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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 08/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2013, 

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

ύστερα από την αριθμ. 8/28-03-2013 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 36, 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. Αναστασιάδης Αντώνιος 

7. Αραμπατζής Θεόδωρος 

8. Γαλάνης Στέργιος 

9. Γάτσιος Αθανάσιος 

10. Γκότσης Ηλίας 

11. Δημητρίου Ευστράτιος 

12. Δήμου Ιωάννης 

13. Δούκας Γεώργιος 

14. Δρίγκα Χρυσούλα 

15. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

16. Θεοχάρης Μιχαήλ 

17. Ίντος Δημήτριος 

18. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

 

19. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

20. Μερετούδης Δημήτριος 

21. Μηλίδης Θεόδωρος 

22. Μοσχολιός Ζωγράφος 

23. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

24. Μπόικος Αθανάσιος 

25. Μυστακίδης Παύλος 

26. Νιζάμης Δημήτριος 

27. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

28. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

29. Σούζας Ζαχαρίας 

30. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

31. Στεργίου Νικόλαος 

32. Φωτιάδης Στέφανος 

33. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

34. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

35. Χράπας Παντελής 

36. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

          ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Αποστολίδου Ραχήλ                                                 4.  Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

2. Αρναούτογλου Φωτεινή                                           5.  Τατούδης Παναγιώτης 

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, Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία. 
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       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού 

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

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

         Μετά την ολοκλήρωση του 13ου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.  

  Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 22ου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.  

  Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με ψηφοφορία στην οποία μειοψήφησαν οι Δημ. 

Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Αθανάσιος Μπόικος, αποφασίστηκε κατά 

πλειοψηφία, η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.   

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 3η Τεχνική Συνάντηση του 

έργου: «Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές 

μεταφορές (Energy efficiency in city logistics services - 

ENCLOSE)». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.        

 

 ΘΕΜΑ 2ο :  Αναμόρφωση ετήσιου προγράμματος δράσης αναφορικά με τις 

παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου: «Ενεργειακή 

αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (Energy 

efficiency in city logistics services - ENCLOSE)».        

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 

10η ετήσια έκδοση της ανερχόμενης παγκόσμιας τουριστικής 

έκθεσης «Πολιτιστικός Τουρισμός 2013» που θα πραγματοποιηθεί 

στην πόλη Βελίκο Τίρνοβο Βουλγαρίας από 18 έως 20-04-2013.      

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.     

  

 ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση πραγματοποίησης τουρνουά μπάσκετ 3 Χ 3 που θα 

πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Απριλίου 2013 

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση πραγματοποίησης τουρνουά μπάσκετ εργαζομένων που θα 

πραγματοποιηθεί από τις 1 Απριλίου έως τις 31 Αυγούστου 2013.   

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σ.    

 

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση συνδιοργάνωσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων - 

Νεανίδων, Ελληνορωμαϊκής - Ελευθέρας Πάλης, που θα 

πραγματοποιηθεί στις Σέρρες στις 20 Απριλίου 2013.     

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Προγραμματισμός προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού για το έτος 

2013.                              

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     
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  ΘΕΜΑ 8ο :  Συγκρότηση επιτροπής για την διευκόλυνση της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των ετησίων προγραμμάτων δράσης του Δήμου 

Σερρών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Σερρών 2012-2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 9ο :  Συγκρότηση επιτροπής για την επίλυση φορολογικών διαφορών δια 

συμβιβασμού, έτους 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων δια συμβιβασμού. 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νιζάμης Δ.          

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της υπ' αριθμ. 85/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. 

Σερρών με θέμα: «Μείωση τιμολογίων νερού ΔΕΥΑ Σερρών, 

διεύρυνση ειδικού τιμολογίου για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και 

διεύρυνση παροχής κινήτρων για την πληρωμή λογαριασμών μέσω 

πάγιων εντολών».  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ.         

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της υπ' αριθμ. 58/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

θέμα: «Τροποποίηση και αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ 

χρήσης 2013». 

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

 

ΘΕΜΑ 13ο :  Ενημέρωση επί των 1, 2, 3 και 4/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. της 

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Ανταλλακτικά μηχανημάτων και 

αυτοκινήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2013».    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.  

 

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΝΕΣΕΡ και Δήμου Σερρών 

για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης 

κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για το έτος 2013. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του 

ανταποδοτικού τέλους στην ΔΕΥΑ Σερρών για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην 

περιοχή του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.        

 

ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες 

του Δήμου Σερρών για τις εορτές του Πάσχα. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 
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ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση προμήθειας δάφνινων στεφανιών. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο :  Πρόταση για συνεργασία της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Νέας Πέστης 

- Ujpest με τον Δήμο Σερρών. 

Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος Σερρών 

 

ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση αντικατάστασης εκτελεστή διαθήκης Παναγιώτη Κανάκη. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης. 

Εισηγητές: Oι αντιδήμαρχοι κ.κ. Γαλάνης Στ. και Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση 

του κ. Καφετζή Πέτρου. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κ. 

Μητρούση,  

β) Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κ. Δένδρων, 

γ) Επισκευή κεραμοσκεπής και κατασκευή επιχρισμάτων στο 3ο 

Γυμνάσιο και Μουσικό Σχολείο Σερρών, 

δ) Συντηρήσεις στα 1ο, 2ο, 3ο, 9ο, 12ο, 14ο Δημοτικά Σχολεία και 

Νηπιαγωγείο Προβατά, 

ε) Κατασκευή σωληνωτών αγωγών - φρεατίων και αρδευτικής 

τάφρου και 

στ) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών έργων 

αυτεπιστασίας Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ψυχρής ασφάλτου 2013.           

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 26ο :  Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: «Καινοτόμο σύστημα 

εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής 

απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στον Δήμο 

Σερρών».            

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο :  Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και μετάθεση του 

χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών του έργου: 

«Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης 

της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στον 

Δήμο Σερρών». 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 28ο :  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: 

α) «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Σερρών»   και  

β) «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Σκουτάρεως». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 29ο :  Έγκριση μελέτης της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση δικτύου 

φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Σερρών έτους 2013». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 30ο :  Σχετικά με την νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ. 

Εισηγητής: O Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο :  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

α) Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό 

Σχολείο Σερρών), 

β) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας   και 

γ) Επισκευή στέγης 6ου Γυμνασίου. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 32ο :   Έγκριση παρατάσεων των έργων: 

α) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας, 

β) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως, 

γ) Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού 

Γηπέδου Σερρών, 

δ) Διανοίξεις - ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια - 

Καλύβια, 

ε) Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη, 

στ) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2012, 

ζ) Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς, 

η) Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου 

κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών   και 

θ) Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Ιωάννη. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 33ο :  Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα και Τεχνικής Περιγραφής των 

εργασιών του έργου: «Καθαρισμός-συντήρηση υδρομαστεύσεων 

Άνω Βροντούς». 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 34ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Αποχέτευση στο Τ.Δ. Πεπονιάς». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 35ο :  Έγκριση επαύξησης ισχύος από 35 KW  (Νο 3) σε 55 KW (Νο 4) 

στο 15ο Δημοτικό Σχολείο. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 36ο :  Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα 

Μάρτιο. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

 

ΠΡΑΚ. 3/8/13 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Σχετικά με επερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπόικου για τον 

αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει μία επερώτηση από τον επικεφαλής της παράταξης Διάβαση Πεζών, κ. 

Μπόικο Αθανάσιο, που αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του μελλοντικά 

διερχόμενου αγωγού φυσικού αερίου με την ονομασία TAP TRANS ADRIATIC PIPELINE, 

από το Νότιο τμήμα της πόλης μας. Θα παρακαλούσα τον Αντιδήμαρχο, τον κ. Χράπα, να πάρει 

το λόγο.   

ΧΡΑΠΑΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα έργο που αφορά διακρατικές συμφωνίες, 

για έναν αγωγό φυσικού αερίου που ξεκινάει από την Κασπία Θάλασσα του Αζερμπαϊτζάν και 

καταλήγει σε ένα λιμάνι, σε μια πόλη της Ιταλίας. Διέρχεται από Τουρκία, Βόρεια Ελλάδα, 

Θράκη, Μακεδονία, στη συνέχεια πάει Αλβανία και υποθαλάσσια οδηγείται στην Ιταλία. Αυτός 

ο αγωγός περνάει από τα όρια του Δήμου Σερρών. Βρισκόμαστε στο στάδιο της προμελέτης, 

ξεκίνησαν οι ομιλίες και συζητήσεις και συμφωνίες πριν από μια πενταετία περίπου, γύρω προς 

το τέλος του 2008 και σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της προμελέτης, προς το ΕΠΠΕΡΑΑ, κ. 

Μπόικο, εσάς, γιατί εσείς κάνατε επερώτηση για αυτό, για αυτό λέω το όνομά σας. Όντως τον 

Οκτώβριο, από τον Σεπτέμβριο μάλλον του 2011, του 2012 μάλλον, με συγχωρείτε, αυτή η 

εταιρία, η TAP, η οποία ονομάζεται... TRANS ADRIATIC και λοιπά να πούμε... το όνομά της, 

ήρθε σε επαφή με το Δήμο Σερρών, με τις Υπηρεσίες του Δήμου Σερρών, με την Αντιδημαρχία 

Περιβάλλοντος και ζήτησε κάποια στοιχεία τα οποία θα τη βοηθούσαν για να σχεδιάσει και να 

υποβάλει τη μελέτη προς το ΕΠΠΕΡΑΑ. Ποιά ήταν αυτά τα στοιχεία που ζήτησε; Σε περίπτωση 

λένε που θέλουν να κάνουν μια επέκταση ενός σχεδίου, πού υπάρχουνε δίκτυα ύδρευσης, πού 

υπάρχουνε αγωγοί, πού υπάρχουνε κανάλια στα αγροτικά, οδοποιία... αν έχουμε σκοπό εμείς ο 

Δήμος Σερρών να επεκτείνουμε τον πολεοδομικό μας σχεδιασμό, εκτός από το Δήμο Σερρών 

και το Τμήμα Περιβάλλοντος, ζήτησαν στοιχεία και από την Τεχνική Διεύθυνση της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και από τον ΟΣΕ και από τη ΔΕΥΑΣ, για αυτό το λόγο... για 

να υποβάλουνε αυτήν την ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία θα υποβληθεί μέχρι το τέλος του 2013 

στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση συγκεκριμένη με αυτήν την εταιρία, η οποία 

ζητάει μόνο στοιχεία από το Δήμο. Βέβαια αυτοί κάνανε μία διαβούλευση στις Κοινότητες από 

τις οποίες θα διέλθει ο αγωγός, με τους κατοίκους και τους ενδιαφερομένους ας πούμε, έχουνε 

δύο πιθανά, δύο πιθανές διόδους από πού θα περάσει ο αγωγός και θέλουνε να δουν ας πούμε 

τους δημότες μας, να... να δουν τι ακριβώς ζητάνε για την απαλλοτρίωση αυτών των εκτάσεων 

και σε περίπτωση που υπάρχουν ακίνητα για τα συγκεκριμένα ακίνητα. Είναι κάτι που είναι σε 

εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, η διαβούλευση όπως είπατε έγινε, κ. Μπόικο, με τους 
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κατοίκους, μένει τώρα να παρουσιάσουνε μελέτη στο ΕΠΠΕΡΑΑ, από όπου μπορεί να την πάρει 

ας πούμε ο κάθε ενδιαφερόμενος στο μέλλον. Δεν έχω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν σας έχω καλύψει, 

ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, εδώ τώρα, σχετικά, αυτά τα πράγματα που άκουσα, εγώ τα ξέρω. 

Εγώ όμως έθεσα το ζήτημα, ποιά είναι η θέση του Δήμου πάνω σε αυτά; Γιατί η εταιρία λέει, ότι 

η πρώτη φάση, η κύρια φάση της διαβούλευσης, έληξε τον Ιανουάριο του έτους, πριν δύο μήνες. 

Ένα αυτό και ένα δεύτερο, επειδή είδα τώρα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, συγγνώμη 

τώρα που το αναφέρω, το είχα θέσει εγώ να γίνει κανονική συζήτηση με τοποθετήσεις. Είπατε 

και το σεβάστηκα, διότι όντως ο Κανονισμός το λέει έτσι, ότι δεν μπορεί να μπει το θέμα επειδή 

το ζητάει ένας Δημοτικός Σύμβουλος. Όμως, με έκπληξή μου είδα ένα θέμα, το 20ό, όπου το 

εισηγείται ο κ. Μηλίδης, για το οποίο δεν προβλέπεται, αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, 

βάσει αυτού να έρθει προς συζήτηση, αλλά δεν αναφέρει το άρθρο αυτό ότι υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα επτά Δημοτικοί Σύμβουλοι από μία παράταξη να φέρουν θέμα προς συζήτηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Λέει ότι πρέπει να είναι οκτώ Σύμβουλοι και τουλάχιστον δύο 

παρατάξεις. Πώς λοιπόν, εδώ ποιό θέμα θέτω; Της άνισης μεταχείρισης. Έχω... ένα θέμα, που 

βέβαια δεν προβλέπει ο Κανονισμός να έρθει προς συζήτηση σύμφωνα με τον Κανονισμό και 

καλώς είπατε ότι... Να μην έρθει, να γίνει... ενημέρωση όπως έκανε ο κ. Χράπας. Όμως, αυτό 

πώς ήρθε, το άλλο θέμα; Πού στηρίζεται; Άρθρο 3, παράγραφος 3 του Κανονισμού. Έχει πέντε 

περιπτώσεις. Σύμφωνα με ποιά περίπτωση ήρθε αυτό το θέμα και το δικό μας δεν ήρθε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να απαντήσω;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είναι άνιση μεταχείριση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να απαντήσω, κ. Μπόικο; Επί της ουσίας του θέματος ή επί της διαδικασίας; 

Δ.Σ. : Επί της διαδικασίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί της διαδικασίας. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ αυτήν την στιγμή το.. διαδικαστικά το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, επί της διαδικασίας. Έχετε απόλυτο δίκιο, ο Κανονισμός προβλέπει 

οκτώ, έτσι; Όμως, μια παράταξη η οποία ήταν οκτώ, ένας από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

ανεξαρτητοποιήθηκε, νομίζω ότι με αυτό το σκεπτικό, μπήκε το θέμα προς συζήτηση. Και 

επειδή προφορικά είχα δεσμευτεί τουλάχιστον, όταν οι παρατάξεις ας πούμε, τουλάχιστον οι δύο 

μεγάλες της Αντιπολίτευσης, έτσι; Είναι η μία εξαμελής, η άλλη επταμελής... 

Δ.Σ. : ...τώρα... τέτοιο λάθος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Είχα δεσμευτεί προφορικά και υπάρχουν πρακτικά καταγεγραμμένα και 

ας με διαψεύσουν οι συνάδελφοι, έτσι;... Για να σεβαστούμε τη Δημοκρατία. Εάν θέλετε, εγώ 

ειλικρινά παίρνω πίσω τον προφορικό μου λόγο και παίρνω πίσω τα θέματα τα οποία 

συζητούνται με επτά ή με έξι μέλη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ..Απλά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν είναι τα οκτώ είναι, διότι κανείς Δημοτικός Σύμβουλος δεν άνοιξε να 

το δει,... δικαίωμα. Οκτώ είναι οι Σύμβουλοι, όχι επτά. Οκτώ είναι. Οκτώ. Από το Νόμο κανείς 

δεν μπορεί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Αναστασιάδη... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Οι υπογραφές είναι επτά... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Οκτώ είναι, κ. Πρόεδρε, θα υπογράψω και εγώ. Θα υπογράψω και εγώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Μπόικο, αυτό είναι το μείζον θέμα;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Αυτό είναι το μείζον θέμα;... Κύριε Πρόεδρε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Υπογράφω... Το υπογράφουμε και τελείωσε...  

Δ.Σ. : Απέσυρέ το... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ειλικρινά... Εφόσον... εφόσον... κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τίθεται έστω και 

από έναν Δημοτικό Σύμβουλο μομφή για αυτό το θέμα, εγώ οφείλω να εφαρμόσω πιστά τον 

Κανονισμό και να πάρω το θέμα πίσω.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Υπογράφω, κ. Πρόεδρε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Εγώ υπογράφω σου λέω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Επί της διαδικασίας... επί της διαδικασίας... Εγώ, ορμώμενος από το γεγονός ότι 

είχατε δεσμευτεί προφορικά και είχατε φέρει θέμα μόνο με του κ. Κοτρώνη την υπογραφή, μόνο 

με του κ. Κοτρώνη, παρεμπιπτόντως το λέω και δεν έφερε κανείς αντίρρηση... ήταν σημαντικό... 

λοιπόν... λοιπόν... είχατε δεσμευτεί προφορικά και... Αξιωματική Αντιπολίτευση, και 

υπογράφουν επτά μέλη, δεν... επτά και λέω ότι δεν είναι ούτε... ούτε θα διαπράξετε κάποιο 

μεγάλο λάθος ώστε να μην έρθει το θέμα. Τώρα, αυτά που λέει ο κ. Μπόικος πρέπει να σεβαστεί 

γιατί αρχή της Δημοκρατίας είναι η αρχή της Πλειοψηφίας. Στο κάτω-κάτω... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αρχή της Δημοκρατίας... Τηρούμε τον Κανονισμό, κ. Μηλίδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε, κα. Σαραντίδου... Κυρία Σαραντίδου... δεν σας έδωσα το λόγο... 

τον κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εμάς... απορρίπτετε, εμάς μας απορρίπτετε... θέμα, έτσι;  

Δ.Σ. : Να πω και εγώ κάτι;... Ειλικρινά δεν περίμενα ο κ. Μπόικος να θέσει τέτοιο θέμα, 

δεδομένου ότι έχετε λάβει δέσμευση και καλά κάνατε και καλό είναι να συνηθίσετε να την 

τηρείτε τη δέσμευσή σας, ότι όταν... να περνάει σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης, δεν δέχομαι 

όμως να μιλάει ο κ. Μπόικος, διότι η παράταξή του με τον κ. Κοτρώνη είχε φέρει θέμα με μία 

μόνο υπογραφή στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να τονίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πολλές φορές εξαρτάται και από 

το θέμα το οποίο έρχεται, έτσι; Θέλω, θέλω να υπάρχει ομοφωνία και ομοψυχία σε τέτοιες 

περιπτώσεις, έτσι; Και αν και αν κάποια φορά υπερβαίνουμε τον Κανονισμό, ε... το θέμα το 

θέτω στην κρίση σας... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... για την ουσία, υπογράφω και τελειώνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορείτε να υπογράψετε τώρα,... σε ένα θέμα που δεν υπογράψατε... κ. 

Αναστασιάδη,... μην... μην απλοποιείτε τόσο τα πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Απλά, απλά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Λοιπόν. Θέλω να σεβαστεί το Σώμα, έτσι; Και από την επόμενη φορά 

να δεσμευτούν εδώ όλοι, να το πάρουμε απόφαση όλοι, ότι θα έρχονται με οκτώ υπογραφές, 

έτσι; Για να μην υπάρχουνε παρεξηγήσεις... Με οκτώ υπογραφές και δύο... δύο παρατάξεις... 

Όπως το λέει ο Κανονισμός... Σε παρακαλώ... 

Δ.Σ. : Εγώ δεν ψηφίζω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον... εφόσον... το... έτσι το Σώμα, μένει το θέμα. Εφόσον υπάρχει μία, έστω 

από έναν ένσταση, το θέμα θα αποσυρθεί. Λοιπόν... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, ας μην το συνεχίσουμε, το θέμα είναι ξεκάθαρο... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το θέμα είναι ηθικό. Μπορείτε να το αποσύρετε. Να 

εφαρμόσετε τον Κανονισμό αλλά εγώ λυπάμαι  ένα 3%, ένα 3% με ένα 45%, 47%, να λέγονται 

τέτοια λόγια. Είναι, είναι ντροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Ας μην δώσουμε μεγαλύτερη... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το 3%... Το 3%...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Γκότση... Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν... Οφείλουμε... 

οφείλουμε, εφόσον υπάρχει και από ένα μέλος...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Εδώ μέσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 
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ΓΚΟΤΣΗΣ : Αίσχος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Εφόσον υπάρχει και από ένα... μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου η ένσταση, οφείλω να εφαρμόσω τον Κανονισμό... Λυπάμαι πάρα πολύ, 

ειλικρινά το λέω... Ας μην συνεχίσουμε το θέμα...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Καταγγέλλει, για να καταλάβω...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Αν στους εκατό οι ενενήντα εννιά... πρέπει... και ο άλλος πει όχι, θα... ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Μηλίδη... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, το θέμα οκτώ υπογραφές... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... τον κ. Μπόικο τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ένσταση από έναν συνάδελφο... Λήξη του θέματος, μπαίνει σε ψηφοφορία, να 

εφαρμοστεί ο Κανονισμός. Τελείωσε... Όχι σε ψηφοφορία, τελείωσε... Το θέμα αποσύρεται και 

πρέπει να έχει οκτώ υπογραφές από εδώ και πέρα, με δύο παρατάξεις, όπως το αναφέρει ο 

Κανονισμός. Συγγνώμη, Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, έτσι;... Λοιπόν... Υπάρχει... Από την, 

μία πρόταση της Δημοτικής... Σας παρακαλώ, λίγο ησυχία... Από τη Δημοτική Παράταξη 

Δημοτική Πορεία Ανάπτυξης Στέφανος Φωτιάδης, προς το Δημοτικό Συμβούλιο διά του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου... Λίγη ησυχία , σας παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τι ησυχία, κ. Πρόεδρε, τι ησυχία να κάνουμε τώρα... έχουμε, έχουμε γίνει εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστείτε, σεβαστείτε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Αυτήν την στιγμή... υπογράψει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν γίνεται αυτήν την στιγμή να το υπογράψει, κ. Μηλίδη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Δεν με είπατε έτσι όταν το έφερα, δεν με είπατε έτσι, είπατε δεσμεύεστε και το 

φέραμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Προφορικά... Όπως και για άλλα θέματα... Αλλιώς είναι... Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ... Για να συνεχίσουμε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : 40% τουλάχιστον...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Με αφορμή τη συζήτηση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Σε παρακαλώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ πολύ, εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με αφορμή τη συζήτηση του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης σχετικά με 

την έγκριση διοργάνωσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος εφήβων - νεανίδων ελληνορωμαϊκής 

ελευθέρας πάλης, υποβάλλουμε πρόταση, το κλειστό γυμναστήριο του παλαιστικού Συλλόγου 

Καλών Δέντρων να μετονομαστεί Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, προκειμένου να αναγνωρίσουμε 

το έργο του Γεωργίου Μιχαλακόπουλου όσο ακόμη βρίσκεται στη ζωή. Ο Γεώργιος 

Μιχαλακόπουλος υπήρξε εμπνευστής και ιδρυτής του Παλαιστικού Συλλόγου Καλών Δέντρων 

και επί σειρά ετών Πρόεδρός του. Κάτω από τη δική του διοίκηση και καθοδήγηση, ο 

Παλαιστικός Σύλλογος Καλών Δέντρων γνώρισε μέρες δόξας, καθώς πολλοί αθλητές του έτυχαν 

πανελληνίων και ευρωπαϊκών διακρίσεων. Το σημαντικότερο όλων όμως, είναι το ήθος του το 

ευ αγωνίζεσθε που ενέπνεε ο κυρ-Γιώργος στους αθλητές. Θεωρώντας ότι εκφράζουμε το 

σύσσωμο αίσθημα των συγχωριανών του αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, 

παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει δεκτή την πρότασή μας και να εισαχθεί ως θέμα 

προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι Σύμβουλοι της παράταξης, Φωτιάδης, 

Χρυσανθίδης, Γάτσιος, Ηλιοπούλου, Χουρουζίδης. Λοιπόν. Εδώ, εδώ να ενημερώσω την 

παράταξη του κ. Φωτιάδη ότι ήδη ο Πρόεδρος Καλών Δέντρων έχει φέρει το θέμα, έχει κινήσει 

τη διαδικασία για την ονομασία... 

Δ.Σ. : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ... Του συγκεκριμένου κλειστού γυμναστηρίου με την επωνυμία όπως αναφέρετε 

και εσείς εδώ Μιχαλακόπουλος Γεώργιος. Λοιπόν. Το θέμα θα το συζητήσουμε στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο και θα παρακαλούσα βέβαια, μετά από αυτό το οποίο συνέβη, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, να τηρήσουμε τον Κανονισμό... Έτσι;... Λοιπόν... Για να είμαστε... 
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Δ.Σ. : Να υπογράψουν και άλλοι συνάδελφοι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... Ναι... Ναι... Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα θέμα στο οποίο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αφού, εφόσον...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ήρθε το θέμα και από τον Πρόεδρο Καλών Δέντρων... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αφού η Τοπική Κοινότητα θα το προτείνει... αναγκαστικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... Αναγκαστικά θα έρθει και ως θέμα συζήτησης και νομίζω ότι δεν 

χρειάζεται, πολύ σωστά, το φέρνετε και εσείς, το έφερε και ο Πρόεδρος, θα μπει ως θέμα διότι 

το φέρνει και η Τοπική Κοινότητα Καλών Δέντρων και ως θέμα θα συζητηθεί. Οπότε νομίζω ότι 

το θέμα των υπογραφών λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 242/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, για υποβολή πρότασης μέχρι τη 

12η Απριλίου 2013, με τίτλο, διαβάζουμε, θα σας διαβάσω τον τίτλο. Έγκριση υποβολής 

προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού του 

Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό 

έφτασε στα χέρια μου και νομίζω πρέπει να έφτασε και στα χέρια των επικεφαλής στις μία 

περίπου, μιάμιση το μεσημέρι. Την ώρα που το παρέλαβα εγώ σας το απέστειλα και με mail και 

με, διά χειρός. Νομίζω η ημερομηνία 12/4, βλέπετε πώς λειτουργεί το Υπουργείο, με 

κατεπείγουσες, αναρτά για δύο, ούτε δύο εβδομάδες, δέκα μέρες επί της ουσίας το θέμα. Δηλαδή 

να μην προλάβει κανείς ούτε να το επεξεργαστεί. Εισηγητής του θέματος ο Αντιδήμαρχος 

Έργων ο κ. Μυστακίδης, δύο λόγια θέλουμε να μας πείτε, κ. Μυστακίδη για την πρόταση αυτή. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Δεδομένου ότι το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί με 2.000.000€ για το 2013 τους Δήμους για 

την, αυτήν τη δράση, δηλαδή για την ολοκλήρωση των εκκρεμών μελετών του Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού και υποχρεώνει να υποβάλουμε προτάσεις μέχρι τις 12/4/2013, εμείς πρέπει να 

σπεύσουμε και έχουμε στο πρόγραμμα να υποβάλουμε δύο προτάσεις, τις εξής. Ολοκλήρωση 

εκκρεμών μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τοπογράφηση-Κτηματογράφηση-Πολεοδομική 

μελέτη περιοχής Ξηροτόπου του Δήμου Σερρών, τη μία. Και η άλλη είναι Τοπογράφηση-

Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Σερρών. Αυτές τις προτάσεις 

θα υποβάλουμε μέχρι τις 12 του μηνός και στη συνέχεια οι μελέτες πρέπει να υποβληθούν μέχρι 

31, να κριθούν επιλέξιμοι και οι μελέτες πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31/12, 31/10/2013. Για 

αυτό και επίσης να πω για τους προϋπολογισμούς, ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης που αφορά 

τον Ξηρότοπο είναι 25.500€, ενώ η μελέτη η οποία αφορά τον Ελαιώνα είναι ο προϋπολογισμός 

της 15.000€. Και παρακαλούν τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή 

των δύο παραπάνω προτάσεων. Σας ευχαριστώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :Δηλαδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Ποιός θέλει να ρωτήσει; Ο κ. Αναστασιάδης.  

Δ.Σ. : Το μικρόφωνό σας... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μιλάμε μόνο για... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας, σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μιλάμε μόνο για πολεοδομική μελέτη. Και στη συνέχεια θα γίνει Πράξη 

Εφαρμογής. Αυτό εννοείτε;  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αφορά τις εκκρεμότητες τις οποίες υπάρχουνε για την πολεοδομική μελέτη 

και στη συνέχεια θα γίνουν και οι μελέτες, μετά. Αφού θα υποβάλουμε την πρόθεσή μας για 

αυτές τις μελέτες, στη συνέχεια θα γίνου, θα συνταχθούν οι μελέτες.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Και στη συνέχεια, στο τέλος, τι πρέπει να γίνει; Θα γίνει Πράξη 

Εφαρμογής;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Θα γίνει αυτό που λέει ο τίτλος, τοπογράφηση, κτηματογράφηση και 

πολεοδομική μελέτη της περιοχής της αντίστοιχης. Δεν μιλάει για Πράξη Εφαρμογής.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Άμα δεν γίνει... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Θα έπεται η Πράξη Εφαρμογής... Είναι η πρώτη φάση... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, αυτό λέω, ότι... Πράξη Εφαρμογής, θα υπάρξει 

εισφορά σε χρήμα, εισφορά σε γη και τα λοιπά.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μα η Πράξη Εφαρμογής, στην Πράξη Εφαρμογής προηγούνται... μελέτες. 

Είναι αυτές εδώ οι μελέτες. Τοπογράφηση, κτηματογράφηση... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Μελέτη...εφαρμόσετε... κ. Αντιδήμαρχε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το λέει σαφώς ότι αυτή είναι η πρώτη φάση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Α, η πρώτη φάση. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πρώτη φάση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; Παρακαλώ, κύριε... 

Δ.Σ. : Γιατί περιοριζόμαστε όμως, κ. Αντιδήμαρχε, στο ποσό μόνο των 40.000€ και δεν πάμε, 

δεν κάνουμε περισσότερες προτάσεις; Έχουμε πλαφόν εδώ;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν νομίζω να υπάρχει πλαφόν, αυτές οι μελέτες είναι, είναι ώριμες. Αυτές.  

Δ.Σ. : Α, μάλιστα. Θέλουν ωριμότητα, δηλαδή να έχουν ωριμότητα.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ακριβώς.  

Δ.Σ. : Επειδή βλέπω 2.000.000 είναι και λέω να βάλουμε κάτι περισσότερο...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτές τις μελέτες τώρα μπορούμε να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; Για το θέμα;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μπαίνουμε στο... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε; Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ένα θέμα να θέσω λίγο, πριν φτάσουμε στην Ημερήσια Διάταξη, αν μου 

επιτρέπετε. Λοιπόν. Είναι εδώ και οι εκπρόσωποι από το Εσπερινό ΕΠΑΛ, οι μαθητές του 

σχολείου αυτού αλλά και οι μαθητές του Νυχτερινού Γυμνασίου-Λυκείου, είναι ένα θέμα το 

οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά επειδή είναι πραγματικά οξύ το 

ζήτημα, είμαι εδώ για να το θέσουμε και πιο επιτακτικά. Λοιπόν, δικαιούνται κάποια οδοιπορικά 

χρήματα, κάποια οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνησή τους οι μαθητές των σχολείων αυτών, 

δεδομένου ότι δεν είναι μόνο μέσα από τα όρια της πόλης αυτοί οι μαθητές αλλά έρχονται από 

όλο το Νομό σχεδόν. Η μετακίνηση λοιπόν είναι καθημερινή και είναι αναγκαία, τα έξοδα είναι 

καθημερινά και είναι μεγάλα, ιδίως τώρα με την αύξηση των τιμών των καυσίμων, παρόλα αυτά 

τα οδοιπορικά τους τα λαμβάνουν... με μεγάλη καθυστέρηση. Είναι χαρακτηριστικό, κ. 

Πρόεδρε, ότι πληρώθηκαν αυτές τις μέρες, σήμερα-χθες, δεν θυμάμαι, χρήματα τα οποία τα 

έχουν έρθει το κονδύλιο στο Δήμο μας από το Μάιο που μας πέρασε και με τα χρήματα αυτά 

που έχουν έρθει από το Μάιο που μας πέρασε, πληρώθηκαν τώρα, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο 

καθυστέρηση και αφορούν την περυσινή σχολική χρονιά. Για τη φετινή σχολική χρονιά ούτε 

λόγος. Δεν, ενώ έχουν υποβληθεί φυσικά όλα τα αναγκαία έγγραφα στο Υπουργείο, δεν έχει 

έρθει ακόμη καμία χρηματοδότηση. Βέβαια, για να... δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Πρέπει και 

εμείς να μπορούμε να πιέζουμε. Το ένα σκέλος λοιπόν είναι ότι και το οποίο θεωρώ και εγώ 
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πάρα πολύ σοβαρό και θα ήθελα εδώ πέρα μια αξιόπιστη απάντηση, αν υπάρχει. Γιατί ενώ έχουν 

έρθει, είναι έτοιμα τα χρήματα από το Μάιο πέρυσι, πληρώθηκαν φέτος και έχουν να κάνουν με 

την περυσινή σχολική χρονιά; Δεύτερον, εάν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες ή αν προτίθεστε να 

κάνετε κάποιες ενέργειες για τα χρήματα της φετινής σχολικής χρονιάς. Μην περάσει πάλι 

άλλος ένας χρόνος και να πάρουν οι μαθητές τα χρήματα που δικαιούνται για τη φετινή χρονιά 

όταν ξαναλέω, καθημερινά υποβάλλονται σε δαπάνες μετακίνησης. Τα χρήματα... για να ξέρει 

κιόλας το Σώμα, είναι ακριβώς αυτά τα οποία ξοδεύουν. Είναι ακριβώς τα έξοδα μετακίνησης, 

δηλαδή είναι υπολογισμένα στο χιλιοστό. Αν θέλετε να δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο του 

δεκαπενταμελούς του Εσπερινού 4ου ΕΠΑΛ, για να θέσει αυτός το θέμα από τη δικιά του 

οπτική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον Πρόεδρο του δεκαπενταμελούς να έρθει δίπλα σε ένα μικρόφωνο 

για να καταγράφονται και αυτά τα οποία λέει.  

ΚΑΒΑΝΟΣ : Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Καβανός Αναστάσιος, κατάγομαι από το Νέο 

Σκοπό, είμαι Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του 4ου Νυχτερινού ΕΠΑΛ, ο λόγος 

που θελήσαμε να δώσουμε το παρών σήμερα στο Συμβούλιο, αλλά και σε Συμβούλια στο 

παρελθόν αλλά δεν μας ήταν και τόσο εύκολο, ήταν για το λόγο ότι οι μαθητές έχουν φτάσει σε 

μια κατάσταση τραγελαφική. Η καθυστέρηση αυτών των οδοιπορικών, τα οποία χρήματα 

ήρθανε, όπως είπε και ο κ. Κατιρτζόγλου εδώ και αρκετό καιρό στο Δήμο, έφερε σε κατάσταση 

πολλούς μαθητές και μαθήτριες να διακόψουν τη φοίτησή τους, να σταματήσουν, ενώ άφησαν 

οικογένειες, σπίτια, παιδιά, εγγόνια, δουλειές για να ξανακάθονται στο θρανίο, να ξαναγίνουν 

μαθητές, να χάσουν ώρες από την προσωπική τους ζωή, μόνο και μόνο για να κάνουν το όνειρό 

τους πραγματικότητα, να πάρουν ένα απολυτήριο Λυκείου και ένα πτυχίο ειδικότητας για να 

βγουν στην αγορά εργασίας. Είναι άδικο για αυτούς τους μαθητές που κάνουν αυτές τις θυσίες, 

να τους αφαιρούν αυτό το δικαίωμα. Μόλις χθες συγκεκριμένα, το ξέρω προσωπικά γιατί εδώ 

και ένα χρόνο εγώ τρέχω σαν Πρόεδρος, κατατέθηκαν τα χρήματα του περυσινού Απριλίου, 

Μαΐου και Ιουνίου. Μιλάμε για μια σχολική χρονιά πέρυσι. Ακόμα για τη φετινή σχολική χρονιά 

δεν γνωρίζουν τίποτα. Ήδη είναι πολλοί μαθητές οι οποίοι σκέφτονται να αποχωρήσουν. Να 

σταματήσουν τη φοίτηση. Εγώ σαν Πρόεδρος, γιατί αυτοί με έχουνε εκλέξει, δεν θα επιτρέψω 

σε κανέναν να φτάσει αυτούς τους μαθητές σε αυτό το σημείο. Θα αγωνιστώ και ζητώ και τη 

δική σας βοήθεια για αυτό, γιατί δεν μπορεί να θέλουμε σχολεία ανοιχτά, γεμάτα από μαθητές 

και να μην κάνουμε κάτι για αυτούς. Σας ευχαριστώ.  

Δ.Σ. : Πόσα είναι αυτά τα λεφτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα παρακαλούσα τον Αντιδήμαρχο Παιδείας... 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Χαίρομαι που γνωρίζω για πρώτη φορά τον Πρόεδρο του Δεκαπενταμελούς, θα ήταν χαρά μου 

να τον είχα γνωρίσει πιο μπροστά, να μας είχε θέσει τα προβλήματά του... στο θέμα της 

Παιδείας... 

