/12/2011 και 30/9/2012 και αυτά που μπορούν να 

ενταλματοποιηθούν. Τίποτα παραπάνω. Αν θέλετε στον κύριο Παζάρσκη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, είχε και δεύτερο σκέλος η ερώτησή μου. Αν ξέρετε από πού 

είναι... συγκεκριμένα ή γενικώς... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ, κ Μηλίδη, επειδή είμαι ειλικρινής, όταν ήρθε, ήρθε ένας έλεγχος 

δειγματοληπτικός... ήρθε ένας έλεγχος δειγματοληπτικός στην Οικονομική Υπηρεσία, σε σχέση 

με τις προϋποθέσεις, αν τηρούμε σαν Δήμος τις προϋποθέσεις και πράγματι από ό,τι φαίνεται τις 

τηρούμε για αυτό και μας έρχονται τα χρήματα, μας ήλεγξαν και τους δώσαμε ό,τι πληροφορίες 

θέλανε κάποιοι ελεγκτές που ήρθαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τώρα και αυτά 

τα προβληματικά να το πω έτσι, τιμολόγια, τους ενημερώσαμε και τους δώσαμε ό,τι ήθελαν. 

Υπάρχουνε και από τους Καποδιστριακούς Δήμους τους μικρούς και από τον δικό μας τον 

παλιό. Πολλά είναι από τους Καποδιστριακούς. Υπάρχουν και κάποια από τον δικό μας.... Ο κ. 

Κατιρτζόγλου με τον κ. Παζάρσκη μπορούν να σας πουν περισσότερα. Υπάρχει το σκεπτικό, για 

να είμαι ειλικρινής, αυτά ενδεχομένως για να μην τα κουβαλάμε στον ισολογισμό, μετά κάποια 

συνεννόηση με τον κύριο... τον Ορκωτό Λογιστή, υπάρχει μια σκέψη, δεν θέλω να δεσμευτώ 

ακόμα γιατί θα... είναι γνώμη μου, να τα φέρω στο ΔΣ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενδεχομένως 

για να τα διαγράψει. Ή αν έχουν κάποια παραγραφή. Όμως επειδή δεν θέλω να προκαταβάλω 

την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ούτε τη δικιά μου και επειδή είναι ένα θέμα πολύ 

λεπτό,... συνεννοηθούμε με την Οικονομική Υπηρεσία και τον κύριο... θα δούμε ποιά κίνηση θα 

κάνουμε, θα σας ενημερώσουμε. Ευχαριστώ πολύ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Αλλάζω λίγο την ερώτηση τώρα, γιατί με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό η ερώτηση του 

κ. Μηλίδη. Δηλαδή εμείς αν είχαμε όλα τα δικαιολογητικά θα μπορούσαμε να πάρουμε και να 

εξοφλήσουμε και όλο το ποσό; Στο σύνολό του; Ένα και ένα δεύτερο, από το δάνειο όσα είχαμε 

υποβάλει τότε μέσα στο δάνειο μπήκαν όλα; Αυτές οι υποχρεώσεις που είχαμε; Και ένα τρίτο 



 

 

είναι, θα έρθουν όλα μαζί τα χρήματα και θα πληρώσουμε αμέσως; Δηλαδή μέσα στους 

επόμενους μήνες θα αποπληρωθούν οι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Αγαπητοί συνάδελφοι, ειλικρινά σας το λέω, ήταν μια πολύ κοπιαστική 

διαδικασία και κρατάω χαμηλούς τόνους για το θέμα. Ούτε πανηγυρίζω ούτε αισθάνομαι 

δικαιωμένος. Κρατάω χαμηλούς τόνους γιατί; Γιατί ακόμη δεν έχει και το ξέρει ο κ. 

Κατιρτζόγλου και ο κ. Παζάρσκης, κ. Πρόεδρε, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η διαδικασία. 

Εγκρίθηκε αυτό το ποσό, έχω εδώ την απόφαση, είμαστε μέσα στους ενενήντα Δήμους, 

ενενήντα εννιά Δήμους, που κάνανε αίτηση, εγκρίθηκε το ποσό, η διαδικασία της αποπληρωμής, 

όπως με ενημέρωσαν και οι συνάδελφοι... Αθήνα, θα μπουν... ορισμένες οδηγίες για το πώς θα 

προχωράει. Επομένως, να τη δούμε στην πράξη. Εμείς κάναμε άμεσα μόλις ήρθε το έγγραφο ένα 

πλάνο εκτίμησης της απορροφητικότητας, δηλαδή είπαμε το Μάρτιο θα πληρώσουμε τα πρώτα 

τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, μέχρι να τελειώσει η αναμόρφωση, θα πάρει... τον Απρίλιο το ένα 

εκατομμύριο, το Μάιο ένα εκατομμύριο, τον Ιούνιο το ένα εκατομμύριο. Έτσι λοιπόν, τέλη 

Ιουνίου, αυτά τα χρήματα θα τα έχουμε ρίξει στους ανθρώπους στους οποίους οφείλουμε, στην 

αγορά, στους προμηθευτές, σε πάσης φύσεως οφειλές. Δικαστικές αποφάσεις... Το δεύτερο 

ερώτημά σας είναι, τα χρήματα που ήταν στο δάνειο, οι οφειλές που ήταν στο δάνειο, φυσικά 

και είναι στα τρία τριακόσια, γιατί ήταν οφειλές που μπορούσαν να ενταλματοποιηθούν. Δεν 

είναι άλλες δηλαδή στο δάνειο, άλλες στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Καλό ερώτημα, πολύ καλό 

αυτό και να το διευκρινίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είχα πει εγώ αλλά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλυφθήκατε... Ναι... Κύριε Παζάρσκη; 

ΠΑΖΑΡΣΚΗΣ : Ναι, απλώς εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι ναι μεν ήταν 

31/12/2011 γύρω στα πέντε εκατομμύρια οι οφειλές, 30/6/2012 φαινόταν οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές τρία τριακόσια, δηλαδή τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτές ήταν οι οποίες ήταν άνω των 

ενενήντα ημερών είχε κοπεί το τιμολόγιο, φαινόταν ληξιπρόθεσμες και αυτές έλαβε υπόψη το  

Υπουργείο, δηλαδή για παράδειγμα αν πούμε με πέντε εκατομμύρια μείον τρία τριακόσια, η 

διαφορά τα εφτακόσια, δεν είναι το ένα εφτακόσια όλα αυτά τιμολόγια που έχουν πρόβλημα και 

δεν μπορούν να ενταλματοποιηθούν... κάποιες οφειλές οι οποίες είναι κάτω των ενενήντα 

ημερών και το Υπουργείο δεν τις θεωρεί ληξιπρόθεσμες. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Ληξιπρόθεσμες. 

ΠΑΖΑΡΣΚΗΣ : Ναι. Αυτές οι οποίες δεν ενταλματοποιήθηκαν, ουσιαστικά είτε είναι επειδή 

κάποιες είχαν πρόβλημα, πήγαν στον Επίτροπο και έγινε κάποια πράξη, είτε είχε γίνει για 

παρόμοιο αντικείμενο με αυτές πράξη ή... δηλαδή υπάρχει τεκμήριο σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Και οι καταστάσεις που στάλθηκαν, καταλαβαίνετε, εντάξει τώρα προφανώς και έχουν μεγάλη... 

του δανείου με τα ληξιπρόθεσμα αλλά εντάξει τώρα... μία κατάσταση έγινε για τρία 

εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες και άλλη για ένα εκατομμύριο εφτακόσιες χιλιάδες, δηλαδή το 

μεγαλύτερο μέρος... Αυτά ήθελα να σας πω.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου, εγώ έχω ένα πολιτικό σχόλιο και τελειώνω και ο κ. 

Κατιρτζόγλου να πει τη γνώμη του, συγχρόνως εδώ και συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο 

μου το ζήτησαν, δηλαδή να μην δείξω αβλεψία σε σχέση με αυτήν τη διαδικασία της Πολιτείας, 

σε περίπτωση δηλαδή που θα μας δίναν τελικά τα χρήματα, συγχρόνως με τη διαδικασία του 

δανείου που εγκρίθηκε και θα μπορούσε να υπογράψει  ο κ. Δήμαρχος γιατί είχε την 

εξουσιοδότηση, παρακολουθήσαμε υπηρεσιακά και πολιτικά σαν Δημοτική Αρχή και το θέμα 

της αίτησης και της εξέτασής της για τις... οφειλές. Εφόσον η Πολιτεία έχει αυτήν τη διάθεση, 

μας ενέκρινε το ποσό και μας στέλνει περισσότερα χρήματα, σχεδόν διπλάσια, δεν μπορούμε να 

πούμε όχι νομίζω. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι... σας λέω, είναι οι παρακρατηθέντες πόροι που μας 

χρωστούσε η Πολιτεία, μας τους δίνει προκαταβολικά και φυσιολογικά δεν θα μας στέλνει 

παρακρατηθέντες πόρους... Την αλήθεια πρέπει να σας πω για να είμαι σαφής και ειλικρινής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι. 



 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΠΡΑΚ. 1/6/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Δήμου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Το πρώτο θέμα κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι αποσύρεται, η έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου θα έρθει και με άλλες παρόμοιές της τροποποιήσεις σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής εργασιών 

και υπηρεσιών που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το έτος 

2013.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο δεύτερο θέμα, ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή 

παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού 

Διατάγματος 28 του 1980 για το έτος 2013... ελάτε κάποιος από την Αντιπολίτευση... ας έρθει 

κάποιος... κυρία Σαραντίδου; Ελάτε σας παρακαλώ να τραβήξετε από την κληρωτίδα ένα 

τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος... Ως τακτικό μέλος λοιπόν αυτής της Επιτροπής... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αγιαννίδου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αγιαννίδου και ένα αναπληρωματικό. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 88/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή 

υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βισαλτίας.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Θέμα τρίτο, κύριοι συνάδελφοι, έγκριση σχεδίου σύμβασης 

διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Βισαλτίας. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 89/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση μνημονίων ενεργειών σχεδιασμού και δράσης της πολιτικής 

προστασίας του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πυρκαγιών - χιονοπτώσεων - παγετών - πλημμυρών και σεισμικών φαινομένων.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο... ναι, ναι. Θέμα τέταρτο, έγκριση μνημονίων ενεργειών 

σχεδιασμού και δράσης της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών - χιονοπτώσεων - παγετών - πλημμυρών και σεισμικών 

φαινομένων.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Μια παρατήρηση, κ. Πρόεδρε, μια παρατήρηση μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Αυτά που αναφέρονται εδώ είναι πάρα πολύ σωστά, βεβαίως θα πρέπει να γίνονται 

πάντοτε, απλά έχουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις. Πρώτα από όλα, είδαμε ότι δεν είναι 

καταγεγραμμένοι όλοι οι πυροσβεστικοί κρουνοί τους οποίους, δηλαδή είναι μόνο της πόλης. 

Δεν είναι στα χωριά, πρέπει να γίνει μια πιο καλή δουλειά, να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή, δεν 

ξέρω, προτείνουμε σε ένα από τα τέσσερα επί τέσσερα γιατί αναφέρει μόνο τα πυροσβεστικά τα 

τέσσερα, να τοποθετηθεί ένα βυτίο των χιλίων λίτρων, το οποίο θα είναι για γρήγορη και άμεση 

κατάσβεση οπουδήποτε, είτε στο βουνό πάνω είτε μέσα στην πόλη, υπάρχουνε στενά που δεν 

μπορούν να μπουν εύκολα ενώ ένα τέτοιο μηχάνημα θα μπορεί πολύ εύκολα να μπει, είναι πάρα 

πολύ σημαντικό το θέμα για εμάς, αυτό που συζητάμε σήμερα και εδώ θα πρέπει να... ένα 

σχέδιο από πού και εκκένωσης ενδεχομένως της πόλης αλλά και αντιμετώπισης για 

αντιμετώπιση από σεισμούς, από πυρκαγιά, είτε να προβληθεί ας πούμε από πού κινδυνεύει η 

πόλη, δηλαδή να γίνει ένα σχέδιο πραγματικό... σε ό,τι αφορά το μνημόνιο, αλλά σε ό,τι αφορά 

την πραγματικότητα δηλαδή να κάνουν και ένα σχέδιο. Διότι ειδικά μέσα στην πόλη έχουν 

δημιουργηθεί και πολλά προβλήματα με τις αναπλάσεις που επίσης υπάρχουν στενά μέρη, 

πρέπει να προβλεφθεί από πού μπορεί πιθανά να έχουμε μία πλημμύρα μέσα στην πόλη από την 

κοιλάδα; Στον κάμπο...; Τι πρέπει να κάνουμε; Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν σε ένα σχέδιο έτσι 

ώστε να... πυξίδα, στα ορεινά τμήματα υπάρχουν διαβρώσεις. Από κάθε χιονόπτωση ή 

βροχόπτωση έντονη μετά. Αυτά πρέπει να τα δούμε απευθείας, για να έχουμε ένα σχέδιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαντώντας στον κ. Γάτσιο, 

στο δεύτερο θέμα που θέσατε, σας πληροφορώ ότι σε ένα κονδύλιο που εγκρίθηκε για την 

Πολιτική Προστασία, έχουμε... για έναν τέτοιο κίνδυνο, για κατάσβεση τέσσερα επί τέσσερα και 

άλλες δράσεις που μπορεί να... και επίσης για το τρίτο που είπατε, αυτήν την στιγμή για το 

σχέδιο εκκένωσης, αυτήν την στιγμή δημιουργείται αυτό το σχέδιο εκκένωσης για όλο το Δήμο, 

σε συνεργασία με το ΤΕΙ, με κάποια παιδιά που κάνουν την πτυχιακή τους και 

παρακολουθούνται από τους καθηγητές, προχθές... έγινε μια συνάντηση και μια ενημέρωση, 

συμμετείχα και εγώ και καταθέσαμε τις απόψεις μας, για εκκένωση των κατοίκων και των 

ορεινών χωριών, κατά περίπτωση. Δηλαδή τι θα γίνει σε περίπτωση φωτιάς, τι θα γίνει σε 

περίπτωση πλημμύρας και κατά περιοχές. Τα μελετάμε όλα και πιστεύω σε εύλογο διάστημα θα 

τελειώσουμε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Μηλίδη; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μπαίνουμε σε ψηφοφορία; Έγινε διαδικασία επί του θέματος και λοιπά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, οφείλουμε να τα εγκρίνουμε αυτά τα...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, κανείς δεν λέει όχι, ναι, μια-δυο παρατηρήσεις... δεν ξέρω αν είναι εδώ ο 

κύριος... 

Δ.Σ. : Είναι... 



 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι άλλη υπάλληλος, η κα. Κουκούτση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ήταν εδώ αλλά έφυγε μάλλον.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι πολύ ενημερωμένο σχέδιο... το ψηφίζουμε... λοιπόν. Δεν είδα μέσα στο 

σχεδιασμό σε αυτά τα... μνημόνια ενεργειών, δεν είδα για τον εθελοντισμό... κάπου, νομίζω ότι 

είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε έκτακτες ανάγκες και πιστεύω ότι υπάρχει προθυμία 

μεγάλη και στο Δήμο μας, στο Δήμο Σερρών, ο εθελοντισμός είναι πάρα-πάρα πολύ 

διαδεδομένος θα έλεγα και οι Σερραίοι εθελοντές είναι πολύ-πολύ ευαισθητοποιημένοι. Είναι 

πολύ σημαντικό το κομμάτι... λεπτομερώς. Ας... μπορεί, μπορεί, απλώς έλεγα, δεν είδα πώς 

κινητοποιείται ο εθελοντισμός όταν εγώ ως μέλος, ως Δημοτικός Σύμβουλος, ως αρχηγός 

παράταξης, έχω ακούσει από πολλούς-πολλούς συμπολίτες μας, που λένε ότι σε τέτοιες 

περιπτώσεις είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε, να μπούμε στη μάχη. Είδατε, έγιναν οι 

πλημμύρες, δεν λειτούργησε... δεν χρειάζεται να το συζητάμε, έβρεξε και γίναμε λίμνη. 

Τουλάχιστον τα χωριά τα καμποχώρια... Λοιπόν, για να μην έχουμε τέτοιες σκηνές απείρου 

κάλλους, δεν είναι εδώ ο κύριος... να τον ρωτήσω. Δεν βλέπω μέσα τον εθελοντισμό του Δήμου. 

Όλα είναι καλά και νομίζω και κάποια... ο κύριος... 

Δ.Σ. : Κάτι θέλω να πω και εγώ με την αφορμή των πλημμυρών, έχουμε πρόβλημα από το 

χείμαρρο του Λευκώνα και το χείμαρρο του Χριστού που κατεβαίνουν τα νερά, αυτά τα κανάλια 

έχουν να καθαριστούν είκοσι χρόνια. ...προς την Περιφέρεια, κάποια κανάλια... παραπάνω... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Τα καθάρισαν πριν δέκα χρόνια. Αλλά είναι το τεχνικό του φυσικού αερίου 

που δημιουργεί το πρόβλημα.  

Δ.Σ. : Έχει χοντρό πρόβλημα, χτύπησε το νερό είδες... αντί να πάει κάτω ερχόταν και έπαθαν 

ζημιά τα αυτοκίνητα... θέλει πολλά λεφτά, αλλά πρέπει να καθαρίσουν.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Στον κ. Μηλίδη, αυτό το μνημόνιο αφορά καθαρά την Υπηρεσία... 

Υπηρεσίας... οργάνωση, αλλά όπως είπατε πολύ καλά έχουμε συνεχή... συνεχή συνεργασία με 

τις εθελοντικές ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη με αυτήν τη Λέσχη Αεροπόρων... και τη 

Λέσχη Καταδρομέων και την ΠΡΟΤΕΚΤΑ, μια άλλη εθελοντική οργάνωση, έχουμε συνεχή 

επικοινωνία, συζητήσεις και συμμετέχει ο ένας στις δράσεις του αλλουνού και στα συνέδρια που 

κάνει, υπάρχει επικοινωνία με αυτούς... χρησιμοποιούμε. Όσο για το άλλο το θέμα για το... που 

πλημμύρισε εκεί πέρα, όντως είχανε να καθαριστούνε χρόνια, αυτό έγινε προχθές μία 

συνάντηση με την Περιφέρεια, με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη και με όλους στην Πολιτική 

Προστασία της Περιφέρειας, του Δήμου και εμού και του ΤΟΕΒ και βγάλαμε ένα σχέδιο δράσης 

και αποφασίσαμε πώς θα κινηθούμε και είναι στη φάση της μελέτης τώρα πώς θα εντοπίσουμε 

τα σημεία... και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Καλύφθηκα, κ. Πρόεδρε, απλώς ένα...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι, συγγνώμη, για την ενημέρωση, ο χείμαρρος του Λευκώνα 

καθαρίστηκε... από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο, από την Περιφέρεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πότε; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο, δηλαδή η περίοδος, πρέπει να καθαρίστηκε το 

2005. Ή το 2006. Συνεπώς υπάρχει ένα τεχνικό, μετά... 

Δ.Σ. : Δεν καθαρίστηκε όλο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εκείνο το κομμάτι καθαρίστηκε. Σίγουρα... χρηματοδότηση, μέσα στο 

Αγρόκτημα του Μητρουσίου. Διότι είναι ένα τεχνικό που θέλει εκεί να εξασφαλιστεί... τώρα που 

είναι περίοδος των προτάσεων να ωριμάσουμε μία μελέτη και να κάνουν αυτή τον καθαρισμό... 