ΚΑΒΑΝΟΣ : Σας διακόπτω, η κα. Μπιτζίδου γνωρίζει προσωπικά. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ...Εγώ μιλάω για μένα τώρα, για την κα. Μπιτζίδου δεν ξέρω 

τι έχει κάνει. Τα χρήματα αυτά που λέει είναι, έχουν έρθει στο Δήμο το Δεκέμβριο. Και 

αφορούσαν το τελευταίο τρίμηνο του περυσινού έτους. Λόγω της αλλαγής του χρόνου 

περιμέναμε να έρθει ο προϋπολογισμός, να εγκριθεί από την Περιφέρεια, περάσανε δύο μήνες 

μέχρι να γίνει όλο αυτό το θέμα. Για αυτό έχει καθυστερήσει να πάρουν τα παιδιά τα λεφτά 

τους. Έχει δύο-τρεις μέρες τα οποία μπαίνουν στους λογαριασμούς τους και ήρθε φέτος και μία 

καινούργια διαδικασία, που πρέπει να πληρώνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, ο 

καθένας έχει δώσει, το συζητήσαμε να δώσουν σε μία τράπεζα τα λεφτά τους για να βγαίνει η 

επιταγή σε μία τράπεζα, δεν μπόρεσε να γίνει, ο καθένας έδωσε ένα λογαριασμό σε όποια 

τράπεζα ήθελε, πρέπει να στείλουμε άνθρωπο να πηγαίνει σε κάθε τράπεζα, να βάζει τα λεφτά 

στου καθενός το λογαριασμό. Υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία... Αυτό είναι το θέμα. Έχω 

μια... Έχω... και οδοιπορικά να πάρουνε για τον πρώτο μήνα του καινούργιου έτους. Αυτά θα τα 



 1

4 

 

πάρουν στην καινούργια εβδομάδα. Από εκεί και μετά, τα υπόλοιπα είναι... της Πολιτείας, στο 

πότε θα στείλει τη χρηματοδότησή τους. Έχουμε κάνει άπειρες επαφές στο Υπουργείο, όπως 

ξέρετε σε όλα τα θέματα και αυτό έχει καθυστερήσει. Όπως είναι και των σχολικών τροχονόμων 

και οι καθαρίστριες και όλα. Αργούν να έρθουν οι χρηματοδοτήσεις. Αυτά έχω να πω από τη 

δική μου πλευρά. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εγώ ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Δεκαπενταμελούς, πιστεύω ότι σύσσωμο 

το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει την αμεσότητα στη χρηματοδότησή σας, τα έξοδά σας αυτά, 

πραγματικά είστε ένας ιδιαίτερα τιμημένος κλάδος μαθητών, διότι εσείς και δουλεύετε και 

σπουδάζετε. Πραγματικά πιστεύω ότι η Πολιτεία πρέπει και ο Δήμος φυσικά, διότι εμείς 

εκπροσωπούμε το Δήμο εδώ ως Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η Πολιτεία η οποία έχει πηγή 

χρηματοδότησης, εμείς νομίζω ότι και ο κ. Δήμαρχος ο οποίος συχνά κατεβαίνει στην Αθήνα, θα 

πιέσει όσο περισσότερο είναι δυνατόν για να υπάρχει μία ομαλή χρηματοδότηση για τα έξοδά 

σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : Πρόεδρε; Μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : Για να θέσω το θέμα, δεν είναι μόνο τα παιδιά, υπάρχουν και 

οι μετακινήσεις. Ήδη τα ραδιοταξί σταματήσανε να μεταφέρουν μαθητές λόγω έλλειψης 

χρηματοδοτήσεων. Ήρθαν και για αυτούς κάποια λεφτά, θα τα πάρουν τα λεφτά, πιστεύω ότι 

από Δευτέρα θα ξεκινήσουν πάλι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας ελπίσουμε ότι... Είναι η κατάσταση όντως δύσκολη, για όλους... 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : Και ο κ. Δήμαρχος έχει πάει στην Αθήνα πολλές φορές... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ να προσθέσω ότι πράγματι πήγα στο Υπουργείο πολλές φορές και οι 

υποσχέσεις ήτανε αρχές Μαρτίου ότι θα δίνανε τα χρήματα, έτσι;  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 177/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 3η Τεχνική Συνάντηση του έργου: 

«Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (Energy efficiency in 

city logistics services - ENCLOSE)». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Πάμε στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, με πρώτο θέμα την έγκριση 

συμμετοχής του Δήμου στην 3η Τεχνική Συνάντηση του έργου ενεργειακή αποδοτικότητα στις 

αστικές εμπορευματικές μεταφορές, εισηγητής του θέματος ο κ. Μυστακίδης, εδώ χρειάζεται 

μόνο την έγκριση συμμετοχής. Πρόκειται δηλαδή για τη συμμετοχή μόνο ενός υπαλλήλου από 

την Τεχνική Υπηρεσία. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 178/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση ετήσιου προγράμματος δράσης αναφορικά με τις παροχές 

υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου: «Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές 

εμπορευματικές μεταφορές (Energy efficiency in city logistics services - ENCLOSE)».         
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναμόρφωση ετήσιου προγράμματος δράσης αναφορικά με τις παροχές 

υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές 

μεταφορές, εισηγητής ο κ. Μυστακίδης, δύο λόγια αν θέλετε να πείτε, κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Στο ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2013, είχαμε εντάξει δύο, δύο 

παροχές υπηρεσιών. ...Συμβούλου. Η μία αφορούσε παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής 
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υποστήριξης του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του έργου ENCLOSE,... Είναι, το πρόγραμμα... το 

πρόγραμμα... αναφέρεται στην εξοικονόμηση ενέργειας από τις αστικές μεταφορές... Ορίστε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε... Σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο. Όταν θα... Όταν ολοκληρώσει 

την εισήγησή του, κ. Αναστασιάδη, θα κάνετε ερώτηση αν θέλετε... Ολοκληρώστε την εισήγησή 

σας. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Στο προηγούμενο Συμβούλιο σας είπα ότι... εισήγηση, στο επόμενο 

Συμβούλιο, επειδή προχώρησε αρκετά και αυτό το πρόγραμμα, θα σας φέρω εισήγηση της 

Υπηρεσίας. Να σας ενημερώσω καλύτερα. Από αυτές τις δύο... παροχή υπηρεσιών αφορούσε τη 

μετάφραση σχεδίου βιώσιμων αστικών εμπορευματικών μεταφορών και άλλων παραδοτέων. 

Τελικά στις δύο παροχές υπηρεσιών έγινε μια μετακύληση 900€ από τη δεύτερη παροχή  προς 

την πρώτη, για λόγους ανάγκης για κάποιες μεταφράσεις, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός δεν 

έχει επηρεαστεί, ούτε έχει επηρεαστεί η συμμετοχή του Δήμου. Απλώς μετακυλούνται 900€από 

τη μία παροχή στην άλλη. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ... ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου.    

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 179/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 10η ετήσια έκδοση 

της ανερχόμενης παγκόσμιας τουριστικής έκθεσης «Πολιτιστικός Τουρισμός 2013» που θα 

πραγματοποιηθεί στην πόλη Βελίκο Τίρνοβο Βουλγαρίας από 18 έως 20-04-2013.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρίτο θέμα, Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 

10η ετήσια έκδοση της ανερχόμενης παγκόσμιας τουριστικής έκθεσης πολιτιστικός Τουρισμός 

2013 που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Βελίκο Τίρνοβο Βουλγαρίας από 18 έως 20 Απριλίου 

2013. Εδώ ο Δήμος Σερρών δεν δαπανά τίποτε, είναι φιλοξενία από τον Δήμο, από την πόλη του 

Βελίκο Τίρνοβο Βουλγαρίας... Βεβαίως. Όποιος θέλει, σε συνεννόηση με τον κ. Αντιδήμαρχο, 

τον κ. Γρηγοριάδη θα συνεννοηθεί.  

      

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 180/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πραγματοποίησης τουρνουά μπάσκετ 3 Χ 3 που θα πραγματοποιηθεί 

στις 20 και 21 Απριλίου 2013.           

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, έγκριση πραγματοποίησης τουρνουά μπάσκετ 3 Χ 3 που θα 

πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Απριλίου 2013. Ομόφωνα ναι;           

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 181/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πραγματοποίησης τουρνουά μπάσκετ εργαζομένων που θα 

πραγματοποιηθεί από τις 1 Απριλίου έως τις 31 Αυγούστου 2013.   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέμπτο θέμα, έγκριση πραγματοποίησης τουρνουά μπάσκετ εργαζομένων που 

θα πραγματοποιηθεί από τις 1 Απριλίου μέχρι 31 Αυγούστου του 2013.   

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι.  

Δ.Σ. : Πρόεδρε, όχι εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Αυτήν τη δαπάνη εγώ δεν την ψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Σεβαστή.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 182/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων - Νεανίδων, 

Ελληνορωμαϊκής - Ελευθέρας Πάλης, που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες στις 20 

Απριλίου 2013.     
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έκτο. Έγκριση συνδιοργάνωσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων - 

Νεανίδων, Ελληνορωμαϊκής - Ελευθέρας Πάλης, που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες στις 20 

Απριλίου του 2013. Θα παρακαλούσα στις εισηγήσεις τις οποίες σας έστειλα, ο αριθμός 

αθλητών εκ παραδρομής είχε γίνει ένα λάθος, ο σωστός αριθμός είναι 220 αθλητές θα 

φιλοξενηθούνε. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Άρα και το ποσό είναι διαφορετικό;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, το ποσό είναι αυτό.  

Δ.Σ. : Συμμετέχουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 220 επί... επί 15, όσο αναφέρεται στην εισήγηση.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 183/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Προγραμματισμός προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού για το έτος 

2013.                              
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Έβδομο θέμα, προγραμματισμός προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. πρώτου 

βαθμού για το έτος 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης, κ. Γαλάνης. 

Παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως κάθε χρόνο, στα 

πλαίσια του εγγράφου που έχει να κάνει με τον προγραμματισμό προσλήψεων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμου, σας παρακαλώ λίγη ησυχία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και πέρυσι... όπως και πέρυσι, κ. Πρόεδρε; 

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, παρότι οι ανάγκες του Δήμου... Κύριε Πρόεδρε, με 

συγχωρείτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λίγη ησυχία.  
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Όπως και πέρυσι, κ. Πρόεδρε, έτσι και φέτος, έτσι και φέτος, παρόλο το γεγονός 

ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι πάρα πολύ μεγάλες σχεδόν σε όλες τις Διευθύνσεις και οφείλω 

εδώ να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι από την 1/1/2011 ως και σήμερα άνω των... πάνω από 

100 υπάλληλοί μας έχουν συνταξιοδοτηθεί, ενώ αντιθέτως έχουνε προστεθεί αρμοδιότητες και 

από την 1/1/2011 αλλά και από 1/1/2013 στο Δήμο μας όπως και στους άλλους Δήμους τους 

Καλλικρατικούς και παρά τις αυξημένες ανάγκες που σας λέω, η οικονομική συγκυρία, κ. 

Πρόεδρε, δεν μας δίνεται η δυνατότητα παρά μόνο να σας εισηγηθώ τις προσλήψεις μέσα από 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα και αναφερθώ συγκεκριμένα για τις καθαρίστριες στη 

Διεύθυνση της Παιδείας και της Κοινωνικής Μέριμνας... Επομένως, παρά τις εισηγήσεις που 

έκαναν διάφορες Διευθύνσεις, η Οικονομική και εφόσον χρειάζεται η βεβαίωση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, όπως σας λέω, κ. Πρόεδρε, πέρυσι έτσι και φέτος, έχουμε την έγκριση 

για το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τις προσλήψεις γυναικών θυμάτων βίας, εκεί πέρα 

μπορούμε να κάνουμε δύο προσλήψεις, μία... όπως την αναφέρει αναλυτικά, με μεταπτυχιακό 

δίπλωμα... τίτλο... δικαιωμάτων και μία θέση... κοινωνιολόγων ή κοινωνικής πολιτικής με 

εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην παροχή υπηρεσιών... κοινωνικών φορέων, σε περίπτωση 

που δεν εξευρεθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τη διαδικασία τη νόμιμη του ΑΣΕΠ, μπορούμε 

να προσλάβουμε... και μία θέση... κοινωνικής πολιτικής για ένα έτος, αυτή είναι η δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου και επίσης ένα άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, 

υλοποίηση της πράξης προώθησης μαζικού αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων 

Πέτριτς Βουλγαρίας και Δήμου Σερρών, όπου εκεί έχουμε την πρόσληψη για μισθωτές εργασίες 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διάστημα ενός έτους, μέχρι, με τη δυνατότητα... 

μέχρι της λήξης του προγράμματος, ενός ατόμου με την ειδικότητα... οικονομικού-διοικητικού. 

Το οποίο αυτό άτομο θα έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Τέλος, για το Τμήμα Παιδείας, υπάρχει βεβαίωση σε σχέση με τη χρηματοδότηση 

πάντα... έτος από το Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, για 22 συμβάσεις μίσθωσης έργου 

κατηγορίας ΕΕ ειδικότητας καθαριστριών σχολικών μονάδων και 46 συμβάσεων μίσθωσης 

έργου κατηγορίας ΕΕ ειδικότητας καθαριστριών σχολικών μονάδων. Αυτές είναι για δέκα 

μήνες. Αυτές είναι οι προτάσεις που μπορούν σήμερα να γίνουν, να εγκριθούν από το Σώμα, 

γιατί αυτές, κ. Πρόεδρε, έχουμε την έγκριση από την Οικονομική Υπηρεσία. Κατά τα άλλα, 

όπως σας είπα έχουμε την ανάγκη για περισσότερους υπαλλήλους, ωστόσο και τα χρήματα που 

έρχονται κάθε μήνα από την Πολιτεία είναι περίπου 700.000 και κάτι ενώ οι μισθοί των 

υπαλλήλων του Δήμου και του Νομικού Προσώπου είναι κοντά στις 900.000, άρα όπως 

αντιλαμβάνεστε παίρνουμε λιγότερα χρήματα και από τους μισθούς των υπαλλήλων μας, δεν 

μας δίνεται η δυνατότητα να μπορέσουμε να εισηγηθούμε προσλήψεις για στελέχωση... όπως 

ακριβώς θα θέλαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Γκότσης, ο κ. Νιζάμης, ο κ. 

Μπόικος, ο Αντιπρόεδρος... παρακαλώ, κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ήθελα να διευκρινίσω, για όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρατε, θα γίνει με 

σύμβαση έργου από το Δήμο; Και συγκεκριμένα για τον κοινωνιολόγο, για το νομικό που θέλετε 

να... μάλλον που είναι απαραίτητο ας πούμε να υπάρχει ένας κοινωνιολόγος, δεν είναι δυνατόν 

να λειτουργήσει το τμήμα αυτό χωρίς κοινωνιολόγο. Είπατε για ένα πρόγραμμα, με σύμβαση 

έργου θα γίνει αυτό; Και είπατε αν έγινε με ΑΣΕΠ, γιατί αυτά πρέπει να εγκριθούν από το 

Υπουργείο, δεν υπάρχει θέμα. Θα τα κάνει ο Δήμος αυτά; Και τίνι τρόπω;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όπως και την προηγούμενη χρονιά, κ. Πρόεδρε, έτσι ακριβώς... 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία έχουν εγκριθεί από τις ενδιάμεσες διαχειριστικές 

αρχές, δηλαδή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρώτο που σας είπα, για τη συμβουλευτική 

υποστήριξη,... ενώ... Αντιδήμαρχος... τέσσερα άτομα, εγκρίθηκαν δύο, ένας ΠΕ Νομικής και 

ένας ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικής Πολιτικής, φυσικά με ΑΣΕΠ γίνονται όλες αυτές οι 

διαδικασίες, δεν μας επιτρέπεται να γίνουν με άλλο τρόπο, οι συμβάσεις είναι με σχέσεις 
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εργασίας ορισμένου χρόνου, ...χρονικό διάστημα ενός έτους και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη 

λήξη του έργου... Ναι, είναι μέχρι τρία. Έτσι... διαδικασία... 

Δ.Σ. : Αντιδήμαρχε, Κοινωνιολόγος δεν εγκρίθηκε. Μόνο ο Κοινωνικός Λειτουργός εγκρίθηκε... 

διευκρινίστε το σας παρακαλώ...  

Δ.Σ. : Εγκρίθηκαν δύο θέσεις, έχετε δίκιο κύριε...  

Δ.Σ. :Ε, βέβαια. 

Δ.Σ. : Μία ΠΕ Κοινωνιολόγος... 

Δ.Σ. : Κοινωνιολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός;  

Δ.Σ. : Κοινωνιολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός.  

Δ.Σ. : Έτσι. 

Δ.Σ. : Ψυχολόγος. 

Δ.Σ. : Ψυχολόγος... 

Δ.Σ. : Οι δύο θέσεις που μας λέει τώρα... 

Δ.Σ. : Περιμένουμε από το Υπουργείο... 

Δ.Σ. : Έτσι. 

Δ.Σ. : ...Να εγκρίνει και τις άλλες δύο. 

Δ.Σ. : Έτσι. Που θα γίνει με ΑΣΕΠ.  

Δ.Σ. : Που θα γίνει με ΑΣΕΠ. Όπως γίνονται τώρα οι αιτήσεις για τις δύο θέσεις... ΑΣΕΠ. 

Δ.Σ. : Εάν δεν γίνει, ο Δήμος μπορεί να τους πάρει με σύμβαση έργου; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ διαβάζω τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης. Ενώ οι 

προτάσεις ήταν για περισσότερα άτομα, δύο θέσεις εγκρίθηκαν, μία θέση ΠΕ Νομικής και μία 

ΠΕ Κοινωνιολόγων - Κοινωνικής Πολιτικής. Αυτές... εισήγηση.  

Δ.Σ. : Κύριε Αντιδήμαρχε, αυτές ζητάει η Υπηρεσία. ...Θέσεις... τα ζητάει η Υπηρεσία... 

Δ.Σ. : ...Υπηρεσίες... 

Δ.Σ. : ...Να διευκρινίσω, οι θέσεις για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου ήταν 

τέσσερις. Τέσσερις και διαφορετικές ειδικότητες. Μία κοινωνική λειτουργός, μία 

κοινωνιολόγος, μία ψυχολόγος και μία νομικός, μία, ένας νομικός. Σε πρώτη φάση, έχουν 

εγκριθεί η κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος. Αυτά ήδη έχουν εγκριθεί και έχει γίνει και 

ανάρτηση, προφανώς μέχρι την Παρασκευή νομίζω είναι η υποβολή αιτήσεων. Τώρα, προτείνει, 

προτείνουμε τις άλλες δύο θέσεις, χωρίς, χωρίς τις δύο αυτές θέσεις... κοινωνιολόγου... 

νομικού... δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το Συμβουλευτικό Κέντρο... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Για αυτό δεν το ανέφερα. Σήμερα... εισηγηθούμε... θέσεις. Της Νομικής και της 

Κοινωνιολόγος... 

Δ.Σ. : Για έγκριση... για έγκριση... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Έγκριση... 

Δ.Σ. : ...Άμα δεν εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς...; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος και ο κ. Νιζάμης νομίζω και ο κύριος... έχουνε ερωτήσεις. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω, εγώ λίγο να καταλάβω, σε σχέση με το Κέντρο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης, αυτήν την στιγμή προτείνονται προς έγκριση δύο θέσεις, έτσι δεν 

είναι;... Εντάξει, οι ανάγκες είναι για τέσσερις. Από τις άλλες εισηγήσεις των άλλων υπηρεσιών, 

η πρόταση της Δημοτικής Αρχής ποιά είναι, για όλες τις... παράδειγμα εδώ για τις καθαρίστριες, 

τα σχολεία, για όλα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για τις καθαρίστριες, κύριε συνάδελφε, υπάρχει βεβαίωση από το Τμήμα 

Παιδείας, όπως κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας στέλνει πίστωση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Εγκρίνουμε, εγκρίνουμε την πρόσληψή τους... πίστωση και προχωράει η 

διαδικασία. Για αυτές τις καθαρίστριες όπως τις ανέφερα, συν για...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Κύριε Νιζάμη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συν για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, δεν υπάρχει κάτι άλλο... Αυτά 

προτείνανε. 



19 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω για τις εισηγήσεις τα εξής. Σε ό,τι αφορά την 

έγκριση των, αυτών των ατόμων που εισηγούμαστε να προσλάβουμε, έχουμε ΠΕ 

Κοινωνιολόγων - Κοινωνικής Πολιτικής με εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην υπηρεσία 

δικτύωσης... και τα λοιπά. Αυτή η εμπειρία, πόθεν προκύπτει και γιατί την αναφέρει; Ένα 

ερώτημα είναι αυτό τώρα. Εγώ είμαι κατά της... Γιατί κανένας μας δεν κινήθηκε με εμπειρία και 

ας μου πει κάποιος ότι τα παιδιά μας έχουν εμπειρία. Ο πατέρας μου ο συγχωρεμένος, στη 

γεωργία είχε εμπειρία. Μπορούμε να τον προσλάβουμε; Έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Άρα γιατί 

μπαίνει; Τι εξυπηρετεί; Και σε συγκεκριμένο... Και ένα , ένα δεύτερο ερώτημα είναι, άριστη 

γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το άριστη γνώση, καθορίζεται από κάποια πτυχία. Εν προκειμένω 

το proficiency... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι μόνο. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Το ερώτημα. Το κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας, το οποίο οι μαθητές το παίρνουν 

δίνοντας εξετάσεις είτε το Μάιο είτε το Νοέμβριο, με 50€ συμμετοχή για να πάρουν μέρος, είναι 

επιπέδου πολύ καλής γνώσης αγγλικής γνώσης. Δεν είναι άριστη, δεν έχει το Γ2 παράδειγμα, Γ2 

είναι πολύ καλή. Μήπως με αυτόν τον τόπο, το άριστη αποβάλουμε το κρατικό πτυχίο 

γλωσσομάθειας;  Άρα γιατί να μπει έτσι και να μην μπει πολύ καλή με συγκεκριμένα πτυχία; 

Δηλαδή γιατί να απορρίπτουμε το κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας, που έκανε χρόνια και χρόνια 

να το... για να εφαρμοστεί αυτό. Ευχαριστώ.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι. Από αυτό ξεκινώντας, κ. Πρόεδρε, αυτά κανονίζονται, είναι από τα 

προγράμματα, είναι προϋποθέσεις του προγράμματος, έτσι; Δηλαδή έτσι όπως είναι το 

πρόγραμμα, ζητάνε το συγκεκριμένους ανθρώπους με τη συγκεκριμένη εμπειρία. Μάλιστα στο 

πρώτο που αφορά το Τμήμα Παιδείας, έχει μία δεύτερη περίπτωση σε περίπτωση που... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, μπορείτε να σταματήσετε το διάλογο; Επανειλημμένα δηλαδή, 

με τον κ. Νιζάμη... Σταματήστε λίγο, ακούστε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σε περίπτωση, κ. Πρόεδρε, που δεν βρεθούν άνθρωποι με τη συγκεκριμένη 

εμπειρία, ειδικά στο τμήμα των προγραμμάτων που σας είπα, των χρηματοδοτούμενων, η 

πρόταση είναι να γίνει η πρόσληψη ενός ΠΕ Νομικής και ενός και μία θέση ΠΕ Κοινωνιολόγου 

- Κοινωνικής Πολιτικής χωρίς εμπειρία. Δηλαδή αν δεν βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι με αυτήν 

την εξειδίκευση, που ζητάει το πρόγραμμα, δίνεται η δυνατότητα να προσληφθούνε άτομα 

χωρίς... συγκεκριμένη εμπειρία. Αλλά όσον αφορά τώρα αυτά... η άριστη ή η πολύ καλή γνώση 

της αγγλικής αποδεικνύεται και αυτό φαίνεται από πολλούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 

διάφορους τρόπους, αν το πρόγραμμα ζητούσε άριστη γνώση της αγγλικής, γιατί έχει να κάνει 

και με το εξωτερικό, αυτό όμως μας το έθεσε η Υπηρεσία... στη Διεύθυνση Διοίκησης... από την 

Υπηρεσία... που χειρίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, πώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη... Κύριε Μηλίδη...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Με άριστη γνώση της αγγλικής... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πολύ τηρήστε τον Κανονισμό... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... αγγλικής, αφού τώρα θέλετε να συζητήσουμε για αυτό... 

προβλέπεται μέσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, όχι, όχι... απάντηση... τελειώσαμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Μέσω του ΑΣΕΠ είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Υπάρχουν διάφοροι.... 

Δ.Σ. : ...Διαδικασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, βέβαια... 

Δ.Σ. : Οι όροι είναι συγκεκριμένοι... και είναι όροι του προγράμματος, ισχύουν από τη Γενική 

Γραμματεία Ισότητας και ισχύουν για όλη την Ελλάδα. Και για τα δέκα επτά Συμβουλευτικά 
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Κέντρα. Δεν συμβαίνει κάτι διαφορετικό εδώ στις Σέρρες. Απλά είμαστε ως Δήμος Σερρών σε 

αυτούς που προηγούνται... Είναι ακριβώς ό,τι είναι για όλη την Ελλάδα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ερώτηση έχει και ο Αντιπρόεδρος... Ευχαριστώ, κυρία... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν τα βάζουμε εμείς τα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, τέλειωσε νομίζω το θέμα, ερώτηση από τον 

Αντιπρόεδρο.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Επειδή ξέρουμε ότι η 

ανεργία μαστίζει όλο τον κόσμο έξω και οι θέσεις των καθαριστριών είναι πλέον είδος 

πολυτελείας. Και ζητούν, ζητάει πάρα πολύς κόσμος και γυναίκες και άντρες αλλά και 

καθαριστές ακόμα. Ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Αντιδήμαρχο, να μας ενημερώσει αυτός 

σχετικά για το θέμα με τις καθαρίστριες και τους καθαριστές, γιατί μπορεί να είναι και 

καθαριστής κάποιος, πώς θα γίνει η πρόσληψη, με ποιά διαδικασία; Συγκεκριμένα. Ευχαριστώ.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μέχρι και πέρυσι είχαν 

προτεραιότητα οι καθαρίστριες που ήτανε μέσα με προϋπηρεσία. Είχε συζητηθεί από ό,τι έμαθα 

ότι θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Το Υπουργείο στο τέλος το αναίρεσε πάλι και δεν έγινε μέσω ΑΣΕΠ. 

Φέτος μας είπανε ότι η διαδικασία θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το 

σημείο, όταν θα ξεκινήσει από μόνος θα σας πω. Αυτήν την στιγμή, το δεδομένο που έχουμε 

είναι ότι οι προσλήψεις των καθαριστριών των σχολείων θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κάτι συμπληρωματικά, επειδή αυτές οι θέσεις λογικά θα 

προκηρυχθούν, όταν προκηρυχθούν, υπάρχει μία αίσθηση, μέσα στον κόσμο, ότι αυτοί οι οποίοι 

δουλεύανε θα ξανα... Θέλω να το προσέξουμε αυτό, πρέπει να προσέξουμε αυτό το θέμα, 

μήπως... Γιατί υπάρχουν κάποιες φωνές παράξενες, τις οποίες πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. 

Και επειδή συμμετάσχω... Επιτροπή Παιδείας, για αυτόν το λόγο θα παρακαλούσα να το 

δούμε... με τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ευχαριστώ.  

Δ.Σ. : Θα το δούμε όπως ακριβώς θα μας έρθει η οδηγία από το Υπουργείο, αυτό είναι το μόνο 

σίγουρο και από ό,τι ξέρω οι ίδιες οι καθαρίστριες έχουν οργανωθεί, έχουν κάνει σύλλογο, 

προσπαθούνε να κρατήσουν τις θέσεις τους. Τώρα το πού θα καταλήξουμε, θα μας το δείξει η 

συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κα. Μπιτζίδου. Απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, λόγω του ότι επί δύο χρόνια είχα την Αντιδημαρχία 

Παιδείας και γνωρίζω το καθεστώς, είναι γνωστό ότι αυτές οι καθαρίστριες προτιμώνταν επί 

σειρά ετών, προσλαμβάνονταν μέσω των Σχολικών Επιτροπών. Ήταν πολύ ευέλικτος ο τρόπος 

πρόσληψης και φυσικά προσμετρούσε η προϋπηρεσία. Πέρυσι, συγκεκριμένα για τη φετινή 

χρονιά, ενώ είχε βγει Εγκύκλιος να μπούμε στη διαδικασία πρόσληψης των καθαριστριών μέσω 

ΑΣΕΠ και να μην ξαναπροσληφθούν οι ίδιες καθαρίστριες, από την άνοιξη του 2012, υπήρχε 

ένας αγώνας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε πάλι τις καθαρίστριες που επί σειρά ετών 

απασχολούμε στα σχολεία, λόγο του ότι δεν προλαβαίναμε. Θα γινόταν οι νέες προσλήψεις μετά 

το τέλος του 2012. Οπότε ίσχυσε και για αυτό το σχολικό έτος 2012-13, ο παλιός τρόπος 

πρόσληψης. Με σύμβαση έργου και μέσω εμπειρίας και προαπασχόλησης. Όμως, η Εγκύκλιος 

αυτή, που είχε, έχει σταλθεί στο Δήμο από την άνοιξη του 2012, πρέπει να ισχύσει για τη νέα 

σχολική χρονιά. Για αυτό μπαίνουμε και σε αυτήν τη διαδικασία και δυστυχώς το λέω μετά 

μεγάλης λύπης μου, ότι θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ, εάν μπούνε τα κριτήρια της προϋπηρεσίας, 

νομίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως πολύ καλά είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος, 

προσπαθούνε και παλεύουνε ο σύλλογος καθαριστριών και στην Αθήνα και με τη δική μου 

συμπαράσταση όλο αυτό το διάστημα, με διάφορες επαφές που είχαμε με το Υπουργείο. Ελπίζω 

να ισχύσει για να μπορέσουν να μη χάσουν τη δουλειά τους όλοι... 

Δ.Σ. : Για το 2013-14...; 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι. Και για το 2013-14, θα γίνει μέσω της διαδικασίας που αυτήν την στιγμή 

συζητάμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος. Η κα. Σαραντίδου, ο κ. Μπόικος, ο κ. 

Αναστασιάδης. Παρακαλώ τον κ. Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Νομίζω ότι για το θέμα των καθαριστριών δεν πρέπει να μπει αυτό το, η 

προηγούμενη εμπειρία ή γνώση, γιατί και δεν είναι ως αντικείμενο έτσι κάτι που χρειάζεται να 

έχεις μια επιστημονική κατάρτιση, αλλά κυρίως ότι τελικά δρομολογείται μια κατάσταση... 

αυτές που είναι να είναι ίδιες και τα λοιπά και ασφαλώς όταν λέμε να μη διαχωρίζουμε, δεν είναι 

να μείνουν χωρίς δουλειά. Προφανώς, δεν θα μείνει, μέσα κοινωνικά αν του δούμε, ο αριθμός 

που είναι να δουλέψει θα δουλεύει. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί να φύγει ο ένας ο καθαριστής ή η 

καθαρίστρια, να έρθει ο άλλος. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει αυτό το ζήτημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι το θέμα μας αυτό, κ. Μπόικε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφέρονται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναφέρονται, αλλά άλλο είναι το θέμα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όπως... όπως... Εντάξει, κ. Πρόεδρε, επειδή υπάρχει μέσα στην εισήγηση, τότε 

και η εισήγηση είναι άλλο, άλλο θέμα έχει. Εγώ θεωρώ ότι και η παρατήρηση του κ. Νιζάμη 

σχετικά με την άριστη γνώση της αγγλικής είναι σωστή, διότι πώς προσδιορίζεται και από ποιόν 

ή από ποιούς ο άριστος βαθμός γνώσης της αγγλικής; Πρέπει να μπουν, να αναφέρονται 

συγκεκριμένα πτυχία, αυτό, αυτό και αυτό. Όχι απλώς άριστη γνώση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό, αυτό έτσι για διευκρινιστικούς λόγους, θα μπορούσε ένας βουλευτής να 

εισηγηθεί στα Υπουργεία να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Εμείς δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. 

Είναι θέμα της Βουλής των Ελλήνων και των Υπουργείων. Δεν είναι θέμα δικό μας. Πρέπει να 

το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, έτσι;... Του προγράμματος, το πρόγραμμα, βγαίνει από ένα 

συγκεκριμένο Υπουργείο. Εμείς, ψηφίζετε ή δεν ψηφίζετε αυτό το πρόγραμμα, έτσι; Η κα. 

Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν. Με αυτό το θέμα που έχετε σήμερα, μπορούμε να καταλάβουμε 

πολλά πράγματα. Πρώτον.... Λοιπόν. Επειδή όμως, αναφέρω το συγκεκριμένο από την εισήγηση 

που έχουμε εδώ. Επειδή όμως σκοπός των συγκεκριμένων διατάξεων είναι η περιστολή της 

δημοσιονομικής επιβάρυνσης, από τον περιορισμό αυτόν εξαιρείται το προσωπικό 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό; Και πέρυσι και φέτος, μπορούσαμε και από την 

αρχή μπορούσαμε και μπορούμε, να κάνουμε έναν προγραμματισμό, για να προσληφθούν άτομα 

στο Δήμο και δη σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, κοινώς στην καθαριότητα. Φαίνεται 

δηλαδή καθαρά εδώ, ότι ποτέ η Δημοτική Αρχή δεν έκανε προσπάθεια για να ενισχύσει τις 

υπηρεσίες της καθαριότητας, τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα,... πολύ εύκολα να τις 

παραχωρήσει στον ιδιώτη. Που σημαίνει ότι σήμερα θα συζητούσαμε πώς μπορούμε να 

προσλάβουμε άτομα και να ενισχύσουμε την υπηρεσία της καθαριότητας, ενώ εμείς συζητάμε 

στο θέμα 28 πώς θα δώσουμε την καθαριότητα. Σήμερα κιόλας. Άρα λοιπόν φαίνεται πάρα πολύ 

καθαρά και πολύ καλώς εμμέναμε τότε όταν είχε γίνει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 

να... θέσεις τις οποίες... εσείς σαν Δημοτική Αρχή θέλατε να περικόψετε. Παρόλα αυτά, με την 

επιμονή τη δικιά μας, έχουν συμπληρωθεί θέσεις και στο τμήμα καθαριότητας γιατί όπως έχω 

πάρει και το χαρτί αυτό που στάλθηκε προς τους Γενικούς Γραμματείς της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, λέει πάρα πολύ καθαρά ότι αν οι θέσεις προβλέπονται από τον Εσωτερικό 

Κανονισμό, μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός του Δήμου και να μας πει πόσα άτομα θα 

χρειαστεί. ΜΕ συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις οκτάμηνες και όλα αυτά με 

διαφάνεια μέσω ΑΣΕΠ και με εξοπλισμό της υπηρεσίας. Έχουμε σήμερα δύο θέματα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Το ένα είναι να αγοράσουμε ανταλλακτικά για να φτιάξουμε το στόλο μας 

και το άλλο είναι να δώσουμε την καθαριότητα στον ιδιώτη. Αυτά τα δύο θέματα, με αυτό 

συνδέονται πολύ άμεσα. Αν λοιπόν κάνουμε τον προγραμματισμό μας εμείς, είχαμε και το 

σωστό προμηθευτή για τα ανταλλακτικά του στόλου μας και όλα αυτά, θα είχαμε υπηρεσίες του 

Δήμου που θα προσέφεραν άριστα το Σερραίο δημότη. Αντ' αυτού  εμείς δεν κάνουμε αυτόν τον 

προγραμματισμό, παρά μένουμε μόνο σε αυτά που μας ζητάνε τα προγράμματα και λογικά είναι, 

εντάξαμε πράγματα, θα προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι για όσο καιρό κρατάνε, οι υπηρεσίες 
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μας όμως; Και δη αυτές που είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα; Το τονίζει εδώ κιόλας. Γιατί δεν 

αναφέρεται πουθενά σε αυτήν την εισήγηση ότι εμείς το καλοκαίρι πάλι κάποιοι εργαζόμενοι 

μόνιμοι θα θέλουν να πάρουν άδειες; Τι θα λέμε; Δεν έχουμε να λειτουργήσουμε τις υπηρεσίες 

μας γιατί οι υπάλληλοι πήραν άδεια; Και βέβαια θα πάρουν άδεια οι υπάλληλοι. Εμείς όμως από 

σήμερα δεν πρέπει να προγραμματίσουμε και δεν έπρεπε εδώ να έρθει ότι στην Υπηρεσία 

Πρασίνου χρειαζόμαστε τόσους ανθρώπους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στην Υπηρεσία της 

Καθαριότητας, τόσα. 

Δ.Σ. : Το θέμα μας ποιό είναι, το πράσινο είναι; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό και σας διάβασα την εισήγηση. Διαβάστε... 

Δεν καταλάβατε, όχι... Σας ξαναδιαβάζω, επειδή δεν έχετε καταλάβει. Από τον περιορισμό 

αυτόν που λέει για 20% μειώσεις στις συμβάσεις, εξαιρούνται το προσωπικό ανταποδοτικού 

χαρακτήρα, το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που 

αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου. Πώς δεν είναι αυτό το θέμα μας; 

Εδώ έπρεπε να προγραμματίσουμε, να προσλάβουμε και άλλους ανθρώπους στις υπηρεσίες μας. 