Το δεύτερο που ήθελα να πω με τους εθελοντές, κ. Αντιδήμαρχε, μπορείτε στα σχέδια τα 

συγκεκριμένα, να βάλετε παράρτημα την εθελοντική συγκρότηση ομάδων ανά οικισμό, που 

υπάρχει. Ανά οικισμό, οι Πρόεδροι υποχρεώθηκαν και οργάνωσαν εθελοντικές ομάδες και 

πρέπει εκεί να οργανωθεί... συγκεκριμένο υλικό, να μπούνε τα τηλέφωνα, αυτοί που έχουν 

τρακτέρ, ψεκαστικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνεπώς ο εθελοντισμός εμφανίζεται εκεί και 

πρέπει αν γίνει περαιτέρω δουλειά και να μπει ως παράδειγμα. Και το τρίτο είναι ότι πολλά 

σχέδια ονοματίζουν τη Νομαρχία. Προφανώς είναι...  



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη; Έκανα, πήρα το Σάββατο μάλλον, τηλέφωνο στο σπίτι τον 

κύριο... του είπα σε παρακαλώ πολύ, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει τελειώσει.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το έχω δει και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξέρετε τι μου απάντησε; Ενημερώνω όλους εσάς. Και αν μας ακούει, ας μας 

πάρει και τηλέφωνο. Ο υπάλληλος εδώ της Περιφέρειας  του είπε ότι όχι, κύριε... έτσι πρέπει να 

το γράφει. Του λέω δεν είναι δυνατόν, δες σε παρακαλώ πολύ να τα διορθώσεις και να μου τα 

στείλεις διορθωμένα... 

Δ.Σ. : Δεν ισχύει... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Υπάρχει... κύριε Πρόεδρε; Κύριε Μυστακίδη;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τα στείλαμε τα διορθωμένα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα διορθωμένα τα πήρατε; Με mail; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στάλθηκαν τα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα ή παρέμβασή σου το Σάββατο το βράδυ λειτούργησε και προς τιμήν του ο 

κύριος... έκανε τα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να βάλετε, κ. Πρόεδρε και τα παραρτήματα με τις εθελοντικές ομάδες.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... επειδή το έθεσα... Θα ήθελα να μπει αυτό, γιατί είναι άλλο να 

είναι μέσα στο σχέδιο, εκείνη την ώρα γίνεται χαμός, γίνεται αναμπουμπούλα, καταλαβαίνετε, 

σεισμός, χτύπα ξύλο, δηλαδή είναι σημαντικό να είναι πώς κινητοποιείται ο εθελοντισμός. Αν 

αρχίσουμε να λέμε εκατό... είμαστε σε επικοινωνία... δεν φτάνει.. δεν φτάνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εθελοντικές ομάδες... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Παρακαλώ πολύ να είναι μέσα, για να ξέρει ο καθένας πού πάει, τι κάνει. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, επί του θέματος. Και πάμε στο επόμενο... Δεν βιάζομαι, κ. 

Χράπα.  

ΧΡΑΠΑΣ : Πολύ γρήγορος είσαι, Πρόεδρε, σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Για πέντε δευτερόλεπτα λίγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, βεβαίως. Ανοίξτε το μικρόφωνο.  

ΧΡΑΠΑΣ : Το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Μυστακίδης το θέμα αλλά δεν ξέρω γιατί δεν 

απάντησε, η Πολιτική Προστασία έχει πέντε εθελοντικές οργανώσεις με τις οποίες 

συνεργάζεται, Αερολέσχη, Σύλλογος με τα VHF που είναι οι ερασιτέχνες... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τα είπα... 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Η ΠΡΟΤΕΚΤΑ, Κυνηγετικός και λοιπά και αυτή την στιγμή είναι σε εξέλιξη το 

δεύτερο σκέλος που οργανώνει τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια, ξεκίνησε ομιλίες από 

σήμερα πρώτη μέρα στο Άνω Μητρούση και να οργανωθούν τοπικές κοινωνίες. Αλλά μέσα στα 

σχέδιά τους είναι οι εθελοντικές οργανώσεις... κάτι; Χωρίς εθελοντές δεν μπορεί... Με 

συγχωρείτε κιόλας... παρέμβαση...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Το κατάλαβε... ομόφωνα... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 90/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση κατάργησης παγίου τέλους ακινήτων του πρώην Δήμου 

Σκουτάρεως.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο πέμπτο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, έγκριση κατάργησης παγίου τέλους 

ακινήτων του πρώην Δήμου Σκουτάρεως. Δύο λεπτά μπορείτε... Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;... 

Ήταν ένα αίτημα των κατοίκων, στο οποίο εφόσον...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι ένα τέλος που δεν είναι ανταποδοτικό.  



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.. έτσι.  

Δ.Σ. : Γνωμοδότηση... Τοπικού Συμβουλίου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται, για τον εξής απλό λόγο... Όταν... 

δεν το λέω γιατί καταγράφεται.  

Δ.Σ. : ...Οικονομική Επιτροπή, είπαμε να πάρουμε και τη γνώμη...  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Ναι.  

Δ.Σ. : Συγγνώμη. Στην Οικονομική Επιτροπή... ενώ κρίθηκε παράνομο, είπαμε να πληρωθούν 

του 2012... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Παράνομο... 

Δ.Σ. : Ναι... Είχαμε πει ότι είναι ανταποδοτικό, δεν είπαμε;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Ότι δεν είναι ανταποδοτικό... 

Δ.Σ. : Ναι, ωραία. Το εισέπρατταν σαν να ήταν ανταποδοτικό όμως. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι. 

Δ.Σ. : Ως τι το εισέπρατταν;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι. Είχε, είχε δικαίωμα, ο κ. Τατούδης, όταν το είχε θέσει το 1999, όταν το είχε 

θεσπίσει το 1999, είχε τη δυνατότητα σύμφωνα με το Νόμο, ήταν νόμιμο, έτυχε και εγκρίσεως 

από την Περιφέρεια το συγκεκριμένο τέλος, απλά ήταν, δεν ήταν, κ. Πρόεδρε, ανταποδοτικό... 

Δεν σημαίνει ότι είναι παράνομο... Ο κ. Τατούδης εδώ ήταν, μπορεί να μας τα πει. 

Δ.Σ. : Έξω... έξω.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όμως, όμως πλέον,... να σας πω το εξής. Επειδή και με δική σας βοήθεια, θα 

θυμόσαστε στην Οικονομική Επιτροπή πέρυσι, στο Δημοτικό Συμβούλιο κάναμε τέσσερις 

Κανονιστικές Αποφάσεις, τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, διαφημίσεων και Κανονισμό 

κοιμητηρίων με τέλη και Κανονισμό... θα σας φέρω το Σεπτέμβριο, οφείλω, μια τελευταία, που 

θα αφορά τα εναπομείναντα τέλη... δηλαδή... εισήγηση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εκτός θέματος... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : .Όχι δεν βγαίνω εκτός θέματος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντός θέματος αν έχουμε να πούμε κάτι, ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Επειδή αυτό το τέλος όπως σας λέω ήταν νόμιμο αλλά μετά από αίτημα και των 

κατοίκων και όλες οι Κοινότητας νομίζω συμφωνούν, Τοπικές και Δημοτική Κοινότητα 

Σκουτάρεως, αυτό το τέλος δεν είναι ανταποδοτικό οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί, 

εισηγούμαι την κατάργησή του. Δεν ήταν παράνομο... 

Δ.Σ. : Η πρότασή μου είναι η εξής. Λοιπόν. Εάν κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο διότι αυτό είναι 

το ανώτατο όργανο, από τότε που έγινε ο Καλλικράτης,... αφού κρίνεται ότι δεν είναι 

ανταποδοτικό πλέον, να μην απαιτηθούν, να μην είναι απαιτητά του 2012...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ωπ, ένα λεπτάκι, να σας πω ένα άλλο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορεί... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μου δίνετε μια καλή ευκαιρία να απαντήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κύριε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Τα στοιχεία... Ναι μεν αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί να σας ακούγεται ότι αυτό 

το τέλος... ότι δεν είχε ανταποδοτικότητα συγκεκριμένη, όμως εμείς εδώ, αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο, δώσαμε οφειλές... από το Δήμο Σκουτάρεως, παράδειγμα προς την ΚΕΔΗΣ, μπορεί 

και πάνω από 10.000€, ο κ. Δήμου είναι εδώ. Δηλαδή πληρώσαμε χρέη από οφειλές που 

υπήρχαν στον παλιό Δήμο Σκουτάρεως, ο Δήμος Σερρών ο σημερινός, πάνω από 50-60.000€. Τι 

θέλω να πω; Ότι αυτά τα χρήματα που πήραμε το 2011, το 2011, τα πήραμε το 2012 κάπου 

30.000€, μας χρησίμευσαν για να πληρώσουμε πάσης φύσεως οφειλές είτε προς τη Δημοτική 

Επιχείρηση, την ΚΕΔΗΣ, είτε προς την, μην νομίζετε δηλαδή... ανταποδοτικά αυτά τα χρήματα. 

Αλλά επειδή σαν τέλος, αυτό τελικά δεν έχει μια μορφή συγκεκριμένης ανταποδοτικότητας, 

όπως... πολύ σωστά το είπατε, σαν τα κοιμητήρια, δηλαδή το τέλος των κοιμητηρίων... 

Δ.Σ. : Άλλο πράγμα... 



 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Συμφωνήσαμε εδώ ότι θα πηγαίνει ανταποδοτικά σε κάθε κοιμητήριο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Μία παρατήρηση θα την έλεγα. Λέει έγκριση κατάργησης παγίου τέλους 

ακινήτων του πρώην Δήμου Σκουτάρεως. Από παράλειψη θέλω να πιστεύω, δεν γράφει ότι η 

κατάργηση αυτή προέρχεται από... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν διαβάζατε την εισήγηση, είναι γραμμένο. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ωραία... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όντως το λέει από 1/1/2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, βέβαια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ποιός δεν το λέει;  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η εισήγηση.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : 1/1/2013, ναι, ναι... 2011 τα εισπράξαμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι σαφής η εισήγηση. Λοιπόν. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 91/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 2η επίσκεψη μελέτης στο πλαίσιο του 

Π.Ε. 4 Ανάλυση καλών πρακτικών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών του έργου: 

«Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές» (ENCLOSE).      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο έκτο θέμα, έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη δεύτερη επίσκεψη 

μελέτης στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας τέσσερα, ανάλυση καλών πρακτικών, 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών του έργου ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές 

εμπορευματικές μεταφορές, το ENCLOSE το γνωστό μας. Κύριε Γρηγοριάδη, δυο λόγια. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Σερρών, όπως 

γνωρίζουμε σε αυτά τα προγράμματα πάντα υπάρχουν... τεχνικές συναντήσεις, η ουσία και ο 

σκοπός αυτού του έργου είναι να, οι αναπτυγμένες χώρες, τα logistics points συγκεκριμένα, να 

μεταδώσουν τις καλές πρακτικές και την εμπειρία σε άλλες πόλεις και χώρες οι οποίες δεν έχουν 

εμπειρία. Πρόκειται να γίνουν δύο τεχνικές αποστολές, η μία στη Lucce της Ιταλίας και μία 

στην Trondheim της Νορβηγίας. Παρακαλώ σήμερα να ψηφίσετε η αντιπροσωπεία του Δήμου 

μας να μεταβεί στη μικρή αυτή πόλη της Νορβηγίας, 20-21/3/2013. Να επαναλάβω για μια άλλη 

φορά, θα υπάρξει πρόβλημα και τώρα και στο μέλλον, διότι τα χρήματα αυτά που σπαταλούν οι 

αιρετοί και οι υπάλληλοι αργούν πάρα πολύ να τα πάρουν και ως συνέπεια δεν υπάρχει πλέον 

ενδιαφέρον για το οποίος θα πάει σε αυτές τις συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές είναι 

απαραίτητες όμως. Τα χρήματα πληρώνονται από τα χρήματα του έργου.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι, κ. Κατιρτζόγλου. Ερώτηση;... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ερώτηση, τοποθέτηση... Κύριε Αντιδήμαρχε και άλλες φορές το έχουμε 

κάνει θέμα το συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό... Forrest Cities... και λοιπά. Είπαμε κάτι τώρα, λέτε 

ότι είναι... σκέψεις, ανταλλαγές, ξέρω γω τι... Μια φορά θα μας κάνετε ενημέρωση ποιό είναι το 

κέρδος του Δήμου από αυτήν την υπόθεση; Το έχω πει και άλλες φορές, το έχω πει και άλλες 

φορές αυτό το πράγμα. Έχουμε πει ότι κάποια στιγμή πρέπει να μας φέρετε μια αποτίμηση, τι 

κερδίσαμε από τη συμμετοχή μας εκεί πέρα; Κάτι που μετουσιώθηκε σε πράξη, κάτι που 

βελτίωσε την καθημερινότητά μας, κάτι το οποίο βελτίωσε τις πρακτικές μας. Μια φορά θα μας 

κάνετε μία αποτίμηση να μας πείτε, το τάδε πρόγραμμα, έγιναν αυτά τα πράγματα και είχαμε 

αυτό το αποτέλεσμα. Το άλλο πρόγραμμα εκείνο εκεί. Όχι μονάχα να τα ψηφίζουμε, να 



 

πηγαίνουν αντιπρόσωποι, να έρχονται, να κάνουνε αυτά που πρέπει να γίνονται, που 

προβλέπονται στο πρόγραμμα και αποτέλεσμα μηδέν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Έχετε δίκιο, αλλά δεν είμαι αυτός ο αρμόδιος που θα δώσω απάντηση. Τι 

εννοώ; Εμείς είμαστε... Προγραμματισμού. Η Τεχνική Υπηρεσία θα δώσει αυτές τις απαντήσεις 

και θα κάνει αυτές τις παρουσιάσεις. Λίαν συντόμως θα κάνει παρουσίαση το Active Travel 

Network που τελείωσε το πρόγραμμα, έτσι; Ετοιμάζονται οι υπάλληλοι, οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες και έχετε δίκιο ότι όλα αυτά πρέπει να μεταφέρονται εδώ και να γίνει παρουσίαση 

και να βλέπουμε και τα... και τα κακά και τα οφέλη που έχουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ είμαι 

μαζί σας σε αυτήν την περίπτωση και... επιμένω συνέχεια... Επιμένω συνέχεια. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ε, ναι, είναι σωστό. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αλλά... θέλετε, ο κ. Μυστακίδης μπορεί να πει μία κουβέντα, γιατί 

συμμετείχε ήδη σε μία τακτική συνάντηση και μπορεί, δύο; Μπορεί να πει την εμπειρία του σε 

ένα λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος, ναι.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το ENCLOSE, που χρησιμοποιούνται... 

ορολογίες logistics... συμμετείχα όντως γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εποικοδομητικό το να 

συμμετέχει ένας Δήμος, διότι είμαστε εταίροι με άλλους Δήμους της Ευρώπης και γίνεται μια 

ανταλλαγή και κατάθεση των εμπειριών και των ιδεών οι οποίες καταγράφονται. 

Καταγράφονται και τελικά βγαίνει ένα τελικό συμπέρασμα. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα 

από όλες αυτές τις διαβουλεύσεις που γίνονται και από την ανταλλαγή των γνώσεων και των 

εμπειριών, βγαίνει ένα πλάνο. Συγκεκριμένα για το ENCLOSE που πήγα εγώ στη Luca, είδαμε 

πραγματικά και για αυτό και πήγαμε σε αυτήν την πόλη, υλοποιημένο ένα πρόγραμμα, όπου σε 

ένα κέντρο πόλης των 80.000 κατοίκων, οι 8.000 περιορισμένοι σε ένα κέντρο και εβδομήντα 

δύο έξω από το κέντρο, μέσα στο κέντρο με 1.500 μαγαζιά, ανεφοδιαζόταν η πόλη από 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν ένα δημοτικό οικόπεδο έδρα, συνεργασία του Δήμου με 

έναν ιδιωτικό φορέα, δόθηκαν κάποιες υποδομές από το Δήμο και άλλες από τον ιδιωτικό φορέα 

και μπαίνανε στο κέντρο μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κάποια μικρά ηλεκτρικά 

απορριμματοφόρα και δεν υπήρχε καθόλου μόλυνση, κυκλοφορούσαν πεζοί, ποδήλατα και 

αυτοκίνητα και ελάχιστα αυτοκίνητα ηλεκτρικά, 1.500 μαγαζιά χωρίς να καταλάβει κανένας 

ανεφοδιαζότανε, μηδέν καυσαέριο μέσα στην πόλη, για να βρεις ταξί έπρεπε να πας κάπου δύο 

χιλιόμετρα και ήτανε νομίζω και ένας μπούσουλας θα έλεγα και για τις δικές μας πόλεις. Και 

αυτές όλες οι μελέτες που κάνουμε τώρα και για τις αναπλάσεις, νομίζω ότι είναι προϊόν από 

αυτές τις ιδέες που παίρνουμε από την Ευρώπη και από τη συγκεκριμένη πόλη. Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Όταν στις άλλες πόλεις είναι... στη δικιά μας πόλη είναι πρόβλημα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Είπατε τώρα, κ. Μυστακίδη, δυο κουβέντες. Ακριβώς αυτό ζητάει η παράταξή 

μας επίμονα, δηλαδή, κ. Γρηγοριάδη,... ναι, ψηφίζουμε... είδα αυτό στη Luca, λέω να το 

εφαρμόσω. Πείτε το μια φορά. Κάντε το εισήγηση. Πρέπει να σας προκαλούμε συνεχώς, 

δηλαδή; Το ψηφίζουμε, ναι... Δεν είναι κατάσταση... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Γνώση που μεταφέρουμε... Το Γραφείο Προγραμματισμού, ασχολείται με...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει κάποιος άλλος;... Λοιπόν επίσης να πούμε σε αυτό το θέμα, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, τα άτομα που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι μέλη της ομάδας... έτσι; 

Ποιός θέλει να συμμετέχει; Και από την Αντιπολίτευση, εάν είναι μέσα σε αυτήν την ομάδα...  

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει ενδιαφέρον... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν υπάρχει ενδιαφέρον... Εάν είστε μέλος είναι ρητά και κατηγορηματικά... 

Εάν θέλετε, Γραμματέα, συνεννοηθείτε με την κυρία... και με τον Αντιδήμαρχο, με τον κ. 

Γρηγοριάδη.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ποιός αποφάσισε ποιά είναι τα μέλη του...; 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιός αποφάσισε ποιά είναι τα μέλη του...; Κυρίως είναι... Κυρίως είναι 

υπάλληλοι του Δήμου που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Έτσι; Και πάει ένα ή δύο πολιτικά 

πρόσωπα. Στην ομάδα αυτή...  

Δ.Σ. : Όποιος θέλει να πάει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ όχι σε αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Όχι στο έκτο θέμα... Δεν θα... αν είναι λάθος ή σωστό... Αρνητική η 

ψήφος της κας. Σαραντίδου και καταγράφεται στο έκτο θέμα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 92/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διενέργειας προμηθειών: 

α) γραφικής ύλης, έτους 2013, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 93/2013 

β) χαρτιού για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, plotters του Δήμου έτους 2013 και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 94/2013 

γ) εντύπων, έτους 2013.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο έβδομο θέμα, Έγκριση διενέργειας προμηθειών α) γραφικής ύλης 

έτους 2013, β) χαρτιού για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, plotters του Δήμου έτους 

2013 και  γ) εντύπων, έτους 2013. 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 95/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Ψήφιση πιστώσεων για το έτος 2013.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όγδοο, ψήφιση πιστώσεων για το έτος 2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 96/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Ψήφιση πίστωσης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Σερρών και της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του 

Δήμου μας στον Χ.Υ.Τ.  Ν. Σερρών.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένατο θέμα, ψήφιση πίστωσης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Σερρών και της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων 

του Δήμου μας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής  Νομού Σερρών.  