Και εμείς δεν το κάνουμε. Θα έρθουμε πάλι μετά από καιρό να λέμε γιατί δεν πήραμε οκτάμηνα; 

Έχει εδώ και δυο χρόνια που φωνάζουμε γιατί δεν έρχονται οκτάμηνα; Γιατί δεν ενισχύετε τις 

υπηρεσίες; Και πάλι έρχεται το θέμα τώρα εδώ και μας δίνεται αφορμή και προγραμματισμός 

μηδέν. Μόνο τα προγράμματα... Δεν έχει, με συγχωρείτε. Τα τέλη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, ακούστε με λίγο...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Οι Σερραίοι δημότες πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη για την καθαριότητα;  

Δ.Σ. : Όχι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ή δεν πληρώνουν; Δεν πληρώνουν για την καθαριότητα οι Σερραίοι 

δημότες;... Είστε σοβαρός; Δεν πληρώνουν οι Σερραίοι δημότες; 

Δ.Σ. : Δεν είστε εσείς σοβαρή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ... Έχουμε και υποβολείς από κάτω που πετάγονται... Οι Σερραίοι δημότες 

πληρώνουν ανταποδοτικά, τα ανταποδοτικά τα πληρώνουν για να έχουν υπηρεσίες και μην μου 

λέτε δεν έχετε λεφτά, γιατί λεφτά για τον ιδιώτη βρίσκετε. Πώς υπάρχουν λεφτά για τον ιδιώτη 

και δεν υπάρχουν για την υπηρεσία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ την κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ε, δηλαδή κάποιος,... αυτά τα... και όχι για τις υπηρεσίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. Κύριε Αναστασιάδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αν φτάνουμε σε σημείο να παίρνουμε και καθαρίστριες από τον ΑΣΕΠ, το 

κράτος αυτό είναι διαλυμένο, είναι ξεφτιλισμένο και είναι άθλιο. Και είναι ντροπή να μιλάμε για 

έναν άνθρωπο που θέλει να πάει να καθαρίσει μια... να την κρίνουνε ο ΑΣΕΠ, η Αθήνα. Είναι 

ντροπή για εμάς, δεν ψηφίζω, δεν ψηφίζω, όχι κυρία, γιατί είναι προσβολή για αυτό το 

Συμβούλιο να μιλάει τέτοια πράγματα. Ντροπή. Ξεφτίλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... οι εισηγήσεις των Διευθύνσεων και οι εγκρίσεις που πήρα από 

την Οικονομική Υπηρεσία ήταν συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες προτάσεις, για αυτές που 

υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, για αυτές τις ανάγκες, για αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα συν 

όλα αυτά τα άτομα στην καθαριότητα των σχολείων και σας είπα πόσοι είναι, θα επαναλάβω, 22 

και 46, για αυτές τις θέσεις μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας 

αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί πρώτη φορά στα χρονικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Δήμων, 

έγινε προϋπολογισμός με βάση τα εισπρακτέα. Πρώτη φορά. Τα χρήματα που παίρναμε τα 

ανταποδοτικά πέρυσι, ζούσαμε μια χρονιά κρίσης, είμαστε μέσα στην κρίση, ήταν περίπου 

3.500.000€. Σας πληροφορώ, θα σας φέρω και στοχοθεσία, που με τις τελευταίες Εγκυκλίους 

έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία και στο Δήμο μας και θα δείτε ότι αυτό που λέτε αν 

πληρώνει ο κόσμος ή όχι, θα έχουμε μια διαφορά, κ. Πρόεδρε, 1.000.000€. Μέχρι το τέλος του 

χρόνου. Από τα 3.500.000€ δηλαδή που είχαμε από τη ΔΕΗ, για τα τέλη καθαριότητας και 
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ηλεκτροφωτισμού, φέτος στο τέλος της χρονιάς, από το πρώτο τρίμηνο έτσι όπως βλέπουμε τα 

έσοδα τα κινούνται, θα είμαστε κοντά στα 2.500.000. Ας είμαστε λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας, 

πάνω από δέκα χρόνια, να μην πω και παραπάνω, ο κ. Δήμαρχος και άλλοι συνάδελφοι που 

έχουν εμπειρία μεγάλη από το Δήμο Σερρών, είχαν να αυξηθούν τα τέλη. Πάνω από δέκα 

χρόνια, μπορεί και δεκαπέντε. Τα τέλη καθαριότητας και τέλη ηλεκτροφωτισμού. Πώς θα... 

προσωπικού μόνιμου, όταν η ΚΑΠ που έρχεται η μηνιαία είναι 200.000€ λιγότερη από τους 

μισθούς των υπαλλήλων; Και όταν μάλιστα οι υπηρεσίες αυτές που αναφέρατε και αναφέρουν 

και οι συνάδελφοι, είναι ανταποδοτικές; Δηλαδή αν δεν έχεις έσοδα, δεν μπορείς να κάνεις 

δαπάνες. Αυτά που ξέραμε, κύριοι συνάδελφοι, τελείωσαν. Έχει αλλάξει η χώρα αυτή, άλλαξε 

ρότα. Δεν ξέρω α θα πάει χειρότερα ή καλύτερα, πάντως για να προσφέρεις ανταποδοτικές 

υπηρεσίες, πρέπει να έχεις έσοδα. Για να κάνεις προσλήψεις πρέπει να έχεις έσοδα. Και εγώ σας 

λέω ότι τα έσοδά μας σε αυτόν τον τομέα, όχι με ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου και της 

Δημοτικής Αρχής, θεωρούμε της ανημποριάς του κόσμου και της οικονομικής στενότητας που 

υπάρχει, της απόλυτης οικονομικής κατάστασης, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ο κόσμος δεν 

πληρώνει στη ΔΕΗ τους λογαριασμούς και άρα οι Δήμοι, όχι μόνο ο Δήμος Σερρών, δεν 

εισπράττουν τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού... Σχεδόν 1.000.000 να είμαστε 

ειλικρινείς μεταξύ μας και να κοιταχτούμε στα μάτια. 1.000.000€, κ. Πρόεδρε, θα μειωθεί από 

ότι φαίνεται το ποσό που θα εισπράξουμε φέτος για τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού. Οπότε τι μου λέτε για προσλήψεις; Εγώ θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι, όχι 

δέκα, όχι είκοσι, άλλους ογδόντα να πάρω στην Υπηρεσία Καθαριότητας, μόνιμους. Αυτό όμως 

είναι ανέφικτο. Είναι ανέφικτο γιατί δεν έχουμε έσοδα. Αφήστε τους περιορισμούς, εγώ δεν 

βάζω τους περιορισμούς που βάζει η Πολιτεία, ότι  δεν μας δίνει το δικαίωμα να προσλάβουμε 

προσωπικό σε αυτές τις υπηρεσίες. Αφήστε αυτούς τους περιορισμούς... Εγώ σας λέω με έσοδα. 

Εγώ σας μιλάω με υπαρκτά οικονομικά στοιχεία. Θα σας στείλω τη στοχοθεσία και θα δείτε και 

θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας και νομίζω ότι λίγο-πολύ όλοι έχετε θητεύσει αρκετά πάνω 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πόσο περισσότερο αν δείτε αυτά τα στοιχεία πώς προκύπτουν. Εγώ 

αυτά έχω να πω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Το θέμα... 

Δ.Σ. : ...Καθαρίστριες;  

Δ.Σ. : Για τον κ. Μπόικο μια πρόταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι έκλεισε το θέμα και μπαίνει προς ψήφιση νομίζω, έτσι; Ναι, ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι... 

Δ.Σ. : Με τις παρατηρήσεις που κάναμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με τις παρατηρήσεις που κάνατε. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Με την παρατήρηση ότι δεν έγινε σχεδιασμός για να προσληφθούνε άτομα 

στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ναι δηλαδή, αλλά... παρατηρήσεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ είπα όχι, μόνο αν επιτρέπεται την επιλογή. Όχι ΑΣΕΠ... Όχι, μόνο αν 

γίνει με επιλογή, όχι με ΑΣΕΠ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χρυσανθίδης;...  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : ...Την πρόταση της κας. Σαραντίδου. Θα έπρεπε δηλαδή σήμερα, κ. 

Πρόεδρε, να προβλέψουμε και προσλήψεις έκτακτες στο κομμάτι των ανταποδοτικών. Όπως το 

διατύπωσε η κα. Σαραντίδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ ναι με την παρατήρηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι με την παρατήρηση. Το μικρόφωνό σας; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι με την παρατήρηση για την εμπειρία, ότι για τις καθαρίστριες δεν ξέρω αν 

αυτό, είπατε ότι... από το Νόμο, αλλά νομίζω μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας ότι αυτό 
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δεν είναι απαραίτητο και ότι έπρεπε η άριστη γνώση να καθορίζεται, να αναφέρει συγκεκριμένα 

πτυχία. Από την άλλη μεριά σαφώς και είναι σωστό και αυτό που είπε η κα. Σαραντίδου, 

επομένως το θέτω και αυτό ως επισήμανση. Ναι με αυτές τις επισημάνσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δήμου ναι, ναι, ναι,... ο Γραμματέας με τις παρατηρήσεις της παράταξής 

του, ναι και ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση επιτροπής για την διευκόλυνση της παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των ετησίων προγραμμάτων δράσης του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σερρών 2012-2014.    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όγδοο θέμα, συγκρότηση 

επιτροπής για την διευκόλυνση της παρακολούθησης και αξιολόγησης των ετησίων 

προγραμμάτων δράσης του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου Σερρών 2012-2014. Εδώ να αναφέρω τις Υπηρεσίες οι οποίες θα συμμετέχουν στη 

συγκρότηση... οι Υπηρεσίες με τον κάθε υπάλληλο, ο οποίος θα εκπροσωπεί τη Διεύθυνση στην 

οποία ανήκει. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχει ο Δήμαρχος, ο Γενικός Γραμματέας, η 

Διεύθυνση, από τη Διεύθυνση Διοικητικών, από τη Διεύθυνση Τεχνικών, από τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας, από τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, από τη Δημοτική 

Αστυνομία, από τη Διεύθυνση ΚΕΠ, Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Τμήμα Προγραμματισμού και 

Τμήμα Πολεοδομίας, έτσι; Με τα αντίστοιχα ονόματα φυσικά... Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ομόφωνα 

ναι νομίζω... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Θα ήθελα να ρωτήσω, ποιά η χρηστικότητα της συγκεκριμένης Επιτροπής και ποιό είναι 

ακριβώς το φυσικό της αντικείμενο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Λείπει ο κ. Γρηγοριάδης,΄... Αντιδήμαρχος, ο οποίος απουσιάζει, απλά η 

αίσθησή μου είναι ότι αφορά... συνάδελφοι σας ανέφερα τη λέξη τοποθεσία, πλέον σε όσους 

έχετε γνώση για το... Πλαίσιο Δράσης, το οποίο είναι πενταετές, δηλαδή το Επιχειρησιακό, το 

οποίο αναλύεται σε ετήσια Προγράμματα Δράσης, φαντάζομαι και αυτή η Επιτροπή θα έχει ως 

αντικείμενο τον έλεγχο... Προγράμματος Δράσης.... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Η εισήγηση, η εισήγηση το λέει, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση και 

συγκρότηση επιτροπής, για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου 

των Υπηρεσιών του Δήμου, όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, του 

Προεδρικού Διατάγματος 185/2007, το οποίο με το αριθμ. 89/2011 Προεδρικό Διάταγμα 

διαμορφώνεται ως εξής. Και λέει το γιατί,... συντονισμού... αξιολόγησης του έργου των 

Δημοτικών Υπηρεσιών, είναι δυνατή η συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών συντονισμού στις 

οποίες μπορούν να συμμετέχουν Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, αντιπρόσωποι των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου, Αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των 

Επιτροπών αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; Αυτό που λέει ισχύει παντού και στα σχολεία, σας λέω ότι υπάρχει από 

την αρχή της χρονιάς ο προγραμματισμός και ελέγχεται τι πετυχαίνεται κάθε χρόνο, δηλαδή 

παντού κρατάει αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένας έλεγχος επιπλέον... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Για να τελειώνουνε. Μόνο εάν η πλειοψηφία είναι από Δημοτικούς 

Συμβούλους, από αιρετούς. Όχι από υπαλλήλους. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εδώ δεν εμπλέκονται... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μόνο αν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα όχι στην... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι στην... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει. Οι υπόλοιποι ναι;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 185/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση επιτροπής για την επίλυση φορολογικών διαφορών δια 

συμβιβασμού, έτους 2013.                             
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγκρότηση Επιτροπής για την επίλυση φορολογικών διαφορών διά 

συμβιβασμού έτους 2013. Εδώ κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε, η Επιτροπή αυτή θα 

αποτελείται από δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά, τα ίδια όπως και πέρυσι, από έναν 

φορολογούμενο πολίτη με τον αναπληρωτή του και από έναν Γραμματέα με τον αναπληρωτή 

του. Λοιπόν. Η διαδικασία βέβαια φέτος έχει αλλάξει και γίνεται με κλήρωση όπως γνωρίζετε 

όλοι σας. Θα παρακαλούσα ένα μέλος, ένα Δημοτικό Σύμβουλο να έρθει κοντά στην 

κληρωτίδα...  Ας έρθει κάποιος...  

Δ.Σ. : Ο Αντιπρόεδρος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άντε, ο Αντιπρόεδρος... Πρώτα τα τακτικά μέλη... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δρίγκα Χρυσούλα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεύτερο χαρτάκι, πάλι για τακτικό μέλος, μάλλον αναπληρωματικό μέλος, 

αυτό... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τατούδης Παναγιώτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τατούδης Παναγιώτης, πάμε σε τρίτο χαρτάκι. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπόικος Αθανάσιος το δεύτερο τακτικό μέλος.  

Δ.Σ. : Τράβα καμιά συμπολίτευση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν προβλέπεται από... και έναν αναπληρωματικό του κ. Μπόικου;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σούζας Ζαχαρίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σούζας... 

Δ.Σ. : Φαγώθηκες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ζαχαρίας... Λοιπόν. Ως φορολογούμενος είναι ο κ. Καλιντέρης Θεόδωρος με 

αναπληρωτή τον κ. Νουσιούδη Γεώργιο, ως Γραμματέας η κα. Μαυρουδόγλου Κρυσταλλένια με 

αναπληρώτρια την κα. Κανελλοπούλου Ρεβέκκα. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 186&187&188&189&190&191&192&193&194&195&196&197/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων 

δια συμβιβασμού.                             
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Έγκριση, δέκατο θέμα, έγκριση πρακτικών επίλυσης φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων διά συμβιβασμού. Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. 

Νιζάμης Δημήτρης, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής. Θέλετε να κάνετε... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο, απλώς είναι κάποιες αιτήματα πολιτών, σε ό,τι 

αφορά τις εκκρεμότητες τις φορολογικές που είχαν απέναντι στο Δήμο, προβλέπεται από το 
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Νόμο κατάθεση αίτησης προς την αρμόδια Επιτροπή για επίλυση των διαφορών. Η Επιτροπή 

σύμφωνα με το σκεπτικό και την ομόφωνη απόφασή της που εξέδωσε, έκανε δεκτά τα αιτήματα 

και προέβη... που προβλέπει ο ... 50%. Με στόχο και σκοπό όμως, όπως δηλώθηκε και από τους 

ίδιους τους ενδιαφερόμενους να πληρωθούν τα χρήματα... άμεσα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η 

διαδικασία από 15/5/2012, έρχεται σήμερα να ολοκληρωθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος; Ο κ. Δινάκης... 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Τοποθέτηση θέλω να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση;... Ο κ. Μπόικος, ο κ. Γάτσιος, άλλος;... Ο κ. Μηλίδης και ο 

Αντιπρόεδρος. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι. Κύριε Νιζάμη, είπατε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια, γιατί και σωστά 

έπραξε, ήθελα να ρωτήσω, 50% λέει επί του διπλασιασμού του προστίμου... στο αρχικό ποσό 

δεν μπορεί να υπάρχει καμία αυτή, δεν αναφέρεται τίποτα. Και αυτό είναι η πλήρης εξάντληση 

των δυνατοτήτων του Νόμου. Με τα οποία συμφώνησαν οι ιδιοκτήτες; Γιατί ακούμε διάφορα 

παράπονα και είναι πολύ βαρύ και πράγματι κάποια ποσά που ζητάμε... και πλέον δεν θα 

μπορούν να αντέξουν.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια. Εξαντλήθηκαν όλα, δεν διαφώνησε κανένας από 

τους παρευρισκομένους διά των εκπροσώπων τους... και... για την παράνομη ας πούμε χρήση 

πεζοδρομίων, το δε άλλο είναι το πρόστιμο, το οποίο επιβάλλεται από το διπλούν και εμείς επί 

των προστίμων κάνουμε τη μείωση 50%.  

Δ.Σ. : Το πρόστιμο, ας πούμε μπαίνει ένα χιλιάρικο... Στο χιλιάρικο... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Επί του ποσού. Όχι επί του τέλους. Το τέλος καθορίζεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι οι λεγόμενες Κανονιστικές Αποφάσεις και για 200 μέτρα 

πεζοδρόμιο, τόσα μέτρα πρόστιμο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επί του διπλασίου...  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Το διπλάσιο πάει στο τέλος. Παράδειγμα, εάν το τέλος κατάληψης πεζοδρομίου 

από τα τετραγωνικά είναι δέκα τετραγωνικά επί δέκα ευρώ παράνομα, είναι είκοσι ευρώ το 

τέλος, αυτό είναι σταθερό. Το πρόστιμο είναι είκοσι επί δύο, σαράντα ευρώ. Στα σαράντα 

κάνουμε έκπτωση, όχι έκπτωση, μειώνουμε το ποσοστό... Πληρώνουμε το 100%. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ωραία, επομένως εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Το ένα ερώτημα το απάντησε ο κ. Νιζάμης, αλλά εγώ θα επανέλθω, πώς είναι 

δυνατόν τόσα πολλά πρακτικά να κάνατε ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά να μην έχουν 

εγκριθεί αυτά τα πρακτικά; Για εμάς είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και ένα δεύτερο. Σε 

αντίθεση με αυτό που ρωτάει ο κ. Μηλίδης, ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια. Εδώ βλέπω 

δεκαπέντε πρακτικά, επαναλαμβανόμενης παράβασης. Πώς τεκμηριώνετε εσείς για να πάμε στο 

50% μείωση, γιατί προσέξτε, κύριε συνάδελφε, τα πράγματα έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Και 

έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας καθιστά όλους συνυπεύθυνους αυτή η κατάσταση. Δεν 

λέω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνατε, δεν λέω ότι αντέχουν οι επιχειρηματίες να πληρώσουν 

αυτά τα ποσά. Αλλά πρέπει να τεκμηριώσουμε με έναν τρόπο, γιατί μειώνουμε 50%; Όταν εγώ 

είμαι υπότροπος δεκαπέντε φορές μόνο σε αυτό το πρακτικό, πώς δικαιολογείται ότι θα μειώσω 

50% σήμερα, 50% αύριο, 50% μεθαύριο... Μου κάνει έτσι λίγο εντύπωση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Η σχετική Νομοθεσία, συγκρότηση Επιτροπών και επιβολής προστίμων και 

επίλυση οικονομικών διαφορών δεν προβλέπει ποινές είτε θετικές είτε αρνητικές στην 

επαναλαμβανόμενη παράβαση της συγκεκριμένης πράξης. Η ποινή εκεί προβλέπεται από τον 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που έχει να κάνει με το κλείσιμο του καταστήματος. Είναι 

άλλη διαδικασία. Οι επαναλαμβανόμενες ποινές που κάνει ένας, μια επιχείρηση, ένα νομικό 

πρόσωπο, έχει να κάνει με το κλείσιμο. Όχι με αυτήν καθαυτή την ποινή και την επιβολή του 

τέλους και την επίλυση της οικονομικής διαφοράς. Αυτό είναι το τέτοιο. Τώρα από εκεί και 

πέρα, γιατί είναι τα αυτό, από 15/5 σήμερα, υπάρχουν και κηφήνες εργαζόμενοι στο Δημόσιο. 

Και εγώ δουλεύω στο Δημόσιο. Υπάρχουν και αδιάφοροι στο Δημόσιο και εγώ δουλεύω στο 
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Δημόσιο. Υπάρχουν και χαραμοφάηδες στο Δημόσιο και εγώ δουλεύω στο Δημόσιο. Αυτή είναι 

η αλήθεια. Και σε αυτό ευθυνόμαστε και εμείς, και πρώτον εγώ. Γιατί δεν σεβόμαστε το 

μεροκάματο το οποίο παίρνουμε. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Ο Νόμος προβλέπει ότι... 

το αίτημα του φορολογούμενου να... Ουδέποτε η Επιτροπή, σε όλη την ιστορία του Δημοτικού 

Συμβουλίου,... ένα αίτημα κάποιου φορολογούμενου. Αυτό ποιός ευθύνεται; Ευθύνεται ο 

εκάστοτε Διευθυντής. Γενικός Διευθυντής. Αυτός χαρακτηρίζει, αυτός δίνει εντολή για το 

πρωτόκολλο, αυτός χαρακτηρίζει έγγραφα που... Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Εάν 

θέλουμε όμως να σπάσουμε αβγά, να λειτουργήσει αυτό το κράτος για λογαριασμό των παιδιών 

μας, εμείς είμαστε παρελθόν, τα παιδιά μας είναι μέλλον, πρέπει να τα λέμε όλα με το όνομά 

τους και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Να μην χαϊδεύουμε τις πλάτες των υπαλλήλων, 

δικών μας και δικών σας. Αυτό το δικών μας και δικών σας ήταν η αιτία που λειτούργησαν τα 

κόμματα όπως λειτουργούσαν και μας έφεραν εδώ που μας έφεραν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Η ερώτηση η δική μου είναι η εξής, ότι μου φαίνεται αντιφατικό, ενώ ξεκινάμε 

από απόφαση του Δημάρχου, όταν υπάρχει μία παράβαση, έτσι δεν είναι; Μετά αμέσως και 

μάλλον γίνεται σε κάθε περίπτωση, αμέσως μετά μειώνεται το πρόστιμο στο 50%. Και βλέπω 

κάποια ονόματα που επανέρχονται τα ίδια. Και γίνεται αυτό συνέχεια. Βέβαια ειπώθηκε και 

σωστά, ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει οικονομικό ζήτημα, αλλά στην περίπτωση αυτή, δεν 

πάει... ή να βάλει ένα χαράτσι στον καταστηματάρχη, του λέει πρέπει να είσαι μαζεμένος εκεί 

που πρέπει να είσαι. Επομένως, δεν μπορούμε να λέμε αυτό το ζήτημα, εντάξει, πάντα μείωση 

και ο ίδιος είναι επαναλαμβανόμενο και επαναλαμβανόμενο. Γιατί εδώ πρόκειται για κατάληψη 

δημόσιου χώρου. Δεν θέλεις να πληρώσεις το χαράτσι; Θα είσαι μαζεμένος. Θέλω να τονίσω 

δηλαδή, μου φαίνεται λίγο άσχημο, υπάρχει... οφειλή και μετά στάνταρ θα μειωθεί. Πρέπει να 

υπάρχει κάποια διάκριση, όταν είναι επαναλαμβανόμενη η παράβαση. Αυτό... Συγγνώμη τώρα, 

εγώ ερώτηση έκανα, αλλά στην ουσία ήταν τοποθέτηση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Έδωσα απάντηση στο προηγούμενο. Σε αυτό το ζήτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Ωραία.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Το... το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ποιό τέλος 

επιβάλλεται κάθε φορά και... με απόφαση του Δημάρχου... εμείς παρεμβαίνουμε στο πρόστιμο 

μονάχα, όχι στο τέλος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το κατάλαβα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο επόμενος ερωτών, ο Αντιπρόεδρος... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλύφθηκα, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση, συγγνώμη. Παρακαλώ. Άλλος για τοποθέτηση επί του θέματος; 

Και ο Αντιπρόεδρος.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι μπορεί να είναι 

υπερβολικό αυτό, έχω τυφλή εμπιστοσύνη εδώ στον Πρόεδρο ο οποίος κάνει άψογα τη δουλειά 

του σύμφωνα με το Νόμο και λοιπά. Συνεργαστήκαμε υο χρόνια, ξέρω πόσο ενδελεχώς εξετάζει 

τα θέματα και πόσο δίκαιος είναι. Συμφωνώ απόλυτα, ότι θα πρέπει να μειώνεται το πρόστιμο 

κατά 50%, δηλαδή όσο λέει ο Νόμος, βεβαίως και το δεύτερο, εκείνο που με προβληματίζει 

είναι, τα τετραγωνικά μέτρα, που λίγο ξεφεύγει ο επιχειρηματίας, εκεί μπαίνει το τέλος, που εκεί 

δεν μπορεί να γίνει το σκόντο που λέμε σε εισαγωγικά. Μία τοποθέτηση έτσι γενική θα κάνω, σε 

ένα λεπτό θα τελειώσω, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτήν την στιγμή τα μόνα μαγαζιά που δουλεύουνε 

και δίνουνε δουλειά στα νέα παιδιά είναι αυτές οι καφετέριες,... πρέπει να ονομάσουμε, τα 

εμπορικά κλείνουν. Ένας τραπεζικός είπε πώς αυτοί οι άνθρωποι του εμπορικού κόσμου 

πηγαίνουν το πρωί και βάζουν το κλειδί και ανοίγουνε. Έχοντας υπόψη όλη την οικονομική 

κατάσταση και τις επιταγές που τρέχουνε. Τα μόνα μαγαζιά επαναλαμβάνω που δίνουν δουλειά 

στους νέους, δηλαδή άμα πάρουμε μία καφετέρια, ας τις πω έτσι ή ένα μπαρ, μπαρ να το πούμε; 
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Δεν είναι μπαρ, γιατί μπαρ έχει άλλη ονομασία, δουλεύουν τουλάχιστον δεκαπέντε άτομα, εδώ 

είναι και ο... που μπορεί να μας το πει στο μαγαζί του γιου του, πόσοι, πόσοι δουλεύουνε. 

Τουλάχιστον δεκαπέντε παιδιά δουλεύουνε. 

Δ.Σ. : Τριάντα. 

Δ.Σ. : Τριάντα, τριάντα. Τριάντα παιδιά δουλεύουν... Λοιπόν... Εγώ θα έλεγα... Εγώ θα έλεγα... 

εδώ μεταξύ μας, ότι δεν θα συμφωνήσω αν μπει ένα, καταλάβει ένα μέτρο περισσότερο, ότι θα 

πρέπει απλά να τον καταδικάσουμε. Μην ξεχνάμε σε τι εποχές βρισκόμαστε και μην ξεχνάμε ότι 

εκείνο το τετραγωνικό μέτρο, δίνει δουλειά, δίνει ψωμί σε ένα νέο, σε ένα παιδί το οποίο μπορεί 

να ήρθε από το Αγρίνιο, μπορεί να είναι από εμάς και σπουδάζει. Θα ήθελα δηλαδή, να μην 

είναι... αυτό θέλω να πω και τελειώνω, η Δημοτική Αστυνομία να μην είναι τόσο σκληρή, 

απέναντι ας πούμε σε αυτούς τους καταστηματάρχες, ούτως ώστε αν ξεφεύγουν ένα μέτρο, 

αμέσως να βάζουν το πρόστιμο, να είναι λίγο πιο ελαστικοί, λαμβάνοντας υπόψη τους όλες τις 

παραμέτρους της τοπικής δυσπραγίας που ταλανίζει και περισσότερο τις Σέρρες, διότι τα 

στατιστικά στοιχεία, είμαστε οι πρώτοι σε ανεργία, παιδιά. Ο Νομός Σερρών είναι ο πρώτος σε 

ανεργία... Δεν υπάρχει άλλος, είμαστε ο πρώτος. Άρα λοιπόν... Ναι, τελειώνω. Όταν κυνηγάμε 

αυτά τα μαγαζιά, από τριάντα ανθρώπους που είναι ο Νίκος θα είναι είκοσι και θα αυξάνεται και 

ο αριθμός των ανέργων, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο Αντιπρόεδρος. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Κινούμαι και εγώ στα 

ίδια πλαίσια που είπε και ο κ. Γκότσης, στην ίδια, με το ίδιο σκεπτικό, πλην όμως αυτή η 

επανάληψη της παράβασης και ε μέτρα πολλά όπως αναφέρονται στις παραβάσεις εδώ πέρα, 

θέλει αν το δούμε, να το αντιμετωπίσουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Πιθανώς από πιο τακτική 

αστυνόμευση. Γιατί... ένας τέτοιος ένα μέτρο ή μισό μέτρο ή δύο μέτρα δεν χάλασε και ο 

κόσμος, μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια. Μπορούμε να κάνουμε και λίγο στραβά 

μάτια,... Αλλά όταν γίνεται... έχω διαβάσει... δεκαπέντε μέτρα, τριάντα μέτρα, σαράντα μέτρα... 

και γίνεται επαναλαμβανόμενα... παράβαση... εκεί νομίζω πρέπει να χρειαστεί κάποια άλλη 

δράση να κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα πρέπει να το δει προσεκτικά, 

πώς θα λυθεί αυτό το θέμα για να μην υπάρχει αυτή η παράβαση και να μην βγαίνουν αυτά τα 

πρόστιμα τόσα πολλά. Ευχαριστώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Μια...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι, ήμουν έξω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ήσασταν έξω... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατ' εξαίρεση... 

Δ.Σ. : Το μικρόφωνο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έχω πει πάρα πολλές φορές, οι επαγγελματίες... Και να τους αφήσουμε 

ήσυχους να βγάλουν ένα μεροκάματο. Αυτά να ξέρετε είναι πάγια η θέση μου... πάγια είναι η 

θέση μου να μην πειράζουν τους επαγγελματίες... διότι αν φύγουν και αυτοί, από πού θα 

πληρωθούν οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν μπορώ να καταλάβω... πόρους; Οι επαγγελματίες πρέπει 

να σέβονται, να τους σεβόμαστε και να τους βοηθάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα έγκριση του θέματος, κύριοι συνάδελφοι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 198/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 85/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με 

θέμα: «Μείωση τιμολογίων νερού ΔΕΥΑ Σερρών, διεύρυνση ειδικού τιμολογίου για 

κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και διεύρυνση παροχής κινήτρων για την πληρωμή 

λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών».   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο θέμα, έγκριση της υπ' αριθμ. 85/2013 Απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σερρών με θέμα μείωση τιμολογίων νερού ΔΕΥΑ Σερρών, διεύρυνση 

ειδικού τιμολογίου για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και διεύρυνση παροχής κινήτρων για την 

πληρωμή λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, κ. 

Αθανάσιος... Θεόδωρος Αραμπατζής. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία προς τη 

μείωση της τιμής του νερού και ομόφωνα ως προς τη διεύρυνση των ειδικών τιμολογίων και 

παροχής κινήτρων για την πληρωμή λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών. Ειδικότερα. Πρώτον, 

εγκρίνει. Τη μείωση της τιμής του νερού επί της καταναλισκομένης αξίας κατά 15% σε σχέση με 

τα υφιστάμενα σημερινά σήμερα τιμολόγια του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Σερρών. Τα 

τιμολόγια των νέων Καλλικρατικών διαμερισμάτων που περιήλθαν στο Δήμο παραμένουν ως 

έχουν. Οι νέες τιμές θα έχουν ισχύ από... έκδοση των έναντι λογαριασμών νερού του έτους 

2013. Δεύτερον. Εγκρίνει τη διεύρυνση των ειδικών τιμολογίων και τη διεύρυνση παροχής 

κινήτρων για την πληρωμή λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών και ειδικότερα. Πρώτον. Οι 

δικαιούχοι για την ένταξη στο ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο, είναι οι έχοντες οικογενειακό 

εισόδημα... έως 8.000, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά ένα χιλιάρικο κατά 1.000€, συγγνώμη, 

κατά 2.000 για όσους έχουν δύο τέκνα, κατά 4.000 για όσους έχουν τρία τέκνα... κατά 6.000€ 

για όσους έχουν τέσσερα τέκνα και κατά 1.000€ επιπλέον για κάθε τέκνο πέρα των πέντε, με την 

προϋπόθεση ότι τα τέκνα είναι κάτω από 18 ετών ή εφόσον σπουδάζουν ή εκτελούν τη 

στρατιωτική τους θητεία και είναι ως 24 ετών. Δεύτερον. Ως προς την παροχή κινήτρων, για 

πληρωμή λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών, αναπροσαρμόζει την έκπτωση από 5% σε 10% 

στο ποσό πληρωμής για τις περιπτώσεις εκείνες που οι δημότες εξοφλούν τους λογαριασμούς 

τους μέσω πάγιων εντολών. Σε περίπτωση που οι δημότες εξοφλούν το πάγιο εντολών και 

ανέλθουν στο 75% του συνόλου των δημοτών... εκδίδονται λογαριασμοί, η ΔΕΥΑ θα προσφέρει 

επιπλέον έκπτωση 5%, δηλαδή σύνολο 15% στο ποσό της πληρωμής. Παρακαλώ, κ. Πρόεδρε, 

όπως σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου 1069/1980, να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής 

απόφασης. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος; Ο κ. Μπόικος, ο Γραμματέας και ο κ. Νιζάμης. Ο κ. 

Δινάκης... Κύριε Μπόικε. Έχετε το λόγο.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αραμπατζή αν το τέλος του 80%, αυτό που ξέρουμε 

εμείς από τον παλιό Δήμο, επιβάλλεται ή όχι στους λογαριασμούς των πρώην Δήμων που πλέον 

συναποτελούν τον Δήμο Σερρών, ένα αυτό και ένα δεύτερο, ανά κυβικό μέτρο, πόσο είναι αυτήν 

την στιγμή κατά μέσο όρο η χρέωση; Πόσο βγαίνει κατά μέσο όρο ανά κυβικό μέτρο; Αυτά... 

ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Αραμπατζή ή όλα μαζί θα τα απαντήσετε;... Όλα μαζί, πιο καλά. 

Ο κ. Νιζάμης έχει το λόγο.   

ΝΙΖΑΜΗΣ : Αναφέρατε, κ. Πρόεδρε... συγγνώμη. Μία ερώτηση. Αναφέρατε στην εισήγησή 

σας που έχουν εισόδημα μέχρι 8.000€. Ερώτηση. Το εισόδημα είναι οικογενειακό ή ατομικό; 

Δεν διευκρινίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση. Διότι διαφορετικό είναι το οικογενειακό, 

διαφορετικό είναι το ατομικό. Άρα πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση. Δίνεται παροχή κινήτρων για 

πληρωμή λογαριασμών μέσω παγίων εντολών. Σε αυτό διαφωνώ. Ερώτηση. Μία, ένας πολίτης, 

ο οποίος είναι εξήντα ή εβδομήντα ή ογδόντα χρονών, ενδεχόμενα θα θελήσει να κάνει αυτήν τη 

χρήση. Μπορεί να την κάνει; Και πώς μπορεί να την κάνει; Εγώ από ότι γνωρίζω, ο πατέρας μου 
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δεν θα μπορούσε να την κάνει. Άρα γιατί να δίνεται η δυνατότητα; Δεύτερο... Άμα μπορεί, 

καλώς. Ένα δεύτερο, στην εισήγηση αναφέρεται να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου. 

Ερώτηση. Γιατί να είναι μόνιμοι κάτοικοι; Αυτοί οι οποίοι κάθονται εδώ, δεν πληρώνουν τις 

οφειλές τους ή τις υποχρεώσεις τους στο Δήμο ή στη ΔΕΥΑΣ; Ένα άλλο ερώτημα, λέτε εδώ 

στην εισήγησή σας, ότι οφειλές οι οποίες έχει να εισπράττει η ΔΕΥΑΣ από νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα. Δεν διευκρινίζετε όμως, πόσα είναι τα φυσικά πρόσωπα, πόσα είναι τα νομικά και 

ποίο ποσό, σε τι ποσό ανέρχεται αυτό; Άρα θέλουμε μια διευκρίνιση και να δούμε... Λέτε επίσης 

στην απόφασή σας, ότι έχουνε γίνει, έχουν βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. ποσό τόσο. Ερώτηση, τι εννοεί 

έχουν βεβαιωθεί; Δηλαδή έχουμε στείλει ονόματα, έγγραφα, προκειμένου η Εφορία να 

εισπράξει τα αντίστοιχα ποσά και να μας τα αποδώσει; Ή απλώς έχει γίνει έγγραφο στην Εφορία 

περί μη έκδοσης φορολογικής ενημερότητας μόνο; Γιατί άλλο είναι η βεβαίωση, άλλη έννοια 

είναι ότι έκανα τη διαδικασία είσπραξης. Αυτά. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα σημειώσατε; Ο κ. Χουρουζίδης έχει το λόγο, για να απαντήσει σε 

διάφορα...  

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, στις 27/3, υπήρχε προγραμματισμένο Διοικητικό 

Συμβούλιο στη ΔΕΥΑ, στις δύο η ώρα το μεσημέρι. Πέντε μέρες και ένα από τα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης, αναφερόταν στη μείωση του νερού. Πέντε μέρες πριν και εσείς, κ. 

Πρόεδρε και ο κ. Δήμαρχος, ανακοινώσατε τη μείωση του νερού 15%. Για ποιό λόγο το κάνατε;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή στον κατάλογο των Συμβούλων που πρέπει να ρωτήσουν είμαι 

γραμμένος και εγώ, θέλω να ρωτήσω, κ. Πρόεδρε, το εξής. Πόσο είναι το χρέος των ιδιωτών 

περίπου; Αν μπορείτε να μας αναφέρετε ποιοί ιδιώτες, αν όχι δημόσια, θέλουμε να ξέρουμε 

ποιοί είναι αυτοί οι ιδιώτες που χρωστούν τα λεφτά, γιατί έχουμε ακούσει ότι είναι πάρα... πόσα 

οφείλει ο Δήμος στη ΔΕΥΑ και τέλος πάντων αν υπάρχουν εργοστάσια, σχολεία και αν 

χρωστάνε λεφτά και γιατί δεν πληρώνουν. Ευχαριστώ.  

Δ.Σ. : Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ δεν είμαι γραμμένος στη λίστα ομιλητών. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χίλια συγγνώμη... 

Δ.Σ. : Δεν είμαι, δεν είμαι γραμμένος, να ρωτήσω... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ρωτήσετε, να ρωτήσετε, κύριε... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι το 8.000 πώς προέκυψε; Κάνατε 

κάποια μελέτη και αποφασίσατε να το βάλετε οκτώ; Γιατί δεν λέτε για πέντε, γιατί δεν λέτε για 

δέκα; Αν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή, επειδή οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές, θα δοθεί χρόνος στον κ. 

Αραμπατζή να τις απαντήσει όλες. Ευχαριστώ.  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Αντιπρόεδρε. Το Ειδικό Τέλος που είπε ο κ. Μπόικος, το 

Ειδικό Τέλος εφαρμόζεται και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται, δεν πρόκειται να καταργηθεί και 

είναι γνωστό ότι όσον αφορά το Ειδικό Τέλος από την έναρξη της χρονιάς που ξεκίνησε,... από 

την επόμενη ισχύει μία δεκαετία, έχει δοθεί παράταση για νέα δεκαετία και εκ νέου δόθηκε άλλη 

μία δεκαετία, δηλαδή σύνολο τριάντα ετών ισχύει, θα ισχύει το Ειδικό Τέλος... 