 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισηγητής ο κύριος... 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Λέμε ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Χράπας. Ομόφωνα ναι;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Έχω ερωτήσεις και θα τοποθετηθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος. Βεβαίως. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Άλλος ερώτηση;  

ΧΡΑΠΑΣ : Πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις θέλω να πω ότι αυτό το θέμα πέρασε το 2012 από 

το Δημοτικό Συμβούλιο, η σύμβαση, η σύμβαση με την ΕΣΑΝΣ, Δήμου και ΕΣΑΝΣ, απλά τότε 

που πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπήρχαν οι πιστώσεις, ο προϋπολογισμός, 

ξαναγύρισε, διορθώθηκε, σήμερα ψηφίσουμε τις πιστώσεις, τα 196.000€ που θα κοστίζει για ένα 

εξάμηνο τα έξοδα για την ΕΣΑΝΣ, για την... απορριμμάτων του Δήμου...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κύριε Μπόικο, η ερώτησή σας... Ανοίξτε το μικρόφωνο...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν. Πρώτον. Η ΕΣΑΝΣ θα προχωρήσει σε ΣΔΥΤ σε συνεργασία σε 

σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών συνεργασιών όπως λέγεται; Δεύτερο. Στην πορεία, γιατί δεν 

μπορεί να ψηφίζουμε πράγματα στα οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν, ο Χώρος 

Υγειονομικής Ταφής Παλαιοκάστρου ή ο,τιδήποτε άλλο θα δημιουργηθεί εκεί, γιατί υπάρχουν 

δημοσιεύματα σε όλη την Ελλάδα, ότι εδώ πάει να στηθεί ένα εργοστάσιο με καύση σύμμικτων 

απορριμμάτων, υπάρχει αυτή η πληροφόρηση; Ξέρουμε αν θα καταλήξει εκεί; Θα λειτουργεί 

δηλαδή εργοστάσιο καύσης σύμμικτων απορριμμάτων στην πορεία; Και δύο ακόμη... 

ερωτήσεις. Πόσες χιλιάδες τόνοι απορρίμματα πρέπει να καταλήγουν στο Παλαιόκαστρο 

σύμφωνα με τη σύμβαση που θα γίνει; Γιατί η ΕΣΑΝΣ προφανώς δεν έχει τη δυνατότητα όπως 

λέτε να λειτουργήσει όλη αυτήν την ιστορία, άρα θα πάει σε ΣΔΥΤ. Πόσα λοιπόν, πόσους 

τόνους απορρίμματα θα προβλέπει η σύμβαση ότι θα πρέπει να πάνε εκεί; Και πόσοι τόνοι 

παράγονται και καταλήγουνε σήμερα εκεί, στο Παλαιόκαστρο; Αυτές είναι οι τέσσερις 

ερωτήσεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, Αντιδήμαρχε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και μετά θέλω και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, βεβαίως... 

ΧΡΑΠΑΣ : Βασικά είναι εκτός θέματος όλες οι ερωτήσεις, κ. Μπόικε, με συγχωρείτε κιόλας, 

σήμερα ψηφίζουμε μόνο την πίστωση, η σύμβαση έχει περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο. Η 

έγκριση σύμβασης. Παρόλα αυτά, από τα περισσότερα κάποια γνωρίζω, βασικά... δεν μπορεί 

κανένας να απαντήσει για τα ερωτήματά σας, γιατί η ΕΣΑΝΣ αποτελείται όπως ξέρετε από 

Διοικητικό Συμβούλιο, από τους Δημάρχους του Νομού Σερρών, έτσι; Αυτό που ρωτήσατε είναι 

αν θα κάνει ΣΔΥΤ η ΕΣΑΝΣ... αν θα πράξει κάτι μεθαύριο. Δεύτερον, είπατε αν θα γίνει 

εργοστάσιο καύσης... Αυτό είναι το επιθυμητό, αυτό είναι το επιθυμητό από όλους και 

παραγωγής ενέργειας. Είμαστε στο 2013 και ακόμη παραχώνουμε σκουπίδια, ακολουθούμε 

πολιτικές του 2000... του 1960 αυτήν την στιγμή το 2013. Παραχώνουμε σκουπίδια το 2013. 

Που θα έπρεπε να παράγουμε όχι μόνο ενέργεια και να βγάζουμε και χρήματα από τα σκουπίδια 

μας. Τέλος πάντων, αυτές είναι πολιτικές κρατικές της κεντρικής εξουσίας και όχι του 

Δημοτικού Συμβουλίου μας. Και το τρίτο που ρωτήσατε ποιό είναι; Πώς πληρώνουμε στην 

ΕΣΑΝΣ. Αυτήν την στιγμή πληρώνουμε βάσει πληθυσμού, όχι βάσει απορριμμάτων που πάμε 

στο Παλαιόκαστρο. Πληθυσμιακά πληρώνουμε, γιατί... ΚΥΑ. Από 6 Οκτωβρίου άρχισαν να 

ζυγίζονται τα απορρίμματα στο Παλαιόκαστρο, στην ΚΥΑ θα... μετά από ένα έτος. Φαντάζομαι 

το δεύτερο εξάμηνο και ώσπου να ψηφίσουμε, θα είναι πολύ λιγότερα επειδή ο όγκος των 

απορριμμάτων θα είναι λιγότερος, επειδή απλώσαμε και άλλους εννιακόσιους περίπου κάδους 

μέσα στο Δήμο Σερρών. Τώρα το νούμερο ακριβώς των απορριμμάτων αυτήν την στιγμή δεν το 



 

 

θυμάμαι απέξω, αν θέλετε όμως μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο και θα σας απαντήσω. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το είπα και πριν, θεωρώ ότι το θέμα των απορριμμάτων είναι πολύ σημαντικό, 

είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα που θα πρέπει να κρατήσει τον έλεγχο ο Δήμος και νομίζω 

ότι με αυτήν τη διαδικασία που από καιρό ακολουθείτε, έρχεται ένα-ένα-ένα-ένα κομματάκι και 

δεν μας δίνει τη γενική εικόνα πού θα πάει το πράγμα. Είναι απαράδεκτο. Θα μου πείτε έτσι το 

προβλέπει ο Νόμος. Εγώ το κρίνω πολιτικά. Εγώ θεωρώ και σας το λέω από αυτήν την στιγμή, 

εγώ το καταψηφίζω αυτό το πράγμα γιατί θεωρώ ότι με την απόφασή μας αυτή κάνουμε ένα 

ακόμη βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων και μάλιστα με μια μορφή 

που λέει ότι καύσεις των απορριμμάτων. Αυτό το πράγμα σημαίνει όταν θα φτάσει εκεί 

κατακόρυφη αύξηση των αντίστοιχων τελών και στην ουσία ματαίωση ή ακύρωση της όποιας 

προσπάθειας ανακύκλωσης. Και γιατί; Θα σας το πω. Εάν πάμε σε καύσεις σύμμικτων 

απορριμμάτων. Διότι για να είναι ελκυστικό το έργο της καύσης, με τα κριτήρια της αγοράς, τα 

ιδιωτικοοικονομικά δηλαδή, στο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου ή στο εργοστάσιο, πρέπει να 

καταλήγουν και το χαρτί και τα πλαστικά, γιατί αυτά κυρίως τα υλικά είναι μεγάλης 

θερμαντικής απόδοσης και αυτά ακριβώς επιμένουν στις εταιρίες. Επομένως η πίεση θα είναι 

φέρτε τα όλα σύμμικτα. Και πρέπει τα εργοστάσια αυτά να ταΐζονται καθημερινά με όλα τα 

σκουπίδια, να μην γίνεται διαλογή, αλλιώς τον ιδιώτη δεν τον συμφέρει. Και προσέξτε, μπορεί 

εμείς να πούμε, θα επιμείνουμε στην αφαίρεση χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων. Αλλά στην 

περίπτωση εκείνη ενδεχομένως να μην καλύπτουμε  τις από τη σύμβαση προβλεπόμενες 

ποσότητες απορριμμάτων προς την εταιρία γιατί θα υπογραφεί σύμβαση και θα λέει ότι εμείς 

θέλουμε εδώ να μας φέρνετε εκατό τόνους, 100.000 τόνους σκουπίδια. Αν εμείς αφαιρούμε τα 

υλικά ανακύκλωσης. Θα πηγαίνουν λιγότερα και ενδεχομένως η εταιρία τότε να ζητήσει από το 

Δήμο, τους δημότες δηλαδή, να ζητήσει και τα ρέστα για διαφυγόντα κέρδη, γιατί θα λέει εσείς 

υπογράψατε εκατό χιλιάδες τόνους θα μου φέρνετε εδώ, μου φέρνετε ογδόντα, πληρώστε μου τη 

διαφορά των 20.000 τόνων που δεν μου τα φέρνετε. Για αυτό στην αρχή ρώτησα πόσα 

απορρίμματα παράγονται σήμερα και πόσα θα προβλέπει ση σύμβαση ότι θα πρέπει να 

καταλήγουν εκεί. Αλλά λέτε ότι δεν ξέρει κανείς. Και αυτό είναι το απαράδεκτο, φέρνετε 

κομματάκι-κομματάκι-κομματάκι-κομματάκι και στο τέλος, τσουπ. Ο ιδιώτης. Απαράδεκτο, το 

καταψηφίζω.  

Δ.Σ. : Αυτά όλα είναι εικασίες. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αυτά είναι η πολιτική μου εκτίμηση... 

ΧΡΑΠΑΣ : Όλα είναι υποθέσεις, κ. Μπόικο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, άλλο το παράλλο, όλα 

είναι υποθέσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, είναι η πολιτική τοποθέτηση του κ. Μπόικου και θέλω να τη 

σεβαστείτε... 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Η πολιτική απάντηση είναι ότι ο σχεδιασμός ξεκινάει ο σχεδιασμός όλος ξεκινάει 

από το... κομμάτι, σε... τμήμα. Ακόμη δεν ξεκίνησε ο... σχεδιασμός. Στη συνέχεια θα γίνει ο 

Περιφερειακός Σχεδιασμός, έτσι; Και μετά θα αναλάβει ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος ευελπιστούμε επιτέλους να συγκροτηθεί μέχρι τέλος του 2013 

και να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης του ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Αν θα βάλουμε... 

καύση και είναι επιθυμητό από όλους μας, να καούν επιτέλους, να παραχθεί ενέργεια, όχι τα 

ανακυκλώσιμα, ποιός είπε για τα ανακυκλώσιμα; Το αν δεν θα φτάνει η φωτιά για να γίνει, για 

να παραχθεί ενέργεια, κ. Μπόικο; Μα αυτά υπάρχουν. Αφού καίγονται σε υψηλή θερμοκρασία, 

πάνω από οκτακόσιους βαθμούς όλα, δηλαδή θα πάρουμε το χαρτί από... ζώνη... θα το πάμε εκεί 

να το καίμε; Αν είναι ποτέ δυνατόν. Υποθέσεις είναι όλα αυτά. Προς το παρόν δεν τίθεται 

κανένα θέμα καύσης. Μιλάμε για εργοστάσια μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας. Τίποτε 

παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν είναι υποθέσεις, δημοπρατείται ο ΧΥΤ Παλαιοκάστρου.  



 

ΧΡΑΠΑΣ : Ναι, δημοπρατείται για εργοστάσια βιολογικής και μηχανικής επεξεργασίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα ολοκληρώθηκε, συνάδελφοι... Και μπαίνει σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. 

Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Ίντος, ο κ. Γκότσης, ναι, ο κ. Μηλίδης ναι, η κα. 

Σαραντίδου όχι, η παράταξη του κ. Φωτιάδη ναι, ο κ. Μπόικος όχι, ναι, ναι, ναι, ναι ο 

Γραμματέας, ναι ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση προμήθειας: 

α) δάφνινων στεφανιών και ηχητικής κάλυψης παρελάσεως για την 25η Μαρτίου 2013, 

ημέρα Εθνικής Επετείου  και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 98/2013 

β) τεντόπανου για την εξέδρα των επισήμων των παρελάσεων.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δέκατο θέμα, έγκριση προμήθειας, α) δάφνινων στεφανιών και 

ηχητικής κάλυψης παρελάσεως για την 25η Μαρτίου 2013, ημέρα Εθνικής Επετείου  και β) 

τεντόπανου για την εξέδρα των επισήμων των παρελάσεων. Ομόφωνα ναι;    

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013, για: 

α) οφειλές έτους 2012 του Δήμου Σερρών που αφορούν έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων και 

διάφορες προμήθειες, στα πλαίσια του προγράμματος «FOREST CITIES»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 100/2013 

β) την οφειλή παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης των εργασιών της 

Διεπιστημονικής ομάδας έργου κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101/2013 

γ) τις εργασίες μόνωσης στο 4ο Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο και Δημ. Σχολείο Καλών Δένδρων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102/2013 

δ) την εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου: «Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω 

Βροντούς», 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 103/2013 

ε) την εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου: «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της 

Π.Ε. Σιγής», έτους 2012, 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 104/2013 

στ) την οφειλή συντήρησης τριών (3) ανελκυστήρων στο κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ  και 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 105/2013 

ζ) την οφειλή παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το πρόγραμμα της Κ.Π. INTERREG IV 

C PIMMS TRANSFER.       

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο θέμα. Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013, για άλφα οφειλές έτους 2012 του Δήμου Σερρών που αφορούν έξοδα 

μετακίνησης υπαλλήλων και διάφορες προμήθειες, στα πλαίσια του προγράμματος FOREST 

CITIES, βήτα την οφειλή παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης των εργασιών της 

Διεπιστημονικής ομάδας έργου κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών, γάμμα τις εργασίες μόνωσης στο 4ο Λύκειο, 

2ο Γυμνάσιο και Δημ. Σχολείο Καλών Δένδρων, δέλτα την εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του 

έργου αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς, έψιλον την εξόφληση πρώτου λογαριασμού 

του έργου εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας... Πράξης 

Εφαρμογής, συγγνώμη, Σιγής, έτους 2012, έκτο την οφειλή συντήρησης τριών ανελκυστήρων 

στο κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ  και ζήτα την οφειλή παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το 

πρόγραμμα της ΚΠ INTERREG IV C PIMMS TRANSFER. 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ μια παρατήρηση να κάνω, κ. Πρόεδρε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Και εγώ μια παρατήρηση, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Στεργίου.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ψηφίζουμε ναι καταρχήν... θέμα. Βλέπω εδώ οφειλή ανελκυστήρων. Έκανα ένα 

πρόχειρο λογαριασμό... το ψηφίζουμε πολλές φορές. 400€ το μήνα βγαίνει. Αναλογιστείτε το 

λίγο, συνάδελφοι. Μήπως κάποια τα ψηφίζουμε με κεκτημένη ταχύτητα; Το ποσό, κύριε, 

τέσσερις χιλιάδες τόσο, για τα τρία, τρις ανελκυστήρες των Αστεριών, κ. Αντιδήμαρχε. Κύριε 

Πρόεδρε. Είναι 400€ το μήνα. Σήμερα 400€ το μήνα, αναλογιστείτε... Δηλαδή... ναι, ναι, ναι, 

ακούμε ομόφωνα, ξέρω εγώ;... Διορθώνουμε κάποια πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση και εσείς είστε μέλος... και η κα. Μπιτζίδου η οποία δεν βλέπω 

εδώ, είχε μια υποχρέωση και έφυγε, να το δούμε. Βεβαίως... Πέραν της οφειλής, ο κ. Μηλίδης 

έκανε... ναι, ναι, ναι, σαφέστατο είναι αυτό, κ. Μηλίδη, κάνατε μία παρατήρηση. Ας το δει 

λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο...  

Δ.Σ. : ...Από ό,τι θυμάμαι, κ. Πρόεδρε και κάτι άλλο είναι εδώ αλλά αυτήν την στιγμή δεν 

μπορώ να θυμηθώ, εκτός από την... από την... συντήρηση, δεν θυμάμαι, θα το δω όμως. Και 

μάλιστα... Κύριε Σταυρόπουλε, εκτός την συντήρηση υπάρχει και κάτι άλλο... θα το δούμε, θα 

το δούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι το θέμα; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Μια παρατήρηση έχω, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α και εσείς, συγγνώμη, κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Εγώ θέλω, κ. Γαλάνη, να μας ενημερώσετε για το θέμα το πέμπτο, που είναι της 

Σιγής. Επειδή εδώ μέσα έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές ότι για κάτι τρία εκατομμύρια που 

άφησαν κάποιες δημοτικές αρχές, εγώ θέλω να ενημερωθεί το Σώμα ποιά ήταν τα εκατομμύρια 

αυτά, δηλαδή κατ' επανάληψη έχει ακουστεί αυτό. Να μας πείτε για τα εκατομμύρια της Σιγής, 

τι άφησαν και τι πλήρωσε ο Δήμος, έτσι; Για την αποκατάσταση ο ίδιος.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κοιτάξτε, το έργο της Σιγής το ξέρει ο κ. Μυστακίδης, αυτό το σημερινό που 

γίνεται τώρα, είναι τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο ως χρήματα, από εισφορά σε χρήμα, ότι 

βρήκαμε δηλαδή, από εκείνα τα χρήματα αποφάσισε η Δημοτική Αρχή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη, κάτι άλλο... θέλει να πει ο κ. Στεργίου... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Κάτι άλλο...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Ελληνικά μιλάω... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Και εγώ ελληνικά μιλάω...  



 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ο κ. Στεργίου, υπονοεί κάτι άλλο...  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Όχι υπονοώ, ευθέως το λέω. Ευθέως το βάζω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ψάξτε το... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Στον παλιό, στον πρώην Δήμο Σερρών, έχουν διεξάγει έλεγχο. Έχουν διεξάγει 

έλεγχο με συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα ρωτήσω τον προηγούμενο Ταμία τον κύριο... και θα σας ενημερώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ ωραία.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ ξέρω ότι τα λεφτά που υπάρχουν στο ταμείο διατίθενται για να κάνει έργα ο 

κ. Μυστακίδης στην Τεχνική Διεύθυνση εδώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Άλλο ρώτησα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ωραία... ερώτηση... απάντηση... υπήρξε έλεγχος... αποτελέσματα και ρωτήστε 

αυτούς οι οποίοι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε... μην πλατειάζουμε το θέμα... παρακαλώ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Υπονοούμενα ο κ. Γαλάνης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, αυτά που λέτε, είστε εκτός θέματος, έτσι; Το ξεκαθαρίζω... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Πείτε ότι δεν γνωρίζετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Το αντιπαρέρχομαι, το ξεπερνώ... πάρα πολύ, σεβαστείτε λοιπόν κάποια 

πράγματα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι; Ομόφωνα ναι το έντεκα θέμα;... Ωραία.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Συγγνώμη, εγώ έχω μια παρατήρηση που έκανα προηγουμένως για τα 

προγράμματα, την ξανακάνω τώρα γιατί έχουμε... ψήφιση και το Forrest Cities και το Pimms 

Transfer, η ίδια παρατήρηση που έκανα προηγουμένως ισχύει και εδώ, επιτέλους κάποια στιγμή 

να έχουμε αποτίμηση, όχι μόνο ενημέρωση. Τι επιτέλους στην πράξη αποκομίσαμε και επίσης 

εγώ λέω όχι και στο βήτα, που είναι παροχή υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης και λοιπά για 

την κατάρτιση του έργου παρακολούθησης και όλα αυτά, εμείς είχαμε καταψηφίσει το 

συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,... δεν συμφωνούμε με αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 106&107&108/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με βάση τις 

υπ' αριθμ. 3/2013, 4/2013 και 5/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο δωδέκατο θέμα, έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων, με βάση τις υπ' αριθμ. 3, 4 και 5 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Δ.Σ. : Ναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εισηγητής ο κ. Καλαϊτζίδης. Παρακαλώ, κ. Καλαϊτζίδη. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Πρόκειται κυρίες αι κύριοι συνάδελφοι για αποφάσεις της Ποιότητας Ζωής... 

Κανονιστικές Αποφάσεις,... κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. ...Προέκυψαν από αιτήματα Δημοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων, αιτήματα δημοτών, φορέων και αιτήματα Υπηρεσίας τα οποία 

πέρασαν ομόφωνα και Κανονιστικές που προέκυψαν από τις αστικές αναπλάσεις, ουσιαστικά 

πρόκειται, ουσιαστικά... αστικών αναπλάσεων, γίνονται τροποποιήσεις, σημάνσεις και τα λοιπά. 

Αυτό που προέκυψε, αυτό που προβλημάτισε μάλλον την Ποιότητα Ζωής ήταν η πρόθεση της 

Υπηρεσίας όσον αφορά την προτεραιότητα των διερχομένων στους κεντρικούς κόμβους. Και 

μάλιστα στην Ποιότητα Ζωής στην ψηφοφορία ήρθαμε τέσσερεις-τέσσερις και με την ψήφο του 

κ. Μυστακίδη πέρασε και η πρόταση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία λοιπόν προτείνει να 

ανατρέψουμε το καθεστώς το οποίο ισχύει τώρα, ότι προτεραιότητα έχουν όσοι είναι μέσα στον 



 

 

κόμβο, αυτό εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα, η Υπηρεσία προτείνει λοιπόν να εφαρμόσουμε, να 

δίνουμε προτεραιότητα των όσων διέρχονται στον κόμβο... 

Δ.Σ. : Όσων μπαίνουν... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : ...Όσων δεν είναι στον κόμβο, συγγνώμη, ναι. Φυσικά η Ποιότητα Ζωής 

ψήφισε υπέρ της πρότασης της Υπηρεσίας, προσωπικά εγώ εξέφρασα τις αμφιβολίες μου, 

διαφώνησα στη συγκεκριμένη πρόταση, θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ίσως 

δημιουργήσουμε πρόβλημα και στη λειτουργία, στην κίνηση όσον αφορά την πόλη μας, η 

πρόταση πρότεινε το συγκεκριμένο μέτρο διότι με την πρότασή της δεν θα δημιουργείται 

συμφόρηση στους κεντρικούς κόμβου, προσωπικά μένω στη θέση την οποία είχα εκφράσει στην 

Ποιότητα Ζωής, ουσιαστικά ένας είναι ο κόμβος στον οποίο δημιουργείται πρόβλημα, στο ύψος 

της Βενιζέλου με την Κομνηνών, νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. 

Δ.Σ. : Ποιά είναι η πρόταση; Τι αποφασίσατε;  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Η Ποιότητα Ζωής αποφάσισε, επαναλαμβάνω την απόφαση η οποία μας 

προβλημάτισε αρκετά, τέσσερις-τέσσερις ήτανε οι ψήφοι μας και τελικά πέρασε, πέρασε η 

πρόταση της Υπηρεσίας, λόγω του... έχουν προτεραιότητα όσοι είναι ήδη μέσα στον κόμβο. 

Δ.Σ. : Μπορώ να έχω το... μια ερώτηση να κάνω;... Στο εξωτερικό, νομίζω είναι αυτό, η 

πρόταση της Υπηρεσίας.  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Στο εξωτερικό. Γιατί εμένα, συγγνώμη, συγγνώμη... Γιατί εμένα μου... τι αηδίες είναι 

αυτά, δεν βλέπετε στο εξωτερικό... στο εξωτερικό, να μην, αυτός που είναι μέσα στον κόμβο να 

μην τρέξει πιο γρήγορα και να περιμένει επάνω στον κόμβο για να περάσει ο άλλος. Έτσι μου 

είπανε και μάλιστα ήθελα να το θέσω...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Διαδικασία των ερωτήσεων. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Ο κ. Μερετούδης. 

Άλλος; Κανένας. Ο κ. Αντιδήμαρχος... και... α και η κα. Σαραντίδου. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε 

το λόγο. Εσείς, εσείς.  

Δ.Σ. : Κύριε Καλαϊτζίδη, έχετε ψάξει το αν μπορεί κάθε πόλη, κάθε Νομός να αλλάζει τον 

ΚΟΚ; Αυτό είναι το ερώτημά μου, εγώ πιστεύω, θα συμφωνούσα να αλλάξουμε όπως στην 

Ευρώπη, είναι, πιο καλά κινούνται τα αυτοκίνητα, αλλά πιστεύω δεν μπορεί στη Δράμα να είναι 

αλλιώς, στην Καβάλα να είναι αλλιώς, στις Σέρρες αλλιώς, θα πάει κάποιος σε άλλο Νομό, είτε 

οι ίδιοι εμείς, θα έχουμε πρόβλημα. Αν το έχετε ψάξει και αν μπορεί να γίνει. Αμφιβάλλω αν 

μπορεί αν γίνει πάντως. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε επίπεδο χώρας.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να απαντήσετε συνολικά στις ερωτήσεις, κύριε... Ο κ. Μερετούδης έχει το 

λόγο.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Ναι, κ. Καλαϊτζίδη, αν συζητήσατε, τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχήματος, 

αλλάζοντας τον ΚΟΚ; Ποιός θα έχει την ευθύνη;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μερετούδη. Κυρία Σαραντίδου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ θέλω να ρωτήσω, με αφορμή αυτά που συζητάμε για τους κόμβους, ποιά 

η χρησιμότητα του κόμβου της Αντιστάσεως, όταν έρχονται τα αυτοκίνητα από την αντίθετη 

μεριά... μονόδρομος.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε. Απαντήστε, κ. Αντιδήμαρχε.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Όσον αφορά τη νομιμότητα που αναφέρεται στην εισήγηση, έχω 

επικοινωνήσει προσωπικά και με ανθρώπους της Τροχαίας, στην Ελλάδα εφαρμόζεται ότι έχει 

προτεραιότητα αυτός που έρχεται από τα δεξιά. Με τη σήμανση όμως, το αναφέρει και στην 

εισήγηση, εκτός και αν υπάρχει σηματοδότηση του κόμβου οπότε και ισχύει αυτή. Άρα λοιπόν η 

εισήγηση της Υπηρεσίας έχει νομική υπόσταση. Το θέμα είναι τι θέλουμε να εφαρμόσουμε 

εμείς. Και αν θα δημιουργήσει εμπλοκές. Να αναφέρω ότι και στο παρελθόν επιχειρήθηκε, όπως 

με πληροφόρησαν, μια παρόμοια παρέμβαση, δημιουργήθηκε ατύχημα και αποσύρθη την στιγμή 

εκείνη. Όσον αφορά τη δημιουργία πιθανού ατυχήματος τροχαίου, κ. Μερετούδη, νομίζω πως 

θα εφαρμόζεται ό,τι ορίζει ο ΚΟΚ. Άμα υπάρχει σήμανση, θα εξαρτάται ποιός είναι ο 

παραβάτης. Κυρία Σαραντίδου, το ερώτημά σας δεν έχει να κάνει με το σημερινό θέμα... Εγώ 



 

μένω προσωπικά αν και η Ποιότητα Ζωής πρότεινε, υιοθέτησε την απόφαση, την πρόταση της 

Υπηρεσίας, μένω ότι πρέπει να το δούμε αρκετά σοβαρά και πιστεύω πως μετά από συζητήσεις 

που έκανα και με το τμήμα της Τροχαίας που είναι η καθ' ύλην αρμόδια και μένω στην απόφασή 

μου ότι είναι αρκετά, θα το χαρακτήριζα και επικίνδυνο, να... στην παρούσα φάση... στην πόλη 

μας. 

Δ.Σ. : ...Ως έχει και εσείς λέτε ως έχει... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Όχι... 

Δ.Σ. : Εσείς τι λέτε;  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Ναι, να παραμείνει ως έχει. 

Δ.Σ. : Ως έχει... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να κάνουμε κύκλο τοποθετήσεων, συνάδελφοι, κύκλο τοποθετήσεων. Ο 

κ. Μηλίδης, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Γάτσιος, ο κ. Στεργίου και ο Αντιδήμαρχος, ο κ. 

Σταυρόπουλος, ο κ. Κατιρτζόγλου, Μηλίδης, Γκότσης και ο κύριος... Μυστακίδης.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ τελευταίος. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Σταυρόπουλος... τελευταίος να μιλήσει. Κύριε Μηλίδη, έχετε το 

λόγο.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ νομίζω για τους κυκλοφοριακούς κόμβους, αυτό το αποτέλεσμα της 

Ποιότητας Ζωής είναι... αντιπροσωπεύει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν... σωστή της 

Υπηρεσίας η... εισήγηση, θα πρέπει να γίνει σοβαρή σήμανση. Σίγουρα διευκολύνει την 

κυκλοφορία αυτός που είναι μέσα στον κόμβο να φεύγει για να μπορεί ναι κινείται πιο γρήγορα 

αυτό που λέμε η μεγάλη κίνηση, ειδικά τις ώρες αιχμής, αλλά πρέπει να γίνει οπωσδήποτε 

σήμανση, γιατί και χθες το βράδυ παραλίγο θα ήμουν μάρτυρας ατυχήματος τέτοιου. Έτσι από 

δεξιά και τα λοιπά. Τώρα για τις Κανονιστικές Αποφάσεις θα πρέπει να ασχοληθούμε με το 

θέμα του παρκαρίσματος. Άμα δείτε στην... πολύ συχνά και απαγορεύεται και απαγορεύεται, θα 

πρέπει να το δούμε σε, έτσι; Σε ένα γενικότερο πλάνο, τι πρέπει να γίνει. Αν... θα επανέλθω 

νομίζω...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μηλίδη για το χρόνο που τηρήσατε, ο κ. Γάτσιος έχει το 

λόγο.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εμείς, κ. Πρόεδρε, επιμένουμε στην πρόταση που είχαμε κάνει και στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής και η πρότασή μας είναι η εξής. Βεβαίως συμφωνούμε με την Υπηρεσία 

βλέποντας πρακτικά τα πράγματα και πιστεύω ότι ολωνών που διαφωνήσανε είναι αυτή η 

άποψη, συμφωνούμε με την Υπηρεσία δηλαδή στο ότι όποιος κινείται μέσα στον κόμβο πρέπει 

να έχει προτεραιότητα. Όπως διαφωνήσαμε σε αυτήν την πρόταση γιατί θα πρέπει να γίνει αυτό 

πανελλήνια, όχι να γίνει μόνο σε ένα Νομό όπως είπε η πρώτη ερώτηση. Δηλαδή να γίνει μία 

διαδικασία από σήμερα, από χθες, ώστε να πείσουμε... να γίνει γνωστό σε όλους... και στην 

Ελλάδα, δεν έχει προτεραιότητα όποιος κινείται μέσα στον κόμβο, όποιος μπαίνει μέσα στον 

κόμβο αλλά όποιος κινείται. Υπό αυτήν την έννοια και φοβούμενοι... ατυχήματα επειδή... 

σήμανση μέσα και τη σήμανση δεν θα την έβλεπαν πάρα πολλοί, θα υπήρχαν προβλήματα 

σοβαρά, για αυτό δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη διάταξη. Πρέπει να ανατραπεί 

πανελληνίως δηλαδή το συγκεκριμένο θέμα. Επί της ουσίας πραγματικά η Υπηρεσία έχει δίκιο. 

Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο για μία πόλη αυτό το πράγμα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Γάτσιο και για το χρόνο. Το λόγο έχει η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θα ξεκινήσω με ένα θέμα, ξέρω ότι είναι εκτός θέματος, το αναφέρω με 

αφορμή για τη Δημοτική Κοινότητα Μητρουσίου, στην οποία ζητούνται θέσεις, ράμπες για 

ΑΜΕΑ. Υπάρχουν ΑΜΕΑ και επειδή το πρόβλημα μπροστά στα ΚΑΠΗ είναι πολύ σημαντικό, 

να το λάβει υπόψη του και ο κ. Μυστακίδης, παίρνω αφορμή από αυτό για να μην το κάνω μετά 

σαν επερώτηση. Κατά τα άλλα και στην προηγούμενη τοποθέτηση, στην προηγούμενη 

Κανονιστική Απόφαση που είχαμε ψηφίσει, για το κυκλοφοριακό, την είχαμε ψηφίσει ναι, αλλά 

δυστυχώς αυτήν τη φορά υα πούμε όχι σε αυτά. Και θα πούμε όχι γιατί επιμένουμε στο ότι δεν 

παίρνουμε την ευθύνη να ψηφίσουμε ξεχωριστές Κανονιστικές Αποφάσεις χωρίς να δούμε 



 

 

συνολικά την εξέλιξη που θα έχει το κέντρο μετά από όλα αυτά. Δηλαδή θα έπρεπε να... 

πραγματικά κάτω, να μελετήσουμε, έθεσα και όρια στην προηγούμενη τοποθέτηση, στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όρια για το από πού μέχρι πού πρέπει να δούμε το κέντρο 

συνολικά, πώς θα γίνει μετά τις αναπλάσεις, πώς θα γίνει μετά τις βιοκλιματικές αλλαγές, έτσι 

ώστε να έχουμε μια πιο σφαιρική άποψη όλου του κέντρου. Το να παίρνουμε μεμονωμένες 

Κανονιστικές Αποφάσεις, νομίζω ότι θα είναι εις βάρος μας και εκ των πραγμάτων κάποια φορά 

θα αναγκαστούμε... να τις πάρουμε πίσω και να ψηφίσουμε άλλες αν δεν το δούμε συνολικά. Για 

αυτόν το λόγο, όχι για το ότι δεν έχει κάνει δουλειά, κανείς δεν αμφισβητεί τη δουλειά που έχει 

κάνει η Υπηρεσία και μάλιστα πολύ καλά, αλλά δεν το βλέπουμε εμείς πλέον πολιτικά το όλο 

ζήτημα, όχι ότι υπάρχει κάποιο μεμπτό στις αποφάσεις που έχει πάρει η Υπηρεσία. Απλά 

συμβολικά για αυτόν το λόγο ψηφίζουμε όχι στις Κανονιστικές για να δείξουμε αυτήν την 

αντίρρησή μας.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου. Ο κ. Στεργίου έχει το λόγο.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Εγώ θέλω να πω κάτι. Αν θα... η πρόταση της Υπηρεσίας είναι να αλλαχτεί μόνο 

ο κόμβος της Βενιζέλου... Υπάρχει πρόβλημα εκεί... Για όλους;... Υπάρχει πρόβλημα για όλους 

τους ανθρώπους που θα έρχονται στην πόλη μας. Έτσι; Υπάρχει ο ΚΟΚ που διδάσκουμε σε 

όλους τους οδηγούς, ότι όποιος είναι από δεξιά έχει προτεραιότητα. Εκεί στηρίζεται η ιστορία 

όλη, έχει πρόβλημα. Εάν δεν γίνει μια παρέμβαση σε κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο για να 

συμμορφωθούμε ή να δεχτούμε το ευρωπαϊκό σύστημα,... θα έχουμε πρόβλημα. Έχει ξαναγίνει 

αυτό παλιότερα και δεν ισχύει. Λοιπόν. Για να μην έχουμε τέτοιο, μπορούμε να κάνουμε 

παρέμβαση στην 29ης Ιουνίου η οποία δημιουργεί πρόβλημα στον κόμβο και νομίζω θα το 

λύσουμε. Και να παραμείνει κανονικά από δεξιά η προτεραιότητα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Στεργίου, το λόγο έχει ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριοι συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε... Λοιπόν, νομίζω ότι συζητάμε για το 

αυτονόητο. Κακώς μπήκε, κακώς μπήκαμε στη συζήτηση αυτή, δεν είμαστε για πειραματισμούς 

σε ό,τι αφορά... κυκλικών κόμβων. ΘΑ πω το εξής. Ποιός θα αποζημιώσει τον οδηγό εκείνο ο 

οποίος θα πάθει το ατύχημα κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό το πράγμα, όχι 100%, 1000% θα 

συμβεί αυτό το ατύχημα και θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα τραβάνε τα μαλλιά τους οι 

οποίοι δεν θα μπορούν να βρουν το δίκιο τους, επειδή άλλο μάθανε όταν έκαναν μαθήματα 

οδήγησης, όταν πήραν το δίπλωμα και άλλο θα τους βγάλουμε στο δρόμο εμείς. Τέτοιοι 

πειραματισμοί είναι απαράδεκτοι. Λοιπόν. Δεν πρέπει να πειράξουμε τους κόμβους, προφανώς 

και είναι καλύτερο το σύστημα που ισχύσει στην Ευρώπη, αλλά αν δεν αλλάξει αυτό κεντρικά, 

στο τέλος... εμείς εδώ πέρα μόνοι μας στην πόλη μας. Γιατί από την πόλη μας διέρχονται και 

κάτοικοι άλλων περιοχών. Αν υποθέσουμε ότι όλοι οι Σερραίοι θα το μάθουν. Ότι θα συμβεί 

αυτό... Ως προς το άλλο θέμα, της υπ' αριθμόν 5/2003 αποφάσεως της Ποιότητας Ζωής, εκεί 

πέρα τίθεται με έμφαση το ζήτημα των θέσεων στάθμευσης. Είναι ζήτημα το οποίο και στο 

προηγούμενο, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το είχαμε θέσει, με αφορμή τη μελέτη των 

βιοκλιματικών αναπλάσεων. Νομίζω σήμερα και από την παρουσία των κατοίκων της περιοχής, 

νομίζω καταρχήν η δικαίωσή μας ήρθε πολύ γρήγορα. Ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι μιλήσαμε με 

τόση έμφαση και αναγκαστήκαμε να καταψηφίσουμε το θέμα των βιοκλιματικών αναπλάσεων, 

μολονότι είμαστε φανατικά υπέρ των αναπλάσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή ανακύπτει 

μέγα θέμα στάθμευσης, λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι ήδη μεγάλο με τις αστικές 

αναπλάσεις και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο με τις βιοκλιματικές αναπλάσεις, πρέπει επιτέλους 

να γίνει αυτό που σας είχαμε πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία ολοκληρωμένη, 

εμπεριστατωμένη μελέτη για το θέμα στάθμευσης, την οποία θα αρχίσουμε στη συνέχεια σιγά-

σιγά να υλοποιούμε. Να γίνει ένα στρατηγικό σχέδιο για την επίλυση του προβλήματος 

στάθμευσης. Υπό την έννοια αυτή, εγώ προσωπικά τις αλλαγές που προτείνονται από τη 

συγκεκριμένη απόφαση δεν τις ψηφίζω. Πρώτα να γίνει η συγκεκριμένη μελέτη, πρώτα να 

δώσουμε μία λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί έτσι όπως πάμε θα δημιουργήσουμε 

μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι πάμε να λύσουμε. Και είπαν προηγουμένως πολύ ωραία οι 



 

κάτοικοι της πόλης. Ο Δήμος λέει δεν πρέπει να βασανίζει τους κατοίκους... τελειώνω, κ. 

Πρόεδρε... Δεν πρέπει να βασανίζει τους κατοίκους με τα έργα που γίνονται.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Μυστακίδης έχει το λόγο.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σεβαστές όλες οι απόψεις και σωστές από την οπτική γωνία που βλέπει ο 

καθένας, εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχήν οι κόμβοι, αυτοί οι κυκλικοί είναι σημεία 

μηδενισμού της ταχύτητας. Άρα περιορίζεται στο ελάχιστο η περίπτωση του ατυχήματος. 

Αφενός. Αφετέρου, πώς ένας από εμάς και ένας ξένος κυρίως, κινούμενος σε μία οδό θα 

καταλάβει ότι έφτασε σε έναν κυκλικό κόμβο; Του το λέει κανένας; Απλά βλέπει ένα σήμα. 

Βλέπει ένα σήμα, που λέει ότι υπάρχει κυκλικός κόμβος. Και εφόσον βλέπει το σήμα, ξέρει ότι 

ισχύουν όλα όσα ισχύουν για τους κυκλικούς κόμβους. Από την ώρα λοιπόν που εμείς θα 

κάνουμε την αντίστοιχη σηματοδότηση, δηλαδή θα βάλουμε στοπ στους δρόμους που μπαίνουν 

στον κυκλικό κόμβο, ισχύει ο ΚΟΚ με τα σήματα. Άρα δεν τίθεται θέμα. Ο ΚΟΚ με τα σήματα. 