Δ.Σ. : ...Στα χωριά. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Στα χωριά... ξεκίνησα την απάντησή μου, εφαρμόζονται σε όλο το Δήμο. Σε 

όλα τα τιμολόγια, εφαρμόζεται το Ειδικό Τέλος. Όσον αφορά για τη χρέωση που ανέφερε ο κ. 

Μπόικος, θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια νούμερα, με το υφιστάμενο τιμολόγιο που υπήρχε και 

αυτό το προτεινόμενο με το 15%. Από 0-30 κυβικά η τιμή ήτανε στο 0,23 και θα πάει στο 0,19. 

Από 31-60 κυβικά, από 0,57 θα κατεβεί στο 0,49. Από 121 κυβικά, για να μην σας κουράσω με 

τα νούμερα ενδεικτικά σας αναφέρω.. όλοι στις εισηγήσεις σας. Αυτό ισχύει όσον αφορά τις 

μειώσεις το 15%. Στο εισόδημα που αναφέρετε, κ. Νιζάμη, ισχύει για τον χρήστη μεμονωμένα, 

όχι οικογενειακό. Από 5.000 το ανεβάσαμε στις 8.000 και ανεβαίνει κατά ένα τέκνο. Όσον 

αφορά για τους οφειλέτες νομικά πρόσωπα δεν έχω στοιχεία αυτήν την στιγμή να σας δώσω, θα 
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απαντήσω όπως και στην ερώτηση του κ. Δινάκη όσον αφορά, δεν μπορώ να γνωρίζω αυτήν την 

στιγμή τα οικονομικά στοιχεία, είναι στη διάθεσή σας, νομίζω ότι και ο κ. Μηλίδης στο βαθμό 

που ενδιαφέρθηκε, βέβαια μπορώ να σας δώσω τα ποσά, δεν μπορώ να σας δώσω ονομαστικά 

όσον αφορά ιδιώτες, διότι μπαίνουμε σε προσωπικά δεδομένα και νομίζω υπάρχει πρόβλημα 

εκεί. Δεν έχω καμιά αντίρρηση όμως της ενημέρωσης από τα αντίστοιχα τμήματα της 

Επιχείρησης, είναι στη διάθεσή σας. Τώρα... όσον αφορά στο Δήμο. Από την πρώτη στιγμή, με 

εντολή του Δημάρχου ξεκίνησε, κ. Δημάρχου, ξεκίνησε η διαδικασία οι οφειλές του Δήμου, οι 

παλιές οφειλές εδώ και αρκετά χρόνια, δεν δημιουργηθήκαν αυτές οι οφειλές στην παρούσα 

φάση που υπάρχει αυτή η Δημοτική... Δημοτική Αρχή, ήταν... του παρελθόντος, προχωρήσαμε 

σε διαδικασία είσπραξης, έγινε ένας διακανονισμός και εισπράττονται ανά τακτά διαστήματα 

κάποια ποσά. Τώρα όσον αφορά τα σχολεία, υπάρχει σε κάποια σχολεία γεγονός υπάρχει 

πρόβλημα,... έχουν δοθεί οι σχετικές ειδοποιήσεις,... είναι, όχι απλώς είναι δύσκολο, αλλά δεν 

είναι... διακοπές παροχής στα σχολεία. Με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο έχει γίνει η σχετική 

συζήτηση, εξεύρεση πόρων για να εξοφληθούν και αυτά τα ποσά. Θα προχωρήσουμε πιστεύω 

σε κάποιους διακανονισμούς, υπάρχει αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας και θα προχωρήσουμε στον 

διακανονισμό αυτό, στο μέτρο που μπορεί να γίνει... Ξέρετε ότι αδυνατούν και τα σχολεία, τα 

νομικά πρόσωπα, να αντεπεξέλθουν σε υποχρεώσεις βασικές. Εμείς έχουμε την ανοχή αν θέλετε 

να περιμένουμε ή να ξεκινήσουμε διακανονισμό. Όσον αφορά στη Δ.Ο.Υ. Εφαρμόζεται και δεν 

είναι καθαρά μία απλή βεβαίωση, η διαδικασία εφαρμόζεται όχι μόνο στην παρούσα φάση, εδώ 

και χρόνια, εισπράττονται τα ποσά, όταν και εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και 

ανταποκρίνονται οι οφειλέτες. Όσον αφορά για τον κ. Χουρουζίδη που ανέφερε για το και τι και 

πώς ανακοινώθηκε από τον κ. Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, ήταν μία πρόταση, 

ήταν μία πρόταση που έκανε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι, κ. Πρόεδρε, ο κ. Δήμαρχος έχει 

και δικαίωμα να προτείνει και να το κάνει γνωστό στους δημότες τις προθέσεις. Δεν σημαίνει 

ότι πήρε και απόφαση, η απόφαση πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ. Δεν 

νομίζω και μάλιστα για να γίνω και πιο συγκεκριμένος όπως προανέφερα στην αρχή της 

εισήγησής μου είναι ότι δεν ήταν και ομόφωνη, ήταν κατά πλειοψηφία. Δεν έκρυβε τίποτε και 

δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Νομίζω ότι έχει δικαίωμα ο 

Δήμαρχος να κάνει γνωστές τις προθέσεις του στους δημότες. Το αν θα γινόταν αποδεκτό ή όχι 

από το ή αν ψηφιζόταν θετικά ή αρνητικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, αυτό 

φάνηκε στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Μηλίδης, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Γκότσης, ο 

κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Αναστασιάδης, μισό λεπτάκι, με τη σειρά... 

Δ.Σ. : ...Αν χρειαστεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο Γραμματέας, ο κ. Μπόικος, άλλος; Και... και ο κ. Αντιπρόεδρος. Και 

ξεκινάμε από εσάς, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση το θέμα της νέας 

τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ. Το έχω πει κατ' επανάληψη, σε μερικά θέματα και 

ιδιαίτερα στο θέμα της τιμολογιακής πολιτικής, τα αντανακλαστικά σας είναι πάρα πολύ 

καθυστερημένα. Αργείτε πάρα-πάρα πολύ, να αντιληφθείτε την κοινωνία. Βέβαια ήδη έχετε 

προκαταλάβει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ας πούμε ότι αυτό δεν έγινε με 

πρόθεση του Δημάρχου, δεν πειράζει. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν,... συνέντευξη τύπου από 

κοινού με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ και με πολλή κομπορρημοσύνη, ότι μειώνετε τα τιμολόγια 

ως προς το σκέλος του καταναλισκόμενου νερού κατά 15%. Επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, είναι από τίποτα ως μηδαμινή αυτή η μείωση. Και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό 

στους δημότες που πραγματικά ζούνε δύσκολες συνθήκες οικονομικές. Εδώ και δύο χρόνια, 

προτείνουμε, πιέζουμε, για μια γενναία απόφαση. Μια μείωση 30% επί του συνολικού όμως 

τιμολογίου, όχι επί του καταναλισκομένου νερού. Αυτά είναι παραπλάνηση του κόσμου και θα 

πρέπει εδώ να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αναρωτιέμαι. Όταν εμείς σας πιέζαμε 
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κ. Δήμαρχε, όταν σας πιέζαμε για το θέμα αυτό, μας λέγατε ότι, μας λοιδορούσατε, μας 

κατηγορήσατε, ότι δημαγωγούμε. Μα ποιός επιτέλους δημαγωγεί; Πριν από ενάμισι-δύο μήνες, 

λέγατε όχι, δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Τι άλλαξε; Όλα τα ξέρατε. Και τα οικονομικά 

νούμερα τα ξέρατε και ότι μπαίνανε στο ενιαίο μισθολόγιο οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΣ το ξέρατε, 

όλα αυτά σας ήταν μπροστά. Τι έχει αλλάξει; Άλλα κάποιος άλλος δημαγωγεί, δημαγωγείτε 

εσείς. Μήπως τα έσοδα, το όφελος το οικονομικό που προκύπτει από όλα αυτά που θα αναφέρω 

λίγο παρακάτω, πηγαίνει σε άλλα έργα; Όπως παραδείγματος χάρη αυτή η πολυτελής 

ανακαίνιση του Ορφανοτροφείου, το οποίο δεν είναι και δουλειά της ΔΕΥΑΣ; Δεν είναι έργο 

της ΔΕΥΑΣ, δεν ανήκει στη ΔΕΥΑΣ. Είναι έργο, θα έπρεπε να είναι το έργο του Δήμου και να 

μπει σε ένα πρόγραμμα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Στην εισήγηση μέσα της ΔΕΥΑΣ, 

ο... αναφέρεται ότι η ΔΕΥΑΣ θα πρέπει να έχει ευαισθησία, ευελιξία, στην επίλυση των 

προβλημάτων των δημοτών και να λαμβάνει σοβαρά υπ[όψη το οικονομικό περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται. Πού είναι αυτή η ευαισθησία στο οικονομικό περιβάλλον, κύριε...; 

Τηρούμε αυτά που λέμε; Τηρούμε τους Νόμους; ...Δηλαδή θα... μόνο στα λόγια; Είμαι βέβαιος 

ότι χωρίς την πίεση τη δική μας και... της Αντιπολίτευσης, ούτε σε αυτήν τη μείωση, την 

ελάχιστη, τη μηδαμινή, το 15% επί του νερού που καταναλίσκεται, θα είχατε προβεί. Για να 

δούμε τι αντικατοπτρίζει αυτό το 15%; ...αναλυτικά, κ. Πρόεδρε, δύο τιμολόγια εδώ πέρα. Το 

ένα είναι από ένα μέσο σπίτι το οποίο έχει 15€ νερό, κατανάλωση νερού και στο τέλος πληρώνει 

49. Το άλλο είναι ένα πολύ μικρό διαμερισματάκι το οποίο δεν έχει κατανάλωση νερού γιατί δεν 

χρησιμοποιείται... του έρχεται 19,5€. Εδώ είναι παρακαλώ, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει 

να τα δει. Άρα λοιπόν, αλλού είναι το ποσό και όχι επί του καταναλισκομένου νερού στα 

τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ. Και να πούμε λίγα λόγια τώρα για τα χαράτσια. Γιατί έτσι τα λέω εγώ. 

Το πάγιο τέλος. Το τέλος εγγύησης υδρομέτρου, τίποτα για αυτά. Σιγή ιχθύος τηρούμε εδώ 

μέσα. Κανείς δεν λέει μια κουβέντα τι θα γίνει με αυτά τα χαράτσια. Το πάγιο τέλος, 13,25, 

πάγιο τέλος νερού. 13,25€ συν ΦΠΑ περίπου στα 17€. Συν το άλλο το 2,21, πάμε στα 20€. Αυτή 

είναι η τιμή εκκίνησης. Αυτό λοιπόν το 13,35, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέχρι στιγμής, 

μέχρι δηλαδή το... Υπουργείου, δεν είχε έρεισμα στις διατάξεις περί... και ανταποδοτικότητας. 

Άρα ουσιαστικά δεν ήταν νόμιμο, ήταν παράνομο. Νομιμοποιήθηκε με το Νόμο 4071 του 

Απριλίου του 2012 και θεσπίστηκε ως δυνητικό. Μπορούμε να το βάλουμε. Μετά από απόφαση 

της ΔΕΥΑΣ και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι. Αυτό δεν ήρθε ποτέ. Λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Στη δευτερολογία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Εντάξει, κ. Πρόεδρε, εντάξει, δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απλώς σας ενημερώνω... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εντάξει... εντάξει... Λοιπόν. Το τέλος εγγύησης του υδρομέτρου. Αυτό λοιπόν για 

εμάς πρέπει να μειωθεί στα 5€ συν ΦΠΑ. Το τέλος... το ανάφερα... το ρεύμα, νομίζω πρέπει να 

καταργηθεί. Το τέλος αποχέτευσης, 90%. Σε πάρα πολλούς Δήμους της χώρας είναι 45%, αν 

θέλουμε να δείξουμε αυτό που είπα προηγουμένως, ευαισθησία και ευελιξία. Για το ειδικό τέλος 

80%, το έχω πει κατ' επανάληψη, ότι πρέπει ο Δήμαρχος να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να 

αλλάξει με νομοθετική ρύθμιση, γιατί ο Νόμος αλλάζει πάντα με Νόμο. Τώρα θα μου πείτε, μα 

πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε; Σας λέω λοιπόν, 

η δραματική μείωση των μισθών, είναι, θα φέρει πολύ μεγάλο όφελος. Και... και άλλο όφελος, 

γύρω στο 1.800.000 από όσο ξέρω. Η είσπραξη των μεγάλων οφειλών. Το ανέφερε ο κύριος... 

και άλλοι εδώ  συνάδελφοι, ότι θα πρέπει επιτέλους τουλάχιστον ο Δήμος να μην είναι ο πρώτος 

μπαταχτσής. Και κάτι άλλο, οι δημόσιες υπηρεσίες... σχολεία. Η δραστική περιστολή των 

δαπανών, για εμάς είναι πάγια προτεραιότητα, δραστική περιστολή των δαπανών προς κάθε 

κατεύθυνση. Να μην... διαγωνισμός σε όλες τις προμήθειες. Προγραμματισμός. Τα πάντα. Να 

μην φεύγει ούτε ένα ευρώ άχρηστο. Για αυτό, κ. Πρόεδρε, καταθέτω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη...  
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ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Την πρότασή μας, μισό λεπτό την πρότασή μου... Την πρόταση της παράταξης, 

κ Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, η πρόταση είναι μείωση 30% συνολικά επί της τιμής 

του καταναλισκομένου νερού. 5€ το πάγιο τέλος. Κατάργηση του 2,21 συν ΦΠΑ, να καταργηθεί 

και το 80% να γίνει μια πρωτοβουλία, δυνητική... με πρωτοβουλία του Δημάρχου... ως προς τα 

άλλα τα... τα δύο, δηλαδή υπερψήφιση του κοινωνικού τιμολογίου του ειδικού κοινωνικού 

τιμολογίου ναι, το ψηφίζουμε, το υπερψηφίζουμε, όπως και τη διεύρυνση στην και την έκδοση 

όπως το λέει... για τις πάγιες εντολές. Σε αυτά ναι είμαστε σύμφωνοι. Και για τους μονίμους 

κατοίκους αναφέρθηκα προηγουμένως, οι μόνιμοι κάτοικοι, όταν έχουν τα προσόντα, να τύχουν 

και αυτοί της... μείωση που δικαιούνται. Αυτή είναι η πρότασή μας και αυτό ψηφίζουμε ως 

παράταξη. Και θα ήθελα και εσείς να εναρμονιστείτε και να ψηφίσετε κάτι ώστε να 

απαλλάξουμε το σερραϊκό λαό από τόσα δεινά, οικονομικά δεινά. Να κάνουμε μια γενναία, να 

πάρουμε μια γενναία απόφαση. Και να βρούμε το δρόμο. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα σταθώ εγώ σε αυτό που 

ανέφερα στην αρχή, γιατί δεν θα μπορούσα να μη σχολιάσω την ανακοίνωση του Προέδρου, την 

ανακοίνωση του Προέδρου και του Δημάρχου. Αν και ο Πρόεδρος αναφέρθηκε λέγοντας ότι 

ήτανε πρόταση του Δημάρχου. Δεν ήτανε πρόταση του Δημάρχου και το γνωρίζει καλά και ο κ. 

Πρόεδρος και ο κ. Δήμαρχος και εδώ έχω να απόκομμα μιας εφημερίδας η οποία αναφέρει ότι 

νέα μείωση της τάξης 15% του νερού ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης 

και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Θεόδωρος Αραμπατζής. 22/3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΔΕΥΑΣ συνεδρίασε στις 27/3. Αντιλαμβάνεστε ότι για μένα, επειδή είμαι μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, είναι και θέμα ηθικό. Και δεν ήταν μόνο για μένα. Και τα άλλα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, για αυτό σας ανέφερε προηγουμένως ο Πρόεδρος, ότι κατά 

πλειοψηφία πέρασε. Γιατί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόσκεινται στη Δημοτική 

Αρχή, ψήφισαν αρνητικά στο 15%.  

Δ.Σ. : Κάνετε λάθος... 

Δ.Σ. : Απλώς... Αυτή είναι... Αυτή είναι η αλήθεια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πολύ... 

Δ.Σ. : ...Και αυτό φάνηκε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, όταν τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην παρατήρησή μας αυτή. Δυστυχώς 

διαπιστώνω για άλλη μία φορά, πως η ΔΕΥΑΣ, η Διοίκηση της ΔΕΥΑ, δείχνει συνέχεια 

πραγματικά γιατί ακολουθεί τα γεγονότα. Το Νοέμβριο του 2011, η παράταξή μας υπεύθυνα και 

κοστολογημένα, εκτιμώντας τη μείωση των μισθών των υπαλλήλων κατά 7%, εκτιμώντας 

μείωση των μισθών των υπαλλήλων κατά 10%, ένταξη των υπαλλήλων στο ενιαίο μισθολόγιο 

και μείωση αυτών κατά 25%, διαγραφή των δώρων Χριστουγέννων, διαγραφή των δώρων του 

Πάσχα, διαγραφή όλα αυτά, συνεκτιμήθηκαν και από το Νοέμβριο του 2011, συνεκτιμήθηκαν 

και είπαμε για μείωση 30%. Υπεύθυνα και κοστολογημένα. Τότε κατηγορηθήκαμε από τη 

Δημοτική Αρχή ότι είμαστε ανεύθυνοι. Τότε κατηγορηθήκαμε από τη Δημοτική Αρχή ότι 

είμαστε λαϊκιστές. Ένα χρόνο μετά, έρχεται η Δημοτική Αρχή να κάνει πραγματικά αυτά που 

λέγαμε, πριν ένα χρόνο. Και ενώ θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, κ. Πρόεδρε, γιατί η 

ΔΕΥΑΣ δεν είναι επιχείρηση, είναι επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα. Είναι επιχείρηση 

ειδικού σκοπού, είναι επιχείρηση κοινωφελής. Παρόλα και δεν μπαίνει και σε αυτήν τη λογική, 

να μπει, στου ανταποδοτικού χαρακτήρα, να κάνει τη μείωση αυτού του 30%, αλλά μπήκε σε 

μία σειρά κατασπατάλησης, σας το λέω υπεύθυνα, κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. 

Και μπορώ να σας αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα, αν θέλετε και... και δεν, μέσα σε 

δύο χρόνια, δεν είδα ούτε μία μείωση, ούτε μία, ειλικρινά, ούτε μία προσπάθεια για να μειωθούν 

οι δαπάνες που γίνονταν στη ΔΕΥΑΣ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιό λόγο εξαιρούνται από 

τη μείωση αυτή κάποιοι συνδημότες μας. Επειδή κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με ενδιαφέρουν 

οι αριθμοί, θέλω να σας ενημερώσω πως μία μείωση της τάξης του 10% για το 2013 θα έχει μία 

μείωση εσόδων 380.000€. Και μία μείωση της τάξης του 15%, θα έχει μία μείωση 480.000€. Η 
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μία μείωση για το 2014, θα είναι της τάξης του γύρω και από όλο το 2014, αυτή η μείωση του 

10% και του 15%, θα είναι γύρω στο 1.100.000€. Γιατί σας τα λέω αυτά; Γιατί κάποιοι 

φοβούνται ότι με αυτήν τη μείωση που εμείς πριν από ένα χρόνο, υπεύθυνα και κοστολογημένα 

λέγαμε για το 30%, κάποιος λένε ότι εμείς πυροβολούμε και κάποιοι λέγανε εμείς πυροβολούμε 

τη ΔΕΥΑΣ. ΑΣ αναφερθούμε τώρα ποιά ήταν η κοστολόγηση, που εμείς σαν παράταξη κάναμε 

για να προβούμε σε αυτήν την ανακοίνωση του 30%. Το όφελος το οποίο προκύπτει στη ΔΕΥΑ, 

στο ταμείο της ΔΕΥΑ, από τις μειώσεις των υπαλλήλων, είναι πολύ μεγάλο. Θα σας πω πριν 

κρίσης, το κόστος μισθοδοσίας το 2010, αυτό να πω μόνο και μετά θα επανέλθω στη 

δευτερολογία μου, πριν κρίσης το κόστος μισθοδοσίας ήταν 4.900.000€. Το 2010. Αγαπητοί 

συνάδελφοι, το κόστος μισθοδοσίας το 2013, με όλη αυτή τη λεηλασία που υπέστησαν οι 

υπάλληλοι, δεν θα ξεπεράσει το 2.500.000. Θα επανέλθω, γιατί δεν θέλω να... Θα επανέλθω στη 

δευτερολογία μου, για να συνεχίσω πραγματικά για να δικαιολογήσω ακριβώς αυτήν την άποψή 

μας, για να σταθεροποιήσω και να καταλάβει και ο τελευταίος Σερραίος Δημότης ότι η πρότασή 

μας για 30% ήταν εφικτό και χωρίς να σταματήσουν τα έργα τα οποία είχαν προγραμματιστεί 

από τη ΔΕΥΑΣ και χωρίς να μειωθεί το νερό, το καλής ποιότητας νερό που θέλουμε να 

προσφέρουμε στους δημότες μας. Πρόεδρε συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συζητιέται το θέμα της ΔΕΥΑ, τώρα με 

αφορμή τις μειώσεις, εγώ φοβάμαι ότι μας διαφεύγει, μας διαφεύγουν σχεδιασμοί και προθέσεις 

οι οποίες, οι οποίες αν κάποιας στιγμή τις αφήσουμε να πάρουν το δρόμο για την υλοποίησή 

τους τότε πλέον δεν θα βρισκόμαστε εδώ, δεν θα υπάρχουν ούτε Διοικητικά Συμβούλια της 

ΔΕΥΑ να αποφασίζουν, ούτε Δήμοι να αποφασίζουν. Επανερχόμαστε. Θέσαμε το ζήτημα ότι 

μέσω του νέου ΠΟΥ της ΔΕΥΑ περιγράφονται σχέδια τα οποία μόνο ως ιδιωτικοποίηση 

μπορούν να ερμηνευτούν, ότι η τακτική αυτή βέβαια που φαίνεται χαϊδεύει και τα αυτιά του 

κόσμου μειώνοντας, κόβοντας από τους μισθούς των εργαζομένων, ...φυσικά είναι Νόμος, η 

πολιτική αυτή γίνεται με Νόμους, έτσι; Η κλοπή και η μεταφορά του πλούτου στους κατέχοντες 

εις βάρος της κοινωνίας γίνεται με Νόμους. Λοιπόν. Όλο αυτό εδώ το ζήτημα, ρώτησα 

προηγουμένως, βγήκα βέβαια έξω, κ. Αραμπατζή, συγνώμη, πήγα για σωματική μου ανάγκη, 

ρώτησα κατά πόσο είναι κατά μέσο όρο το κόστος του κυβικού, ίσως απαντήσατε μάλλον, αλλά 

αν μπορείτε να μου πείτε έναν αριθμό μόνο... Όχι μόνο...  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : ...Είναι και μέσα στην εισήγηση... κυβικό... μείωση και μετά... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι αυτήν την στιγμή, ενώ έχει δοθεί ένας 

νέος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας σε διαβούλευση, δεν έχει δοθεί επίσημα στους 

Δημοτικούς Συμβούλους, ακόμα και εμείς που το ζητήσαμε ως Διάβαση Πεζών στην ουσία μας 

δόθηκε ένα έγγραφο το οποίο δεν γράφει από πάνω ούτε ποιός το δίνει, ούτε υπάρχει υπογραφή, 

δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να το αρνηθεί ότι αυτό είναι έγγραφο της ΔΕΥΑ, δεν 

υπάρχει ούτε διαβιβαστικό, ούτε ποιά υπηρεσία το δίνει, τίποτα, τίποτα, είναι απλώς το σώμα το 

κείμενο του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας το οποίο εμείς θέλαμε σφραγισμένο. Εκεί 

λοιπόν περιγράφονται πολλά πράγματα, περιγράφεται δραστική μείωση των οργανικών θέσεων 

και ένα απλό ερώτημα. Όταν η ΔΕΥΑ πήγε στα όρια πλέον του Καλλικράτη, μεγάλωσε, όταν η 

Διοίκηση της ΔΕΥΑ αναφέρει προθέσεις για ανάληψη και άλλων δραστηριοτήτων που μέχρι 

τώρα δεν είχε, δεν είχε η ΔΕΥΑ, όπως η εμφιάλωση, όπως για φωτοβολταϊκά ακόμα, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα δύο να συμβιβάζονται με 

μείωση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων; Όταν ακόμη αφήνεται και το ενδεχόμενο το να 

μην προβλέπουμε θέσεις σημαντικών ειδικοτήτων όπως μηχανικών και τα λοιπά και λέει ότι αν 

υπάρχουν ανάγκες να πάμε σε εξωτερικές συνεργασίες. Μα κάνουμε ένα νέο Εσωτερικό 

Κανονισμό και δεν προβλέπουμε μια, τόσο βασικές ειδικότητες; Το κλείνω λοιπόν, το 

συμμαζεύω λίγο, το είδαμε, είχα την ευκαιρία και άλλη φορά να το αναπτύξω, ότι τελικά 

χτυπιούνται οι εργαζόμενοι, μειώνεται ο μισθός πάρα πολύ και χαϊδεύονται τα αυτιά των 

δημοτών με αυτές τις μειώσεις που βεβαίως μείωση... Όμως μετά τις εκλογές του 2014 τι θα 
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έχουμε; Τι κατάσταση θα διαμορφωθεί; Βλέπω ότι εδώ και στην απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, υπάρχει ένα έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων όπως αναφέρεται βέβαια, 

συντελούν στις μειώσεις αρκεί όπως αναφέρουν το ποσό και το ποσοστό της τιμολογιακής 

μείωσης του νερού να εξορθολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα, την εύρυθμη λειτουργία, την 

παροχή υπηρεσιών και την ποιότητα του νερού της ΔΕΥΑ προς τους δημότες. Και τελειώνω με 

ένα ερώτημα που το είχα θέσει και άλλη φορά, όταν έχουμε προθέσεις διατυπωμένες του 

Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ ότι σε δεύτερη φάση να πάμε σε μία ΔΕΥΑ ανά Περιφέρεια, ανά 

Περιφέρεια, έτσι; Κεντρικής Μακεδονίας, τότε αυτό το πράγμα δεν ξέρω, πώς μπορεί από εδώ 

και πέρα, από εκεί και ύστερα, αν συμβεί και όταν συμβεί, το Δημοτικό Συμβούλιο και το 

Διοικητικό Συμβούλιο της τοπικής ΔΕΥΑ να έχει λόγο σε οποιαδήποτε από όλα αυτά τα θέματα 

που συζητάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, ολοκληρώστε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τελείωσα, τελείωσα. Επίσης θεωρούμε ότι σαφώς και πρέπει να ψηφιστούνε 

αυτές οι μειώσεις, μπορούσαν να είναι και μεγαλύτερες, αλλά έχουμε μεγάλο φόβο και μεγάλη 

επιφύλαξη το τι θα γίνει μετά το 2010 και ότι όλα αυτά γίνονται εν όψει των εκλογών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το 2014 ή το 2010; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το 2014, ναι. Συγγνώμη. Του χρόνου, τις εκλογές του χρόνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος... η κα. Σαραντίδου. Προηγείται.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θεωρούμε αποκλειστικά επιτυχία τη μείωση του νερού, επιτυχία της 

Αντιπολίτευσης. Γιατί η Αντιπολίτευση πραγματικά έκανε μεγάλες προσπάθειες για να μειωθεί 

το νερό, μιλάω για όλη την Αντιπολίτευση, δεν εξαιρώ κανέναν, γιατί από την αρχή δεν ήταν 

στις προθέσεις τις δικές σας να μειώσετε όχι μόνο ούτε ένα ευρώ το νερό, αλλά την πρώτη 

χρονιά αν θυμάστε καλά είχαμε και αυξήσεις. Μην τα ξεχνάμε. Ήτανε η αύξηση το 5% στην 

αποχέτευση που το λέγαμε, που με πιέσεις δικές μας σταμάτησε στο 90, γιατί θα έφτανε στο 

100% και ήταν και η τιμαριθμική προσαρμογή που ο τιμάριθμος τότε ήταν 5%. Άρα λοιπόν 5% 

την πρώτη χρονιά η πρόθεσή σας ήταν να αυξήσετε να αυξήσετε και το αυξήσατε το νερό. Αλλά 

μετά από πιέσεις πραγματικά δικές μας, που εσείς τις θεωρούσατε πόλεμο, καταφέραμε να 

πληρώνουμε έστω και αυτό το πιο φτηνό νερό οι Σερραίοι δημότες, το οποίο θα μπορούσε να 

είναι και πολύ πιο φτηνό ακόμα και θα το αποδείξω παρακάτω στην τοποθέτησή μου, Μιλάτε 

για κοινωνικό τιμολόγιο. Το κοινωνικό τιμολόγιο, το 80% το αφήνω, γιατί θα το πιάσω μαζί με 

την τοποθέτηση και την πρόταση του κ. Μηλίδη. Σε συνδυασμό με εκείνο θα το πιάσω, για αυτό 

το αφήνω πίσω και πάω κατευθείαν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Τι γίνεται λοιπόν με το κοινωνικό 

τιμολόγιο; Γιατί εμείς όταν κατεβάσαμε πρόταση για μείωση του νερού, δεν κατεβάσαμε μόνο 

και την τιμή του κυβικού του νερού, κατεβάσαμε μία πιο σύνθετη πρόταση, επειδή τα έσοδα της 

ΔΕΥΑΣ δεν προέρχονται μόνο από την αξία του νερού και το έχουμε τονίσει πολλές φορές. 

Λοιπόν. Άρα λοιπόν, θα πρέπει τα δύο που από την αρχή είπαμε, τέλη επανασύνδεσης που 

πληρώνουν οι άνθρωποι που χρωστάνε, να σταματήσουν να υπάρχουν. Μέχρι 100€ είναι 40€ και 

πάνω από 100€ 60€ η επανασύνδεση. Τα τονίζω, τα λέω γιατί τα ξεχνάτε. Όταν κάποιος δεν έχει 

να πληρώσει 100€, πόσο μάλλον θα βρει 60 να πληρώνει την επανασύνδεση; Είναι δηλαδή και 

άλλα έσοδα έχει η ΔΕΥΑ, δεν έχει μόνο από την αξία του νερού. Τώρα με το κοινωνικό 

τιμολόγιο τι γίνεται και κατά πόσο είναι κοινωνικό; Μείωση της εκάστοτε τιμής του νερού κατά 

50%για τα πρώτα 50 κυβικά μόνο. Και αναφέρετε πιο πάνω, φτάνει μέχρι και για οικογένεια που 

έχει έξι παιδιά. Και πείτε μου εσείς, ποιά οικογένεια, εγώ δεν θα σας πω με έξι παιδιά, με δύο 

παιδιά θα σας πω, που είναι ο μέσος όρος. Ξοδεύει μόνο 50 κυβικά. Από εκεί και πάνω, 

πληρώνει η οικογένεια, αδρά το κοινωνικό τιμολόγιο και κατά πόσο είναι κοινωνικό. Για άτομα 

που έχουν παιδιά με 65% αναπηρία. Τι πρέπει να γίνει; Να πάει, να κάνει αλλαγή ονόματος και 

να το πάει στο όνομα του παιδιού. Δηλαδή να πληρώσει αλλαγή ονόματος, αν θυμάμαι καλά 

είναι άλλα 50€. Αυτό ισχύει και για τους μακροχρόνια άνεργους. Ξέρετε οι άνθρωποι της 

ηλικίας μου γύρισαν όλοι στους γονείς τους, επειδή έχουν μείνει άνεργοι οι περισσότεροι. Είναι 

μακροχρόνια άνεργοι, μένουν στους γονείς τους, για να έχουνε κοινωνικό τιμολόγιο, αλλαγή 
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ονόματος στο δικό τους το όνομα ξανά να πληρώσουνε για να έχουμε στα πρώτα 50 κυβικά. 

Δηλαδή όταν λέμε για κοινωνική πολιτική, όταν λέμε για κοινωφελή επιχείρηση, όταν λέμε για 

κοινωνικό αγαθό, όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Και ερχόμαστε εδώ και πρέπει να τα 

σκεφτούμε όλα αυτά, κατά πώς πρέπει να είναι στο σύνολο το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΑ και όχι 

μόνο η αξία του νερού, που εκεί μένουμε και εκείνο βλέπουμε και όταν θα πάω εγώ να κάνω μία 

επανασύνδεση γιατί είμαι και σε ένα διαμέρισμα ή ένα τέτοιο, θα μου βγει ο κούκος αηδόνι. 

Όταν λέμε κοινωνική πολιτική, τη βλέπουμε κεντρικά. Και θα έρθω τώρα στις δαπάνες. Γιατί 

όλοι κοπτόμαστε, πραγματικά... Καταρχήν, όλοι αυτή μείωση του νερού, βγήκε από τις πλάτες 

των εργαζομένων. Ξεκαθαρισμένα. Καμία καλή διαχείριση, από τις πλάτες των εργαζομένων 

καθαρά. Γιατί διαχείριση δεν υπάρχει και μπορώ να το αποδείξω ότι δεν υπάρχει. Και θα πω με 

αφορμή και τον κ. Μηλίδη, να πατήσω σε αυτό. Μιλάτε όλοι για περικοπές δαπανών. Λοιπόν, 

αφού ξέρουμε ότι είναι η οικονομική κατάσταση έτσι και οι δημότες ζορίζονται να πληρώσουν 

ακόμα και αυτό το νερό που το μειώνουμε, ταυτόχρονα τι κάνουμε; Αγοράζουμε τέσσερα... στη 

ΔΕΥΑ. Χτίζουμε ένα μέγαρο εκεί, γιατί ο Δήμος έπρεπε να ξοφλήσει το μέγαρο. Δηλαδή, από 

τη μια όλα αυτά τα προβλήματα και από την άλλη και άλλες δαπάνες; Γιατί οι δαπάνες και εδώ 

απαντώ στον κ. Μηλίδη και θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω και την διπλή ιδιότητα και θα μου 

επιτρέψει και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ να μιλήσω και σαν υπάλληλος και σαν αποθηκάριος, τα 

έξοδα δεν γίνονται από την αποθήκη. Στην αποθήκη όλες οι προμήθειες γίνονται μέσα από 

δημοπρασίες. Όλες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θα ολοκληρώσω. Επιτρέψτε μου λίγο, ποτέ δεν έχω παραβεί το χρόνο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δευτερολογία... Για να είμαστε δίκαιοι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν. Όλες οι προμήθειες στην αποθήκη και αναφέρει μάλιστα ο κ. 

Μηλίδης, ότι θα έπρεπε να είναι πρότυπο αυτής του Δήμου Σερρών. Μα ο Δήμος Σερρών θα 

έπρεπε να έχει πρότυπο την αποθήκη της ΔΕΥΑ. Η αποθήκη της ΔΕΥΑ λειτουργεί είκοσι 

χρόνια με ελέγχους από ορκωτούς λογιστές, με όλα της. Παρόλο που δεν δόθηκαν μέσα και 

τέτοια, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τώρα έγινε ο υπολογιστής της αποθήκης, είχαμε τα 

πρωτόκολλα μέσα, να ανεβοκατεβάζουμε τα τιμολόγια και παρόλα αυτά, ο Δήμος θα έπρεπε να 

έχει πρότυπο της αποθήκη της ΔΕΥΑ. Αλλά φαίνεται δεν γνωρίζει όταν κάποιοι ανακάλυπταν 

την Αμερική, ο κ. Μηλίδης ξεκινούσε για τις Ινδίες. Τι να πω. Ελάτε να δείτε πού είναι η 

αποθήκη, γιατί δεν γνωρίζει κανείς ούτε πού είναι η αποθήκη, ούτε πώς λειτουργεί η αποθήκη, 

κανένας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, να κατεβάσει τους τόνους... για τον εαυτό της. ...Ούτε αυτό. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κατεβάσατε μία πρόταση και μπορώ να κάνω κριτική στην πρότασή σας... 