Δεν τίθεται θέμα το πώς θα δικαιωθεί κάποιος σε περίπτωση ατυχήματος. Ισχύει κανονικά αυτό 

που περιγράφει το σήμα. Και αν πάμε στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου, θα δούμε 

δρόμους ισοδύναμους τεχνικά, οι οποίοι... προτεραιότητα καθορίζεται καθαρά από τα σήματα. 

Γιατί λοιπόν δεν θα μπορούσε να καθοριστεί και η προτεραιότητα σε έναν κόμβο που, εάν δεν 

υπάρχει το σήμα του κυκλικού κόμβου, δεν ισχύει αυτό που ισχύει για τους κόμβους; 

Ευχαριστώ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης είχε ζητήσει το λόγο, δεν τον γράψαμε... 

Δ.Σ. : Κύριε... αν έχετε την καλοσύνη, μετά αν μπορώ και εγώ... Αν έχετε την καλοσύνη να πω 

και εγώ δυο λεπτά... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε πρόεδρε, κ. Δήμαρχε,... θα έπρεπε, όσον αφορά το κυκλοφοριακό, 

γκρινιάζουμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, κάνουμε παρεμβάσεις γιατί στο κυκλοφοριακό στις 

Σέρρες δεν είναι καλό. Έχουμε μποτιλιαρίσματα και λοιπά. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε 

λοιπόν. Η Υπηρεσία φέρνει προτάσεις. Φέρνει προτάσεις. Η μία πρόταση, για διευκόλυνση, 

είναι αυτή εδώ. Ότι θα πρέπει αυτός ο οποίος βρίσκεται μέσα στον κυκλικό κόμβο να έχει 

προτεραιότητα. Και σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, να φέρει και άλλες προτάσεις. Και έτσι θα μπορέσει, 

θα μπορέσουμε να έχουμε μια ομαλή κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Αν και δεν... δεν το πιστεύω 

κατά πολύ, εν πάση περιπτώσει να απαλύνουμε λίγο αυτό το πρόβλημα. Λέω λοιπόν, εγώ θα 

ψηφίσω, θα ψηφίσω την πρόταση της Υπηρεσίας. Διότι έχω παράδειγμα που μου είπε ότι εδώ 

τι.. .εδώ εσείς είστε πίσω από τον ήλιο και λοιπά και λοιπά να μην αναφέρω τι μας είπε, ότι 

παντού στην Ευρώπη έχει προτεραιότητα... στη Γερμανία και λοιπά και λοιπά. Αλλά. Η, αλλά. 

Προτού, προτού ξεκινήσει αυτό θα πρέπει να γίνει ενημέρωση, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και τηλεοράσεις, εφημερίδες και λοιπά, εκτός από τα σήματα και 

λοιπά, θα πρέπει να γίνει αυτό, να το εμπεδώσει, να το εμπεδώσουν οι οδηγοί ούτως ώστε να 

αρχίσει και η εφαρμογή. Προτού γίνει ενημέρωση μέσα από τα μέσα, δεν θα πρέπει να μπει σε 

εφαρμογή. Ευχαριστώ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Γκότση, να πάρει το λόγο ο κ. Χράπας... 

ΧΡΑΠΑΣ : Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ... θέλω να πω ότι όπως γνωρίζετε όλοι είμαι 

αστυνομικός,... έχω υπηρετήσει... φορές, ο Νόμος...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΧΡΑΠΑΣ : ...Γνωρίζει ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κ. Γαλάνης, στην Ελλάδα ισχύει η από δεξιά 

προτεραιότητα. Όποιος εισέρχεται στον κόμβο, όποιος εισέρχεται στον κόμβο, έχει 

προτεραιότητα. Αυτά λένε οι ελληνικοί Νόμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

ανατραπούν. Εδώ όμως αυτήν την στιγμή μιλάμε για γενική αλλαγή του Νόμου στο Δήμο 

Σερρών. Δηλαδή σε όλους τους κόμβους του Δήμου Σερρών, σε αυτούς που υφίστανται και σε 

αυτούς που θα κατασκευαστούν στην περιαστική ας πούμε διασταύρωση... σε όλους τους  

κόμβους, ισχύει αυτό που εισηγείται αυτή την στιγμή η Υπηρεσία, δηλαδή αυτός που θα κινείται 

μέσα στον κόμβο θα έχει προτεραιότητα. Το πρόβλημα αυτήν την στιγμή δεν υφίσταται σε 



 

 

κανέναν κόμβο, πλην του κόμβου της Κομνηνών και Βενιζέλου. Αυτό είναι στοχευμένα, 

ανέφερε ο κ. Στεργίου. Το πρόβλημα είναι μόνο... Και όπου αλλού δημιουργηθεί πρόβλημα 

στο... οποιουδήποτε κόμβου, πάλι εδώ είμαστε να παρέμβουμε και να σταματήσουμε την 

προτεραιότητα. Να βάλουμε μία πινακίδα στοπ και να αλλάξουμε την προτεραιότητα. Αυτό που 

είπε ο κ. Στεργίου δηλαδή. Προτείνω λοιπόν σε όλες τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές να 

συμφωνήσουμε, εκτός από την αλλαγή προτεραιότητας στους κυκλικούς κόμβους. Πλην, που 

προτείνω, να μπει πινακίδα στοπ παραχώρησης προτεραιότητας στην οδό 29ης Ιουνίου που 

βγαίνει στη Βενιζέλου. 

Δ.Σ. : Σε ένα μόνο... 

ΧΡΑΠΑΣ : Συγκεκριμένα, μόνο στο συγκεκριμένο κόμβο. Άμα δημιουργηθεί πρόβλημα στο 

μέλλον σε κάποιον άλλο κόμβο, θα δούμε και εδώ είμαστε να αποφασίσουμε πάλι, παρά να 

αλλάξουμε τον πανελλαδικό Νόμο που λέει ότι αυτός που μπαίνει σε κόμβο έχει προτεραιότητα. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Χράπα, ο κ. Σταυρόπουλος, αν δεν καλύφθηκε... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Τα προβλήματα των κόμβων είναι βασικά γιατί οι ακτίνες των κόμβων 

είναι μικρές. Δηλαδή αν είχαμε κόμβους μεγάλους δεν θα είχαμε πρόβλημα κανένα. Για αυτό 

δημιουργείται και στη Βενιζέλου πρόβλημα... μεγάλη κίνηση, επειδή ο κόμβος είναι μικρός,... 

και... για τον κόμβο αυτόν... προβληματίζομαι γιατί ας πούμε είναι ένας κόμβος ο οποίος είναι 

κεντρικός και είναι στη Βενιζέλου που έρχεται... απ' έξω.  

Δ.Σ. : Εκεί δεν έπρεπε να είναι κόμβος... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εκεί τώρα, εκεί... στην Ποιότητα Ζωής ψήφισα ας πούμε σε αυτόν τον 

κόμβο να μπουν... επειδή είναι ο κόμβος που φιλοξενεί τους ξένους, οι οποίοι θα έχουν άλλη 

αντίληψη, πιστεύω ότι παρόλο που δημιουργείται θέμα... της μικρής διαμέτρου, νομίζω ότι θα 

πρέπει και εκεί να το δούμε συνολικά σε όλους τους κόμβους, γιατί θα πρέπει να εφαρμόσουμε 

ας πούμε αυτό που ισχύει στην... αυτό που είπε και ο κ. Γάτσιος, αν το κυνηγήσουμε, αν το 

αλλάξουμε γενικά να γίνει κάτι το πανευρωπαϊκό. Το άλλο που θέλω να πω στην κα. 

Σαραντίδου είναι ότι μερικές θέσεις στάθμευσης που προτείνονται εδώ πέρα και πάνω στη 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, επειδή γίνεται και ανάπλαση, δεν είχαν προβλεφθεί στην ανάπλαση και 

για αυτό και τώρα η Υπηρεσία πρότεινε τώρα που γίνεται, για να μην ξανακάνουν... για αυτό, 

σωστά η Υπηρεσία πρότεινε σε αυτήν τη φάση που γίνεται ανάπλαση, να μην ξηλώνεται εκ των 

υστέρων και όπου μπορεί τώρα που γίνεται ανάπλαση να γίνεται το έργο για να μην φτιάχνουν 

εκ των υστέρων καινούργια... καινούργιες καταστροφές και ξανά από την αρχή.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Σταυρόπουλε, το θέμα νομίζω ολοκληρώθηκε, παρακαλώ... 

Δ.Σ. : Πρόταση έχω να κάνω, κ. Πρόεδρε... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι. Να δώσουμε λίγο το λόγο στον κ. Φωτιάδη, που έχει κάτι 

να πει... Και μετά... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, με την Κανονιστική νούμερο 5, μήπως έχετε τη δυνατότητα 

να μας πείτε πόσες θέσεις στάθμευσης κάνετε;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για τις αναπλάσεις... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μετά τις αναπλάσεις, έτσι όπως τις επεξηγείτε...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Βιοκλιματικές... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Αφορά τις αστικές, αυτές που εγκρίθηκαν το 2010.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πεντακόσιες θέσεις από τις... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει. Πόσες χάνονται;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πεντακόσιες θέσεις στάθμευσης χάνονται από τις αναπλάσεις των επτά 

οδικών αρτηριών και άλλες τριακόσιες προβλέπεται να χαθούνε από τις κλιματικές αναπλάσεις 

που θα γίνουν...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ δεν μιλώ για τις βιοκλιματικές, εγώ μιλώ για τις αστικές... ότι χάνονται 

πεντακόσιες. Κάποια αιτήματα όπως κάποιων εμπόρων επί της οδού της Μεγάλου 

Αλεξάνδρου...  



 

Δ.Σ. : Να απαντήσω;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κάποια θέματα δηλαδή τα είδατε; Τα τακτοποιήσατε;  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου νομίζω ότι όλα τα αιτήματα μελετήθηκαν και 

ρυθμίστηκαν,... Διαχειριστική Αρχή... Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γυρίζουμε πίσω όμως τώρα τη συζήτηση, σας παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έτσι,... είναι σίγουρος ώστε να μιλήσω, αλλά καλό είναι να ξέρουμε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Φωτιάδη, για την κατανόηση, θέλει να τοποθετηθεί ο 

Αντιδήμαρχος και για...  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Ουσιαστικά με την Κανονιστική αυτή, εφαρμόζεται ο σχεδιασμός των 

αστικών αναπλάσεων. Τα όποια αιτήματα και όποιες ανάγκες προέκυψαν μετά την κατασκευή 

των αστικών αναπλάσεων όπως στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν τακτοποιηθεί ναι, με 

συγκεκριμένη... και λογικό είναι... πρακτικά ίσως προκύψουν και άλλα προβλήματα, υπάρχει 

διαδικασία όπου ο δημότης μπορεί να αιτηθεί προς την Υπηρεσία και ανάλογα στην πορεία να 

γίνει αποδεκτό ή όχι. Νομίζω πως αυτό που επικράτησε όσον αφορά την προτεραιότητα των 

κόμβων, το είχα αιτηθεί και εγώ προσωπικά, ένας κόμβος όπου είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος, 

θεωρώ ότι όμως δεν είναι σωστό ακόμη και αυτό που πρότεινε ο κ. Χράπας, έτσι ένα κόμβο 

επιλεκτικά χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση. Δυστυχώς η δύναμη της συνήθειας... στην Ελλάδα 

και όπως... όλοι σε πιθανούς Έλληνες επισκέπτες θα δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί όταν 

επισκέπτεται κάποιος εκτός Ελλάδας σίγουρα είναι πολύ πιο προσεκτικός από ότι εμείς. Εμμένω 

στην πρότασή μου και προτείνω να παραμείνουν... όπως είναι... σήμερα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Αντιδήμαρχε... κύριε Στεργίου... σε δευτερολογία... κάνετε;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Δευτερολογία...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, μισό λεπτάκι να δούμε τώρα,... Ποιοί θέλουν να δευτερολογήσουν; Εκ 

των προηγουμένων... Ο κ. Μηλίδης,  κ. Μυστακίδης και ο κ. Στεργίου. Κύριε Μηλίδη, έχετε το 

λόγο.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Προεδρεύοντα, δεν θα έπαιρνα το λόγο, θα πω ότι πρέπει να διευκρινίσω τη 

θέση μετά από τη συζήτηση που έγινε. Λοιπόν. Για τους κόμβους, επειδή πείθομαι ότι θα 

υπάρξουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα αν υπάρχουν κάτι να αλλάξουμε, λέω ότι θα πρέπει να 

παραμείνει ως είναι από αυτό που ξέρει ο Έλληνας από δεξιά και ας γίνει... Αυτή είναι η 

πρότασή μου για τους... κόμβους, έτσι; Για τις κανονιστικές αποφάσεις, λέω ότι η τρία και η 

τέσσερα ψηφίζουμε ναι. Για την πέντε, ψηφίζουμε την πρότασή μας, που λέει ότι θα πρέπει να 

έρθει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις θέσεις στάθμευσης και να αποφασίσουμε τι επιτέλους 

θέλουμε. Δεν γίνεται να ψηφίσουμε τμηματικά εκείνο το κομματάκι τρεις απαγορεύονται, εκεί 

δύο επιτρέπονται. Για αυτό είμαστε αντίθετοι με τέτοιες Κανονιστικές. Όχι στην πέντε, κ. 

Γραμματέα, την πέντε του 2013 και επιμένουμε στην πρότασή μας. Να έρθει ολοκληρωμένη 

πρόταση για την στάθμευση στο κέντρο της πόλης. Και μάλιστα με εξεύρεση λύσεων. Νομίζω 

ότι μπορεί να υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μηλίδη. Το λόγο έχει ο κ. Μυστακίδης και μετά ο κ. 

Στεργίου. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Θέλω να πω στη δευτερολογία μου, δεν είναι μόνο εκείνος ο μικρός,... είναι 

και ο κόμβος εκεί στον... ο οποίος υλοποιήθηκε με πλαστικά δοχεία... αλλά αυτό που θέλω να 

καταστήσω σαφές και το επαναλαμβάνω είναι ότι κόμβος μπορεί να θεωρείται κάτι που μπορεί 

να εκμεταλλευτούμε, χαρακτηριστικά γιατί μας έτυχε να δώσουμε βαρύτητα στην καλή 

κυκλοφορία και εφόσον δεν θα υπάρχει σηματοδότηση, δεν θα έχει τα υπόλοιπα στοιχεία του 

κόμβου. Θα έχει τα στοπ τα οποία θα καθορίζουνε την προτεραιότητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή 

υπάρχει ένας κύκλος ότι έχει όλα, είναι δεδομένο ότι έχει όλα τα στοιχεία από νομικής πλευράς 

που ισχύουν για τους κόμβους. Μπορούν αυτά να ξεκαθαριστούν με τα σήματα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μυστακίδη... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Εγώ συμφωνώ... ο κόμβος... 



 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ, συνάδελφε. Σας παρακαλώ... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Ελαττώνει την ταχύτητα και υπάρχει ροή. Όμως εγώ θέλω να πω ότι δεν 

μπορούμε να τον αλλάξουμε, πρέπει να πάμε στη βασική, όπως λέει ο ΚΟΚ πανελλαδικά για... 

δημιουργήσουμε πρόβλημα σοβαρό, γιατί οι ταχύτητες ναι μεν την ημέρα μπορεί να είναι μικρές 

και το λέω για εσάς, κ. Μυστακίδη, πηγαίνετε να δείτε τώρα, τρεις φορές να κάνετε... είναι... και 

αν θα πάτε τώρα, είναι... και δεν είναι με ταχύτητες πέντε χιλιομέτρων. Πηγαίνετε να τα δείτε. 

Τώρα, αυτήν την στιγμή, τα κάγκελα έχουν φτάσει... Οι ταχύτητες είναι μεγάλες τη νύχτα και θα 

δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν. Ο κόμβος και το λέω... δεν θα ψηφίσω την πρότασή 

σας και λέω ότι ο κόμβος αυτός δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να μπει φανάρι που να ρυθμίζει 

τον κόμβο, να κόβει την κυκλοφορία. Δεν έχει μπει. Νομίζω ότι πρέπει να το δείτε με τον κ. 

Παπαδίκη, να ολοκληρωθεί πρώτα η κίνηση εκεί και να δούμε τα αποτελέσματα αν δεν πάει 

καλά ο κόμβος... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Στεργίου. Σας παρακαλώ... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Το φανάρι... το φανάρι δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου. Έχει ολοκληρωθεί το θέμα, έκλεισε...  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Τι συζητάμε;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνει σε ψηφοφορία, είναι η πρόταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Κύριε Προεδρεύοντα, ένα δευτερόλεπτο. Ο κ. Χράπας ο 

Αντιδήμαρχος, είχε κάνει μία πρόταση συγκεκριμένη για τον κόμβο της Βενιζέλου. Νομίζω ότι 

όλοι θα το αποδεχθούμε, εάν μπει ένα στοπ, κοπεί η προτεραιότητα από την 29ης Ιουνίου προς 

τον κόμβο τον κυκλικό. Εάν μπει εκεί ένα στοπ και σταματήσει η προτεραιότητα αυτού που 

βρίσκεται στην 29ης Ιουνίου, μόνο στον κόμβο, νομίζω ότι το θέμα του κόμβου έχει λυθεί. Δεν 

υπάρχει άλλος δρόμος ο οποίος να εισέρχεται στον κόμβο. Και νομίζω εάν το αποδεχτούμε και 

το ψηφίσουμε αυτό όλοι μαζί,... κόμβο, χωρίς να ανατρέπουμε τα πανελλήνια δεδομένα τα οποία 

υπάρχουν, για να μην θρηνήσουμε θύματα... Συγγνώμη για την παρέμβαση... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Πότε... Εικοστής Ενάτης, ποτέ δεν μένει άδειο εκείνο. Πότε θα βγει αυτός;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από την Εικοστής Ενάτης;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι. 

Δ.Σ. : Ποτέ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ποτέ, Θα περιμένει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα περιμένει λίγο και θα βγει... Λύνεται το πρόβλημα του κόμβου όμως...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείνει το θέμα και μπαίνει σε ψηφοφορία. Υπάρχει πρόταση...; 

Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για την απόφαση τρία και τέσσερα, νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία, έτσι; 

Ομόφωνα ναι. Στην πέντε υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, ο καθένας... την πρότασή σας... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε λοιπόν. Για την πέντε, ψηφίζουμε για 

την πέντε. Κύριε Γαλάνη.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ ψηφίζω, κ. Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, να μείνουν ως έχουν.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως έχουν εσείς.  

Δ.Σ. : Εγώ ψηφίζω την πρόταση της Υπηρεσίας. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη. Ε, κύριε... 

Δ.Σ. : Εγώ πιστεύω ότι... σήματα... 

Δ.Σ. : Για τους κεντρικούς κόμβους είναι η... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ για τους κεντρικούς κόμβους ψηφίζω να μείνουν ως έχουν.  

Δ.Σ. : Θέλω να ψηφίσω αλλαγή αλλά ψηφίζω ως έχει.  

Δ.Σ. : Ως έχει. 

Δ.Σ. : Ως έχει. 

Δ.Σ. : Ως έχει. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε...  

Δ.Σ. : Για να με διευκολύνετε, γιατί... κολλήσουμε. Τι... είπατε;  



 

Δ.Σ. : Ως έχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως έχει, δηλαδή όπως είναι σήμερα... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να διευκρινίζουμε... Κύριε... σας παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Να αλλάξει η ροή. 

Δ.Σ. : Να αλλάξει. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη θέση 

τους...τελειώσουμε...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένας-ένας, να ψηφίζει, να λέει συγκεκριμένα τι θέλει. Ο κ. Χασαπίδης. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ως έχει. Να μην αλλάξει. 

Δ.Σ. : Ως έχει. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως έχει.  

Δ.Σ. : Ως έχει. 

Δ.Σ. : Ως έχει. 

Δ.Σ. : Ως έχει. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με το στοπ στην 29ης Ιουνίου ο κύριος...  

Δ.Σ. : Ως έχει. 

Δ.Σ. : Εγώ είμαι με την εισήγηση. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Δ.Σ. : Ως έχει. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως έχει. Κύριε Ίντο.  

ΙΝΤΟΣ : Με την εισήγηση του... κ. Μηλίδη. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με την εισήγηση της παράταξης.  

Δ.Σ. : Ως έχει. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Το διευκρινίζετε, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι καταγεγραμμένα κυρία... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι καταγεγραμμένα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δηλαδή στην πέντε, χώρος στάθμευσης είπαμε... λέμε όχι μέχρι να έρθει 

ολοκληρωμένη μελέτη.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό είναι άλλο... 

Δ.Σ. : Κύριε Μηλίδη... 

Δ.Σ. : Έχει και άλλο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... δεν είναι μόνο... συγγνώμη...  

Δ.Σ. : Δεν αναφέραμε...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η πέντε δεν μιλάει για τις βιοκλιματικές, μιλάει για τις παλιές που τις 

ψηφίσαμε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για αυτό μιλάμε και εμείς. 

Δ.Σ. : Μα τις ψηφίσαμε, όλοι.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τις ψηφίσαμε. 

Δ.Σ. : Τις δεύτερες, τις πρώτες τις ψηφίσαμε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εντάξει... πράμα... 

Δ.Σ. : ...Άκουσε κάτι... να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ τουλάχιστον προηγουμένως... είπα τι ψηφίζω 

εγώ. Να παραμείνουν οι κόμβοι όπως έχουν, έτσι;... Ένα αυτό, δεύτερον, καμία αλλαγή 

Κανονιστική στις θέσεις στάθμευσης, έτσι; Έως ότου έρθει ολοκληρωμένη μελέτη που να 

επιλύει το θέμα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης Σερρών.  

Δ.Σ. : ...Την απόφαση πέντε... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ λίγο, κύριε... 

Δ.Σ. : Ο κ. Μηλίδης... Ένα λεπτάκι τώρα. Λέμε για τους κόμβους... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για τους κόμβους ως έχει... ως έχει... 

Δ.Σ. : Άρα... με την Υπηρεσία... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ναι, ναι, εγώ νόμισα... δεν ψηφίζω αυτό που λέει... όχι... τότε... για το άλλο... 



 

 

Δ.Σ. : Ο Γκότσης ρε παιδιά... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. 

Δ.Σ. : Εγώ επειδή έχω πειστεί πλέον, είπα βέβαια στην εισήγησή μου αλλά βλέπω τους 

μηχανικούς εκεί τους αρχιτέκτονες... ότι... άστο... ως έχει. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως έχει, ναι. Η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι για του λόγους που εξήγησα στην τοποθέτησή μου.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ευχαριστούμε. Η παράταξη του κ. Φωτιάδη;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εμείς ψηφίζουμε ναι,... να παραμείνουν ως έχουν... αυτό που είπε ο Πρόεδρος με 

προβληματίζει διότι ανοίγει το παρκινγκ. Και εκεί θα βγαίνουν όσοι... θα έχει αυτός ο δρόμος 

μεγάλα φορτία. Αν βάλουμε στοπ θα είναι προβληματική η έξοδός τους.  

Δ.Σ. : Γενικά, θεωρώ...  

Δ.Σ. : Στη Μεραρχίας θα βγαίνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, εκείνο το κομμάτι της Μεραρχίας, μεταξύ Μεραρχίας και Παύλου Μελά...  

Δ.Σ. : Μέχρι το... μέχρι το... μέχρι την είσοδο του παρκινγκ θα είναι... 

Δ.Σ. : ...Τον κυκλικό κόμβο... 

Δ.Σ. : Άρα μπορούν να μπουν... 

Δ.Σ. : Θα χάσουμε τη μία θέση παρκινγκ...  

Δ.Σ. : Θα χάσουμε... θέσεις... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λέμε όχι στην αλλαγή... για τους λόγους... με την παρατήρηση παρακαλώ... 

επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου... Με την παρατήρηση άμεσα της 

κυκλοφοριακής μελέτης...   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Καταγράφηκε η πρότασή σας. Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Να μην αλλάξει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας ανοίξτε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Να μην αλλάξει αυτό που ισχύει για τους κυκλικούς κόμβους, να έχουν 

προτεραιότητα αυτοί που...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όπως είναι... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμου, εσείς. 

ΔΗΜΟΥ : Όπως είναι συν ό,τι ισχύει σήμερα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Δήμου,... ό,τι ισχύει σήμερα... 

Δ.Σ. : Ό,τι ισχύει σήμερα για τους κόμβους, ναι στα υπόλοιπα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ :  ...Για τους κόμβους...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Αγιαννίδου, ο κ. Χράπας. 

ΧΡΑΠΑΣ : Ως έχει στο θέμα των κόμβων, τα υπόλοιπα τα ψηφίζω. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, ο κ. Γραμματέας...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 109/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Αποποίηση εκποιηθέντος οικοπέδου στην Ορεινή και επιστροφή 

καταβληθέντος τιμήματος.     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ... Δέκατο τρίτο θέμα, αποποίηση... λίγη ησυχία σας 

παρακαλώ, συνάδελφοι. Δέκατο τρίτο θέμα. Αποποίηση εκποιηθέντος οικοπέδου στην Ορεινή 

και επιστροφή καταβληθέντος τιμήματος.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Μισό λεπτό, κ. Πρόεδρε.  



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο εάν είναι νόμιμο η επιστροφή του 

καταβληθέντος τιμήματος. Εάν έχει διερευνηθεί αυτό το θέμα. Προσωπικά χθες σας... ως προς 

τη επιστροφή... Έχω επιφυλάξεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Νομικός Σύμβουλος... 

Δ.Σ. : Ναι, η δικηγόρος του Δήμου, κυρία... με την υπ' αριθμόν 6/2/2013 έγγραφο της 

γνωμοδοτεί ότι το αίτημα του Δημότη είναι νόμιμο, κατά συνέπεια ο Δήμος Σερρών... ανωτέρω, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου... του άρθρου 904...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η απάντηση δόθηκε... κανείς;  

Δ.Σ. : Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κ. Γαλάνης.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Αδικαιολόγητος... υπάρχει, αν εμείς εδώ πέρα ακυρώσουμε την... 

Δ.Σ. : Έτσι ακριβώς. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Εδώ.. υπάρχει. Συμβόλαια υπάρχουν... 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει... 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για αυτό θέλω να πάρω το λόγο... για αυτό θέλω να πάρω το λόγο... 

Δ.Σ. : ...Έχουν εξοφληθεί... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Για να σε βοηθήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πολύ... Κύριε Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν άρα πρέπει να ανακληθεί η απόφαση εκείνη 

εκεί για κάποιο λόγο όμως, νόμιμα... Για ποιό λόγο... ;  

Δ.Σ. : Συγγνώμη, μπορώ να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι, επειδή... Εδώ έγινε παραχώρηση οικοπέδου. Υπήρξε 

τίμημα. Το τίμημα, αυτοί ξεκίνησαν να το καταβάλλουν οι συνδημότες... Όμως, όμως, θελήσαν 

κάποια στιγμή να πάρουν ένα δάνειο. Πηγαίνοντας η τράπεζα τους είπε φέρτε μου την 

κυριότητα του οικοπέδου σας. Η κυριότητα του οικοπέδου προκύπτει όταν ξοφλήσεις το 

σύνολο. Οι τράπεζες πλέον δεν δίνουνε δάνειο, οπότε ο ένας λέει δώστε μου πίσω τα χρήματα 

στο συγκεκριμένο μέρος... δεν έγιναν επενδύσεις, έτσι; Συνεπώς έγινε επί της ουσίας ως μη 

ενέργεια... 

Δ.Σ. : Η επιστροφή είναι το πρόβλημα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για ποιό λόγο; Δεν κέρδισε τίποτα ο συγκεκριμένος συνδημότης, δεν 

δαπανήθηκαν... τα χρήματα, δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω συγκεκριμένου άρθρου του 

Κώδικα... ορίστε;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Θέλει τον τίτλο του οικοπέδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει... του Δήμου για να κλείνουμε το θέμα, 

να μην... εμείς τι θα λέμε, όχι;... Παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...ΝΑ βοηθήσω μόνο τους συναδέλφους στο εξής. Επειδή είχαμε κάνει τέτοιες 

συναντήσεις, δεν είναι μόνο ένας, η σημερινή μία αυτή περίπτωση, κ. Πρόεδρε, θα είναι οδηγός 

για το πώς θα χειριστούμε και τις υποθέσεις των υπολοίπων. Γιατί δεν είναι μόνο μία περίπτωση, 

υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στην Ορεινή οι οποίοι έχουν κάνει τη διεργασία που είπε ο κ. 

συνάδελφος και αν αυτή οι συγκεκριμένη απόφαση που θα πάρουμε σήμερα εγκριθεί από τα 

υπερκείμενα όργανα, τότε θα μας οδηγήσει για το πώς θα χειριστούμε και τις άλλες υποθέσεις, 

γιατί και οι υπόλοιπες υποθέσεις είναι πάνω-κάτω οι ίδιες, δηλαδή δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε 

εκείνη την περιοχή, δεν μπορούν να πάρουν δάνεια οι άνθρωποι, να βγάλουν άδειες... κυριότητά 

τους, είναι, αίολοι θα έλεγα και περιμένουν από εμάς να δώσουμε κάποια λύση. Νομίζω ότι 

αυτή η σημερινή απόφαση, εφόσον τύχει και της εγκρίσεως νομιμότητας, θα είναι ένας οδηγός 

για το πώς θα χειριστούμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.  



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Νιζάμης.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ως προς την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, γιατί δεν πείστηκα από 

τους λόγους τους οποίους αναφέρει η κα. Νομικός του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Έχει καταγραφεί... Λοιπόν... Όχι και ο κ. Κατιρτζόγλου. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 110/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 3525 και 3526 

αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Δέκατο τέταρτο θέμα, έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμών 

3525 και 3526 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για... ακίνητα, τα οποία είναι κοντά στα 400 

στρέμματα, δεν είναι ακριβώς 400 στρέμματα, είχαμε ορίσει ομόφωνα στην Οικονομική 

Επιτροπή μια τιμή η οποία εκείνη την εποχή που την ορίσαμε θα μπορούσε να προκαλέσει... 

κάποιου αναδόχου, όμως μεσολάβησε η αλλαγή του Νόμου για τα φωτοβολταϊκά, έπεσαν πάρα 

πολύ χαμηλά οι τιμές, κ. Πρόεδρε, έπεσαν πάρα πολύ χαμηλά οι τιμές και έτσι στους δύο 

διαγωνισμούς που έγινε, υπήρξαν, κατέστησαν και οι δύο άγονοι. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον γιατί 

ήταν πολύ υψηλό το τίμημα σε σχέση με τις εξελίξεις, ειδικά για τα φωτοβολταϊκά και φέρνουμε 

το θέμα τώρα σε αυτήν τη συγκυρία, για αγροτική εκμετάλλευση... 

Δ.Σ. : Για οποιαδήποτε, γιατί μόνο για αγροτική; Μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εδώ η Υπηρεσία κάνει μια πρόταση.  

Δ.Σ. : Αν ρίξουμε το τίμημα, μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος επενδυτής για φωτοβολταϊκά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η πρόταση της Υπηρεσίας είναι για αγροτική εκμετάλλευση.  

Δ.Σ. : Όχι, γιατί... για οποιαδήποτε, αν ρίξουμε το τίμημα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ σας λέω ότι... μπορώ να...; Λέω η Υπηρεσία εισηγείται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ολοκληρώσει ο εισηγητής.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Ο υποφαινόμενος, αγροτική εκμετάλλευση για αυτήν την εποχή. Βέβαια αυτά, 

επειδή είναι και... θέλει από ότι συζήτησα με αρκετούς ενδιαφερόμενους και μακάρι να 

υπάρξουν αρκετοί, για να πετύχουμε ένα καλύτερο τίμημα και εμείς, θέλει ένα χρονικό 

διάστημα εύλογο για την καλλιέργεια και την απόδοση από εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι, η Υπηρεσία 

λέει να μην πάει πάνω από αυτό το χρονικό διάστημα που είναι μεγάλο, εγώ θα έλεγα να μην 

ακολουθήσουμε την τακτική των τεσσάρων ετών που συνήθως μισθώνουμε τα αγροτεμάχια, να 

πάμε τουλάχιστον στα έξι. Θα πρότεινα δηλαδή επειδή είναι μεγάλη η έκταση, να μην πάμε στα 

τέσσερα, να προτείνω κάτι μεγαλύτερο από τα τέσσερα... Μπορούμε... Μπορούμε, η Υπηρεσία 

με ενημέρωσε ότι μπορούμε. Τους όρους... εμείς σήμερα θα αποφασίσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην μιλάτε σας παρακαλώ μεταξύ σας... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εμείς σήμερα θα αποφασίσουμε το χρονικό διάστημα και αν θα τα εκμισθώσουμε, 

η Οικονομική Επιτροπή... θα ορίσουμε εκεί το... την τιμή εκκίνησης και όλες τις άλλες 

λεπτομέρειες. Αυτά τα δυο τεμάχια είναι, τα γνωστά, τα ξέρετε.  

Δ.Σ. : Μια ερώτηση ήθελα να κάνω... Αντιδήμαρχε; Έχω την εντύπωση ότι δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι... Ερωτήσεις. Κύριε Δούκα, στήσατε καλό μουχαμπετάκι εκεί 

πέρα, έτσι; Μπράβο. Λοιπόν. Ερωτήσεις. Ο κ. Χασαπίδης. Σημειώνετε...; Ο κ. Νιζάμης που 



 

κρύβεται και δεν μπορώ να τον δω... Άλλος. Ερώτηση. Ο κ. Γάτσιος, ο κ. Δημητρίου και ο κ. 

Δινάκης αν δεν καλυφθεί. Και ξεκινάμε από εσάς.  

Δ.Σ. : Αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος έχω την εντύπωση ότι δεν είναι έτσι, ότι μπορούμε να 

παρατείνουμε την, γιατί όταν είχαμε κάνει για την ενοικίαση των χωραφιών του Ελαιώνα είχα 

προτείνει εγώ στο... με τις ελιές να πάμε σε έξι χρόνια και η Υπηρεσία είπε ότι είναι 

υποχρεωτικό το τέσσερα. Τώρα πώς βγαίνει αυτό...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Και άλλη φορά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Για ποιό λόγο να πάμε σε έξι τώρα; Για ποιό λόγο;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας είπα το λόγο... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Όχι, η Υπηρεσία την προηγούμενη φορά είπε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε έξι, 

πρέπει υποχρεωτικά να πάμε σε τέσσερα.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ βλέπω την εισήγηση της Υπηρεσίας, ρώτησα... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : ...Ότι η Υπηρεσία... δηλαδή... αλλά έτσι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Η συνήθης τακτική ήταν να τα μισθώνουμε τα αγροτεμάχια... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : ...Το κατανοώ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ο λόγος είναι που λέω για πάνω από τέσσερα, που λέω έξι, γιατί είναι ένα έδαφος 

από ό,τι μου λένε... 

Δ.Σ. : Θέλει προετοιμασία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θέλει προετοιμασία, είναι μεγάλη έκταση... και δεν... δεν... μου λένε έξι... αν 

θέλετε... στη διάθεσή σας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... Πάμε σε επόμενο, επόμενο, κ. Νιζάμη, εσείς. Ερώτηση... Λίγη ησυχία 

σας παρακαλώ.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο, αλλά με ένα ναι ή με ένα όχι, όχι να 

μακρηγορεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταματήστε λίγο... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εάν τα συγκεκριμένα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Παρακαλώ να μην μου κάνετε παρατηρήσεις. Θα απαντώ όπως νομίζω. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ευχαριστώ πολύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Παρακαλώ. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Η ερώτηση δικιά μου, η απάντηση δικιά σας. Εάν τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, 

το 3525 και το 3526 είναι ελεύθερα προς ενοικίαση ή είναι κατειλημμένα σήμερα. Ευχαριστώ.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ελεύθερα είναι, φυσικά. Ελεύθερα είναι... νομίζω είναι εδώ και ο κύριος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο επόμενος είναι ο κ. Μοσχολιός.  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο, θα γίνουν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνο ανοίξτε. 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : ...Θα ενοικιαστούν προς δύο; Κομμάτια; Προς ένα κομμάτι; Ή θα το 

μοιράσουμε προς δέκα; Για δέκα άτομα;... Δέκα παραγωγοί να πάρουν... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ένα λεπτάκι, εδώ είναι δυο αγροτεμάχια... αυτά τα δυο αγροτεμάχια... Δεν έχει 

σημασία, κ. Μοσχολιέ, δυο αγροτεμάχια είναι. Εμείς αυτά τα δυο αγροτεμάχια... το κάθε ένα 

ξεχωριστά θα τα βγάλουμε σε δημοπρασία. Το ένα είναι 87 στρέμματα και το άλλο είναι 

τριακόσια τόσα.  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Διακόσια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διακόσια ογδόντα επτά και μισό.  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : ...Το εξής. Να ενοικιαστούν τα χωράφια αυτά σε δέκα άτομα. Να τα πάρουν 

δέκα παραγωγοί. 

Δ.Σ. : Να τα τεμαχίσουμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Δήμος... Ο Δήμος αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, έχει αυτά τα δύο τα 

αγροτεμάχια. Ε, δεν θα τα πετσοκόψει ας πούμε... για να μαζεύει από τον καθένα ξεχωριστά. ΑΣ 

μαζευτούν δέκα αγρότες και ας τα νοικιάσουν. Νομίζω ότι... Ναι, βέβαια, μετά αρχίζουν άλλα... 



 

 

άλλα προβλήματα, όπως λέει και ο Αντιδήμαρχος... Όχι, εδώ είναι το δικό μου, εδώ είναι το δικό 

σου, εκεί... Μην μπλέξουμε με τέτοιες λεπτομέρειες.  

Δ.Σ. : Θέλει να βάλουμε νούμερα μετά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα μπλέξουμε άσχημα μετά. Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Αποφασίζουμε για δυο αγροτεμάχια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυο αγροτεμάχια... δεν γίνεται αλλιώς... Ο κ. Γάτσιος... Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εγώ καλύφθηκα, εγώ καλύφθηκα από την ερώτηση του κ. Νιζάμη και η δεύτερη 

ερώτηση ήταν του κ. Μοσχολιού. Όμως θα επιμείνω στην ερώτηση του κ. Νιζάμη. Ξαναρωτάω. 

Είναι ελεύθερα σήμερα τα συγκεκριμένα κομμάτια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Την ερώτησή σας, έχει απαντηθεί, κ. Γάτσιο. Ο επόμενος... Ο Αντιπρόεδρος... 

Τον κ. Δημητρίου ξέχασα. Παρακαλώ... Συγγνώμη... Μην παίρνετε το λόγο έτσι, σας 

παρακαλώ... Μισό λεπτό...  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε να επιμηκύνουμε τη χρονική διάρκεια της 

μίσθωσης, διότι από ότι γνωρίζω, εγώ είμαι από εκείνη την περιοχή, εκείνα τα χωράφια είναι 

χέρσα. Και ένας αγρότης σήμερα για να καλλιεργήσει χέρσα χωράφια, έχει τεράστια έξοδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την τοποθέτησή σας.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Ναι. Αν μπορούμε να επιμηκύνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Τοποθετήσεις. Υπάρχουν τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. 

Κατιρτζόγλου και ο κ. Μοσχολιός και ο κ. Δούκας, ποιός άλλος; Και ο κ. Δινάκης. Εσείς. 

Λοιπόν... Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης και ο κ. Δημητρίου. Παρακαλώ. Τοποθέτηση. Ο κ. 

Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ναι, κ. Πρόεδρε, ειλικρινά απορώ γιατί έχουμε εγκλωβιστεί στη λογική 

της εκμίσθωσης των συγκεκριμένων αγρών, για αγροτική καλλιέργεια. Είχα μια κουβέντα τις 

προάλλες, μια εκπαιδευτική επίσκεψη, μια εκδήλωση έγινε, ημερίδα έγινε στο Επιμελητήριο και 

είδα ότι αναζητούν και το έχουν βάλει ως μεγάλη προτεραιότητα μία αντίστοιχου μεγέθους 

έκταση στο Νομό Σερρών, μάλιστα... έστω να βρουν μία κατάλληλη στο Στρυμωνικό, βέβαια 

εκείνη δεν ήταν δημοτική ή δημόσια έκταση, ήθελαν να συνεργαστούν με κατά τόπους εκεί 

πέρα ιδιοκτήτες για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στρέμματα. Για να κάνουν τι;... Όχι... για 

να βάλουν... να διεκδικήσουν για την περιοχή μας, τη δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης. 

Το οποίο σημαίνει τι; Σημαίνει ότι θα μπορούν να έρθουν επενδυτές, να γίνει σαν μια περιοχή η 

οποία θα μπορεί να υποδεχθεί επενδυτές, οι οποίοι θα απολαμβάνουν ευνοϊκά, ευνοϊκής 

φορολογίας με χαμηλότερη δηλαδή, με χαμηλότερους συντελεστές φορολόγησης. Τέτοιου 

είδους Ειδικές Φορολογικές Ζώνες, όχι δεν... Τέτοιου είδους Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, 

συζητιέται αυτήν την στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών να δημιουργηθούν ανά την 

επικράτεια, μετρημένες βέβαια, λειτουργούν ήδη σε άλλες χώρες με επιτυχία και από την στιγμή 

που ο Δήμος ο δικός μας διαθέτει μία τέτοια ενιαία έκταση που είναι μάλιστα και χέρσα από ό,τι 

ξέρουμε, λοιπόν, τι καλύτερο να συνεργαστούμε ή έστω εν πάση περιπτώσει να διερευνήσουμε, 

εγώ δεν λέω... να υποβληθεί αυτό, αλλά τουλάχιστον πρέπει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Αυτό λέω, κ. Πρόεδρε... Άρα λοιπόν, θα έπρεπε να το βάλουμε και εμείς 

ως μία προτεραιότητα, θα έπρεπε επιτέλους σε αυτήν την πόλη, σε αυτόν το Νομό, να καθίσουν 

οι διάφοροι φορείς να συνεργαστούν, να θέσουμε κοινούς στόχους και στρατηγικές και να 

επιδιώξουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Τέτοιου είδους, εν τάχει λέω, κ. Πρόεδρε, μισό λεπτό για 

να μην χρειαστεί να δευτερολογήσω. Τέτοιου είδους επένδυση αν γινόταν, θα μπορούσε να 

αποφέρει πάρα πολλές, δεν θέλω να πω αριθμό, αλλά από... θα μπορούσε να φέρει πάρα πολλές 

νέες θέσεις εργασίας στους κατοίκους ευρύτερα του Δήμου μας. Επομένως νομίζω ότι δεν 

πρέπει να βιαστούμε να προχωρήσουμε σε εκμίσθωση για αγροτική εκμετάλλευση, ότι πρέπει να 

διερευνηθεί αυτή η δυνατότητα, ότι πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση με το Επιμελητήριο για 

να δούμε πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι τέτοιο. Θα ήταν πραγματικά μία οικονομική 



 

ανάσα για τον τόπο μας. Αν... τέτοια Ειδική Οικονομική Ζώνη. Μάλιστα από το Επιμελητήριο 

μου είπαν ότι η Βιομηχανική μας Περιοχή έχει έρθει σε κορεσμό. Δηλαδή όλες, θα μπορούσε να 

γίνει εκεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορεί να γίνει διότι όλα τα οικόπεδα της Βιομηχανικής 

Περιοχής έχουν πωληθεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο εκεί. Αναζητείται 

καινούργια έκταση. Αυτή νομίζω ότι είναι η κατάλληλη. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να το 

ψηφίζουμε αυτό τώρα, εγώ προτείνω όχι και πρέπει να διερευνηθεί αυτή η δυνατότητα όπως 

περιέγραψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μοσχολιός. 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, αν τα λεφτά εισπραχθήκανε, αυτός ο κύριος που 

καταπάτησε τα χωράφια. Έστω τα δέκα ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τώρα, δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτό που ζητάτε, κ. Μοσχολιέ, 

γιατί είμαστε στη φάση των τοποθετήσεων, έτσι;  

Δ.Σ. : Ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Καταρχάς, κ. Πρόεδρε, από την ενημέρωση που έχω, η συγκεκριμένη έκταση είναι 

χαρακτηρισμένη ως βοσκότοπος. Κανονικά θα έπρεπε να μην γίνει καμία άλλη χρήση, ούτε καν 

για το μεγάλο... προηγούμενη απόφαση. Επειδή όμως μέχρι τώρα δεν υπάρχει πίεση από τις 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που προκειμένου να δηλωθούν τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, 

μένει όπως είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι πρέπει να διερευνηθεί αυτό, κ. 

Αντιδήμαρχε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Ψηφίζουμε και μετά διερευνάται από τις Υπηρεσίες.      

ΓΑΤΣΙΟΣ : Αν είναι βοσκότοπος δεν πρέπει να γίνει... Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι... 

ότι θέλει χρήματα για να γίνουν. Μα πέρυσι πήραμε... για να κάνουμε διοικητική αποβολή. Να 

κάνουμε διοικητική αυτό, για αυτό ρωτούσα και ήμουνα... Διοικητική αποβολή δεν κάναμε 

πέρυσι; Αυτές οι εκτάσεις καλλιεργήθηκαν. Και κάναμε διοικητική αποβολή. Άρα λοιπόν είναι 

εύφορα τα χωράφια, δεν είναι, σε ότι αφορά την... τα ίδια χωράφια δεν είναι; Δεν νομίζω να 

μιλάμε για άλλα χωράφια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, αυτά, αυτά που ήτανε...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Άρα λοιπόν είναι έτοιμα... πρέπει να δούμε κατά τη γνώμη μας ότι αν είναι 

βοσκότοπος να μην δηλωθεί γιατί όπως έχω ενημέρωση αναπτύσσεται και η κτηνοτροφία στη 

συγκεκριμένη περιοχή και θα χρειαστούν για να δηλωθούν εκτάσεις βοσκής γιατί αλλιώς δεν θα 

παίρνουν τις επιδοτήσεις.  

Δ.Σ. : Ο κ. Δούκας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δούκας. 

ΔΟΥΚΑΣ : Κύριε Πρόεδρε,... δύο τμήματα, αλλά είναι δύσκολο για να σπαρθούν φέτος. Αυτός 

που τα είχε και... διοικητική αποβολή, έσπειρε ό,τι του επέτρεπε το έδαφος. Και... Αυτά για να 

γίνουν χωράφια θέλουν δουλειά. Για αυτό εγώ επιμένω όχι μόνο έξι και οκτώ χρόνια αν είναι 

δυνατόν και μπορούμε να τα νοικιάσουμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος; Ο κ. Δινάκης.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πολύ καλά η Υπηρεσία πήρε την απόφαση να 

τα βγάλει προς ενοικίαση, συγχαρητήρια θα πω, έπρεπε να τα κάνουν ακόμη πιο μπροστά, τα 

χωράφια μέχρι τώρα ήταν ακαλλιέργητα, βρέθηκε κάποιος νοικοκύρης, ας μου επιτραπεί η 

έκφραση έτσι, πήγε να τα καλλιεργήσει για να φέρει ένα εισόδημα... 

Δ.Σ. : Και τα καταπάτησε. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν τα καταπάτησε... 

Δ.Σ. : ...Τώρα... καταπατητής... 

ΔΙΝΑΚΗΣ : ...Σας παρακαλώ να έχω την άποψή μου. Από το να κάθεται ένα χωράφι, από το να 

κάθεται ένα χωράφι ακαλλιέργητο, είναι πολύ προτιμότερο να βρεθεί κάποιος...  

Δ.Σ. : ...Ε τότε... καταπατήσουμε... 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Δεν τελείωσα, δεν τελείωσα, σας παρακαλώ πολύ. Επομένως λοιπόν πολύ σωστά 

πήρε την απόφαση η Υπηρεσία για να τα βγάλει προς ενοικίαση για να μην γίνεται αυθαίρετη 

χρήση, από κανέναν και αυτήν την στιγμή όπως είναι τα χωράφια ένα μέρος είναι λιβάδια και 

ένα μέρος είναι χωράφια. Πιστεύω ότι και τα τέσσερα χρόνια φτάνουν αλλά αν μπορούμε να 

πάμε στα έξι είναι καλύτερα. Και κάτι ακόμη και κάτι ακόμη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δημητρίου... 

ΔΙΝΑΚΗΣ : ...Και κάτι ακόμη τώρα. Αυτά τα χωράφια άμα πάμε λίγο πίσω... όπως ο κ. 

Δημητρίου λέει, ήτανε ρύζια σπαρμένα από την Ένωση Συνεταιρισμών. Για πολλά χρόνια 

έμειναν άσπαρτα ακριβώς επειδή πηγαίνανε κάποιοι ειδήμονες εκεί και έλεγαν ότι είναι 

βοσκοτόπια. Δεν είναι εκεί βοσκοτόπια. Βοσκοτόπια είναι μετά την Μπέλιτσα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Χασαπίδης... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Θέλω να πω ότι η τοποθέτηση του κ. Γάτσιου για το αν ήταν βοσκοτόπια, 

νομίζω απαντήθηκε και φαντάζομαι και η Υπηρεσία να το διερεύνησε, γιατί είχα ταλαντευτεί 

από την άποψή του. Αλλά εγώ επιμένω στην πρότασή μου, να μην προσδιορίσουμε μόνο για 

αγροτική χρήση. Μπορεί να βρεθεί, γιατί το τίμημα που είχαμε προσδιορίσει για τα 

φωτοβολταϊκά, ήταν πολύ υψηλό. 200€. Φαντάζομαι τώρα η τιμή εκκίνησης να είναι πολύ 

χαμηλότερη. Ενδεχομένως να θελήσει να βρεθεί και κάποιος άλλος επενδυτής, όχι μόνο από τον 

αγροτικό χώρο. Εγώ επιμένω στην άποψή μου, να, το θέμα να έρθει ως εκμετάλλευση του 

Αγροκτήματος, όχι για γεωργική χρήση.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εμείς θα αποφασίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμείς θα αποφασίσουμε... εσωτερικά, συνάδελφε... Ο κ. Μερετούδης. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : ...Αυτά... χωράφια... χρόνια. Τώρα σε αυτό που λέει ο κ. Χασαπίδης, ένας 

άνθρωπος που θα τα έχει για τέσσερα χρόνια, τι θα μπορέσει να τα κάνει; Άρα θα πρέπει να 

εγκριθούν για το χρόνο...  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Εννοείται για τη χρήση που θα το πάρει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ... κύριε Δημητρίου... κύριε Δημητρίου... 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : ...Για τέσσερα χρόνια... ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο... Κύριε Δημητρίου.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Εγώ σέβομαι την άποψη του κ. Μερετούδη, θέλω να κάνω μια πρόταση, να 

επιμηκυνθεί ο χρόνος ενοικίασης γιατί τα χωράφια αυτά θέλουν πάρα πολλή δουλειά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κύριε Αντιδήμαρχε.  

Δ.Σ. : Να απαντήσω στον κ. Κατιρτζόγλου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το θέμα της ΑΟΖ;  

Δ.Σ. : Γιατί είπε...  

Δ.Σ. : ΕΟΖ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Της ΕΟΖ; Ειδικής Οικονομικής Ζώνης;  

Δ.Σ. : Θέλω να πω το εξής, ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της... λογικά εγκρίνεται μέχρι το 

τέλος του μήνα, πιστεύω, λοιπόν, προβλέπει και χρήσεις γης. Αυτό το πράγμα για τέτοια χρήση 

δεν νομίζω να γίνει... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Αυτό αλλάζει με Νόμο. 

Δ.Σ. : Ναι αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τη χρήση της γης όταν θα έχει ένα Γενικό Πολεοδομικό 

ψηφισμένο...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θέλει μετά από πέντε χρόνια... 

Δ.Σ. : Θέλει μετά από πέντε χρόνια... ήδη η Βιομηχανική Ζώνη έχει... ακόμη ελεύθερα... Αλλά 

εν πάση περιπτώσει, ήδη προβλέπονται και άλλες ζώνες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην μιλάτε... 

Δ.Σ. : Προβλέπονται και άλλες ζώνες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα εκτός σχεδίου, 

οπότε τώρα ακούω για δέκα και δέκα και τόσα χρόνια, εκεί μπορεί να είναι γεωργική γη, 

μπορεί... δεν νομίζω να μπορεί να γίνει τίποτε άλλο. Γιατί αν είναι χαρακτηρισμένη γεωργική, 



 

τότε δεν μπορώ να... πού είναι. Νομίζω άλλες χρήσεις δεν μπορούν να δηλωθούν. Ας 

περιμένουμε ένα μήνα, σε ένα μήνα υποτίθεται θα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κυρία Σαραντίδου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και εγώ κάτι να επισημάνω, γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παράκληση, μην μιλάτε μεταξύ σας.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Την απόφαση 63/2012, όλοι εδώ λέγατε ότι είναι ένα άγονο... τώρα το 

βγάζουμε καλλιεργήσιμο... Δηλαδή έχουμε ένα διχασμό... Όλοι για φωτοβολταϊκά... όταν είναι 

να το μισθώσουμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... κύριε Μερετούδη... Κύριε Δημητρίου... Κύριε Δημητρίου, 

κύριε Μερετούδη... Εφτά παρατηρήσεις. Στον καθένα. 

Δ.Σ. : Συγγνώμη.  

Δ.Σ. : Συγγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κα. Σαραντίδου. Για να ξαναξύσω τη μνήμη σας... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ξύστην. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Γιατί όλοι εδώ μέσα έχουμε μνήμη... επαναλαμβάνω αυτά τα οποία είχατε πει 

τότε. Όχι είπε η Δημοτική Αρχή. Είπαν, είπαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και από την 

Αντιπολίτευση. Λοιπόν. Τα συγκεκριμένα χωράφια δεν είπε κανείς ότι είναι άγονα, ότι είναι 

χέρσα και δεν κάνουν για χωράφια... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : 63/2012... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χέρσα είναι, δεν είναι άγονα. Έτσι; Κάποια κομμάτια είναι γόνιμα. Για αυτό και 

μπήκε ο καταπατητής... ο νοικοκύρης... Αντιπρόεδρος, έτσι; Και τα έσκαψε και τα καλλιέργησε 

και έσπειρε, έτσι; Άρα λοιπόν, δεν ειπώθηκε από κανέναν εδώ μέσα ότι όλες αυτές οι εκτάσεις 

των τριακοσίων και στρεμμάτων είναι άγονες... απλούστατα... όσα πρακτικά και να πάρετε, όλοι 

θυμούνται εδώ μέσα... Θα πηγαίνανε προς ενοικίαση, θα βγαίνανε σε πλειστηριασμό διότι το 

τίμημα για τα φωτοβολταϊκά ήταν μεγάλο. Αυτό συνέφερε το Δήμο, για αυτό είπαμε για 

φωτοβολταϊκά, έτσι;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναυάγησε η ιστορία. Βεβαίως. Αλλά δεν μπορούμε να... συν. Και κάποια μένουν 

στα πλην. Λοιπόν. Κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη για την παρένθεση...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Την προηγούμενη φορά, είπαμε ότι αυτά 

είναι... Τα ίδια λέμε και σήμερα. Και μάλιστα σας εξηγώ ότι έχουν δυσκολία στην καλλιέργειά 

τους. Ο κ. Δούκας ο οποίος τυχαίνει να γνωρίζει τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, μάλιστα 

εξέφρασε εδώ την άποψή του, είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη γη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δούκα... Κύριε Δούκα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εκ του αντικειμένου κιόλας της δουλειάς του, ασχολείται με τη γη, τα ξέρει. 

Προσωπικά, με τον κ. Μυστακίδη, εδώ και καιρό, έχουμε πάει και τα έχουμε δει με τα μάτια 

μας. Τα έχουμε δει, δηλαδή όπως σας το λέω... Αν δεν τα είχα δει δεν θα έλεγα αυτά που έλεγα 

την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποιοι συνάδελφοι μάλιστα εδώ επέμεναν 

ότι είναι μόνο για καλλιέργεια. Τότε. Σήμερα ας πούμε υπάρχει μια αίσθηση μήπως μπορούμε 

να βρούμε και καλύτερη αξιοποίηση. Σας ενημερώνω ότι για να κάνει κάποιος μια τέτοια 

επένδυση όπως λένε... π.χ. για βιομάζα ή κάτι άλλο, πρέπει να τα μισθώσουν τουλάχιστον είκοσι 

χρόνια. Εμένα το σκεπτικό μου και της Υπηρεσίας στη συζήτηση που κάναμε, είναι ότι σε αυτήν 

τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρισκόμαστε, να τα μισθώσουμε για τέσσερα το πολύ έξι 

χρόνια και μόλις καλυτερέψουν κάπως τα πράγματα, να δούμε και τη δυνατότητα να τα 

κάνουμε, να τα εκμισθώσουμε για κάποιον άλλο σκοπό, με ίσως να μπορεί να πετύχουμε ένα 

καλύτερο τίμημα. Αλλά σε αυτήν την περίοδο, επειδή είναι μια δύσκολη οικονομική περίοδος, 

θεωρώ ότι τέσσερα με έξι χρόνια για εκμετάλλευση προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι νομίζω 

συνάδει με την περίοδο που ζούμε. Θα σας έλεγα ότι επίσης, σας εξήγησα τις δυσκολίες που... 

έχει πάμπολλες δυσκολίες... και επίσης... εντάξει... και θα ήθελα να προσδιορίσουμε το χρόνο, 



 

 

θέλετε τέσσερα; Θέλετε έξι; Θα το αποφασίσουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ το έξι το 

έβαλα... 

Δ.Σ. : ...Υπηρεσία μας είπε τέσσερα χρόνια... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πότε έγινε αυτό; 

Δ.Σ. : Όταν είχαμε τον ελαιώνα... είχα πει τότε για έξι χρόνια, γιατί ήταν τα δέντρα, για ντα 

εκμεταλλευτεί αυτός που θα τα πάρει να τα ανανεώσει να κάνει και η Υπηρεσία είπε ότι δεν 

μπορούμε πάνω από τέσσερα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σε ερώτημα, σε ερώτημα που έθεσα και εγώ γιατί προβληματίστηκα...       

Δ.Σ. : Τριάντα... 

Δ.Σ. : Τριάντα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σε ερώτημα που τέθηκε, σε ερώτημα που τέθηκε εκ μέρους μου, μου είπαν κατά 

συνήθη τακτική τα μίσθωναν τέσσερα... Συνήθη τακτική, τα μίσθωναν τέσσερα χρόνια. Αν 

θέλετε τέσσερα, τέσσερα. Αν θέλετε να το αφήσετε... Εγώ νομίζω... σύμφωνα με την εισήγηση, 

πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμ, βέβαια.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Το χρόνο.  

Δ.Σ. : Βάλε έξι χρόνια... άμα είναι θα διορθωθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Για να κλείσουμε το θέμα...  

Δ.Σ. : Η πρόταση η δική μου, Πρόεδρε, δεν μπορεί να προσδιορίζει το χρόνο, γιατί αν είναι για 

εκμετάλλευση άλλη, δεν μπορεί να είναι τέσσερα χρόνια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Είκοσι χρόνια.  