Και στη δευτερολογία μου θα πω και τια το 80%... ο κ. Μηλίδης την πρόταση. Θα... και στη 

δευτερολογία μου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ... ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε... Κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε ένα θέμα το οποίο το 

έχουμε συζητήσει πολλές φορές μέχρι τώρα, από την πρώτη αρχή της θητεία αυτής της 

δημαρχιακής, όταν είχατε έρθει χωρίς ντροπή και είχατε επιβάλει την αύξηση των τιμολογίων 

10% ενώ είχε ήδη αρχίσει αυτή η οικονομική κρίση. Σας λέγαμε τότε όλοι ότι αυτό που κάνετε 

είναι λάθος. Ότι δεν πρέπει να προχωρήσετε σε αυξήσεις. Ότι πρέπει... να κάνετε μειώσεις. Και 

έρχεστε τώρα μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ενώ κάνατε δύο χρόνια για να 

καταλάβετε ποιά είναι η πραγματική ανάγκη της κοινωνίας, κάνετε δύο χρόνια να ακούσετε τι 

λένε εδώ πέρα οι παρατάξεις της Αντιπολιτεύσεως και έρχεστε και κάνετε μία έκπτωση η οποία 

είναι ασπιρίνη στον καρκίνο. Λοιπόν. Πριν από νένα μήνα είχαμε κάνει συγκεκριμένες 

προτάσεις εμείς ως παράταξη. Κάναμε συνέντευξη τύπου και βγήκε τις επόμενες μέρες ένα 

κείμενο από τη ΔΕΥΑ, όπου έχει την υπογραφή εδώ πέρα του κ. Αραμπατζή, που λέει η ΔΕΥΑΣ 

λέει σχεδιάζει για τις επόμενες γενιές και η Αντιπολίτευση λέει κάνει πολιτική για τις ερχόμενες 

εκλογές. Μέσα σε ένα μήνα τι άλλαξε και κάνετε... για τις εκλογές εσείς; Τότε λέγατε ότι θα 
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καταρρεύσει η ΔΕΥΑΣ, άμα κάνουμε οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση. Το ίδιο λέγατε για το 

2011 ότι θα καταρρεύσει τελείως η ΔΕΥΑΣ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αν δεν κάναμε 

τις αυξήσεις τότε. Την αύξηση, τη μείωση που κάνατε πριν ένα μήνα, το 10%, λέγατε ότι αυτό 

είναι το μέγιστο που μπορούμε να πετύχουμε, δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Τι άλλαξε 

τώρα και κάνετε επιπλέον αυξήσεις; Ποιός... δηλαδή; Εμείς τουλάχιστον... συγγνώμη. Εμείς 

τουλάχιστον είμαστε σταθεροί. Και... σε όλες τις παρατάξεις της Αντιπολιτεύσεως. Μιλάμε 

συγκεκριμένα και έχω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Και επειδή έχω περιορισμένο χρόνο, θα 

σας πω μονάχα δυο κουβέντες. Για παράδειγμα, το τέλος αυτό που έχει η ΔΕΥΑΣ, το δύο κόμμα 

τόσο που είναι για την εγγύηση υδρομέτρου. Καλά, έχετε δει πολλά υδρόμετρα να τα βάζουν 

κάθε τόσο; Γιατί να πληρώνουν μια ζωή το πάγιο αυτό τέλος για την αντικατάσταση 

υδρομέτρου; Δεν θα μπορούσε κάθε φορά που χαλάει αν χαλάσει κάποτε, σε πενήντα χρόνια, να 

το αλλάξουν μια φορά; Ή σε δέκα χρόνια; Γιατί να χρειάζεται να το πληρώνω δέκα χρόνια 

συνεχόμενα και να μην το αλλάξω ποτέ; Πρώτον αυτό. Αυτό λοιπόν έχει κοπεί από τους 

δημότες, το τέλος αυτό. Δεύτερον. Καλά, δεν έχετε πληροφορηθεί ότι ο Νόμος, καταρχήν 

υπάρχει από το 2010 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, που μας λέει ότι δεν μπορείτε να 

επιβάλετε πάγιο τέλος. Η δυνατότητα επιβολής πάγιου τέλους, θεσπίστηκε με το Νόμο του 2012, 

τον 4071, τι λέει μέσα όμως; Ότι θα πρέπει για αυτό το πράγμα να υπάρχει απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. Του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικά της ΔΕΥΑΣ και στη συνέχεια του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Πότε πήρατε την απόφαση εσείς; Ακόμα και τώρα το πάγιο τέλος που επιβάλλεται, 

επιβάλλεται χωρίς να υπάρχει τέτοια απόφαση. Τουλάχιστον τυπικά διορθώστε το. Και εμείς 

σας λέμε ότι το πάγιο αυτό είναι υπερβολικό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ναι, μισό λεπτό, κ. Πρόεδρε. Το πάγιο αυτό είναι υπερβολικό και θα 

πρέπει να μειωθεί. Θα κάνω... τώρα... κ. Πρόεδρε, για να μην τρώω άλλο το χρόνο. Λοιπόν. 

Αυτά τα... είναι εφικτά. Δεν κάντε τίποτε και... για τα σχολεία και λοιπά. Και αυτά είναι 

αρμοδιότητα του Δήμου, του Δήμου Σερρών. Υπάρχουν Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές. Κάντε τον 

κόπο, στείλτε ένα έγγραφο στις Σχολικές Επιτροπές. Από το υστέρημα θα βρει τρόπο σταδιακά 

να αποπληρώσει τα χρήματα της ΔΕΥΑΣ. Γιατί να παραμένουν ανεξόφλητοι αυτοί οι 

λογαριασμοί; Κανείς Διευθυντής πιστεύω δεν θέλει το σχολείο του να χρωστάει, είτε ΔΕΗ, είτε 

ΟΤΕ, είτε ΔΕΥΑΣ. Εάν το θέμα το στέλνατε με ένα απλό χαρτάκι, μία απλή επιστολή στις 

Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, θα βρίσκονταν τρόπος να πληρωθούν τα χρήματα αυτά. Λοιπόν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ... Έχω δύο λεπτά, κ. Πρόεδρε; Δυο λεπτά μόνο έχω; ...Θα προσπαθήσω... 

Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό...  

Δ.Σ. : Λίγο πιο δυνατά...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Μάλιστα... Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είστε 

μάρτυρες εδώ μέσα, πόσες φασαρίες έχουνε γίνει για το νερό. Θυμάστε. Εδώ μέσα... εκεί έξω 

και τα λοιπά... και σας έλεγα ότι αυτό που κάνετε είναι εγκληματικό. Το κάνατε. Δικαίωμά σας 

είναι. Εσάς ψήφισε ο κόσμος, εσείς είστε Δημοτική Αρχή, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Ένα πράγμα 

θα σας πω όμως, η ΔΕΥΑΣ δεν έχει κανένα δικαίωμα να  κόψει νερό κανενός σχολείου και 

κανενός, καμιάς δημοτικής αυτής, διότι ο πλούτος των Σερρών, ακούτε; Τον πλούτο των Σερρών 

τον εκμεταλλεύεται η ΔΕΥΑΣ απάνθρωπα και αναίσχυντα. Όλες οι γραμμές και όλα τα πάντα... 

στη γη του Δήμου Σερρών. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα της ΔΕΥΑΣ, διότι από την ημέρα που 

έγινε η... ότι απαγορεύεται ίχνος κέρδους. Πώς... τα σχολεία, κ. Πρόεδρε... εσείς; Πες μου σας 

παρακαλώ. Λογικός άνθρωπος είστε. Έχει το δικαίωμα η ΔΕΥΑΣ να κόψει το νερό του 

σχολείου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν κόπηκε από κανένα σχολείο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε;... άκου σε παρακαλώ. Δηλαδή αν δεν πληρώσει σχολείο θα το 

κόψει; Τι θα κάνει; Γιατί... άνθρωπο; Λάθος είναι αυτά, κ. Πρόεδρε και θα σταματήσει η 

ΔΕΥΑΣ να έχει τέτοια συμπεριφορά, ούτε... στη ΔΕΥΑΣ, ούτε τα σχολεία μας. Ακούτε; Είναι 
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ντροπή αυτό το πράγμα και αν θέλετε να σ ας πω... ένα λεπτό ακόμα έχω... Η ΔΕΥΑΣ, έχει 

9.000.000 περίπου το χρόνο εισόδημα. Εισοδήματα. 500.000 περίπου είναι οι μειώσεις των 

εργαζομένων, από 3.000.000 περίπου κατεβήκαμε στα 2.500.000, έχουμε ένα τεράστιο 

πλεόνασμα και το λέτε αποθεματικό, που αυτό απαγορεύεται από το Νόμο. Ίχνος κέρδους και... 

κάνετε, από τη μέρα που... Δημοτική Αρχή, εμείς με την κα. Φιλιώ, ξέρει πάρα πολύ καλά, όταν 

... τότε, είχαμε 4.000 σπασίματα... Και τι μας είπε... Κάθε μέρα έχουνε 200-300 σπασίματα. Τα 

τελειώσαμε; Σήμερα η ΔΕΥΑΣ τι κάνει, κάνει κανένα έργο πουθενά; Πού κάνει, επάνω στο 

αυτό στο Ιμαρέτ; Εκεί... πού... λεφτά; Δεν είναι το αποθεματικό, μιλάμε για τεράστια ποσά. Και 

φτάνουμε στο σημείο όταν ένα ανθρωπάκι που δεν έχει να φάει ψωμί, του κόβεις το νερό ακόμη 

και για 25€. Είναι... πράγματα αυτά, αλλά ένα πράγμα να ξέρετε, ότι το σχολείο δεν πρέπει να 

πληρώνει νερό τα ελληνόπουλα στη ΔΕΥΑΣ, ποιά είναι η ΔΕΥΑΣ δηλαδή; Ε; Πού έχει τις 

γραμμές της ΔΕΥΑΣ; Δεν έχει πάνω στους δρόμους; Στις πλατείες μας; Στους δρόμους; Πού τα 

έχει ; Πού είναι τα υδραγωγεία της; Ανεξάρτητη είναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι να κάνουμε, δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε, κ. Πρόεδρε, τι να 

κάνουμε. Αυτό να ξέρετε μόνο. Αυτά να ξέρετε μόνο. Ότι μη διανοηθείτε να... από όλα τα 

σχολειά νερό και ο Δήμος. Δεν είναι αυτή συμπεριφορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Σταυρόπουλε. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ θέλω να πάρω θέση σε αυτό που είπε ο κ. Χουρουζίδης για το ότι η 

πλειοψηφία των θεμάτων, ψηφίσαμε κατά πλειοψηφία διότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου... 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου... επειδή ο Δήμαρχος και ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ είχαν 

ανακοινώσει, τους ήρθαν ανάποδα. Κάναμε την παρατήρηση, κάναμε την παρατήρηση, για να 

είμαστε ξεκάθαροι, κ. Χουρουζίδη, κάναμε την παρατήρηση ότι... δεν είχαν μάθει τις προθέσεις 

ας πούμε, αλλά η ψήφιση κατά πλειοψηφία.. δεν ψήφισαν εκδικώντας ας πούμε ότι δεν είχαν 

μάθει... ψήφισαν να ξέρετε καλά, ήσασταν εκεί, αντί για 15% μείωση, ψήφισαν 10% μείωση. 

Ίσα-ίσα. Αντίθετα με την πρόταση του Δημάρχου. Και όχι επειδή ο Δήμαρχος είπε... Έκαναν 

αυτήν την παρατήρηση ξεκάθαρα και δεν ψήφισαν όμως το 10%, εξαιτίας αυτού του πράγματος, 

Ξεκάθαρα πράγματα. Ψήφισαν 10% γιατί πιστεύανε ότι δεν πρέπει να γίνει μείωση παραπάνω 

από 15%, διότι η ΔΕΥΑΣ δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στα προγράμματα που έχει από εδώ 

και πέρα. Αυτή είναι η αλήθεια και όχι αυτό που είπατε. Αυτό είναι το ένα...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και τα κορίτσια και ο γιατρός εξέφρασαν την άποψη ότι πράγματι... 

ανακοινώθηκε... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι, αυτό λέω, ότι εξέφρασαν την άποψη, δεν ψήφισαν όμως το 10%...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι... παρακαλώ πολύ, είναι σαφές αυτό το οποίο είπατε, δεν χρειάζεται 

επανάληψη, κ. Σταυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ... Παρακαλώ. Έχετε και άλλο... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Ο κ. Μπόικος, κάπου πήγε να πει ότι οι εργαζόμενοι είπαν τα λεφτά να 

πάνε ας πούμε στους δημότες, με την προϋπόθεση να μην πέσει έξω η ΔΕΥΑΣ. Σας πληροφορώ 

ότι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Συμβούλιο, η θέση του... καθόλου. Φοβούμενος φυσικά 

πιθανόν... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Την εισήγηση διάβασα... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι, όχι, λέω... η εισήγηση.. να μην ψηφιστεί καθόλου η μείωση, στο 

μηδέν... Βέβαια επειδή ακριβώς ο σύλλογός τους είχε προτείνει να μειωθεί και τα λεφτά τα 

οποία προκύπτουν...     

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Την αναφέρεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... Μην διακόπτετε... Κυρία Σαραντίδου... Κυρία Σαραντίδου... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Κυρία Σαραντίδου... αυτήν την έκφραση... Απλώς θέλω να... γιατί, άμα 

δεν σας αρέσει.. .εκπρόσωπός σας είναι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Το Προεδρείο... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν. Ο εκπρόσωπος είπε το εξής. Επειδή είναι... το σωματείο και 

δουλεύει το σωματείο να μειωθεί το νερό... 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Τα λέει μέσα... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : ...Και να πάνε τα λεφτά εκεί, εγώ είπε προσωπικά, μέσα στο Συμβούλιο, 

γιατί είπαμε πλειοψηφία, αυτό λέω... Λέει ο άνθρωπος ότι εγώ ψηφίζω παρών... ούτε ναι ούτε 

όχι, παρών...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μα δεν... προσωπική γνώμη... ζητήματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Για πολλοστή φορά... Κυρία Σαραντίδου... μη διακόπτετε. Αυτό τι 

εξυπηρετεί, για πείτε μου;... Κυρία Σαραντίδου... Για πολλοστή φορά... Παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Θέλω να πω το εξής. Κάπου αναφερθήκατε ότι ξέρετε με τις πλάτες μας 

που κάνουμε σαν Δημοτική Αρχή εφαρμόζουμε το Νόμο του Κράτους για προς της 

ιδιωτικοποιήσεις. Σας πληροφορώ ότι η μείωση... τίμιος. Οριακή. Για να υπάρχει η ΔΕΥΑΣ. 

Αυτά τα οποία προτείνει ο κ. Μηλίδης όπως θα αναπτύξει νομίζω και ο κ. Πρόεδρος... Λοιπόν. 

Το θέμα είναι η ΔΕΥΑΣ να γίνει ιδιωτική όταν θα έχει αρνητικό πρόσημο. Λοιπόν. Πριν 

φτάσουμε... πρόσημο, η μείωση αυτή είναι αρκετά καλή, λοιπόν... μετά από... λοιπόν... εμείς δεν 

είμαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης και κάνουμε... βήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος, εφόσον δεν καλύφθηκε... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, δεν καλύφθηκα, οπότε πρέπει να απαντήσω με κάτι. Κύριε Πρόεδρε, 

κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, καλύφθηκα από τον κ. Κατιρτζόγλου, αλλά προς... κάθε 

παρεξηγήσεως, όταν είπα για τα σχολεία και για κάθε έναν που έχει υποχρέωση να πληρώνει το 

νερό, εννοώ εφόσον υπάρχει απόφαση να πληρώνει. Αν παρθεί μία νέα απόφαση η οποία θα λέει 

παραδείγματος χάρη... εκκλησία, ο Δήμος, τα νηπιαγωγεία... να πληρώνουν νερό, είναι άλλη 

υπόθεση. Από την στιγμή που έχουμε απόφαση να πληρώνουμε νερό όλοι, όλα τα νομικά 

πρόσωπα, τότε ναι, να τα εισπράξουμε από όλους. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, ο κύριος Αραμπατζής. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Θα ξεκινήσω από το τέλος, επειδή, επειδή, βέβαια τα θέματα είναι πολλά, κ. 

Πρόεδρε, θα φροντίσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Στα σχολεία που αναφερθήκατε 

νομίζω δεν έγινε καμία αναφορά να κλείσουμε το νερό. Σε καμία περίπτωση. Απλώς ανέφερα 

ότι σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και 

μεθοδεύουμε τρόπο είσπραξης. Δεν νομίζω ότι οι Διευθυντές θέλανε ειδική ειδοποίηση. 

Γνωρίζανε τις υποχρεώσεις τους, είχανε δικό τους προϋπολογισμό, θα μπορούσανε... χρόνια που 

έχουνε μείνει κάποια υπόλοιπα να τακτοποιηθούν. ...Και τις ιδιαιτερότητες που έχουν αυτές οι 

εποχές, τις οικονομοπολιτικές αν θέλετε, προχωρούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεν 

εξαντλούμε ούτε την αυστηρότητά μας στα σχολεία. Τώρα. Θα απαντήσω και στην κα. 

Σαραντίδου. Θα συμφωνήσω ότι η αποθήκη πέρυσι οργανώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, 

μηχανογραφήθηκε, υπάρχει πλέον επικοινωνία μέσω διαδικτύου, πράγμα που στο παρελθόν δεν 

υπήρχε. Βέβαια, ήταν τακτοποιημένη, ήταν υπόδειγμα τακτοποίησης, το γνωρίζω επειδή 

προσωπικά αρκετές φορές... την ιδιότητα πλέον της κας. Σαραντίδου σαν υπάλληλος, αρκετές 

φορές συναντηθήκαμε, ειπώθηκαν διάφορα θέματα, έχετε άδικο, κ. Μηλίδη, να κατηγορείτε τη 

ΔΕΥΑΣ ότι δεν έχει οργανωμένη αποθήκη. Την είχε και την έχει ακόμη πιο οργανωμένη. Θα πω 

όμως κάτι, κα. Σαραντίδου. Είναι άδικο και από εσάς να ακούω ότι άδικα έγινε η προμήθεια των 

τεσσάρων αυτοκινήτων και συγκεκριμένα ήταν αυτοκίνητα μικρού κυβισμού, πετρελαιοκίνητα 

και με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης με ένα ελάχιστο κόστος για τη ΔΕΥΑ. Κατηγορηθήκαμε 

και από άλλους συναδέλφους στο παρελθόν, ότι ο Πρόεδρος θα κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο 

της ΔΕΥΑΣ και τα λοιπά. Το αφήνω και το περνάω ασχολίαστο. Τα αυτοκίνητα ήταν 

απαραίτητη προμήθεια. Διευρύνθηκε η ΔΕΥΑ και έχουνε πλέον είκοσι έξι χωριά. Υπήρχαν κάτι 

αυτοκίνητα παλαιωμένα, για την ασφάλεια και μόνο των εργαζομένων νομίζω ότι θα πρέπει να 

το σεβαστούμε αυτό, ότι δεν ρισκάραμε σε παλιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή 

κάποιος συνάδελφος είπε να χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκίνητα των πρώην Δήμων. Εικοσαετίας 

και πλέον και κάψιμο βενζίνης και... Δήμου, έπρεπε να παραχωρηθούν σε εμάς. Σε αθλία 

κατάσταση, ασυντήρητα. Μισοκατεστραμμένα. Για απόσυρση κοινώς. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο 

υδρομετρητής να ξεκινήσει να πάει στην Αναγέννηση με το μηχανάκι. Είναι επικίνδυνο, το 
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γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν μπορεί να πάει με τη βροχή ο υδραυλικός... να πάει στο... ή ακόμη και 

στην Ορεινή. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι αξίζει και νομίζω ότι είστε άδικη κιόλας να μας 

κατηγορείτε για την προμήθεια, όπως ήταν άδικο αυτό που κατηγορήθηκε ότι θα τα 

χρησιμοποιήσουν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται 

για τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μόνον αυτής. Θα πω κάτι άλλο. Είναι γεγονός ότι γίνανε 

σοβαρές μειώσεις στο τελευταίο τρίμηνο. Τελευταίο τετράμηνο, για να είμαι πιο ακριβοδίκαιος. 

10%, 15%. 10% στο ειδικό τέλος, σύνολο 35%. Ένα κοινωνικό τιμολόγιο, που δίνει τεράστιες 

δυνατότητες στους δημότες. Δεν έχει γίνει μείωση πανελλαδικά, πανελλαδικά το τονίζω, τέτοια 

μείωση. 1,8 έκανε στην Αθήνα. Καμία άλλη ΔΕΥΑ δεν προχώρησε, καμία άλλη ΔΕΥΑ δεν 

προχώρησε σε τέτοιο κοινωνικό τιμολόγιο, τέτοια διεύρυνση δεν την έκανε καμία ΔΕΥΑ μέχρι 

σήμερα. Άρα λοιπόν, εντάξει, μπορεί να μην αρέσει. Και καθόμαστε τώρα και αναλώνουμε το 

χρόνο μας εμείς το προτείναμε, εσείς. Εμείς δεν σταματήσαμε ποτέ, μα ποτέ, να μελετούμε με 

προσοχή τα δεδομένα. Και κρίνοντας την κατάλληλη στιγμή προχωρήσαμε στις μειώσεις, αρχές 

της χρονιάς, τέλος της πρώτης, προηγούμενης χρονιάς στο 10% και σε συνδυασμό λοιπόν με τη 

μείωση των μισθωτών και όχι μόνον, διότι οι μειώσεις από ότι γνωρίζω και από τις σημειώσεις 

που έχω, οι μειώσεις οι τελευταίες των εργαζομένων ήταν περί τις 410.000. Γνωρίζετε πόσο 

ήταν το κόστος της τιμολογιακής πολιτικής... μόνο για το 15%; 730.000. Τη διαφορά υπολογίστε 

την. Λοιπόν, δεν είναι από... είναι από τη χρήση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Πρόεδρε... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : ...Μπορώ να ολοκληρώσω αλλά είναι τόσα πολλά αυτά που έχουμε πει... 

Δεν μπορώ να απαντήσω... Και επιγραμματικά και συνοπτικά θα απαντήσω στον κ. Μηλίδη και 

στο συνάδελφο που θέσανε τα θέματα, ότι οι προτάσεις δυστυχώς που δέχτηκα από το 

συνδυασμό του κ. Μηλίδη δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. Αν προχωρήσουμε σε 

τέτοιου είδους μειώσεις που αναφέρει ο κ. Μηλίδης, διότι αναφέρθηκε ήτανε και η επόμενη 

εισήγηση το επόμενο θέμα το οποίο συζητήθηκε και είναι στη διάθεσή του τα στοιχεία από την 

Οικονομική Υπηρεσία διότι είναι υποχρέωση... να έχω τα στοιχεία, λοιπόν, σύμφωνα με τη δική 

μας πρόταση, η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ... κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπω σε 

λεπτομέρειες, γιατί μπορώ να απαντήσω όλα τα θέματα που έθεσε ο κ. Μηλίδης, αλλά θα μας 

πάρει λίγο χρόνο. Η τιμολογιακή πολιτική λοιπόν της ΔΕΥΑΣ. Εμφανίζει... με τη δική μας 

πρόταση το 15%. Εμφανίζει πλεόνασμα μεταξύ εσόδων-εξόδων της επιχείρησης της τάξης των 

115.237 μετά τη νέα μείωση της τιμολογιακής πολιτικής που προτείνουμε. Ό,τι ψήφισε το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόταση της τιμολογιακής πολιτικής του κ. Μηλίδη και του 

συνδυασμού του, εμφανίζει έλλειμμα σύμφωνα με την πρόταση, αν προχωρήσουμε, διότι θα 

προχωρήσουμε δεκαπέντε, είκοσι πέντε, τριάντα πέντε και σαράντα, πάμε στο 65% περίπου 

σύμφωνα με την πρότασή του. Δηλαδή θα καταρρεύσουν τα πάντα. Η πρόταση λοιπόν της 

τιμολογιακής πολιτικής του κ. Μηλίδη εμφανίζει έλλειμμα μεταξύ εσόδων-εξόδων της 

επιχείρησης της τάξεως των 2.097.000. Εάν προχωρήσουμε λοιπόν... ιδιωτικοποίηση... που 

αναφέρει ο κ. Μπόικος, θα διαλύσουμε, θα καταρρεύσουν τα πάντα. Δεν θα μπορέσουμε να 

πληρώσουμε τη μισθοδοσία, δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τα συνεχόμενα έργα και δεν 

είναι μόνο αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος μόνο στο Ιμαρέτ, είναι και αυτά που γίνονται στους 

πρώην Δήμους. Είναι και.. είναι στην περιοχή της Απαμείας και δεκάδες έργα, 5.070.000 

περίπου είναι τα έργα που θα γίνουν μέσα στο 2013. Και κλείνοντας, κ. Πρόεδρε, θα διαλύσουν 

και θα καθαρίσει η επιχείρηση. Αυτή που στήθηκε με τόσο κόπο εδώ και χρόνια και βρίσκεται 

σε ανοδική πορεία και βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή πορεία. Και κλείνοντας, δεν έχουμε το 

ακριβότερο νερό στην Ελλάδα. Και μάλιστα με τις τελευταίες μειώσεις που κάνουμε, ερχόμαστε 

πολύ χαμηλότερα. Το 2009 με επίσημα στοιχεία, σε σύνολο εβδομήντα ΔΕΥΑΣ, ήμασταν 

ακριβώς στη μέση, τριακοστοί πέμπτοι. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά και μην απομονώνουμε 

κάποια σημεία. Και για το πάγιο έχω να σας αναφέρω, είναι νομιμότατο και τα πάντα είναι 

νόμιμα όσο γίνεται. Λειτουργούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και... στην επιχείρηση. Ευχαριστώ 

πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, περνάμε στη δευτερολογία... των λαλησάντων, ο κ. Μηλίδης, ο 

Κατιρτζόγλου, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Μπόικος, αν χρειαστεί... ο κ. 

Μπόικος... αν χρειαστεί ο κ. Φωτιάδης, αν χρειαστεί ο κ. Σταυρόπουλος. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι τόσο σοβαρό θέμα και λυπάμαι που στην αίθουσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρία λεπτά ο χρόνος σας...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Απουσιάζει ο κ. Δήμαρχος... 

Δ.Σ. : Εδώ είναι ο Δήμαρχος... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Α, εδώ είναι. Γιατί προηγουμένως απουσίαζε και πολύ και μεγάλο μέρος της 

παράταξης του κ. Αγγελίδη, για ένα τόσο σοβαρό θέμα... Λοιπόν. Ξεκινάω με το τελευταίο που 

είπε ο κ. Αραμπατζής, για το έλλειμμα αυτό που λέω εγώ είναι τόσο μεγάλο το έλλειμμα, η 

παράταξή μας, είναι τόσο μεγάλο το έλλειμμα. Εδώ μέσα, πρέπει να πω... και κάποια πράγματα. 

Είπε το μέλος... κ. Χουρουζίδης ότι κατασπαταλάται χρήμα. Είπε η κα. Σαραντίδου ότι γίνεται 

κακή διαχείριση. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε οικονομικό έλεγχο στη διαχείριση 

όταν θα γίνουμε Δημοτική Αρχή. Να το ξέρετε ότι θα γίνει αυτό, για να δούμε πού είναι αυτά 

που αναφέρουν κάποιοι Σύμβουλοι εδώ μέσα. Εγώ λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν την 

κατασπατάληση που αναφέρθηκε από τα μέλη της ΔΕΥΑΣ. Τώρα, τα επενδυτικά έργα. Μπορώ 

λίγο να πάνε λίγο πίσω; Και εν πάση περιπτώσει για ποιά μιλάμε; Για το Ορφανοτροφείο; Τα 

έχουμε πει, που είχε υποχρέωση ο Δήμος να το κάνει; Γιατί η ΔΕΥΑΣ; Τι είναι η ΔΕΥΑΣ; 

Παντού και πάντοτε; Η ΔΕΥΑΣ είναι για να ανταποδίδει, να μετακυλύεται το όφελος προς τους 

πολίτες. Και τι κάνατε στους πρώην Δήμους; Γιατί... τι έχει γίνει; Λέτε συνέχεια θα κάνουμε 

εκεί υδατοδεξαμενές... Δεν είδα εγώ καμιά. Από ότι βλέπω το μόνο που ακούω είναι που έχουνε 

νερό... και... Στο τέλος, δεν άκουσα το Νόμο αν πέρασε μέσω του Νόμου 4071 όπως ορίζει από 

το ΔΣ και μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση για το πάγιο. Δεν πέρασε μια τέτοια 

απόφαση, εδώ είναι οι συνάδελφοι, ας το διαψεύσουν. Αν πέρασε κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Άρα δεν 

υπήρχε και εκεί επιχείρημα, ...τι λέτε. Και μια που μιλάμε για το νερό και αυτήν τη μείωση το 

15% το επαναλαμβάνω, επί του καταναλισκομένου νερού. Δεν μιλάω για... νερό... τίποτε 

απολύτως. Είναι πολύ λίγο και κανένας και θα το δείτε στα τιμολόγια, εμείς μιλάμε για όλα τα 

τιμολόγια συνολικά. Βρήκατε αυτό το πάγιο που... μαζί με το άλλο, τιμή εκκίνησης 20€. Το 

δεχτήκατε. Το βρήκατε. Σας λέω ότι βάση του Συνηγόρου του Πολίτη και της εγκυκλίου, είναι 

παράνομο. Δεν ήταν νόμιμο. Πρέπει να το... θέμα. Για αυτό και κάνουμε αυτήν την πρόταση. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι η πρότασή μας ήταν ρεαλιστική και ζητάω με το χέρι στην 

καρδιά να την ψηφίσουμε όλοι, να την υπερψηφίσουμε, ώστε να ανακουφίσουμε τους πολίτες. 

Κυρία Γραμματέα θα ήθελα να καταγραφεί η πρόταση όπως είπα προηγουμένως, δηλαδή, έτσι; 

Το 13,25 συν ΦΠΑ πάγιο να μειωθεί στο 5€, το 2,21 δεν υπάρχει κανένας λόγος ύπαρξης, είναι 

χαράτσι, να είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθεί, μείωση το 90% από τους... 

να γίνει στο 45% και βέβαια συμφωνούμε με τη... της εισήγησης για το κοινωνικό, τη διεύρυνση 

του κοινωνικού τιμολογίου όπως το λέει η εισήγηση συμφωνούμε. Όσο για το ακριβό νερό, 

έχουμε όλοι φίλους σε άλλες πόλεις, εγώ έχω τα παιδιά μου, νομίζω και άλλοι και Θεσσαλονίκη 

και αλλού, πληρώνουν πολύ λιγότερο, μα επιτέλους, σε ξερονήσι ζούμε; Σε κανένα 

απομονωμένο νησί και μας φέρνουν το νερό με τα καράβια; Σε ένα ωραίο υδροφόρο περιβάλλον 

ζούμε. Ευχαριστώ πολύ και σας παρακαλώ πολύ να ψηφίσετε τις προτάσεις για να 

ανακουφίσουμε τους πολίτες. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε έργα κανονικά, όπως τα... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι τώρα. 

Δ.Σ. : Μπορώ να απαντήσω στον κ. Μηλίδη ή να απαντήσω αργότερα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Παίρνω μια τροπή, από μια παρατήρηση του 

συναδέλφου, του κ. Σταυρόπουλου, προηγουμένως στην πρωτομιλία μας, ανέφερε συγκεκριμένα 

η ΔΕΥΑΣ θα γίνει ιδιωτική όταν υπάρξει αρνητικό πρόσημο. Εδώ, πρέπει να παρατηρήσουμε το 

εξής. Εννοούσε βέβαια οικονομικό προφανώς αρνητικό πρόσημο. Εδώ όμως συμβαίνει το 
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αντίθετο από μια άποψη. Για να ενδιαφερθεί ο ιδιώτης να αναλάβει μια πρώην δημόσια ή 

ιδιωτική υπηρεσία ή επιχείρηση, πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση αυτή να έχει εξυγιανθεί σε 

εισαγωγικά η λέξη. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Να έχει μειώσει τον αριθμό για τους μισθούς, 

εργαζομένους στο ελάχιστο, να έχει ελαχιστοποιήσει στο έπακρο τις εργασιακές σχέσεις και 

άλλα τέτοια. Τα ξέρουμε και τα ακούμε... Και όταν όλα αυτά εξασφαλιστούν, τότε ναι, θα 

ενδιαφερθεί ο ιδιώτης να την αναλάβει αυτήν την επιχείρηση, όταν του κοστίζει λίγο και θα έχει 

προοπτική κερδών. Έτσι; Και ξέρουμε τι συμβαίνει, είδαμε παντού όπου έγιναν στον κόσμο τα 

προηγούμενα είκοσι-τριάντα χρόνια ιδιωτικοποιήσεις, τι μεγάλος αγώνας γίνεται να τα πάρουν 

ξανά σε δημόσιο και δημοτικό έλεγχο. Τα νερά γιατί ο ιδιώτης εγκαταλείπει τα δίκτυα και 

διαλύονται τα πάντα. Εγώ σας λέω συνάδελφοι το εξής. Ζητήστε αυτά τα δύο κείμενα από τη 

διοίκηση της ΔΕΥΑ. Ποιά εννοώ; Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, Υπηρεσίας 

μάλλον, ΟΕΛΥ και το νέο Κανονισμό που διέπει το εργασιακό καθεστώς, αυτά που 

προτείνονται από τη Διοίκηση και από την Επιτροπή που τα επεξεργάστηκε. Λοιπόν, εμείς που 

το διαβάσαμε, ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται. Και δυστυχώς για αυτά τα 

ζητήματα μέχρι στιγμής, δεν έχει ανοίξει, δεν έχει ειπωθεί ούτε μια λέξη. Λες και δεν είναι αυτά 

ζητήματα. Λες και δεν είναι αυτά που θα διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΥΑ για τα 

επόμενα δέκα-δεκαπέντε χρόνια. Κινούνται προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης. Και 

υπάρχουν ακόμα και επισημάνσεις και του Διευθυντή, του Γενικού Διευθυντή, ότι με βάση τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα το νερό πρέπει να πάει και πάνω από 2€ το κυβικό μέτρο. Αυτά, αυτά εσείς 

τα έχετε δει; Έχετε ενδιαφερθεί να τα δείτε; Ή αφήνονται να λειτουργούν σαν εσωτερική 

αλληλογραφία και ξαφνικά θα παρουσιαστούν ξαφνικά μετά τις εκλογές παιδιά ωραία, κάναμε 

τις μειώσεις, κάναμε ό,τι μπορούμε, τώρα όμως δεν μπορούμε παραπάνω, πού θα πάμε; Ελάτε 

να μας σώσετε οι ιδιώτες. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γραμματέας. Ο κύριος... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κύριε Δήμαρχε, πράγματι, κ. Πρόεδρε της ΔΕΥΑΣ, το πρόβλημα μπορεί να 

προκύψει στη ΔΕΥΑ εάν συνεχίζετε αυτές τις αλόγιστες δαπάνες... των δύο τελευταίων ετών. 

Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα δύο χρόνια, έχουν γίνει αλόγιστες δαπάνες. Γιατί η ΔΕΥΑΣ 

καλέστηκε να πληρώσει 90.000€ μόνο για μελέτες για τη  μετεγκατάσταση. Η ΔΕΥΑΣ 

καλέστηκε να πληρώσει δεν ξέρω πόσο θα στοιχίσει, αλλά ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 

2.863.000 για 3.500 τετραγωνικά μέτρα, για σαράντα πέντε εργαζόμενους. Και αν 

εξακολουθείτε στη λογική των αλόγιστων αυτών δαπανών, να αγοράζουμε οκτώ αυτοκίνητα, 

όχι... μέσα σε τέσσερις μήνες, οκτώ αυτοκίνητα, όταν οκτώ αυτοκίνητα μέσα σε τέσσερις μήνες, 

όταν το προηγούμενο, τα προηγούμενα δέκα χρόνια, η ΔΕΥΑΣ προέβη στην αγορά μόνο ενός 

αυτοκινήτου. Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε τέσσερις μήνες, προβήκαμε στην αγορά 

οκτώ καινούργιων αυτοκινήτων. Και επειδή πραγματικά σας είπα στο τέλος της ομιλίας μου που 

την ενδιαφέρουν οι αριθμοί, από τη μείωση αυτή δεν πρόκειται για να καθησυχάσουν και τους 

Συμβούλους και τους συναδέλφους αλλά και τους Σερραίους πολίτες, από τη μείωση αυτή δεν 

πρόκειται να πάρει τίποτα η ΔΕΥΑΣ. Γιατί; Γιατί η μείωση των μισθών ήταν τέσσερα 

εννιακόσια και το 2013 δεν θα ξεπεράσει τα 2.400.000. Αντιλαμβάνεστε ότι προκύπτει ένα 

όφελος 2.500.000. Υπάρχει και ένα όφελος ακόμη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Καλούμαστε για τα επόμενα τρία χρόνια να πληρώνουμε μόνο τον τόκο και όχι τα χρεολύσια. 

Πρακτικά τι σημαίνει αυτό; Να πληρώνουμε αντί 920.000 να πληρώνουμε μόνον εκατόν 

ογδόντα. Προκύπτει ένα όφελος δηλαδή 720.000 περίπου ακόμη για το ταμείο της ΔΕΥΑΣ. Και 

υπάρχει και το δάνειο του ενός εκατομμυρίου, το οποίο κάναμε στην ιδιωτική τράπεζα και το 

οποίο στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο νομίζω ότι υπάρχει θέμα, για να εγκρίνουμε, τη 

σύναψη... το δάνειο δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε ότι προκύπτει όφελος μέσα στο 2013, 2.500.000 

από τη μισθοδοσία, 700.000 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και έχουμε και το 

δάνειο του 1.000.000. Πρόβλημα ρευστότητας στη ΔΕΥΑ για τα επόμενα χρόνια δεν υφίσταται. 

Εάν όμως η ΔΕΥΑ εξακολουθεί τη λογική το να πηγαίνει καθημερινά, ας με συγχωρήσουν οι 

συνδημότες μας στην αγορά και δεν μπαίνει να κωδικοποιήσει τη συλλογική... να κωδικοποιήσει 
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τα προϊόντα για να μπει στη λογική δημοπράτησης και αγοράς των προϊόντων, μπορεί να έχουμε 

προβλήματα στο μέλλον. Εάν μπω πάλι στη λογική αυτή, να πηγαίνουμε να ετοιμάζουμε ένα 

προπαγανδιστικό έντυπο το οποίο πληρώνει ο σερραϊκός λαός, το προπαγανδιστικό έντυπο 

πληρώνει ο σερραϊκός λαός και έχουμε τον εργαζόμενο αυτόν που... Τότε πραγματικά στο 

μέλλον μπορεί να προκύψει προβλήματα στη ΔΕΥΑ. Από τη μείωση αυτή, κοιτάζοντας τον 

κόσμο και σαν... στα μάτια, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα η ΔΕΥΑΣ. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Η κα. Σαραντίδου έχει το λόγο... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είχα σταματήσει την πρώτη φορά που μίλησα στις δαπάνες και οι δαπάνες 

δείχνουν τους στόχους που υπάρχουν για τη ΔΕΥΑΣ τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, το να 

αγοράσω ΙΧ σε μια υπηρεσία που έχει πεπαλαιωμένα εντελώς παλιά αυτοκίνητα τα οποία τα 

σπρώχνουμε για να πάρουν μπρος κάθε πρωί που μεταφέρουν συνεργεία, ειδικά ένα 

συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το έχουμε πάνω από τριάντα χρόνια, ακόμα όταν η υπηρεσία ήταν 

υπηρεσία του Δήμου, ήρθε στη ΔΕΥΑΣ και ξέρετε τι δουλειά βγάζει εκείνο το αυτοκίνητο; 

Αλλά με σπρώξιμο. Θα το σπρώξουμε, θα το ξεμπουκώσουμε, θα το κάνουμε. Τα ΙΧ λοιπόν τι 

χρησίμευαν; Θα σας πω εγώ τι χρησίμευαν. Από τη μια ναι, συμφωνώ, έπρεπε να δοθούν στους 

υδρομέτρες, όλους αυτούς που θα καταγράφουν, για τα έσοδα, το μυαλό μας πρώτα εκεί και όχι 

πώς θα εξυπηρετούμε και από την άλλη... όχι, γιατί κουνάτε, κ. Σταυρόπουλε, έτσι το χέρι σας;...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Σας παρακαλώ, κ. Σταυρόπουλε...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Όταν... όταν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ας αφήσουμε σας παρακαλώ τις διαφωνίες... Δεν ωφελούν κανέναν... Σας 

παρακαλώ... Θα απευθύνεστε στο Προεδρείο και δεν θα κάνουν οι υπόλοιποι σχόλια. Αν 

θέλουμε να έχουμε αυτοσεβασμό και να σεβόμαστε και τους ομιλητάς... Σας παρακαλώ πολύ. 