Δ.Σ. : Ακριβώς. Άρα, πρέπει ο χρόνος να είναι ανοιχτός, εγώ θα ψηφίσω την πρότασή μου. Για 

οποιαδήποτε εκμετάλλευση, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να προσδιορίζουν το χρόνο για 

αυτό...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Επειδή, κ. Πρόεδρε, θέλω... καλύτερο δυνατό... ας πάρουμε μια απόφαση 

ομόφωνη, που να είναι τέτοια που να μπορούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Εγώ σας είπα τι... 

Υπηρεσία και ποιά είναι η φιλοσοφία που έχω στο μυαλό μου. Αν θεωρείτε ότι θέλετε να πάμε 

σε μια άλλου είδους αξιοποίηση... 

Δ.Σ. : Οποιαδήποτε, εγώ δεν λέω... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Αγαπητέ συνάδελφε, πρέπει να είναι περισσότερα χρόνια μίσθωσης. Είκοσι.  

Δ.Σ. : Ναι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με ανθρώπους, με συζητήσεις που κάναμε με ανθρώπους που ασχολούνται με 

βιομάζα, αυτοί θέλαν ένα μίνιμουμ εικοσαετίας. Δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Λοιπόν, έτσι; Για να το συνοψίσουμε το θέμα. Η κάθε παράταξη 

μπορεί να καταθέσει και μία άποψη; Ο κ. Γαλάνης από την... παράταξη... προτείνει έξι χρόνια 

και η χρήση γης χωράφια.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αγροτική εκμετάλλευση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αγροτική εκμετάλλευση. Λοιπόν. Παράταξη Μηλίδη... Μισό λεπτάκι, μισό 

λεπτάκι, μισό λεπτάκι να συνοψίσουμε, Γραμματέα... Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Για τα χρόνια είναι άλλο θέμα, εγώ λέω ότι, είπε κάτι ο κ. Σταυρόπουλος, είπε 

κάτι και ο κ. Κατιρτζόγλου. Ότι μπορούμε να περιμένουμε να διερευνήσουμε, έτσι όπως είναι... 

εγώ προσωπικά... να διερευνήσουμε τη δυνατότητα εάν υπάρχει άλλη δυνατότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μας δίνεται η ευκαιρία, κ. Μηλίδη...   

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εδώ, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει ορισμένες φορές να είμαστε 

συνεπείς με αυτά που λέμε... Όταν εγώ έλεγα για φωτοβολταϊκά και τελικά λόγω της αλλαγής 

του Νόμου οι τιμές έπεσαν και... να βάλουν φωτοβολταϊκά, εδώ κάποιοι ούρλιαζαν για να... 

αγροτική εκμετάλλευση. Σήμερα μου λέτε ότι στη, στη, στην Μπέλιτσα. Στην Μπέλιτσα; Έχετε 



 

δει πού είναι; Αυτά εγώ πήγα και τα είδα με τα μάτια μου. Εκεί είμαστε μέσα στον κάμπο. Στην 

Μπέλιτσα δίπλα θα γίνει Οικονομική Ζώνη;  

Δ.Σ. : Πρόεδρε;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Έχετε πάει να τα δείτε; Δείτε τα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα... 

Δ.Σ. : ...Τι είναι αυτό... με ειρωνεύεσαι τώρα; Τι είναι αυτά δηλαδή; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν κατάλαβα... Εγώ είπα τέτοιο πράμα;  

Δ.Σ. : ...Είπατε...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι... 

Δ.Σ. : Την προηγούμενη φορά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου... 

Δ.Σ. : Χαμηλά... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην μιλάτε όλοι μαζί, σας παρακαλώ πολύ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή είπε... παράταξη... Εγώ λέω ότι η παράταξη... μπορεί να ψηφίσει κανείς 

όπως νομίζει.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έτσι;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... Σας παρακαλώ... Μισό λεπτό, μισό λεπτό... Θα έρθει και η 

ψηφοφορία. Θα έρθει η ψηφοφορία, γιατί βιάζεστε δηλαδή; Την άποψή σας, την τοποθέτησή 

σας και την άποψή σας επί του θέματος... Την πρότασή σας, συγγνώμη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Έχει σημασία να πω και αν δούμε την εισήγηση, το μίσθωμα, η μίσθωση 

μάλλον δεν μπορεί να είναι μακροχρόνια. Και τούτο διότι λέει μέσα στην πρώτη σελίδα, αν 

διαβάσετε, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις 

ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. Ένα κομμάτι, άσε να είναι δικό μας. Για να το μισθώσουμε, 

παίρνουμε άδεια από την ανάλογη Διεύθυνση που προστατεύει την κτηνοτροφία κατά 

προτεραιότητα. Πρώτα προστατεύει, προηγείται το συμφέρον της κτηνοτροφίας. Είμαστε σε μία 

περίοδο που ζητούμε αναδιάρθρωση, ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. ...Ο κ. Γάτσιος. Εφόσον 

λοιπόν αυτό ευκρινώς μας το λέει, δεν υπάρχει λόγος εμείς να φιλονικούμε για το βάθος ή αν 

θέλετε ακόμη και για την αλλαγή μίσθωσης. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Και αν θα δείτε και την τρίτη 

και τέταρτη παράγραφο, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη η εισήγηση. Και όποιος γνωρίζει, υπάρχει μια 

διαδικασία για τη μίσθωση ενός τεμαχίου. Σήμερα λοιπόν δεν μπορούμε να αποφασίζουμε με 

ένα γενικό πλαίσιο, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Τι θα μισθώσουμε, για πόσο διάστημα, με 

ποιά συμβατότητα που προκύπτει η χρήση; Με όλο το σεβασμό. Εγώ λοιπόν αυτό, πήραμε εμείς 

άδεια, πήραμε άδεια από την ανάλογη Διεύθυνση, κ. Αντιδήμαρχε;... Συγγνώμη, κ., 

Αντιδήμαρχε, πήραμε άδεια;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αφού, κύριε συνάδελφε, ψηφίσουμε σήμερα, μετά, αφού την ξέρετε τη 

διαδικασία, όπως κάνουμε για όλες τις προσκλήσεις... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μπράβο... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στέλνουμε στις αρμόδιες Υπηρεσίες... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μπράβο... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Την απόφασή μας και εφόσον εγκριθεί, παίρνουμε άδεια...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνουμε στο επόμενο βήμα δηλαδή... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Το επόμενο βήμα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η μακροχρόνια μίσθωση, κ. Πρόεδρε, θέλει τεκμηρίωση άλλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνούμε.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πρέπει να υπάρξει άλλη τεκμηρίωση, γιατί ξεπερνούμε τα τέσσερα χρόνια; Διότι 

το τετραετές συμβόλαιο είναι το συγκεκριμένο που εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη. Εάν 

πάμε σε εξαετή, θέλει τεκμηρίωση και να ζητήσουμε τη διεύρυνση, επειδή... και τα λοιπά και τα 

λοιπά. Θέλει τεκμηρίωση. Εάν λοιπόν γίνει τέτοια τεκμηρίωση, θα πρέπει να ζητήσουμε άδεια 



 

 

για... για συγκεκριμένη χρήση, για αγροτική για έξι χρόνια. Τότε θα πάρουμε έγκριση. Όχι 

έγκριση από κάτω, έγκριση πρωτίστως από τη Διεύθυνση Αγροτικής-Κτηνοτροφικής 

Ανάπτυξης. ...Ο κ. Γάτσιος. Το λέει και η εισήγηση, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο, κα. Σαραντίδου. Κύριε Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν... Συμφωνώ να πάει η μίσθωση ως χωράφια και για τέσσερα χρόνια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για τέσσερα. Κυρία Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Για αγροτική, για καλλιέργεια, αρκεί να μην υπάρχει πρόβλημα, αν είναι 

κάτι χαρακτηρισμένο επειδή ακούστηκε ως βοσκότοπος και όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση 

τότε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για πόσα χρόνια;...  

Δ.Σ. : Για οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου για πόσα χρόνια;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν ξέρω, αν χρειάζεται ιδιαίτερη αιτιολόγηση ας είναι για τέσσερα και...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρέπει να το αποφασίσουμε. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι, ναι, για τέσσερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα.  

Δ.Σ. : Άμα χρειάζεται αιτιολόγηση, τι, γιατί να μην... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα... 

Δ.Σ. : Το τέσσερα δεν κάνει... το έξι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Αλλά επειδή μπορεί να γίνει αιτιολόγηση... Λοιπόν. Για τα έξι χρόνια πρώτα.  

Δ.Σ. : Και αγροτική για έξι χρόνια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όπως είναι η εισήγηση, έτσι; Λοιπόν. Την εισήγηση για έξι χρόνια.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για έξι χρόνια με την αιτιολόγηση που υπάρχει με δυσκολία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κ. Καλαϊτζίδη. Ναι, ναι... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Εγώ την πρότασή μου ψηφίζω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την πρότασή του, ο κ. Χασαπίδης.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Για οποιαδήποτε χρήση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για οποιαδήποτε χρήση. Ναι, ναι, ναι ο κ. Δούκας, ναι ο κ. Νιζάμης, ναι ο κ. 

Στεργίου, ναι ο κ. Ίντος, ναι ο κ. Γκότσης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Την πρότασή μου, κύριε... την πρόταση. Για διερεύνηση, αν υπάρχει άλλη 

δυνατότητα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Το ίδιο και ο κ. Κατιρτζόγλου, η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...προηγουμένως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέσσερα χρόνια... καλλιέργεια αγροτική... ο κύριος... 

Δ.Σ. : ...Για την κτηνοτροφία και έξι χρόνια να πάει δεν έχουμε πρόβλημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Η παράταξη του κ. Φωτιάδη ναι, ο κ. Μπόικος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Καλλιέργεια τέσσερα χρόνια... τεκμηρίωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εφόσον υπάρχει τεκμηρίωση και για έξι. Εσείς; Η κα. Παπαδοπούλου ναι, 

ναι, όπως η εισήγηση... ωραία. Λοιπόν... Ναι, για τέσσερα χρόνια και εφόσον ο εκμισθωτής 

είναι συνεπής... επί της ουσίας... Λοιπόν... 

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 111/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας σχετικά με την εκμίσθωση ισογείου 

καταστήματος επί την οδού Θέμιδος 2, κληροδοτήματος Αποστολίδη.     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε δέκατο πέμπτο θέμα. Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ. Έγκριση πρακτικού 

δημοπρασίας. Λίγη ησυχία. Δέκατο πέμπτο θέμα, έγκριση πρακτικού δημοπρασίας σχετικά με 

την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί την οδού Θέμιδος 2, κληροδοτήματος Αποστολίδη.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πλειοδότης αναδείχθηκε η κα. Χατζηβασιλείου Σοφία, έναντι ενοικίου 102€. 

Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.   

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 112/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση της κ. 

Παπαδοπούλου Ειρήνης.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο θέμα, έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική 

έκταση της κ. Παπαδοπούλου Ειρήνης. Έτσι; Κατασκεύασε ένα τοξοειδές... επί του πεζοδρομίου 

της Γεωργίου Παπανδρέου, ομόφωνα ναι;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Έχω να κάνω μία ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, ερώτηση. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Επειδή... ποιός είναι εισηγητής; Ο κ. Μυστακίδης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισηγητής είναι ο κ. Μυστακίδης.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θέλετε κάτι να πείτε ή να κάνω την ερώτηση... επειδή... συγκεκριμένη 

περιοχή είναι επί της Γεωργίου Παπανδρέου, ο δρόμος όταν έγινε η ανάπλαση της Γεωργίου 

Παπανδρέου,... πιο χαμηλά. Και τα περισσότερα καταστήματα έχουν κάνει μπροστά ένα 

σκαλοπατάκι. Για να μπορούν να μπαίνουν γιατί είναι πολύ ψηλά η είσοδος των καταστημάτων. 

Ακόμη, το έχουν όλα τα μαγαζιά. Γιατί την συγκεκριμένη την κυρία την ξεχωρίζουμε από όλους 

τους άλλους;   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι δεν έχουν όλοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιός σας είπε ότι έχουν όλοι;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μα ο δρόμος, η Γεωργίου Παπανδρέου, κατέβηκε πιο χαμηλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο δρόμος δεν κατέβηκε. Στο ίδιο υψόμετρο έγιναν... ξηλώθηκαν τα παλιά...  

Δ.Σ. : Λίγο κατέβηκε.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κατέβηκε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το θέμα είναι ότι... είναι μια αυθαίρετη κατασκευή, ακόμα και να ήθελε να 

κάνει... έπρεπε να έρθει στην Υπηρεσία... έγκριση. Λοιπόν. Αυτήν την στιγμή εφόσον υπάρχει 

καταγγελία και είναι μια κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο... και εμείς υποχρεούμαστε να 

κάνουμε το καθήκον μας, πήγε η Υπηρεσία... και κατεδαφιστέο. Και... διοικητική αποβολή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι, ναι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι; Υπάρχει καταγγελία για αυτό;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Βέβαια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : ...Κυρία Σαραντίδου, συμφωνώ απόλυτα. Σε εκείνο το δρόμο χθες το βράδυ πέρασα... 

Δ.Σ. : Όποιος θέλει παίρνει το λόγο... 



 

 

Δ.Σ. : ...Είδα σκαλοπάτια και σε άλλα μαγαζιά και σε αυτό το συγκεκριμένο μαγαζί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, κάντε καταγγελία... ξέρετε; Συγγνώμη, συνάδελφε, συγγνώμη. Είστε υπέρ της 

παρανομίας δηλαδή; Για να καταλάβω εδώ μέσα, τι ψηφίζουμε. Σας παρακαλώ. Σας 

παρακαλώ... Ό,τι είναι παράνομο να ξηλωθεί. Όπου και αν βρίσκεται αυτό.  

Δ.Σ. : Η ίδια απόφαση... η ίδια απόφαση λοιπόν να συμπεριλάβει, η Υπηρεσία Πολεοδομίας να 

ελέγξει στον ίδιο δρόμο αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και να μας πει πόσο κατέβηκε ο δρόμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό... γιατί πλατειάζουμε τα θέματα και ψάχνουμε να βρούμε τώρα... δεν 

ξέρω τι ψάχνουμε να βρούμε. Υπάρχει συγκεκριμένη. Και καταγγελία... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μισό... μετά βεβαιότητας μπορώ να σας πω, ότι δεν κατέβηκε ο δρόμος, 

διότι και όλα αυτά προέκυψαν από το θέμα των... που υπάρχουν σε εκείνο το συγκεκριμένο 

σημείο στη Γεωργίου Παπανδρέου 17, που είχαν έρθει μέσα στο πεζοδρόμιο ή σχάρες ή 

υαλότουβλα που φωτίζουν το υπόγειο ή αερίζουν το υπόγειο. Λοιπόν. Δεν μπορούσε να κατέβει 

ο δρόμος, διότι υπήρχανε... Και... υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή εγώ έθεσα σαν σημείο αναφοράς 

τα... και είμαι βέβαιος ότι δεν κατέβηκε το υψόμετρο. Κατέβηκε από την απέναντι πλευρά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Επί του συγκεκριμένου θέματος. Ομόφωνα ναι; Εγκρίνεται η διοικητική 

αποβολή;... Ωραία. Πάμε στο δέκατο έβδομο. Σχετικά... συγγνώμη, το δέκατο έβδομο θέμα, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Έχετε το μαγαζί;  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Γιατί δεν πήρατε το λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν δεν μου ζήτησε το λόγο... 

Δ.Σ. : ...Δεν είναι τίποτα... 

Δ.Σ. : Ε, τώρα το ψηφίσαμε, Πρόεδρε, θα επανέλθουμε στο θέμα; Τι διαδικασίες είναι αυτές;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πάρα πολύ.  

Δ.Σ. : ...Διαδικασία αυτή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη; Λίγο σεβαστείτε το Προεδρείο... Δεν ζήτησε κανείς το λόγο, 

από το ακροατήριο. Εάν το ζητούσε θα το είχα δώσει. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και επειδή πρέπει να ακολουθούμε τη διαδικασία... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ακολουθούμε απολύτως. Λοιπόν. Ένας άνθρωπος, το βλέπετε, 

ήρθε για αυτήν τη δουλειά... Δεν αντιλήφθηκε ότι συζητούμε, το βλέπετε, σε απορία.... Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι... είναι... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τέσσερις ώρες είναι εδώ για αυτό το θέμα και δεν αντιλήφθηκε ότι συζητούμε 

αυτό το θέμα, είναι κακό δηλαδή που του λέω... θέμα σου;  

Δ.Σ. : Πήραμε τη σχετική απόφαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα δεν...  Δεν είχε κανένα άλλο θέμα... 

Δ.Σ. : Αυτός είναι ο καταγγέλλων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη; Το θέμα είναι συγκεκριμένο. Ο συγκεκριμένος κύριος...  

Δ.Σ. : Αυτό θέλει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Ικανοποιήθηκε το αίτημά του... την ομόφωνη απόφασή μας. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να 

ενισχύσει για αυτό το χαρτί την ομόφωνη απόφασή μας, έτσι;  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μπορώ εγώ να μιλήσω για... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε κυρία μου, ακούστε κυρία μου... έχει τελειώσει. Ψήφισε το Δημοτικό 

Συμβούλιο ομόφωνα... υπέρ της διοικητικής αποβολής... εντάξει;  Δεν νομίζω ότι χρειάζεται 

πλειοδοσία περισσότερη... Λοιπόν...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  



 

ΠΡΑΚ. 2/6/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Σχετικά με σύναψη δανείου 2.000.000,00€ για την αποπεράτωση του 

κολυμβητηρίου του Αθλητικού Πάρκου.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δέκατο έβδομο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επειδή 

απουσιάζει ο Δήμαρχος, αποσύρεται.  

Δ.Σ. : Αποσύρεται για την επόμενη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν. Σας 

παρακαλώ πολύ... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 113/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση - 

συντήρηση τοπικού δικτύου άρδευσης Κ. Μητρούση».      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο θέμα. Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα Εργασιών, σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία. Μην διακόπτετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δέκατο όγδοο θέμα, 

έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα Εργασιών του έργου αποκατάσταση - συντήρηση τοπικού 

δικτύου άρδευσης στο Καπετάν Μητρούση. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι.   

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 114/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση συνέχισης του έργου: «Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012» και 

ψήφιση υπολειπόμενης πίστωσης για το έτος 2013.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο, έγκριση συνέχισης του έργου οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 

2012 και ψήφιση υπολειπόμενης πίστωσης για το έτος 2013. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, για την περιφέρεια, γιατί δεν βάλατε κάποιο κονδύλιο για τα χωριά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα μπει, θα μπει, θα μπει... 

Δ.Σ. : Από τη ΣΑΤΑ του 2013, θα βάλουμε ό,τι αντιστοιχεί σε κάθε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα γίνουνε...        

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 115/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λευκώνα».      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα εικοστό. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου επέκταση δικτύου ύδρευσης Λευκώνα.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;    

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 116/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τις 19 Φεβρουαρίου 

2013.       

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τις 19 

Φεβρουαρίου 2013. Ομόφωνα ναι;      

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 117&118&119&120/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου 

μας.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 

του Δήμου μας. Ομόφωνα ναι.    

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 121&122&123&124&125/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου, για τους μήνες Δεκέμβριο 2012, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2013,   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 126/2013 

β) του αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στέργιου για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2012,    

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 127/2013 

γ) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου για τον μήνα Ιανουάριο 2013  και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128/2013 

δ) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, για τον μήνα Δεκέμβριο 2012.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τρίτο και τελευταίο θέμα, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός 

έδρας άλφα του κ. Δημάρχου, για τους μήνες Δεκέμβριο 2012, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2013, 

βήτα του Αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στέργιου για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2012, γάμμα 

του Αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου για τον μήνα Ιανουάριο 2013   και δέλτα του 

Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, για τον μήνα Δεκέμβριο 2012. Ομόφωνα ναι, 

συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλό σας βράδυ, λύεται η συνεδρίαση.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

 

 

 



 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                        

           

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                   ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                

  

 

                                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

                                                                                    ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

  



 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  



 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