Σας παρακαλώ πολύ... Δεν χρειάζεται επανάληψη διακοπών...   

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Α, ήτανε... την εκδίκησή του...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν. Όταν έχω σαν στόχο μία επιχείρηση όπως είναι η ΔΕΥΑ η οποία 

είναι κοινωφελή σκοπού, προσφέρει στον κόσμο αγαθό, αυτό το αγαθό ξέρετε πώς είναι; Σαν 

αυτόν τον αέρα που αναπνέουμε, έτσι είναι και το νερό, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι σαν να μου 

λες σου χρεώνω τον αέρα για να το καταλάβουμε και να το τονίζω συνέχεια. Όταν έχουμε αυτό, 

όταν πρέπει η υπηρεσία αυτή να προσφέρει υπηρεσίες στους Σερραίους δημότες μέσα από τα 

έργα, μέσα από τα σπασίματα, μέσα από τις... αν έχω πρώτα σαν στόχο να μεταφέρεται το 

προσωπικό μου, να μεταφέρονται τα συνεργεία για την αποχέτευση, για την ύδρευση, να 

εξυπηρετώ, δεν παίρνω ΙΧ. Γιατί εγώ το είπα και όταν ήρθαν τα ΙΧ κάτω, γιατί δεν είχανε με τι 

να κουβαλήσουμε αμμοχάλικο να πάνε να βουλώσουνε κάτι τρύπες και λέω βάλτε τα επάνω στα 

πορτ μπαγκάζ των ΙΧ τα αμμοχάλικα. Έτσι είναι, βάζεις προτεραιότητες. Εκεί είναι οι αλόγιστες 

δαπάνες. Εκεί δεν είναι η σωστή διαχείριση. Βάζεις και λες ποιές είναι οι προτεραιότητες μου 

εδώ; Αλλά εμείς αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα. Όταν βάζεις τέτοιους στόχους, όταν κάνεις 

τέτοιες αγορές,... αυτό που λέει ο κ. Μπόικος, το συμπληρώνεις και με έναν Εσωτερικό 

Κανονισμό που λέει ότι η ΔΕΥΑ πρέπει να έχει το μάνατζερ και τον εποπτικό φορέα. Τι θα πει η 

ΔΕΥΑ να είναι μάνατζερ και εποπτικός φορέας; Η ΔΕΥΑ είναι μια επιχείρηση που πρέπει μια 

υπηρεσία, υπηρεσία, ούτε καν επιχείρηση δεν έπρεπε να είναι, μια υπηρεσία που προσφέρει 

οφέλη και διανέμει ένα φυσικό αγαθό στους Σερραίους δημότες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ το... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αυτό θα έπρεπε να καταλάβουμε, πρέπει άμεσα να καταργηθεί το 80%... 

κάνω κριτική στην πρότασή σας, θα συνεχίσω να κάνω κριτική, κ. Μηλίδη, στην πρότασή σας, 

το να καταργηθεί το 80%, ο Νόμος λέει καταργείται μόνο με Νόμο. Στην Ιστορία υπάρχουν και 

επαναστάσεις, υπάρχουνε και ανυπακοές προς αυτές τις κατευθύνσεις και δεν είναι μόνο με 

Νόμους. Είναι πολιτική απόφαση να καταργηθεί και το 80%, άλλοι Δήμαρχοι που το 

κατήργησαν ούτε στις φυλακές είναι, τους έχουν υψηλά στην εκτίμησή τους οι δημότες... γιατί 

είπαν ναι, εμείς δεν θέλουμε να χαρατσώνουμε και με αυτό το 80% τους δημότες μας. Πολιτική 
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απόφαση είναι και στην Ιστορία οι Νόμοι δεν καταργούνται μόνο με Νόμους, καταργούνται και 

με άλλους τρόπους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μίλησα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά την κα. Σαραντίδου, ο κ. Αναστασιάδης. Δύο λεπτά.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Ο χρόνος είναι πολύτιμος, κ. Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, τι να κάνουμε, κ. Αναστασιάδη, αυτός είναι ο χρόνος, τόσα χρόνια...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Να ξέρετε, ότι το πάγιο ήτανε παράνομο. Τον Απρίλιο του 2012 στο 

όργανο των ΔΕΥΑ όλης της Ελλάδος πήγε στον κ. Παπαδόπουλο και του είπε να το κάνουμε 

νόμιμο... Δεν είναι... ούτε ένα χρόνο... θα το ξέρετε δηλαδή... παράνομο... Όλος ο οργανισμός, ο 

μεγαλύτερος που είναι από... φτάνει... 20€¸ διότι αν βάλουμε και το... ενώ καταναλώνει 10€ 

νερό... ειδικά τέλη... δεν έχουμε...φτάνει... Η διαφορά δεν είναι δηλαδή το νερό αυτό καθαυτό, 

διότι η ΔΕΥΑ δεν παράγει νερό, το έχω πει εκατό φορές, διανέμει νερό. Είναι αγαθό, είναι ζωή. 

Οι λογικοί Έλληνες το νερό και τα ποτάμια τα είχαν θεοποιήσει. Ακούτε; Είχαν θεοποιήσει, 

δηλαδή... Εμείς εδώ σήμερα μετά από δύο χιλιάδες χρόνια, δηλαδή μπορούμε να διανέμουμε 

νερό και να πληρώνουμε πέντε ειδικούς φόρους; Για ποιόν λόγο, κ. Πρόεδρε; Δεν καταργούμε 

την εκμετάλλευση; Και κάτι άλλο. Ενώ έχουμε περίπου εννιά εκατομμύρια, αναφέρθηκε ο κ. 

Χουρουζίδης, διότι τον έχουμε βάλει σαν Αντιπολίτευση εκεί μέσα στη ΔΕΥΑ και ποτέ δεν μας 

είπε τίποτε. Δεν θελήσανε να βάλουνε εμένα, γιατί θα είχανε γίνει άλλα πράγματα εκεί μέσα. 

Θα... και εσείς, κ. Φωτιάδη, φταίτε. Δεχτήκατε να μπει ο κ. Χουρουζίδης, ενώ έπρεπε να πάω 

εγώ. Εγώ έπρεπε να πάω στη ΔΕΥΑΣ... που έχω και γνώση. Ακούτε; Ήτανε λάθος που τον 

βάλατε τον κ. Χουρουζίδη. ...Ο κ. Χουρουζίδης μετά από τρία χρόνια μας... τι γίνεται στη 

ΔΕΥΑΣ. Γνωστά είναι αυτά που γίνονται... 

Δ.Σ. : Είναι γνωστά γιατί σας τα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό... Θα τελειώσω... Πρέπει... τα ειδικά τέλη να τα 

καταργήσετε, αν δεν μπορείτε να τα ελαττώσετε. Διότι να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν 

άνθρωποι που δεν έχουν μεροκάματο. ...Κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα... Υπάρχουν άνθρωποι 

που δεν έχουνε μεροκάματο πλέον και πεινάνε. Το ειδικό τέλος το 80% βγήκε για δέκα χρόνια, 

πήγε τριάντα. Το... που έχετε για την αποχέτευση επίσης και αυτό είναι πολύ βάρβαρο, να το 

μειώσετε, εν πάση περιπτώσει, ενώ καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος για 5€ νερό αξία, πληρώνει 

60€... διαφορά. Έχει τεράστια έσοδα. Κόβουμε το νερό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε πολύ... Ο επόμενος, είναι ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ναι, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κλείστε το μικρόφωνό σας... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Αναφέρθηκε προηγουμένως ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ ότι θα υπάρξει 

2.000.000 λέει θα έχουμε έλλειμμα εάν εφαρμοστεί αυτό που σας λέμε, το οποίο να έχετε υπόψη 

σας ότι δεν σας το λέμε εμείς, η κοινωνία όλη το ζητάει. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, όχι 2.000.000, 

5.000.000 θα έχουμε έλλειμμα. Άμα συνεχίσετε να κάνετε την ίδια αλόγιστη διαχείριση της 

ΔΕΥΑΣ. Αν συνεχίσετε να φτιάχνετε φαραωνικά έργα τη στιγμή που οι κοινωνία έχει άλλες 

ανάγκες και άλλες απαιτήσεις. Και άλλες προτεραιότητες θα έπρεπε να ιεραρχήσετε. Λοιπόν. 

Ανάλογα με το πάπλωμα, απλώνουμε και τα πόδια. Αν κοντύνει το πάπλωμα, θα κοντύνουμε και 

τα πόδια. Απλά σε κάθε εποχή, πρέπει να βλέπουμε ποιές είναι οι ανάγκες και όχι, κ. 

Σταυρόπουλε;... Τις χειρονομίες σας και τις εκφράσεις σας εδώ πέρα που κάνατε προηγουμένως 

... Δημοτικό Συμβούλιο... κάνετε έργα. Τουλάχιστον θα ήθελα εγώ να τα κάνετε αυτά... Λοιπόν. 

Δεύτερον... Στο πάγιο... Είναι δυνητικό μετά την ισχύ του Νόμου του 2012, 4071. Δεν το... 

ακόμη. Ήταν παράνομο πιο μπροστά. Υπήρχε συγκεκριμένη εγκύκλιος, υπήρχε συγκεκριμένη 

γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη. Ακόμη και τώρα, όσο δεν φέρνετε θέμα για να 

υπάρξει επιβολή παγίου, ακόμη και τώρα έχω την εντύπωση ότι δεν είσαστε στα όρια της 

νομιμότητας. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή; Να μας κάνουν μηνυτήρια αναφορά για να 



45 

 

καταλάβουμε μερικά πράγματα; Φέρατε ποτέ θέμα για επιβολή παγίου ή για έγκριση της 

υφιστάμενης επιβολής παγίου; Δεν το κάνατε... Λοιπόν. Μία τελευταία πρόταση θα πω και για 

αναφερθώ και στο θέμα του 80% που αναφέρθηκε η κα. Σαραντίδου. Καταρχήν με φοβίζει το 

γεγονός, η άποψη που ειπώθηκε εδώ πέρα σε Συμβούλιο Δημοτικό, ότι υπάρχουν και άλλοι 

τρόποι λέει. Τι θα... θα πάρουμε τα όπλα και θα βγούμε στα βουνά; Αυτό...;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε σας παρακαλώ... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν. Εκείνο που λέμε εμείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...κα. Σαραντίδου... Δεν διέκοψα κανέναν... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Επαναλαμβάνει αυτά πού... κ. Πρόεδρε... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, εγώ κάνω κριτική σε μία... που εκφράστηκε... Και 

θα συνέχισα στο παρακάτω, αλλά αυτός επαναλαμβάνει αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ....Σας παρακαλώ... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ :  ...Τόση ώρα... Για να ολοκληρώσω, κ. Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω 

αυτό που έλεγα... η μόνη... η μόνη ρεαλιστική πρόταση που ακούστηκε εδώ πέρα για το τέλος 

του 80% είναι αυτή που... εμείς. Και αν είχατε την καλή διάθεση στο συγκεκριμένο ζήτημα και 

αν ήταν ειλικρινής η πρόθεσή σας το τέλος αυτό να μειωθεί ή να καταργηθεί, θα είχατε 

προσχωρήσει σε αυτό που σας λέγαμε τόσο καιρό. Ότι δηλαδή, να πάμε στα συλλογικά μας 

όργανα, ΠΕΔ, ΚΕΔΕ,... ΔΕΥΑ και να θέσουμε ζήτημα ότι όπως το πάγιο τέλος είναι δυνητικό, 

έτσι και το τέλος του 80% να καταστεί δυνητικό. Και ερχόμαστε μετά εδώ πέρα να το 

συζητήσουμε ξανά. Αυτό είναι το μόνο ρεαλιστικό που μπορεί να γίνει... Και μη λέμε εύκολα 

λαϊκισμούς. Και σε ό,τι αφορά και εσάς... τελευταία πρόταση, κ. Πρόεδρε, ειλικρινά. Λοιπόν. Τι 

άλλαξε, κ. Πρόεδρε; Σας είπα κάτι προηγουμένως, έκανα ένα σχόλιο, δεν πήρα κάποια 

απάντηση. Τότε μας λέγατε ότι είμαστε λέτε, θέλω να πιστεύω ότι δεν το γράψατε εσείς, αλλά 

εσείς το υπογράφετε. Γνήσιοι συνεχιστές του λαϊκισμού και λοιπά και λοιπά και λοιπά, εμείς 

που σας λέγαμε για τις μειώσεις. Εσείς; Που τότε λέγατε ότι δεν μπορεί να γίνουν μειώσεις; Και 

τώρα μετά από ένα μήνα, ούτε μετά από ένα μήνα, έρχεστε και κάνετε μειώσεις;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα παρακαλώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη, μιλήσατε, μισό... Δεν δικαιούστε, βάσει... Όλοι 

θα θέλουν μισό λεπτό. Κύριε Φωτιάδη.   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ένα λεπτό θέλω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο, βάσει Κανονισμού. Αν θέλετε ένα εσείς... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι... κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Ακούστηκαν πάρα πολλές 

απόψεις και σχεδόν... κάλυψη. Δεν χρειάζεται να μιλήσει κανείς και να πει κάτι το οποίο 

νομίζω... αυτονόητο. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι πρέπει, δεν υπάρχουν εδώ, νομίζω... και η μέρα 

είναι τέτοια, για, πολιτικοί εγωισμοί και εμμονές. Θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε, είναι 

καθολική η απαίτηση, σε μία μείωση του τιμολογίου 30%, καθότι προέκυψε ξεκάθαρα ότι όλο 

το στήσιμο του τιμολογίου πάσχει. Θέλετε στο έκτακτο ειδικό τέλος; Θέλετε σε όλα όσα 

αναπτύχθηκαν από την παράταξη του κ. Μηλίδη και από όλους τους συνάδελφους; Εγώ δεν θα 

μπω στη λογική ούτε να δώσω χαρακτηρισμούς, γιατί αυτή η λογική, η χρήση της λέξης περί 

λαϊκισμών έχει καταντήσει τραγική εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας προσπαθήσουμε να 

χρησιμοποιήσουμε άλλη έκφραση. Θέλω να πω λοιπόν ξεκάθαρα,... πολύ καλά η κα. 

Σαραντίδου, συμφωνούμε,... με τον αγορητή της παράταξής μου, επειδή... καλά... γνωρίζει. ΝΑ 

πάμε λοιπόν σε μία συμφωνημένη μείωση του τιμολογίου, να δούμε αυτήν την περιβόητη 

επανασύνδεση να την αφαιρέσουμε σχεδόν και να την τιμολογήσουμε, κ. Πρόεδρε, μόνο στο 

κόστος του πήγαινε και να ξανασυνδέσει ο υπάλληλός μας, όταν ένας δεν μπορεί να πληρώσει 
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το λογαριασμό δεν μπορεί να του λέμε δώσε μας 50€ να ξαναπάρεις νερό. Δεν θα 

επιχειρηματολογήσω για το τι είδους αγαθό είναι αυτό. Κύριε Πρόεδρε, δεν μας είπατε αν το 

δάνειο θα το πάρει η ΔΕΥΑ. Και με ποιούς όρους θα το πάρει. Διότι σας είδα στην τηλεόραση 

να πανηγυρίζετε, έτσι; Με ένα πανηγυρικό ύφος. Κανείς δεν σας είπε ποτέ ότι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο θα σας έκοβε αυτήν την πρόθεση. Το θέμα ήταν... αν εσείς δεν αισθανθήκατε ότι 

είχατε ένα ράπισμα σοβαρό όταν σας έκανε τόσες παρατηρήσεις. Και κάτι ακόμη. Γιατί 

στέλνετε στους Δήμους, στο δικό σας Δήμο, από εκεί που προέρχεστε, να πληρώσουν οι 

καταναλωτές, το έστειλε βέβαια ο Δήμος αυτό το τιμολόγιο, για κατανάλωση του 2010 και για 

κατανάλωση του 2011, όταν αυτή η κατανάλωση σωρεύτηκε και γράφηκε στα υδρόμετρα του 

2012 όταν αναλάβατε εσείς... 

Δ.Σ. : Κάνεις λάθος... Κάνεις λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Παρακαλώ... Εφόσον υπάρχει υδρόμετρο, από τότε που έγινε η τελευταία 

μέτρηση από τον όποιο υδρομετρητή, σωρεύτηκε η κατανάλωση. Εσείς το 2012 πήρατε 

σωρευμένη κατανάλωση και μάλιστα με το σπαστό πήρατε και περισσότερα λεφτά. Αφού 

πληρωθήκατε το 2012... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, λυπάμαι που σας διακόπτω, αλλά η τοποθέτηση αυτή σχετικά 

με την είσπραξη των χρημάτων 2010-2011, δεν είναι... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε γιατί το ανέφερα; Το ανέφερα, γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος της τιμολογιακής πολιτικής. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είναι ακριβώς... Προκύπτει... γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε σε άλλο θέμα... σας παρακαλώ... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αλλά εγώ ήθελα μια απάντηση, διότι είναι σωρευμένη κατανάλωση και 

προκύπτει γιατί έγινε αναφορά γιατί εξαιρέθηκαν οι οικισμοί και διότι εκεί υπήρξε και... Λοιπόν. 

Θεωρώ, κ. Δήμαρχε, ότι μία μείωση του 30% πρέπει να την πάρουμε όλοι ομόφωνα σήμερα και 

να κάνετε μία επιτροπή, έτσι αν θέλετε να πάμε σε λογικές χρέωσης, να χτενίσουμε το τιμολόγιο 

και όχι... ΔΕΥΑΣ και... να έχει αυτόν το συγκεκριμένο ρόλο τον οποίο και ο συστατικός Νόμος 

αλλά και η ανάγκη... Όσο δε για τις ερμηνείες, νομικός δεν είμαι αλλά ας αφήσουμε τις κορώνες 

γιατί μιλούμε για δραματική ερμηνεία του περίφημου έκτακτου τέλους του 80%. Και πάρα 

πολλά μπορούσαν να γίνουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ο κ. Σταυρόπουλος, δευτερολογία.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Απλά θέλω να απαντήσω στον κ. Μπόικο... Το θέμα είναι πολιτικό... 

Εντάξει δεν κατάλαβα, γιατί το θέμα είναι πολιτικό και ιδιωτικοποιούνται όλες οι δημόσιες... 

επιχειρήσεις οι οποίες είναι, έχουν παθητικό. Πάρε την Ολυμπιακή, όχι... και... από... τώρα... 

στην Αθήνα, τους σιδηροδρόμους, μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα, μέσα στο κλίμα αυτό είναι 

και όταν μία δημοτική ή δημόσια επιχείρηση είναι, έχει παθητικό, η πρώτη που την κυνηγάνε να 

την κάνουν, την ιδιωτικοποιούνε, είναι αυτή. Δεν έχει κέρδος. Το κέρδος δεν... μετά αλλά... Αν 

χρειαστείτε ας πούμε στοιχεία και θέλετε να τα ελέγξετε... μην περιμένετε να γίνετε Δημοτική 

Αρχή... Να ψάξετε, να τα βρείτε... Μπορεί να γίνει...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δικό μας θέμα είναι αυτό, κύριε... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : ...Μπορεί να γίνει...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι δικό μας θέμα αυτό, δεν είναι δικό σας θέμα.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Το είπατε, για αυτό το λέω. Μπορείτε και τώρα να κάνετε τον έλεγχο... 

Θέλω να πω... συγγνώμη, αντέδρασα έτσι γιατί τι είπε; Ότι αν είναι κοντό το πάπλωμα, κόβουμε 

τα πόδια... Δεν κόβουμε τα πόδια. Δεν ξέρω αν μεγαλώσουμε το πάπλωμα. Πόδια δεν κόβουμε 

όμως. Για αυτό αντέδρασα έτσι, συγγνώμη για την αντίδρασή μου. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Τα κάνετε όμως... τα κάνετε όμως... δεν παρεμβαίνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα τι λέτε, κ. Μηλίδη;... εκατό παρεμβολές έχω κάνει... πρόσωπό μου που 

λέτε... τον κ. Δήμαρχο... συνεχώς... συνεχώς... είστε... κάθε Δημοτικό Σύμβουλο... 
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ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : ...Κύριε Μηλίδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν καταλάβατε τίποτα από αυτά.... Εντάξει; Δεν καταλάβατε τίποτα... Ο 

Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ έχει το λόγο. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα σταθώ, επιτρέψτε μου, κ. Πρόεδρε, να σταθώ 

στο σχόλιο το τελευταίο, του κ. Φωτιάδη.      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σύντομος και περιεκτικός.  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Πραγματικά, πραγματικά, κ. Φωτιάδη, ο σερραϊκός λαός αγαπάει τη 

ΔΕΥΑΣ και τη στηρίζει και το δείχνει καθημερινά. Άλλωστε δεν έχει φτάσει τυχαία η ΔΕΥΑΣ 

να θεωρείται μία από τις πέντε καλύτερες πανελλαδικά. Το δείχνουν άλλωστε και τα στοιχεία, 

ανεξάρτητα αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν αντίθετοι άποψη, δικαίωμά τους βέβαια, αλλά επειδή 

πολλές φορές και τα νούμερα δείχνουν μια εικόνα και την πραγματική εικόνα, νομίζω ότι τα 

τελευταία χρόνια, τα δύο έστω... τα δύο τελευταία και στη χρήση αυτή τώρα που θα, στην 

επόμενη τη χρήση, είναι θετικά και μόνο θετικά. Είχανε χρόνια να εμφανιστούν θετικά 

αποτελέσματα στην επιχείρηση και νομίζω πρέπει να συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, ότι είναι 

θετικό, μας τιμά όλους και όχι μόνο τη σημερινή Δημοτική Αρχή, μας τιμά όλους μας που 

βρισκόμαστε σε αυτήν την πορεία. Τώρα όσον αφορά για τις καταναλώσεις, κ. Φωτιάδη, νομίζω 

ότι πρέπει να έχετε λανθασμένη ενημέρωση, διότι η καταγραφή έγινε για τη χρήση τη 

συγκεκριμένη, δεν την ωφελήθηκε η ΔΕΥΑ, έγινε καταγραφή για λογαριασμό του Δήμου. Ο 

Δήμος χρέωσε με εκείνες τις καταγραφές. Συνεργεία της ΔΕΥΑ καταγράψανε με δυσκολίες 

βέβαια, γιατί ήταν η πρώτη επαφή με τους πρώην Δήμους και έφτασε στο σημείο και ο Δήμος 

πλέον χρέωσε αυτές τις καταναλώσεις, ήτανε η πρώτη χρονιά που μετατέθηκε. Έτσι το γνωρίζω 

και επιτρέψτε μου ότι έτσι έχει το θέμα. Τώρα όσον αφορά το δάνειο, δεν νομίζω ότι είναι του 

παρόντος να σχολιαστεί, απλώς ενημερωτικά σας λέω ότι έχει εγκριθεί και προχωράει η 

διαδικασία. Δεν θέλω περισσότερο να σχολιάσω. Τέλος επανασύνδεσης δεν είναι 50€, είναι 

πολύ λιγότερο. Κύριε Μηλίδη. Έλεγχοι στη ΔΕΥΑ γίνονται, μέχρι τώρα... για διάφορα. Τώρα... 

αρχίζουν και έρχονται και άλλα, καταγγελίες για αλόγιστη χρήση, αδιαφανείς διαδικασίες, 

σπατάλες και τα λοιπά. Εγώ σας προκαλώ, επειδή γίνονται έλεγχοι και επειδή λειτουργούμε με 

κάθε νομιμότητα και διαφάνεια, σας προκαλώ άμεσα, δεν είναι ανάγκη να βγείτε Δήμαρχος για 

να κάνετε έλεγχο στη ΔΕΥΑΣ, ζητήσατε πάρα πολλές φορές στοιχεία. Δεν νομίζω ότι ήμασταν 

αρνητικοί. Θετικότατοι και νομίζω ενημερώνεστε με τον καλύτερο τρόπο από την πλευρά μας 

όποτε και όποτε ζητηθεί. Αλλά και παρόλα αυτά προκαλώ όποιον συνάδελφο έχει, γιατί γίνονται 

και δημόσια πλέον αυτές οι καταγγελίες, προχωρήστε, κ. Χουρουζίδη, προχωρήστε, κα. 

Σαραντίδου, πάτε στα αρμόδια... όργανα και καταγγείλτε μας.  

Δ.Σ. : Συγγνώμη, κύριε... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Τα πάντα...  Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ... Κύριε 

Χουρουζίδη... δημόσια... η Διοίκηση... σας προκαλώ, κ. συνάδελφε, να προχωρήσετε 

περισσότερο... αφήστε τα αυτά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χουρουζίδη... Θα με αναγκάσετε να διακόψω... Είναι δυνατόν;...  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : ...Κύριε Μηλίδη. Ειπώθηκε από την πλευρά σας και νομίζω το άκουσα 

σωστά και το κατέγραψα και το σημείωσα, ότι αν θα γίνετε, αν βγείτε και γίνετε Δημοτική 

Αρχή...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : ...γίνετε Δήμαρχος... κάντε την τώρα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι δικό μου θέμα πότε θα κάνω... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Όχι όταν προκαλείτε... Εγώ σας προκαλώ... σας προκαλώ... με διακόπτετε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, γιατί το κάνετε αυτό;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ΜΑ είπε δέκα φορές το όνομά μου, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και επειδή σας είπε το όνομά σας, πρέπει να διακόπτετε εσείς για να απαντάτε; 

Αυτό λέει ο Κανονισμός;... Ωραία, ευχαριστώ πολύ.  
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ωραία, επανέρχομαι, κύριοι συνάδελφοι και προκαλώ, οποιοσδήποτε από 

εδώ μέσα το Δημοτικό Συμβούλιο, από τους συναδέλφους έχει καταγγείλει δημόσια να 

προχωρήσει τις διαδικασίες. Τον καλώ και άμεσα, να ξεκινήσει και αύριο ακόμη. Εμείς το 

δηλώνω και το ξεκαθαρίζω δημόσια πλέον, ότι λειτουργούμε με υποδειγματικό τρόπο και δεν 

είναι τίποτα παράτυπο, τα πάντα είναι με αποφάσεις και τίποτα περισσότερο. Όσον αφορά τον 

περιοδικό έλεγχο να πω, ότι εκεί γίνεται πολύς λόγος, καταρχήν έχουμε υποχρέωση από το 

Νόμο να εκδίδουμε ένα έντυπο το χρόνο, όσοι είναι και οι πελάτες, αν θέλουμε, της ΔΕΥΑΣ, 

εμείς φροντίζουμε να υπάρχει ένα περιοδικό ποικίλης ύλης και να ενημερώνονται οι δημότες. 

Αν νομίζετε ότι είναι κάτι που γίνεται σπατάλη, είναι δικαίωμά σας βέβαια. Κυρία Σαραντίδου, 

αναφέρατε για τα αυτοκίνητα. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ου αγοραστήκανε ξαναεπανέρχομαι 

επειδή το θίξατε το θέμα, εξυπηρετούν κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Γνωρίζετε ότι 

υπάρχουν προβλήματα. Και αν θα χρειαστεί, όσο και να μας κατηγορήσουν, όσο και να μας 

κατηγορήσετε, αν χρειαστούν και αφού υπάρχουν οι σχετικές εισηγήσεις από τους αρμόδιους, 

θα προχωρήσουμε και στην προμήθεια νέων αυτοκινήτων, έχω υπόψη μου, ότι χρειάζεται 

φορτηγό, ότι χρειάζεται και άλλο αυτοκίνητο, θα ξαναέρθει στο Συμβούλιο και σύντομα. Όταν 

και εφόσον το επιτρέψουν και οι συνθήκες οι οικονομικές της επιχείρησης. Εξυπηρετούν λοιπόν 

συγκεκριμένες λειτουργίες και... διαφυλάξουμε και τους εργαζόμενους, τώρα αν... ότι θα 

πηγαίνει με το λεωφορείο ή θα πηγαίνει με το μηχανάκι στα απομακρυσμένα χωριά, εμείς δεν 

μας βρίσκει σύμφωνους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ. Κύριε Αναστασιάδη... Σας παρακαλώ...  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου. Τα αποτελέσματα της χρήσης, δυστυχώς για εσάς 

είναι θετικά για μία άλλη φορά. Το είχα πει και προηγουμένως. Όσον αφορά το πάγιο επειδή 

αναφερθήκατε σε μία Εγκύκλιο, εγώ θα σας αναφέρω ότι δεν έχω νομικές γνώσεις, η δουλειά 

μου είναι ηλεκτρονικός, η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η 16898/19-8-2010, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το Νόμο σε καμία περίπτωση. Μάλιστα η εν λόγω Εγκύκλιος δεν 

αναφέρεται καθόλου στην ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, στους Δήμους καθώς και επίσης στη ΔΕΗ και ΟΤΕ 

ως κοινωφελείς επιχειρήσεις. Που σε θέματα τιμολόγησης διέπονται από τους ίδιους Νόμους και 

διαδικασίες. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να δημιουργηθεί σύγχυση, η οποία αντιλήφθηκε και το 

ίδιο το Υπουργείο και προέβη σε διευκρινιστική παρέμβαση μέσω του Νόμου 4071/2012. 

Λοιπόν. Δεν μπορούνε να γίνουνε με τον τρόπο που ζητάτε οι μειώσεις, χωρίς να υπολογιστεί 

και το κόστος αυτών. Ο σκοπός μας είναι να λειτουργήσουμε, να λειτουργήσουν σωστά τα 

δίκτυα, να λειτουργήσουν σωστά το αποχετευτικό δίκτυο και σε αυτό ειλικρινά έχετε τη 

διαβεβαίωση και της Δημοτικής Αρχής αλλά και της διοίκησης της επιχείρησης ότι δεν κάνουμε 

απολύτως καμία έκπτωση. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος σε εσάς, κ. Δήμαρχε, για να ολοκληρωθεί το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, στο τελευταίο εξάμηνο, μετά τις 

μειώσεις στο τιμολόγιο του νερού κατά 10% στον πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούση, Δήμο 

Σκουτάρεως, πρώην Δήμο Σκουτάρεως, πρώην Δήμο Λευκώνα και στις πρώην Κοινότητες 

Ορεινής και Βροντού και κατά 25% μείωση των τιμολογίων του νερού στον παλιό Δήμο 

Σερρών, ο Δήμος Σερρών έχει ένα από τα φτηνότερα τιμολόγια νερού σε όλη την Ελλάδα. Αυτό 

είναι γεγονός, αυτές μάλιστα οι μεγάλες μειώσεις προκάλεσαν αίσθηση πανελληνίως, με 

αποτέλεσμα και το γνωρίζετε πολύ καλά, πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν αυτές τις 

πρωτοφανείς μειώσεις ως είδηση, που προκάλεσε το ενδιαφέρον σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτές 

τις μεγάλες μειώσεις, έρχεται να προστεθεί και η δεύτερη διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου, 

μέσα σε αυτό το τελευταίο εξάμηνο. Δεύτερη διεύρυνση κοινωνικού τιμολογίου σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες με αποτέλεσμα αυτοί οι συμπολίτες μας που πράγματι βρίσκονται σε δεινή 

οικονομική θέση, θα πληρώνουν ακόμα πιο φτηνό νερό. Και αυτή η διεύρυνση του κοινωνικού 

τιμολογίου μπορεί να αγκαλιάσει μέχρι και δέκα χιλιάδες συμπολίτες μας. Ήδη αυτήν την 

στιγμή αγκαλιάζει πέντε χιλιάδες συμπολίτες μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, η μείωση, οι μειώσεις 

αυτές, που αποφασίσαμε, οφείλονται ασφαλώς και στις μειώσεις των μισθών των υπαλλήλων 
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της ΔΕΥΑΣ, αλλά κυρίως οφείλονται στη συνετή και σφιχτή οικονομική διαχείριση που κάνει η 

Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ. Και θα σας το αποδείξω αυτό. ΜΕ έναν πολύ απλό τρόπο. Σε όλη την 

Ελλάδα, σε όλες τις ΔΕΥΑ, γίνανε μειώσεις μισθών. Υπάρχει κάποια ΔΕΥΑΣ σε όλη την 

Ελλάδα που έκανε τέτοιες μειώσεις; Καμία. Και δεν μπόρεσε να κάνει, ακριβώς; Διότι εμείς 

αυτήν την στιγμή είμαστε σε μία πάρα πολύ καλή τροχιά, με τη σφιχτή και συνετή οικονομική 

διαχείριση που ακολουθούμε, με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα οι ζημιές χρήσης που αναλάβαμε 

στο τέλος του 2010 της ΔΕΥΑΣ, οι ζημιές χρήσης όταν αναλάβαμε ήταν γύρω στα πεντέμισι 

εκατομμύρια ευρώ και τις κατεβάσαμε μόλις στα τρία εκατομμύρια ευρώ. Και ο στόχος μας 

είναι να τις εξαφανίσουμε. Και θα τις εξαφανίσουμε. Αν δεν τις εξαφανίσουμε, θα τις μειώσουμε 

κατά, θα τις μειώσουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν. Όχι μόνο αλόγιστες δαπάνες δεν γίνονται, 

αντιθέτως, γίνονται περικοπές δαπανών, ό,τι μπορούμε να περικόψουμε και όσο μπορούμε να 

νοικοκυρέψουμε και τα οικονομικά της ΔΕΥΑΣ, το κάνουμε και το πετυχαίνουμε. Από τις 

μειώσεις αυτές των τιμολογίων του νερού κατά 10% και κατά 25% συνολικά στον παλιό Δήμο 

Σερρών, λοιπόν, τι οφέλη προκύπτουν στους πολίτες; Με τη μείωση 10% των τιμολογίων στους 

πρώην Δήμους και στις Κοινότητες, επιστρέφουμε στην τσέπη των πολιτών 420.000€ το χρόνο. 

Με τη μείωση κατά 25% στον παλιό Δήμο Σερρών, επιστρέφουμε στις τσέπες των δημοτών 

720.000€ και με τη διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου άλλες 100-200.000€. Αυτά είναι 

τεράστια οφέλη και παράλληλα προσπαθούμε και επαναλαμβάνω, αυτό οφείλεται στη συνετή 

οικονομική διαχείριση της ΔΕΥΑΣ, προσπαθούμε με τα πλεονάσματα που έχει η ΔΕΥΑΣ λόγω 

τις σφιχτής οικονομικής διαχείρισης, όχι μόνο να μειώνουμε τα τιμολόγια του νερού και να 

επιστρέφουμε χρήματα στην τσέπη των πολιτών, αλλά να κάνουμε και έργα. Τώρα όσον αφορά 

το χρόνο που ανακοινώνουμε τις αποφάσεις μας, επιλέγουμε να ανακοινώσουμε τις αποφάσεις 

μας αφού προηγουμένως μελετήσουμε τα οικονομικά δεδομένα και εν συνεχεία με σύνεση και 

υπευθυνότητα ανακοινώναμε τις αποφάσεις μας, αποφάσεις οι οποίες έχουν σαν οδηγό το 

συμφέρον της ΔΕΥΑΣ και των δημοτών. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να πάρουμε μία 

βιαστική απόφαση, η οποία θα κάνει ζημιά στη ΔΕΥΑΣ. Ή στην οποία απόφαση δεν αντέχει η 

ΔΕΥΑΣ. Τώρα, όσον αφορά το αν έχει δικαίωμα μια Δημοτική Αρχή να ανακοινώνει τις 

προθέσεις της, μα για όνομα του Θεού, θα ξεχάσουμε το αλφάβητο της πολιτικής; Δεν έχει 

δικαίωμα δηλαδή ένας Δήμαρχος εξ ονόματος της παράταξής του να ανακοινώσει την πρόθεσή 

του; Δεν είπε αποφασίζω, είπε ανακοινώνουμε την πρόθεσή μας, εννοείται αυτό, έτσι; Για 

μειώσεις των τιμολογίων της ΔΕΥΑΣ. Αποφασίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο και εν συνεχεία το Δημοτικό Συμβούλιο. Το περιβόητο 80%, αυτό που κάποιοι εντός 

και εκτός αιθούσης με σκοπιμότητες, με σκοπιμότητες και το υπογραμμίζω αυτό, υποστηρίζουν, 

λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με τη νομιμότητα. Αυτό που υποστηρίζουν είναι παράνομο. Είναι 

ποινικό αδίκημα αν συμβεί. Δεν μπορούν να περάσουν τριάντα χρόνια και κανένας σε καμία 

εταιρία που δεν έχουν περάσει τριάντα χρόνια δεν καταργήθηκε το 80%. Ακόμα και σε αυτές 

που πέρασαν τα τριάντα χρόνια, δεν το κατήργησαν ολοκληρωτικά. Το ενσωμάτωσαν στην τιμή 

του νερού. Ψάξτε και θα βεβαιωθείτε για του λόγου το αληθές. Λοιπόν. Ιδιωτικοποίηση της 

ΔΕΥΑΣ. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, πώς προκύπτει αυτό. Σε καμιά περίπτωση δεν 

πρόκειται να γίνει ιδιωτικοποίηση της ΔΕΥΑΣ. Τώρα αν κάποιοι νομίζουν δίνοντας την 

υλοποίηση κάποιων έργων σε ιδιώτες, αν αυτό το θεωρούν ιδιωτικοποίηση, εδώ έχουμε 

διαφορετική αντίληψη. Έχουμε διαφορετική πολιτική φιλοσοφία. Όλα τα έργα και στο Δήμο, σε 

όλους τους Δήμους και στις ΔΕΥΑ, γίνονται, τα περισσότερα τουλάχιστον, γίνονται με ιδιώτες, 

με εργολαβίες. Αυτό τι σημαίνει; Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΥΑΣ; Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει 

τέτοιο θέμα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα και ειλικρινά δεν πρόκειται να ξαναασχοληθούμε και να 

απαντήσουμε πάνω σε ένα θέμα που δεν υφίσταται. Δηλαδή κουράζει. Είμαι βέβαιος ότι αν 

λέγαμε μειώνουμε τα τιμολόγια 50%, θα λέγατε 80%. Και αν λέγαμε 80%, θα λέγατε τζάμπα 

νερό. Αυτό είναι σίγουρο, με την τακτική που ακολουθείτε. Όσον αφορά το έντυπο, θα πρέπει 

να χαίρεστε που βγαίνει αυτό το έντυπο. Έντυπο η ΔΕΥΑΣ έβγαζε και παλιότερα. Και δεν 

φέρατε ποτέ αντιρρήσεις σε αυτό. Η ΔΕΥΑΣ έβγαζε έντυπο και παλαιότερα. Και είχε και 
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δημοσιογράφο. Καλά έκανε. Ποτέ δεν είπαμε τίποτα. Οι περισσότεροι Δήμοι, όχι μόνο οι ΔΕΥΑ 

που υποχρεούνται και από το Νόμο, όλες οι ΔΕΥΑ έχουν έντυπα. Αλλά εδώ υπάρχουν και 

Δήμοι που έχουν έντυπα και τα στέλνουν σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Δήμους της 

Ελλάδας. Θα σας πω το παράδειγμα του Δήμου Συκεών. Μας στέλνει το έντυπό του, το στέλνει 

σε όλους τους Δήμους... και στους Δημοτικούς Συμβούλους. Λοιπόν και κλείνω με αυτό που θα 

πω. Υπάρχει μία, κοιτάξτε, ακολουθείτε μία τακτική, ο,τιδήποτε θετικό κάνει η Δημοτική Αρχή, 

προσπαθείτε να το μετατρέψετε σε αρνητικό. Μάταια όμως, διότι πάντα το καλό και το δίκαιο 

νικάει και οι πολίτες έχουν νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία, όπως 

ακριβώς έχει διατυπωθεί η εισήγηση... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Συγκεκριμένη πρόταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς έχετε την πρότασή σας, βεβαίως. Την πρόταση της παράταξης του 

Αντιπροέδρου, κ. Γαλάνη, εισήγηση της Υπηρεσίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΔΕΥΑΣ. Ναι ο κ. Γαλάνης, ναι ο κ. Μυστακίδης, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Δούκας, ναι 

ο κ. Νιζάμης, ναι ο κ. Στεργίου, ο κ. Μοσχολιός όπως και η παράταξή του την... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πρότασή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Την πρότασή σας, η κα. Σαραντίδου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι στη μείωση του νερού αλλά με όλα αυτά που αναφέραμε για κατάργηση 

του 80%, της επανασύνδεσης και όλα τα υπόλοιπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Η... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Την πρότασή μου, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την πρότασή του ο κ. Αναστασιάδης. Η παράταξη του κ. Φωτιάδη;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η δική μας πρόταση, όπως την καταθέσαμε στο δημόσιο διάλογο... 30% μείωση 

δηλαδή. 30% μείωση τιμολογίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, συν να καταργηθεί το τέλος συντήρησης υδρομέτρου και το κόστος 

επανασύνδεσης ή να καταργηθεί ή να μειωθεί δραστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κύριος... ναι, ναι, ναι, ναι, ο Γραμματέας την πρόταση της παράταξης 

και ο Πρόεδρος ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 199/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 58/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

«Τροποποίηση και αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ χρήσης 2013». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο επόμενο θέμα, το δωδέκατο, έγκριση της υπ' αριθμ. 58/2013 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών με 

θέμα τροποποίηση και αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ χρήσης 2013. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε ερωτήσεις;... Παρακαλώ τον κ. Δήμου να κάνει την εισήγησή του με δύο 

λόγια και ή κατευθείαν θέτετε ερωτήσεις. Ποιός θέλει να ρωτήσει;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να κάνει την εισήγηση, κ. Πρόεδρε, αυτό είναι το λογικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την εισήγηση, κύριε... απαιτείται η εισήγηση.  

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Επειδή ο προϋπολογισμός 

είχε συσταθεί το μήνα Νοέμβριο και εκεί υπήρχε ένα υπόλοιπο 12.000€ ενώ στις 31/12 στη λήξη 

της χρονιάς το αποθεματικό μας ήταν 39.800, για το λόγο αυτό η διαφορά των είκοσι επτά που 

προκύπτει εκεί μεταφέρεται στο αποθεματικό και επίσης δεν είχαν προβλεφθεί στον 
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προϋπολογισμό τα έσοδα τα οποία θα είχαμε από προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε βασικές 

δεξιότητες... και καθώς από το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ. Ογδόντα και εξήντα, 

140.000€. Ένα, μία... που κάναμε επίσης στα έσοδα... τα οποία είχαν προϋπολογιστεί με το ποσό 

των 132.000€, αυτό το ποσό αφορούσε τη χρήση του 2012 γιατί στη χρήση του 2013 είχαμε 

αύξηση στον αριθμό των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα προγράμματά μας, συν 188.000€ 

δηλαδή στο σύνολο 320.000 από 132.000€. Και προσπαθήσαμε και βάσει και σε κάποιους 

κωδικούς να φορτώσουμε κάποια έξοδα τα οποία προκύψαν κάποιες ανάγκες, είτε από 

δικαστικές αποφάσεις και κάποια άλλα έκτακτα έσοδα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Ο κ. Νιζάμης και άλλος κανείς. Παρακαλώ.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα που έχει να κάνει σύμφωνα με την εισήγηση εδώ ότι 

ως προς το σκέλος της αναμόρφωσης των εσόδων ποσού 140.000€ το οποίο προέρχεται από 

προγράμματα κατάρτισης, Περιφερειακό Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ και κατανείμεται στις αντίστοιχες 

δαπάνες. Εάν, το ερώτημα, εάν μπορούμε αυτά τα χρήματα, 140.000€ να κατανεμηθούν στις 

αντίστοιχες δαπάνες. Παράδειγμα. Μπορούν από αυτά τα προγράμματα να πληρωθούν οι 

αιρετοί άρχοντες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Πρόεδρε. 

ΔΗΜΟΥ : Έχουν προϋπολογιστεί, από τα 140.000€, κ. Πρόεδρε, αν γυρίσετε στη σελίδα 

τέσσερα, αφορά τα 140.000€, έχουν πάει σε αμοιβές και ο,τιδήποτε έξοδα υπάρχουν, για το 

πρόγραμμα. Τα χρήματα τα οποία αναφέρεται ο κ. Νιζάμης, αφορούνε τα έσοδα τα οποία 

έχουμε από... και μπορούνε σε μία επιχείρηση να πληρώνουμε κωδικούς, διότι είναι έσοδα όλα 

επιχείρησης. Και να πω τούτο. Εμείς έχουμε πληρώσει, να θυμίσω, 29 Μαρτίου, όλους τους 

εργαζόμενους των υποδομών μας, βοήθεια στο σπίτι και ΚΔΑΠ, το μισθό του Μαρτίου. Ξέρετε 

τι σημαίνει αυτό; Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από το 2001 που λειτουργεί... δομές του Δήμου 

Σερρών. Ο μοναδικός Δήμος που έχει πληρώσει μισθοδοσία Μαρτίου είναι εμείς. Ο Δήμος 

Σερρών. Να θυμίσω δε και κάποιους που δεν γνωρίζουνε και λογικό να μην γνωρίζουνε, ότι τα 

χρήματα που έχουμε βάλει από ιδίους πόρους ανέρχονται στο ποσό των 650.000€. Αυτά 

αναμένονται να έρθουν στην επιχείρηση και ήδη ένα μέρος που έχει έρθει πάει στους 

προμηθευτές για να τελειώνουμε και με αυτά. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γάτσιος και ουδείς άλλος. 

Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εν πάση περιπτώσει, δεν απαντήθηκε η ερώτηση του κ. Νιζάμη από ότι 

κατάλαβα... εμείς, κ. Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, επειδή έχουμε ενστάσεις και επιφυλάξεις ως προς τη 

χρηστή διοίκηση και διαχείριση γενικώς της ΚΕΔΗΣ και κάποια στιγμή θα φέρουμε θέμα, δεν 

ψηφίζουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ακριβώς επειδή έχουμε ενστάσεις και 

πολλές επιφυλάξεις ως προς τη χρηστή διοίκηση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Μία παρατήρηση έχω μόνο, κ. Πρόεδρε, να πω. Ένα τεράστιο ποσό για να δείτε τη 

λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης το οποίο το είχαμε επισημάνει και όταν ήρθε ο 

πρώτος προϋπολογισμός της ΚΕΔΗΣ, ένα τεράστιο ποσό πάνω από 300.000€, δεν προβλέφθηκε 

στον προϋπολογισμό. Κάτι το οποίο δεν ήταν έκτακτο, ήταν τακτικά έσοδα, αυτά τα οποία 

ξέραμε ότι θα έρθουν. Κατά τα λοιπά, τα ψηφίσαμε και στην ΚΕΔΗΣ, τα ψηφίζουμε και τώρα.  

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτάκι αν μου επιτρέπετε, να απαντήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, βεβαίως... 

ΔΗΜΟΥ : Να απαντήσω στον κ. Μηλίδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Έχετε δικαίωμα... 

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Μηλίδη... αν γνωρίζουμε πρόσθεση εδώ μέσα και δούμε στη σελίδα τέσσερα 

και πέντε, το ποσό το οποίο βγαίνει και κατανέμεται, είναι 142.000€. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν ξέρω, κ. Πρόεδρε, εδώ... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη, σας παρακαλώ. Όποιος θέλει να δευτερολογήσει από τους 

προλαλήσαντες.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για μισό λεπτό μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν κατάλαβα τον υπαινιγμό. Εγώ είπα ότι υπάρχουν επιφυλάξεις και ενστάσεις 

εδώ και πάρα πολύ καιρό για τη διοίκηση. Και είπα ότι... διότι... διαμαρτυρία... Και λέει δεν 

απαντήθηκαν. Αυτό είπα εγώ. Αυτό σχολίασα. Αλλά ο λόγος που δεν ψηφίζουμε είναι αυτό... 

Έχουμε ενστάσεις και επιφυλάξεις. Και κάποια στιγμή θα δούμε αυτές οι επιφυλάξεις πώς...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ό,τι η παράταξη. Όχι 

δηλαδή. Ναι ο κ. Γαλάνης. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο κ. Νιζάμης όχι. Ο κ. Στεργίου ναι. Όχι η 

παράταξη του κ. Μηλίδη. Ο κ. Αναστασιάδης... όχι. Η παράταξη του κ. Φωτιάδη ναι, ο κύριος... 

όχι ο κ. Μπόικος, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 200/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Ενημέρωση επί των 1, 2, 3 και 4/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.                            
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο επόμενο θέμα, το δέκατο τρίτο, ενημέρωση επί των 1, 2, 3 και 4/2013 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ. Η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ, 

κυρία Μπιτζίδου θα έχει σε λίγο το λόγο, είναι παρών και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του 

ΔΗΠΕΘΕ, ο κ. Παναγιώτης Μέντης, ο οποίος μετά αν θέλει και ο κ. Φωτιάδης επειδή το ζήτησε 

ας τον ειδοποιήσει κάποιος να έρθει μέσα, θα αναφερθεί στο έργο που επιτελείται στο ΔΗΠΕΘΕ 

Σερρών. Λοιπόν. Υπάρχει κάποιος επί του θέματος;... Βεβαίως, κα. Μπιτζίδου, έχετε το λόγο. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Λοιπόν, ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, επί των αποφάσεων προς 

ενημέρωση αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι και αν όχι, να περάσουμε στον κ. Μέντη για να σας 

κάνει μία διεξοδική ενημέρωση σχετικά με την πορεία και την και τα έργα και το έργο του 

ΔΗΠΕΘΕ και φυσικά αφού ζητήθηκε από την Αντιπολίτευση, να απαντήσει και να ξεπεράσει 

ό,τι...  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

Δ.Σ. : Ήθελα να ρωτήσω, αν κάποια στιγμή οι αποφάσεις αυτές του ΔΗΠΕΘΕ πρέπει να έρθουν 

και σαν έγκριση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο σαν ενημέρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι προβλέπει ο Νόμος... 

Δ.Σ. : Από τη στιγμή που επιχορηγούνται από χρήματα του Δήμου, δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή 

να εγκρίνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουνε κάποια θέματα τα οποία έρχονται προς ενημέρωση και κάποια 

θέματα που έρχονται προς έγκριση. Έτσι;  

Δ.Σ. : Ευχαριστώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Πληρώνουμε εκατομμύρια... έχει βγει καμία αυτή... κανένα έργο, καμιά 

προκοπή; Μόνο... είναι ντροπή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... είστε πολλά χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος, το ΔΗΠΕΘΕ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Όχι, ποτέ δεν έκανε τίποτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Έχει ανεβάσει τον πολιτισμό της πόλης των Σερρών σε πολύ υψηλό επίπεδο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ποιό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πάρα πολύ... 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Είναι πολιτισμός;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Ποιό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Σας μιλάει ο πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος της πόλης των Σερρών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Αναστασιάδη μην με αναγκάζετε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Τι να σας αναγκάσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να σας ανακαλέσω στην τάξη... Συμπεριφορά σας παρακαλώ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Ντροπή. Πληρώνουμε χιλιάδες ευρώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Συνεχίστε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πάρα πολύ... Παρακαλώ, τον κ. Μέντη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μια στιγμή λίγο, μια στιγμή. Ο κ. Μέντης κλήθηκε εδώ, μετά από αίτημα του κ. 

Φωτιάδη. Ζήτησε όταν θα έχουμε θέματα για το θέατρο, να καλέσουμε και τον κ. Μέντη για να 

υποβάλετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Είναι στη διάθεσή σας ο κ. Καλλιτεχνικός Διευθυντής για να 

απαντήσει στα διάφορα ερωτήματά σας.  

ΜΕΝΤΗΣ : Να ξεκινήσω, μπορώ να μιλήσω;... Να σας πω καλησπέρα εν πρώτοις και να σας 

πω ότι λέγομαι Παναγιώτης Μέντης, είμαι Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, η 

ιδιότητά μου είναι ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας, στο θέατρο εργάζομαι εδώ και σαράντα 

δύο χρόνια, από το 1976, με όση εμπειρία κουβαλάω και με όσες γνώσεις, ήρθα να υπηρετήσω 

πραγματικά με πολλή αγάπη αυτόν το θεσμό. Νομίζω ότι το θέατρο έχει να κάνει πάρα πολύ, 

έχει πολύ στενή σχέση με την Εκκλησία σε ό,τι αφορά τη θρησκεία μας αλλά και με την 

Εκκλησία σε ό,τι αφορά την Εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή τα πολιτικά πράγματα. Γιατί; Ο 

θεατής που παρακολουθεί θέατρο και δη οι νέοι άνθρωποι που παρακολουθούν θέατρο, μπορούν 

να αποκτήσουνε την ευχέρεια να σκέφτονται, να εκφράζονται, να θέτουν ερωτήματα και να 

ζητούν απαντήσεις. Για τους... συγγραφείς, από τον πρώτο εμπνευστή του θεάτρου, τον Θέσπη, 

που στάθηκε απέναντι στην Πολιτεία και μίλησε, μίλησε για αυτόν το λόγο, για να τεθούν 

θέματα προς επίλυση. Λοιπόν, νομίζω ότι το θέατρο είναι βαθειά πολιτική πράξη και επειδή το 

έχω υπερασπιστεί και το έχω δουλέψει όπως σας είπα σαράντα δύο χρόνια, στην πορεία μου έχω 

γνωρίσει πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, έχω βραβευτεί τέσσερεις φορές, σαν συγγραφέας, 

δύο φορές από το Υπουργείο Πολιτισμού, μία φορά και δύο φορές από το Ίδρυμα Ωνάση. 

Βραβεία μου έχει δώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Στεφανόπουλος, ο Πρόεδρος της 

Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, έχω τιμηθεί και έχω... και έχω δώσει στο θέατρο στο τέλος της 

καριέρας μου αν θέλετε, είναι να βγω στη σύνταξη, είμαι εξήντα χρονών και όταν τελειώσει η 

θητεία μου, μετά από ενάμιση χρόνο, γιατί δεν ήρθα για να κατσικωθώ, δεν ήρθα για να γίνω 

μόνιμος εδώ, στο τέλος της θητείας μου θα καταθέσω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Και είμαι 

ευτυχισμένος που μου δίνεται η δυνατότητα, σαν Διευθυντής θεάτρου, να καταθέσω ένα 

πρόγραμμα και να προτείνω σε μία πόλη θέματα, γιατί το πρόγραμμα που καταρτίσαμε εδώ και 

δύο χρόνια είναι αρκετά πλούσιο. Ήρθα και βρήκα ένα θέατρο κλειστό. Η πρώτη επαφή που 

είχα με τους... λειτουργούσε περισσότερο σαν μουσική στέγη. Η πρώτη μου επαφή που γνώρισα 

εδώ... με τους δημοσιογράφους, την πρώτη συνέντευξη, συγγνώμη που είμαι λίγο συγκινημένος 

και έτσι φορτισμένος, ήταν ότι οι άνθρωποι της πόλης δεν αγαπούσαν το θέατρο. Το μισούσαν. 

Οι δημοσιογράφοι είχαν σνομπαριστεί άγρια από προηγούμενες διοικήσεις. Κατάφερα και το 

λέω με το χέρι στην καρδιά, κατάφερα να αγαπά η πόλη το θέατρο. Με μια σειρά περίπου δέκα 

παραστάσεων πέρυσι, με τέσσερις δικές μας παραγωγές, γιατί πιστεύω ότι το Δημοτικό Θέατρο 

πρέπει να λειτουργεί εδώ στην πόλη και οι ηθοποιοί που παίζουν πρέπει να κάνουν πρόβες εδώ, 

τα χρήματα που παίρνουν πρέπει να αφήνονται στην πόλη και να μην πηγαίνουν στην Αθήνα, 

πέρυσι λοιπόν κάναμε γύρω στις δέκα παραστάσεις, φέτος που είμαι εντελώς εδώ γιατί πέρυσι 

είχα και εργαζόμουν στο θέατρο στην Αθήνα, δεν ήρθα άνεργος, ήρθα έχοντας δουλειές. 

Λοιπόν. Και σήμερα αυτό το διάστημα που μιλάμε στην τηλεόραση παίζεται δική μου δουλειά 
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και πολύ σημαντική. Το... και μόνος. Με το Μιχαλακόπουλο. Και είναι μία δουλειά που για 

πρώτη φορά έφερε τη ΝΕΤ στις τριάντα καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, στο... που γίνεται στο 

Βερολίνο... Για πρώτη φορά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ας συστηθούμε. Είναι μια ευκαιρία 

να συστηθούμε, γιατί σας άκουγα τρεισήμισι ώρες έτσι να πω και εγώ τον καημό μου. Λοιπόν. 

Φέτος κάναμε δεκαεννιά δουλειές. Και φέτος κάναμε αν δείτε τα πρακτικά, πάρα πολλές 

δουλειές με θυσία προσωπική. Και των καλλιτεχνών και θυσία οικονομική, γιατί οι άνθρωποι 

ήρθαν και δουλέψαν σχεδόν τσάμπα. Και των εργαζομένων, όλου του θεάτρου. Ανοιχτήκαμε σε 

φορείς. Είπαμε ότι το θέατρο πρέπει να είναι ανοιχτό. Να μπορεί να παρουσιάσει τη δουλειά του 

και το χορευτικό συγκρότημα και ο πολιτιστικός σύλλογος και το σχολείο και τα ΤΕΙ και όλοι. 

Πιστεύω σε έναν ανοιχτό χώρο, σε ένα ανοιχτό θέατρο. Και αυτό υλοποιήθηκε. Συγγνώμη που 

σας πήρα φόρα, είμαι λίγο πολυλογάς και έτσι μιλώ γρήγορα αλλά θα ήθελα λίγο να 

γνωριστούμε. Με κάποιους από εδώ έχω γνωριστεί. Γιατί ήρθαν και είδαν... παραστάσεις. Με 

αρκετούς από εδώ δεν έχουμε γνωριστεί. Και μάλιστα σε μια συνέντευξη στην τηλεόραση είπα 

παρακαλώ θερμά την Αντιπολίτευση, παρακαλώ θερμά τις διαφορετικές απόψεις, να έρθουν και 

να δούνε πρώτα το έργο μας, πρώτα τη δουλειά μας και μετά να μας κρίνουν κιόλας για το 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που παράγουμε μέσα εκεί. Λοιπόν. Πολλά είπα, ας κάνουμε διάλογο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε... 

Δ.Σ. : ...Εγώ ήθελα να πω... να πει, γιατί δεν είπε τίποτα για τον εαυτό του, πού δούλεψε, πού... 

όχι, όχι, δεν είπε... Κρατικό Θέατρο δεν έχει πει... 

ΜΕΝΤΗΣ : Κοιτάξτε... τις δουλειές μου. Εγώ ξεκίνησα στο θέατρο σαν ηθοποιός, με την Αλίκη 

Βουγιουκλάκη. Στο θίασο της Αλίκης Βουγιουκλάκη δούλεψα οκτώ χρόνια. Μετά 

συνεργάστηκα για άλλα επτά χρόνια με τον Θύμιο τον Καρακατσάνη. Δούλεψα με το Κρατικό 

Θέατρο Βορείου Ελλάδος, δούλεψα και μάλιστα εδώ στις Σέρρες, όταν ήταν το κλιμάκιο του... 

της Ανατολικής Μακεδονίας, δύο χρόνια δούλεψα εδώ στις Σέρρες σαν ηθοποιός. Λοιπόν. Στη 

συνέχεια δούλεψα, σαν ηθοποιός μάλιστα και στο πρώτο ΔΗΠΕΘΕ εδώ στις Σέρρες. ΜΕ τον 

Παπαβασιλείου τον Βασίλη, κάναμε τον θρίαμβο του έρωτα και ήμουν ο ζεν πρεμιέ τότε, ήμουν 

νέος. Έκανα το νέο παλληκάρι. Ήταν συμπρωταγωνίστριά μου η Πέμη Ζούνη. Μετά, σαν 

συγγραφέας να σας πω. Οι δουλειές μου παρουσιάστηκαν στο Θέατρο Τέχνης, στο Εθνικό 

Θέατρο, στο Κρατικό Βορείου Ελλάδος, στο Θέατρο Στοά, ένα από τα ιστορικά θέατρα της 

Αθήνας, σε όλα τα ΔΗΠΕΘΕ σχεδόν έχουν... έργα μου, ε, τι άλλο να πω; Ας μην 

περιαυτολογήσω άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε... ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μηλίδης. Άλλος; Μισό λεπτάκι, κ. Μηλίδη. Ο κ. Φωτιάδης.  

ΜΕΝΤΗΣ : Σας πήρα λίγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν πειράζει, ήτανε μία πρώτη επαφή με το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πολύ καλά κάνατε και ήρθατε, κ. Μέντη και νομίζω ότι αυτό έπρεπε να γίνει εδώ 

και καιρό, από την έναρξη του ρεπερτορίου... 

ΜΕΝΤΗΣ : Το ήθελα αυτό αλλά δεν γινότανε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν έγινε. Γιατί δεν γινότανε;  

ΜΕΝΤΗΣ : Γιατί δεν με καλέσατε... ΜΕ τον κ. Φωτιάδη έχουμε μιλήσει. Έχουμε βγει για καφέ 

και έχουμε συζητήσει.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εντάξει. Είναι άλλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι άλλο πράγμα.  

ΜΕΝΤΗΣ : Εν πάση περιπτώσει, σας λέω... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή, άκουσα τουλάχιστον εν περιλήψει το βιογραφικό σας, τις περγαμηνές που 

έχετε και επειδή πιστεύω ότι το θέατρο και ιδιαίτερα τα ΔΗΠΕΘΕ και τα Κρατικά Θέατρα 

πρέπει αν παράγουν πολιτισμό σε μια πόλη, σε μια περιοχή, εσείς, από το χρόνο που έχετε, 

είπατε ήρθατε... δυο χρόνια πριν. Είδατε αυτήν την παραγωγή του πολιτισμού; Εγώ δεν τη 

βλέπω, θέλω κάτι παραπάνω. Έχετε δει διαφορά; Ή πάμε προς τα κάτω και βλέπουμε τούρκικα 

σήριαλ; Ή πάμε, κ. Μέντη... 
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ΜΕΝΤΗΣ : Σε αυτό; Να απαντήσω σε αυτό;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ναι.  

ΜΕΝΤΗΣ : Τον ελληνικό λαό δεν θα το διορθώσω εγώ. Ο ελληνικός λαός πάσχει από θέμα 

παιδείας και εκπαίδευσης αιώνες. Χρόνια ολόκληρα. Λοιπόν, εγώ κάνω ό,τι μπορώ... τους 

Σερραίους θεατές, όπως είδα και από εσάς κάποιους, να έρθετε στο θέατρο. Και τότε να κρίνετε 

και να δείτε αν παράγω έργο που οργανώνει και που εμπνέει πολιτισμό. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αν είδατε διαφορά είπαμε... 

ΜΕΝΤΗΣ : ...Διαφορά δεν πρόκειται να δω, ούτε ελπίζω πως θα δω στη ζωή μου. Θα βγω στη 

σύνταξη, θα γεράσω. Ο γιος μου θα κάνει παιδιά, θα γεράσει και αυτός, διαφορά δεν θα δουν 

στην ελληνική πραγματικότητα. Ας, ξέρετε κάτι; Για να δούμε διαφορά, στην ελληνική 

πραγματικότητα, πρέπει να την αποφασίσουμε όλοι μας. Όχι εγώ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω 

τίποτα μόνος μου. Χρειάζομαι όλους σας. Και όλοι σας, δυστυχώς ή εντός εισαγωγικών..., 

λείπετε. Λείπετε. Λείπετε. Λείπουνε οι πολιτικοί άνδρες, λείπουν οι άνδρες οι δημόσιοι από τα 

μετερίζια που θα δημιουργήσουν πολιτισμό και παιδεία. Το λέω με παράπονο ψυχής, μετά από 

σαράντα δύο χρόνια σε αυτήν τη δουλειά. Να είστε παρόντες και θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. 

Γιατί αν βγείτε και κάνετε έρευνα αγοράς στην πόλη, θα δείτε αν με αγαπάνε ή όχι. Μιλούν... 

απίθανα καψόνια, σε ανθρώπους... σε ανθρώπους... σε εμπορικά καταστήματα, αν βγείτε και 

κάνετε μια σοβαρή έρευνα αγοράς για το αποτέλεσμα του θεάτρου, θα δείτε πως όλοι ξέρουν 

τώρα το θέατρο στις Σέρρες. Αν πάτε στην Αθήνα, είχα μια εμπειρία με την κυρία... από την 

ΕΛΘΕΑ μια μεγάλη εταιρία, επιχείρηση θεατρική, ίσως την πιο μεγάλη αυτήν την στιγμή στο 

εμπορικό θέατρο, γιατί έχει σαρώσει... κάνοντας το μεγαλύτερο κακό που μπορούσαν να 

κάνουνε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτή η ΕΛΘΕΑ, που παρουσιάζει τα θεάματά της και 

στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τι κακό έχει κάνει στο θέατρο. Καταστροφή. Λοιπόν. Εν 

πάση περιπτώσει. Ακόμη και αυτή, ομολόγησε ότι στις Σέρρες γίνεται δουλειά. Αν πάρετε την 

Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων, την Εταιρεία, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, θα σας πουν 

όλοι για το ότι ξέρουν πως στις Σέρρες γίνεται δουλειά. Μακάρι να τη στηρίξετε και σας λέω, 

βγείτε και κάνετε έρευνα αγοράς, αν ξέρουν ή όχι το θέατρο. Και φέτος, φέτος είχαμε 

παραστάσεις Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και δεν είχε και παράσταση από αυτές 

τις τέσσερις μέρες την εβδομάδα που να μην έχουμε ενενήντα θεατές με εκατόν τέσσερις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μέντη;  

ΜΕΝΤΗΣ : Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάντα σέβομαι... βεβαίως... αλλά επειδή έχετε πάρει πολλή φόρα και πρέπει να 

συντονίσω λίγο...  

ΜΕΝΤΗΣ : Συγγνώμη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Θα δώσω το λόγο στον κ. Φωτιάδη.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να καλωσορίσω και εγώ τον κ. Μέντη στο Δημοτικό Συμβούλιο, πράγματι 

ρητορικός και χειμαρρώδης ο λόγος σας, είναι όμως ιδιαίτερος και νομίζω ενημερωτικός. Την 

παρουσία σας πράγματι εγώ είμαι... ζήτησα να έρθετε και τούτο διότι προέρχεται πάντοτε, πώς 

μπορεί να συμβαίνει από όλα τα Νομικά Πρόσωπα που χρηματοδοτεί εμμέσως-αμέσως ο Δήμος, 

έρχονται οι αποφάσεις για έγκριση, ενώ από το ΔΗΠΕΘΕ μόνο για ενημέρωση. Είναι ένα 

ερώτημα, το δεύτερο ερώτημα είναι, μάλλον όχι ερώτημα, θα ήθελα και νομίζω θα θέλαμε 

όλοι... να μας εξηγήσετε πώς είναι η στελέχωση εκεί; Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι του θεάτρου 

μας; Τι προβλήματα έχετε πραγματικά; Γιατί βγάλατε ένα παράπονο, έτσι; Το οποίο το δώσατε 

και μορφή ας πούμε, το ταυτοποιήσατε... ναι. Δώστε μας αν έχετε την καλοσύνη... στο λίγο 

χρόνο που έχουμε βέβαια, πώς ετοιμάζεται ένα έργο; Ποιά είναι τα... τα βασικά στελέχη που έχει 

το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών και πώς ετοιμάζεται ένα έργο, για να καταλάβουμε και εμείς πόσο, πόσο 

κοπιάζετε, γιατί πραγματικά... οι άνθρωποι οι σχετικοί αναγνωρίζουν, βοηθήστε και εμάς να 

καταλάβουμε.  

ΜΕΝΤΗΣ : Στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Σε ό,τι αφορά το γιατί ερχόμαστε οι 

αποφάσεις για ενημέρωση παρά για έγκριση. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το ελέγχω, είναι 
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κάτι διοικητικό, είναι κάτι νομοθετικά φτιαγμένο και αφορά όχι μόνο το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών αλλά 

όλα τα ΔΗΠΕΘΕ της Ελλάδας... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μια παρέμβαση παρακαλώ. Έρχονται και για έγκριση. Ό,τι προβλέπεται από το 

Νόμο για όλες τις επιχειρήσεις όπως η ΔΕΥΑΣ και τα λοιπά, αυτό το προβλέπουν και για το 

ΔΗΠΕΘΕ... Βεβαίως... Για έγκριση... Προϋπολογισμοί, ισολογισμοί, τέτοιες αποφάσεις... 

Έρχονται... 

ΜΕΝΤΗΣ : Εντάξει, συγχωρέστε μου ότι εγώ είμαι Καλλιτεχνικός Διευθυντής, εγώ έχω να 

κάνω με το ρεπερτόριο και με τους ανθρώπους. Λοιπόν. Με τους ανθρώπους που συνάντησα 

στις Σέρρες, στο θέατρο, που επανδρώνουν το θέατρο, είτε διοικητικοί είτε τεχνικό προσωπικό, 

ήταν αυτοί που δουλεύουν χρόνια στο θέατρο. Δηλαδή έχουν... από είκοσι χρόνια, άλλος δέκα, 

δεκαπέντε, άλλος οκτώ, τόσα πολλά χρόνια. Λοιπόν. Πραγματικά, είναι σημαντικοί άνθρωποι 

και κάνουνε πάρα πολύ καλή δουλειά, αν μπείτε να δείτε τις αποθήκες μας, τις αποθήκες του 

θεάτρου, θα νομίζετε ότι μπαίνετε σε βιβλιοθήκη. Είναι τόσο πολύ οργανωμένα όλα. Το 

προσωπικό είναι άψογο προσωπικό και συνεργαστήκαμε, είναι αυτοί που βρήκα και που ξέρω 

ότι είναι χρόνια ολόκληρα εδώ, είναι, ναι, που συνάντησα εδώ πέρα, δουλεύουν υπέροχα. Τώρα, 

όσον αφορά το καλλιτεχνικό δυναμικό. Το καλλιτεχνικό δυναμικό όπως ξέρετε ανανεώνεται, 

ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Πέρυσι, σκέφτηκα επειδή... φέτος δεν γινότανε, δεν 

γινόντουσαν παραγωγές. Σκέφτηκα λοιπόν και έφερα κάποιους ηθοποιούς, πέντε στον αριθμό 

και είπα παιδιά, προσέξτε, δεν σας φέρνω για ένα έργο, με τον ίδιο μισθό, θα κάνουμε το βράδυ 

παράσταση και το πρωί πρόβα για άλλο έργο. Για να μπορώ έτσι να έχω μεγαλύτερο 

ρεπερτόριο. Να μην έχω, να μην έχω δηλαδή για τρία έργα τρεις μισθούς, για τρία έργα έναν 

μισθό. Και έτσι, δουλεύανε το πρωί πρόβα, το βράδυ θέατρο. Το βράδυ παράσταση. Φέτος 

κάναμε περίπου το ίδιο. Δηλαδή οι ηθοποιοί που απασχολούνται και στην παιδική σκηνή,... 

είμαστε σε μία διαρκή παραγωγή δουλειάς. Δεν μπορούσε να σταματήσει, έπρεπε να 

παρουσιάσουμε, εγώ σκεφτόμουν ότι δεν έχουμε πολλά λεφτά. Έπρεπε να παρουσιάσουμε πολύ 

σημαντικά κείμενα. Και Ελλήνων συγγραφέων και ξένων. Όταν σας λέω μέχρι στιγμής έχουν 

παρουσιαστεί δεκαέξι, φανταστείτε τώρα δεκαέξι έργα, δεκαέξι διαφορετικοί συγγραφείς, 

δεκαέξι διαφορετικές παραστάσεις. Οι τέσσερεις των οποίων υλοποιημένες με όλο το σκηνικό, 

με τη μουσική τους, με όλα όσα... μια παράσταση ολοκληρωμένη και οι υπόλοιπες με τη μορφή 

αναλογίου, που για μένα... σημαίνει λίγες μέρες με προχωρημένες αναγνώσεις, λίγες μέρες πριν 

να αρχίσουμε το κείμενο. Ξέρετε ότι... αυτά όλα με κοστούμια, σκηνικό, ο θεατής δηλαδή είχε 

την αίσθηση ότι παρακολουθεί μια παράσταση. Αντιλαμβάνεται ένα έργο, ένα θεατρικό κείμενο. 

Το αντιλαμβάνεται. Για μένα αυτό νομίζω ήταν τεράστιο, για αυτό κέρδισε και τους θεατές 

φέτος, ήταν τεράστιο κέρδος... δεκαέξι έργα, να ακούσει δεκαέξι διαφορετικές απόψεις αν 

θέλετε, ανθρώπων, Ελλήνων και ξένων, να ακούσει το σερραϊκό κοινό δεν είναι λίγο. Και τι; 

Μας τίμησε και ήρθε. Αυτό είναι το συγκινητικό. Ότι μας τίμησε και ήρθε. Και κάτι άλλο να πω. 

Θα μπορούσαμε να είχαμε με αυτό το κοινό και περισσότερα έσοδα. Τι γίνεται όμως; Για να 

μαγνητίσουμε τον κόσμο, είπα ας γίνει 5€ το εισιτήριο. Αφού παίρνουμε επιχορήγηση, ας γίνει 

5€. Και το κάναμε 5€ για να μπορεί να έρθει και ο άνθρωπος που δεν έχει χρήματα. Συν ότι 

βάλαμε για τους ανέργους, με την κάρτα ανεργίας τους, δωρεάν τελείως η είσοδος. Ο άνεργος 

δεν πληρώνει. Μάλιστα στην αρχή φοβόντουσαν, ντρεπόντουσαν. Και είπα όχι παιδιά, μάλιστα 

νέα παιδιά τους είπα πέστε και στους φίλους σας, ότι οι άνεργοι θα μπαίνετε με την κάρτα 

ανεργίας. Γιατί το θέατρο είναι αγαθό. Πολιτιστικό και πολιτικό κυρίως. Το πιστεύω. Ξέρετε 

κάτι, πιστεύω ότι είναι πρώτα πολιτικό και ύστερα πολιτιστικό. Και αν είμαι εδώ, είναι γιατί 

πιστεύω στην πολιτική του, στην πολιτική του δυναμική και όχι στην πολιτιστική. Δεν ξέρω αν 

σας κάλυψα, κ. Φωτιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μια ερώτηση ήθελα να κάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε το μικρόφωνό σας... 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. Αν μπορεί κάποιος πολίτης ή ένας Δημοτικός Σύμβουλος να έρθει να σας 

βρει και ενδεχομένως να προτείνει κάποιο έργο... αν σας ενδιαφέρει και φυσικά αν εφόσον το 

κρίνετε εσείς και οι συνεργάτες σας ότι αξίζει να παρουσιαστεί και τα λοιπά.  

ΜΕΝΤΗΣ : Μάλιστα. Να ξέρετε ότι... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο. 

ΜΕΝΤΗΣ : Ξέρετε κάτι; Εγώ είμαι στο γραφείο κάθε μέρα από τις 08:30 το πρωί μέχρι τις 

14:30 το μεσημέρι και κάθε βράδυ στις πρόβες μου. Μπορείτε να με βρείτε όλη την ημέρα στο 

θέατρο. Και... νομίζω, το λέω με πολλή περηφάνια, είμαι από τους, ίσως ο μοναδικός 

Διευθυντής Καλλιτεχνικός, που δεν μένω στην Αθήνα στο σπίτι μου. Μένω εδώ. Και μένει και η 

οικογένειά μου εδώ. Η γυναίκα μου, γιατί... γιος... σπουδάζει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η οποία είναι και Σερραία.  

ΜΕΝΤΗΣ : Είναι Σερραία, η γυναίκα μου είναι Σερραία.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα σας βρούμε εύκολα.  

ΜΕΝΤΗΣ : Και είναι και ίσως, θέλω να πιστεύω ότι είμαι ο μοναδικός Διευθυντής, από τους 

λίγους Διευθυντές στα ΔΗΠΕΘΕ, με συγχωρείτε για την έκφραση, ξέρω πολύ καλά επειδή είμαι 

σαράντα δύο χρόνια στο κουρμπέτι, μιλάω όσο γίνεται πιο λαϊκά, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξέρω 

πολύ καλά τις πολιτικές αλλαξοκωλιές που γινόντουσαν στις θέσεις αυτές... Λοιπόν... επειδή 

παιζόντουσαν πολλά... Είμαι υπερήφανος που εδώ είμαι επειδή με επέλεξε το Διοικητικό 

Συμβούλιο χωρίς καμία από πάνω, άνωθεν πίεση. Είπα αν με θέλετε εσείς θα έρθω, αλλιώς... 

Άλλη ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλες ερωτήσεις από τους συναδέλφους;   

Δ.Σ. : Όχι, όχι, εντάξει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μέντη. 

ΜΕΝΤΗΣ : Συγγνώμη για την... γελάτε. Γελάτε, φέτος θα κάνουμε και κωμωδία, σας 

περιμένουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι καλό λοιπόν... κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέατρο... 

Δ.Σ. : ...Ερώτηση... 

ΜΕΝΤΗΣ : Ξέρετε κάτι να μου πείτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να επισκεπτόμαστε, να παρακολουθούμε θέατρο, είναι πάρα πολύ ωραίο.   

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν είναι ερώτηση, ήθελα δύο λόγια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι 

πραγματικά, καλά κάνετε και το βάζετε από την πολιτική δυναμική του όλου θέματος, γιατί 

ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς πρώτα καλλιτέχνες μέσα από το θέατρο ενέπνευσαν λαούς να 

γείρουν προς το καλύτερο και είναι πραγματικά κάτι που λείπει στις μέρες μας, λείπουν αυτοί οι 

άνθρωποι που πραγματικά μέσα από το θέατρο, μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από το τραγούδι, 

μέσα από την τέχνη γενικότερα θα εμπνεύσουν για να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο, 

εκείνο που λυπεί για γεγονός είναι οι συνεχώς μειωμένες επιδοτήσεις από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, κάτι που θα έπρεπε να είναι κύρια ευθύνη του κράτους.  

ΜΕΝΤΗΣ : Καθόλου. Ούτε ένα ευρώ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι, ούτε ένα ευρώ... Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι εκ των πραγμάτων και ο 

Δήμος θα βρεθεί σε αδιέξοδο για... επιχορήγηση... και γιατί και τα έσοδα του Δήμου από το 

Κράτος αυτά... μικρά και πραγματικά είναι πολύ λυπηρό και τελικά μου φαίνεται ότι θα 

προσπαθήσουμε όλοι μαζί να το κάνουμε εθελοντικά, πράγμα που δεν θα έπρεπε. Πριν 

φτάσουμε εκεί, όλοι μαζί να διεκδικήσουμε να πάρουμε αυτά που πρέπει να πάρει ο πολιτισμός, 

από εκεί που δίνουμε.  

ΜΕΝΤΗΣ : Να σας πω μια λεπτομέρεια και θα φύγω. Λοιπόν. Όταν χρειάστηκε για κάποιες... 

να υπερασπιστώ το να πάρουμε γρήγορα επιχορήγηση. Να πάρουμε γρήγορα Προγραμματική. 

Λοιπόν σας πληροφορώ πως πήγα στο γραφείο του Γερουλάνου, έπαθα και κρίση έξω, με πήγαν 

στις τουαλέτες και μου έριχναν νερό στο πρόσωπο, η ιδιαιτέρα του φρόντισε... καλά και το 

απόγευμα είχε υπογράψει την Προγραμματική.... από την κρίση. Λοιπόν. Η Προγραμματική 

όμως υπογράφτηκε την ίδια μέρα το απόγευμα. Πέντε και είκοσι με πήραν στη σχολή που έκανα 
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μάθημα, γιατί δίδασκα στη Σχολή Θεάτρου, με πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του 

Γερουλάνου και μου λένε η Προγραμματική υπογράφτηκε. Το κατάφερα σε μια μέρα με μία 

ωραία λιποθυμία. Λοιπόν. Συν τοις άλλοις, επειδή ακριβώς έχουμε παράξει έργο πέρυσι και το 

ξέρει αυτό το Υπουργείο, είμαστε ίσως από τα ελάχιστα, ελαχιστότατα δύο-τρία... που πήραμε 

από το Υπουργείο επιχορήγηση. Θα το δείτε άλλωστε, στα χαρτιά που είναι προς αποδοχή. 

Λοιπόν, το να πάρεις από Υπουργείο σε τέτοιες εποχές 117.000, είναι μεγάλη ιστορία και να 

μπορείς να πληρώσεις την αγορά των Σερρών, στην οποία το θέατρο χρωστάει, χρωστάει από 

χρόνια. Το να πληρώσεις την αγορά των Σερρών... Ακριβώς. Αν είναι κάτι που ντρέπομαι, είναι 

η αγορά των Σερρών. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν στηρίξει το θέατρο και τους 

εκμεταλλεύτηκαν οι επιτήδειοι για να τους παίρνουν τα υλικά και τη στήριξη. Λοιπόν. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Δ.Σ. : Εδώ και χρόνια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση.  

ΜΕΝΤΗΣ : Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μπαίνουμε στο επόμενο θέμα, κυρίες... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε; Κύριε Πρόεδρε; Μισό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κα. Πρόεδρε.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Λόγω του ότι, ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, λόγω του ότι ο κ. Μέντης είναι στενός 

συνεργάτες και ειλικρινά εδώ και δύο χρόνια στο ΔΗΠΕΘΕ έχει κάνει κατάθεση ψυχής και αυτό 

εγώ το έχω... το ξέρουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θέλω να πω ότι εκτός του ότι ο 

χώρος είναι ανοιχτός για όλους τους φορείς, το πρόβλημα είναι ότι κυριολεκτικά ασφυκτιά, δεν 

υπάρχει μέρα ελεύθερη και θα ήθελα να πω ότι δεν, γυρίζουμε την πλάτη και σε διοργανώσεις 

που οργανώνει το θέατρο με πρωτοβουλία δική του για την στήριξη του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου και θέλω να σας κάνω ανοιχτή πρόσκληση, θα παιχτεί την ερχόμενη Τετάρτη ένα 

ωραιότατο θεατρικό το οποίο ήδη έχει παιχτεί, είναι το γνωστό ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε, που 

έχει παιχτεί και είχε μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτό εδώ το έργο θα γίνει, θα παιχτεί στην επάνω 

σκηνή, σε συνεργασία με το ΣΟΦΨΥ για να ενισχύσουμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

Δήμου και δεν θα θέλαμε να πληρώσουνε είσοδο, αλλά να φέρνετε μία σακούλα με προϊόντα τα 

οποία θα τα μεταφέρουμε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Κάνουμε έκκληση δημόσια σε όλους 

και να μας ακούσει ο κόσμος αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, να είμαστε όλοι εκεί. Σας 

ευχαριστώ.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, εγώ να πω κάτι άλλο. Σε ένα έργο που θα ανεβεί, θα φέρεις κα. Πρόεδρος 

εδώ σε όλους προσκλήσεις, σε όλους, να έρθουν να δούνε, διότι δεν είναι μόνο... 

Δ.Σ. : ...Να πληρώσουμε... 

Δ.Σ. : Όχι, όχι, έτσι... τιμής ένεκεν... τιμής ένεκεν... τιμής ένεκεν... τιμής ένεκεν... γιατί; Τι έγινε 

δηλαδή;... Συγγνώμη, στα τέσσερα χρόνια δηλαδή άμα θα δοθεί μια πρόσκληση θα πάρουνε οι 

συνάδελφοι, τι δηλαδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σωστή η πρόταση...  

Δ.Σ. : ...Και δίκαιο τίτλο έχει και το έργο, έτσι;  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 201/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Ανταλλακτικά μηχανημάτων και 

αυτοκινήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2013».    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο θέμα, το δέκατο τέταρτο. Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας ανταλλακτικά μηχανημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2013. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Μια ερώτηση, κύριε... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης όχι, ο κ. Νιζάμης ερώτηση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ήθελα να ρωτήσω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταγράφτηκε η αρνητική σας... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, να πω και το λόγο... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω εάν ο κ. Αντιδήμαρχος μετά από τρία χρόνια 

περίπου θητείας στο συγκεκριμένο πόστο, θεωρεί ότι το ποσό των διακοσίων τόσο χιλιάδων 

ευρώ σε ανταλλακτικά σε ό,τι αφορά το στάδιο της προμήθειας και της διαχείρισης αυτών αν 

είναι μικρό ή μεγάλο, ένα και πόσα αυτοκίνητα αριθμητικά θα καλύψουν ενδεχόμενα αυτά τα 

ανταλλακτικά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αντιδήμαρχε.  

ΧΡΑΠΑΣ : Πέρυσι είχαμε έναν προϋπολογισμό στο διαγωνισμό της τάξεως περίπου των 

600.000€. Από αυτά δεν απορροφήθηκαν όλα, επειδή ένας προμηθευτής εφάρμοσε ακριβώς... 

και καλά έκανε. Αυτά που προβλέψαμε να αγοράσουμε, ότι θα χαλάσουν δεν χάλασαν, χάλασαν 

κάποια άλλα τα οποία δεν μπορέσαμε να τα πάρουμε. Και αυτά που προβλέψαμε ότι θα 

χαλάσουν και μπορέσαμε να τα πάρουμε, μένουν αδιάθετα. Στον περυσινό διαγωνισμό από έναν 

συγκεκριμένο προμηθευτή. Φέτος προβλέψαμε στα εκατό οχήματα του Δήμου κάποια λίγα 

πράγματα ότι θα χαλάσουνε. Αυτά προβλέψαμε και βάλαμε. Τα ξεχωρίσαμε όλα κατά 

Διεύθυνση, το σύνολο του προϋπολογισμού του διαγωνισμού είναι 229.650,23€, από τα οποία 

για τα οχήματα της καθαριότητας διατίθενται 139.393,44€, για των Τεχνικών Υπηρεσιών 

76.835,64€, αυτά τα λεφτά... τα οχήματα της Τεχνικής Διεύθυνσης, το ίδιο κάνουμε για τη 

Δημοτική Αστυνομία, ένα ποσό 4.453,...€, με λίγα λόγια θέλω να πω ότι τα ποσά φέτος στον 

διαγωνισμό των ανταλλακτικών ξεχωρίστηκαν λόγω ανταποδοτικότητας. Καταλάβατε; Για να 

μην είναι κολλημένα αυτά τα διακόσια τριάντα χιλιάρικα στα ανταποδοτικά της καθαριότητας... 

Για αυτόν το λόγο τα βγάλαμε και τα βάλαμε κατά Διεύθυνση Τεχνικών ή Δημοτικής 

Αστυνομίας που έχουν και αυτοί οχήματα... Καταλάβατε; Από την άλλη σίγουρα το ποσό είναι 

μικρό, βέβαια δεν ξέρουμε από τώρα τι θα χαλάσει μέσα στο επόμενο έτος, έτσι; Απλά κάναμε 

έναν προϋπολογισμό ενδεικτικό. Είπαμε με λίγα λόγια, εικονικά. Τι θα πετύχουμε... αυτό εδώ 

πέρα.. μελέτη αν την πετύχουμε 20% είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα χαλάσει... 

Κάναμε τη μελέτη, τα περισσότερα που έχει μέσα είναι φίλτρα, μπαταρίες, λάστιχα, δηλαδή 

αυτά που συνήθως χρειάζονται, απλά. Κάθε όχημα έχει διαφορετική... διαφορετική βλάβη. Είναι 

διαφορετικός τύπος, είναι διαφορετικό... ας πούμε, κάθε αυτοκίνητο έχει διαφορετικό φίλτρο. 

Αν κατάλαβα την ερώτησή σας, την απάντησα, εκτός...όχι, έτσι; Για βοηθήστε με πάλι, κ. 

Νιζάμη. Τι να απαντήσω;  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Τώρα επειδή δεν μπορώ να κάνω δεύτερη ερώτηση, θα κάνω τοποθέτηση, όχι 

ερώτηση; 

ΧΡΑΠΑΣ : Όχι, όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει...  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Επειδή μου αρέσει να ακολουθώ τον Κανονισμό. Λοιπόν. Τοποθέτηση θα κάνω, 

θα επαναλάβω την ερώτηση όμως.  

ΧΡΑΠΑΣ : Πολύ ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Φωτιάδης και 

ο κ. Νιζάμης. Παρακαλώ, κ. Φωτιάδη.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, σε συνέχεια της ερώτησης του κυρίου του Νιζάμη, πέστε 

μας πόσα είναι τα οχήματα, είναι εύλογο το ερώτημα νομίζω στις σκέψεις όλων και γιατί δεν 

προβλέπεται... τοποθέτηση κάνω και δεν κάνω ερώτηση, εν πάση περιπτώσει... λοιπόν, γιατί δεν 

κάνουμε, κ. Αντιδήμαρχε το εξής; Όπως σωστά είπατε δεν έχουμε καμία υποχρέωση, δεν 

προέκυψε ο Δήμος, όταν πήρε τα ανταλλακτικά τα οποία είχε υπολογίσει, θα κάνατε μία 

ευρύτατη ας πούμε γκάμα εκεί υλικών, και σασμάν και τέτοιο και αλλιώτικο υλικό και θα 

κάνατε μια μεγάλη δημοπρασία, έτσι; Και θα παίρνατε και ό,τι υλικό θα σας χρειαζότανε. Και 

ευχόμαστε να είναι πολύ λίγα αυτά. Αυτά που λέτε είναι αναλώσιμα, έτσι; Είναι τα πολύ... Πόσα 

είναι τα οχήματα; Και πραγματικά θα έπρεπε, επειδή νομίζω είστε στον τρίτο χρόνο, θα έπρεπε 
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να μας δώσετε και λίγο να κάνετε και ένα βιβλίο ανά όχημα, δηλαδή εγώ τουλάχιστον θα ήθελα 

να υπάρχει μία εικόνα στο Δημοτικό Συμβούλιο πόσα είναι τα οχήματα; Πόσο γερασμένα είναι; 

Και πραγματικά, δεν νιώσατε την ανάγκη να το κάνετε αυτό; Δηλαδή μιλούμε και δεν ξέρουμε 

πραγματικά, είπε ο κ. Νιζάμης και ακούστηκε μήπως πρέπει να αγοράσουμε ένα-δύο οχήματα 

παρά να επισκευάσουμε; Ποιά είναι αυτά τα οποία συνήθως δημιουργούν τα προβλήματα; 

Μήπως είναι τα απορριμματοφόρα ας πούμε; Μήπως πάσχουν από σασμάν παραδείγματος χάρη, 

από κινητήρα και γενικά θέλω επ' αυτού περισσότερη πληροφόρηση, αν την έχετε καλώς, 

αλλιώς στο επόμενο Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Νιζάμη.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια της ερώτησής μου, η οποία απευθύνεται στον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εισηγητή προκειμένου του θέματος, εάν μετά από τόσα, τρία χρόνια 

περίπου, διαχείρισης του αντικειμένου, είναι πεπεισμένος ότι η διαχείριση στο στάδιο της 

προμήθειας και της διάθεσης, της διαχείρισης, της αποθήκευσης των ανταλλακτικών, είναι 

ευχαριστημένος ως προς τη χρήση του και ως προς το νόμιμο όλων των διαδικασιών, 

συντήρησης ή μη από το συγκεκριμένο προσωπικό στις συγκεκριμένες θέσεις που 

απασχολούνται, εννοώ στο Τμήμα της Καθαριότητας.  

ΧΡΑΠΑΣ : Κατανοητό, κ. Νιζάμη. Φυσικά και είμαστε ευχαριστημένοι με τη διαχείριση και τη 

διάθεση των ανταλλακτικών. Έχει δημιουργηθεί και αποθήκη. Όλα τα ανταλλακτικά γίνονται 

εισερχόμενα στην αποθήκη απευθείας... στο συνεργείο. Όταν το ανταλλακτικό τοποθετείται 

πάνω στο αυτοκίνητο, γράφεται στο βιβλίο του αυτοκινήτου ότι τοποθετήθηκε και ξεχρεώνεται 

αμέσως. Αυτή η διαδικασία που έγινε, έχει λύσει τα χέρια της Διεύθυνσης, του Τμήματος 

Κίνησης Οχημάτων. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Για καλό, βεβαίως και έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν 

σκοπεύουμε άσκοπα ανταλλακτικά. Και έχουμε τη βεβαίωση του συνεργείου ότι αυτό το 

ανταλλακτικό αναλώθηκε... αντικαταστήσουμε. Από την άλλη, τα οχήματα που έχουμε αυτήν 

την στιγμή στο Δήμο Σερρών, μιλάμε για εκατό περίπου οχήματα, από τα μεγάλα τα... 

τριαξονικά, από γκρέηντερ, από μηχανήματα... απορριμματοφόρα... πλυντήρια... φορτηγά και τα 

πάντα. Των πρώην Δήμων, όλα. Και για τα εκατό οχήματα, ένα-ένα όχημα, κατά αριθμό 

κυκλοφορίας, πρέπει αν προβλέψουμε κάποιες βλάβες που θα πάθουν. Αυτό είναι το δύσκολο σε 

μια μελέτη. Για αυτό λέω, η μελέτη προϋπολογίζουμε. Δεν είναι τίποτε δεδομένο. Και όταν έχεις 

ένα ποσό της τάξης των 230.000€ και πρέπει να το μοιράσεις, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Από 

πού να κόψεις και πού να βάλεις; Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανταποδοτικά δεν υπάρχουν, τα 

χρήματα έχουν... αναγκαστικά έχουμε αυτό το ποσό και αυτό διαχειριζόμαστε και αυτό 

δημοπρατούμε. Βιβλίο οχημάτων, υπάρχει βιβλίο οχημάτων, κ. Φωτιάδη, σε πολλές των 

περιπτώσεων έχω και εγώ ο ίδιος δει ότι πολλά αυτοκίνητα πάσχουν συνεχώς από ίδιες βλάβες, 

έχουμε οργανωθεί ακόμη περισσότερο, έχουμε πάρει τώρα ένα μηχάνημα το οποίο λιπαίνει τα 

οχήματα όλα,... τα περισσότερα έχουν περάσει από εκεί έχουν λιπανθεί, έτσι ώστε να 

αποφύγουμε βλάβες από φθορές καθημερινές. Έχουμε και έναν υπάλληλο εκεί, στο σημείο, στο 

πλυντήριο οχημάτων στον όρχο που τα παίρνει... και τα συντηρεί, έχουμε προχωρήσει πάρα 

πολύ σε αυτό το θέμα της συντήρησης, αλλά στο παρελθόν δεν σας κρύβω ότι ερχόταν στο 

χρόνο μέσα, μπορεί να αλλάξαμε σε ένα όχημα και τρεις φορές δίσκους... Τρεις φορές. Μπορεί 

να μην ήταν σωστή τοποθέτηση, μπορεί να, δεν τα ξέρω εγώ καλά αυτά, δεν είμαι μηχανικός. 

Για πολλούς λόγους και διάφορους, έτσι; Δεν ξέρω αν σας έχω καλύψει, αν θέλετε κάτι άλλο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ερώτηση, μέσα, κ. Αντιδήμαρχε, γίνεται η εγκατάσταση π.χ. του συμπλέκτη που 

αναφέρατε;  

ΧΡΑΠΑΣ : Στο συνεργείο του Δήμου. Τα ανταλλακτικά έρχονται με τη διαδικασία, μπαίνουν... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αυτό ακριβώς εννοούσα και νομίζω ότι αυτό ακριβώς εννοεί και ο κ. Νιζάμης.  

ΧΡΑΠΑΣ : Πώς γίνεται εισερχόμενο το ανταλλακτικό; Χρεώνεται και απευθείας γίνεται 

εξαγόμενο από την αποθήκη.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η τοποθέτηση... 
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ΧΡΑΠΑΣ : Στο συνεργείο το δικό μας, στο δικό μας το συνεργείο η τοποθέτηση και 

απευθείας... στο βιβλίο του αυτοκινήτου και βγαίνει έξω. Δεν μπαίνει δηλαδή στην αποθήκη σαν 

στοκ. Κατευθείαν γίνεται είσοδος και έξοδος μετά.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν μου απαντήσατε σε αυτό που σας ρώτησα, γιατί δεν... μια τεράστια λίστα; 

Σας ενοχλεί ο προϋπολογισμός;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ανάληψη δαπάνης... Δεν δίνει λεφτά... Δεν έχει... 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Ποσότητες... Πίστωση... Η πίστωση που έχουμε είναι για αυτό το ποσό, 230.000. 

Αυτό είναι το ποσό...      

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Περισσότερο... δεν το χρησιμοποιήσατε. 

ΧΡΑΠΑΣ : Εξακόσια είχαμε πέρυσι. Δεν τα χρησιμοποιήσαμε όμως όλα... Ναι, σίγουρα...  

Δ.Σ. : ...Ένα εκατομμύριο... Πάντοτε υπάρχουν ιεραρχήσεις και κανείς χρησιμοποιεί τα μέσα 

που έχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 202/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΝΕΣΕΡ και Δήμου Σερρών για την εφαρμογή ολοκληρωμένου 

προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για το 

έτος 2013.     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο, έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΝΕΣΕΡ και Δήμου Σερρών για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών για το έτος 2013.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισηγητής ο κύριος... 

Δ.Σ. : Συζήτηση να γίνει.  

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, να κάνει την εισήγηση ο εισηγητής ο κ. Γαλάνης 

και μετά οι ερωτήσεις-τοποθετήσεις.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εδώ και ο 

εκπρόσωπος της ΑΝΕΣΕΡ, κύριος... ο οποίους ουσιαστικά εκπροσωπεί και την εταιρία στο 

πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Εγώ πρώτα θα ήθελα να προτείνω, κ. Πρόεδρε, σε 

μια άλλη συνεδρίαση, ο κύριος... ως... εκπρόσωπος της ΑΝΕΣΕΡ στην κοινή Επιτροπή, κάνει 

μια παρουσίαση για τα πορίσματα της προγραμματικής σύμβασης του 2012. Νομίζω είναι 

χρήσιμο και καλό για όλους τους συναδέλφους να έχουν γνώση και για το θέμα δημόσιας υγείας 

αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν την προγραμματική σύμβαση την περυσινή. Εν 

προκειμένω, πρόκειται, κ. Πρόεδρε, για την έγκριση της νέας οικονομικής σύμβασης για... 

συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ, ο Δήμος Σερρών όπως και οι άλλοι Δήμοι, προχωρούμε στη 

σύναψη προγραμματικής σύμβασης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το 

πρόβλημα το οποίο νομίζω γίνεται αισθητό σε πολλούς κατοίκους του Δήμου μας και όχι μόνο. 

Η ίδια διαδικασία είναι, ο κ. Γενικός Γραμματέας έχει πραγματικά επιληφθεί των εγγράφων για 

το πώς ακριβώς θα... η προγραμματική σύμβαση σε συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ και η ανάθεση 

της παροχής υπηρεσίας της είσπραξης στη ΔΕΥΑ, νομίζω με τον ίδιο τρόπο που το 
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χειριστήκαμε το ίδιο θέμα πέρυσι, με τον ίδιο τρόπο το χειριζόμαστε και φέτος, δεν αλλάζει 

κάτι, όσον αφορά κάποια δεδομένα που οι αγαπητοί συνάδελφοι θα θέλουν να μάθουν, σε 

συνεργασία και με τον κύριο... και με τον κύριο... τον κ. Πρόεδρο και με τον ταμία του... τον κ. 

Θεοδωρίδη, να ενημερώσω το Σώμα ότι σε σχέση με την περυσινή προγραμματική σύμβαση, 

έχουμε περίπου πληρώσει προς την ΑΝΕΣΕΡ 54.000€, η ΔΕΥΑ εισέπραξε γύρω στα 79.000€ τα 

οποία έδωσε στο Δήμο Σερρών τα 58.600, έχει ακόμη 20.000€ περίπου να μας δώσει, σχεδόν 

δηλαδή όλα τα χρήματα που μας απέδωσε η ΔΕΥΑ Από την είσπραξη του ανταποδοτικού 

τέλους τα έχουμε αποδώσει στην ΑΝΕΣΕΡ, σε γενικές γραμμές κάπως έτσι είναι τα δεδομένα, 

να πω μάλιστα ότι μέσα στο 2012, δώσαμε στην ΑΝΕΣΕΡ ένα ποσό της τάξεως περίπου των 

100.000€ από τις προηγούμενες προγραμματικές συμβάσεις, άρα θέλω να πω ότι μέχρι τώρα 

προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς, γιατί είναι ένα θέμα σοβαρό, πρόκειται για τη δημόσια υγεία 

των πολιτών και του Δήμου μας και όχι μόνο και αυτό που μας ενδιαφέρει, κ. Πρόεδρε, είναι να 

το αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Υπήρχε ένα ζήτημα για τους αεροψεκασμούς, 

ήθελα να το ξεδιαλύνω, το συζήτησα με τον κ. Καλογερούδη και σε σχέση με τα χρήματα που 

βάζει η Περιφέρεια. Ο κ. Καλογερούδης μου ανέφερε ότι η Περιφέρεια θα κάνει στο σύνολο της 

έναν διαγωνισμό για τους αεροψεκασμούς για αυτό και δεν φαίνεται στην εισφορά της στην 

προγραμματική σύμβαση και φαίνεται μόνο η εισφορά των Δήμων του Νομού Σερρών, πιστεύω 

ότι είναι εδώ και ο κ. Καλογερούδης, αν θέλει κάτι... σε σχέση με τα πορίσματα της κοινής 

Επιτροπής που παρακολουθούσε τη σύμβαση και ό,τι άλλο ζήτημα ότι θεωρείτε ότι θα πρέπει να 

τεθεί, είμαι στη διάθεσή σας. Και εγώ και ο κ. Καλογερούδης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πριν περάσουμε σε κύκλο ερωτήσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή 

η ώρα ακριβώς έχει συμπληρωθεί, το τετράωρο, μία ώρα ζητώ παράταση από το Σώμα.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Συγγνώμη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Θα υπάρξει καμιά συνεδρίαση που να είναι κάτω από τις τέσσερις ώρες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Γκότση... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Μια, μια, μια, μια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστό και πικρό το παράπονό σας και δικό μου παράπονο είναι, όταν θέλουμε 

να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια, έχουμε αυτήν την τάση επαναληψιμότητας,... το 

αποτέλεσμα, με συγχωρείτε. Λοιπόν...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι είναι, κ. Πρόεδρε, εμείς μόνο δύο λεπτά έχουμε να μιλάμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν σας μίλησα εσάς, κ. Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Μιλάει... Κάνετε τις ίδιες συζητήσεις συνεχώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν σταματούσατε εσείς τις διακοπές... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Άντε τώρα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μισή ώρα θα ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι είναι αυτά που λες... Να ντραπείς λίγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ομόφωνα παράταση μιας ώρας; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ωραία. Μπορείτε να φύγετε αν θέλετε. Εφόσον... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι να φύγω... Δικαίωμά μου...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον δεν θέλετε να συνελεύσετε, μπορείτε να περάσετε έξω.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, δικαίωμά μου είναι να παραμένω εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι παράνομο αυτό που κάνεις... Βεβαίως. Παραμένω στο Συμβούλιο... 

Παραμένω στο Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Παρακαλώ, κ. Μπόικο. Ομόφωνα ναι, για την παράταση μιας ώρας;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μια παρατήρηση θα ήθελα σε αυτό που λέτε, αν γίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνείτε για να παρατείνουμε μία ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά 

πείτε αυτό που θέλετε.  
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν συμφωνώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Με την εξής έννοια, είμαστε ακόμα στη μέση και... μια ώρα πέντε-δέκα θέματα, 

ύστερα θα έχουμε φάει εδώ τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχουμε και αύριο μέρα. Έχουμε και αύριο μέρα, αν χρειαστεί. Έτσι;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ας τον μοιράσουμε το χρόνο, να μην πάει τώρα επτά ώρες σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Διαδικαστικά είναι τα θέματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιός διαφωνεί με την παράταση μιας ώρας, να σηκώσει το χέρι. Ο κ. 

Αναστασιάδης διαφωνεί. Άλλος; Και ο κ. Μπόικος. Καταγράφεται η άρνησή τους. Λοιπόν. 

Ερωτήσεις επί του θέματος. Γράφει ο Γραμματέας; Άλλος, εκτός από τον κ. Χασαπίδη; Κανείς. 

Κύριε Χασαπίδη, ερώτηση. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ήθελα να ρωτήσω το Διευθυντή της ΑΝΕΣΕΡ κυρίως... ο κ. Καλογερούδης... 

ήθελα να πω, ήθελα να τον ρωτήσω επειδή υπογράφουμε μία προγραμματική σύμβαση, οι Δήμοι 

μάλλον, η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με την 

Περιφέρεια και την ΑΝΕΣΕΡ, αν εμείς, αν είναι σε γνώση του τι γίνεται στην Περιφέρεια της 

Κεντρικής Μακεδονίας, αν υπογράφονται αντίστοιχες προγραμματικές συμβάσεις για την 

καταπολέμηση των κουνουπιών και στην υπόλοιπη επικράτεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Αν 

συμβαίνει αυτό. Και... Ανάμεσα στην Περιφέρεια, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού 

και σε αναπτυξιακούς... που ενδεχομένως να έχουν εκεί. Και... να ολοκληρώσω την ερώτησή 

μου σας παρακαλώ. Και επειδή στον περυσινό προγραμματισμό, στην περυσινή προγραμματική 

σύμβαση υπήρχε ένα κονδύλι 500.000€, από την Κεντρική, από την Περιφέρεια, από την 

Ενότητα, την τοπική εδώ την περιφερειακή, αυτό τώρα δεν υπάρχει. Έχουμε ένα κονδύλιο 

400.000 που είναι εισφορά μόνο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Γιατί συμβαίνει 

αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Καλογερούδη. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ : Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, τελείως ενημερωτικά να πούμε ότι 

όσον αφορά το πρώτο σκέλος που είναι εύκολη απάντηση, δεν υπάρχει πουθενά στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε κάποια από τις Περιφερειακές Ενότητες δεν υπάρχει 

αντίστοιχη προγραμματική σύμβαση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είμαστε σε πολύ 

υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα λόγω ακριβώς της ύπαρξης επί σειρά 

ετών... κουνουπιών και της δουλειάς που αυτό επιτελούσε, πραγματικά ένα έργο που αυτό 

επιτελούσε και για αυτόν το λόγο όλη η κοινωνία και ως προέκταση της κοινωνίας και οι Δήμοι 

της περιοχής, έχουν αντιληφθεί τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου θέματος. Στις υπόλοιπες 

περιοχές, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν υπάρχει πρόθεση κάπως να υπογραφεί μία 

τέτοια σύμβαση, κατά καιρούς υπήρξαν διάφορες αποσπασματικές ενέργειες όπου συμμετείχαν 

σε ανάλογες προγραμματικές συμβάσεις, αλλά από όσοι ξέρω φέτος δεν θα γίνει κάτι τέτοιο 

καθόλου. Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, για το ποσό, να κάνω μια πολύ μικρή 

αναδρομή για το τι έγινε πέρυσι, πέρυσι είχαμε πράγματι μία προγραμματική σύμβαση 

συνολικού ύψους ως... 900.000€, από τις 900.000€ αυτές ώσπου να ολοκληρωθούν, 400.000 

έβαζαν οι Δήμοι, οι επτά δήμοι του Νομού Σερρών, 541.000€ έβαζε η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από την αντίστοιχη... και 49.000€ 

έβαζε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από ίδιους πόρους προκειμένου να συμπληρωθεί το 

συνολικό ποσό. Από αυτό το ποσό καταναλώθηκαν, χρειάστηκαν, 811.000€, έμεινε αδιάθετο και 

μη χρειαζούμενο το υπόλοιπο των 89.000€. Άρα αναλογικά και οι Δήμοι της περιοχής 

πλήρωσαν ή έχουν σαν συνολικό όριο, σαν συνολικές πληρωμές περίπου το 90% της συνολικής, 

του συνολικού ορίου πληρωμών. Αυτό το ποσό που μπήκε πέρυσι από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της σχετικής... το ίδιο ακριβώς ποσό υπάρχει και φέτος για την 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, αλλά αυτό γίνεται μέσα από τρεις διαγωνισμούς, μπαίνει μέσα 

από τρεις διαγωνισμούς που τους κάνει συνολικά για το σύνολο της επικράτειας της 
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Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η ίδια η Περιφέρεια. Έχω εδώ τους τρεις ειδικούς 

διαγωνισμούς, που ο ένας αφορά την προμήθεια των... και λοιπών σκευασμάτων για την 

καταπολέμηση των κουνουπιών, ο δεύτερος αφορά τους αεροψεκασμούς και ο τρίτος αφορά την 

επίγεια καταπολέμηση και την παρακολούθηση του προγράμματος. Η, να μην πω το όλο 

ιστορικό, η άποψη που επικράτησε στο Νομό Σερρών με το επίγειο πρόγραμμα, έτσι όπως 

επιχειρείται να γίνει από την Περιφέρεια, ενδεχομένως να μην έχει επάρκεια στην 

καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιοχή μας και για αυτόν το λόγο απαιτείται ένα 

πρόσθετο πρόγραμμα, το οποίο ήταν αντίστοιχο, ισόποσο και ισοδύναμο με αυτό που πέρυσι και 

πρόπερσι, τουλάχιστον όσο ήταν η Αναπτυξιακή Εταιρία στην ευθύνη της, ακολουθήθηκε στην 

περιοχή μας. Αυτό ακριβώς, προτείνεται να γίνει και φέτος. Η διαφοροποίηση δεν θα υπάρξει, 

γιατί τουλάχιστον από απόψεως πόρων, οι ίδιοι πόροι αναμένεται να διατεθούν από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περιοχή μας και φέτος. Το αν θα γίνει η ίδια δουλειά 

φυσικά δεν μπορώ να το γνωρίζω γιατί υα υπάρχει εργολάβος... αλλά οι πόροι θα είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. Στεργίου, η κα. Σαραντίδου, ο κ. 

Αναστασιάδης και ο κ. Χασαπίδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Φωτιάδης; Ωραία. Θα ξεκινήσω από εσάς, κ. Φωτιάδη.   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν πρόλαβα, κ. Πρόεδρε, εγώ μία ερώτηση ήθελα να πω. Προέκυψε από την 

ερώτηση που απάντησε ο κ. Διευθυντής. Δηλαδή τώρα θα κάνουμε όλη τη δράση που κάναμε 

στο παρελθόν και εσείς θα έρθετε να κάνετε συμπληρωματική τοπική δράση; Δηλαδή και 

αεροψεκασμοί και επίγειοι ψεκασμοί από τον εργολάβο μέσα από τα πεντακόσια χιλιάρικα τα 

οποία θα μας έδινε, έτσι και αναλογούσαν στο Νομό και εσείς τώρα με τα τετρακόσια θα κάνεις 

ξανά επίγειο όπου θα έχουμε εστίες... όλη αυτήν τη διαδικασία δηλαδή, δεν μπορέσαμε να 

πάρουμε και ένα ακόμη κομμάτι, δηλαδή όλη την επίγεια να την πάρουμε εμείς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Συνολικά. Βέβαια, πρέπει να σεβόμαστε τον Κανονισμό, κ. Φωτιάδη. Κάνετε 

ερωτήσεις. Έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις. Είμαστε σε τοποθέτηση, έτσι; Προκύπτουν 

ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, δηλαδή.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να μην καθυστερούμε το Σώμα, θα πρέπει οι ερωτήσεις να γίνονται έστω και 

κατ' ιδίαν αν θέλετε.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την ώρα που έχουμε τις ερωτήσεις εδώ. Ανατρέπουμε δηλαδή τη λειτουργία του 

Δημοτικού Συμβουλίου... Μην το κάνετε αυτό.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Νομίζω... Ότι μεροληπτείτε... Νομίζω... Είπα, είπα... Κάνω τοποθέτηση με 

ερωτήσεις που προέκυψαν από τη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι δυνατόν, τοποθέτηση με ερωτήσεις; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ξέρετε πολύ καλά και το ξέρουν όλοι ότι είναι η μοναδική παράταξη η δική μου 

που έχει έναν αγορητή και σέβεται τον Κανονισμό. Παρόλα αυτά, βλέπω επιμένετε... Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και η δικιά μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Τοποθετήσεις επί του θέματος. Ποιός άλλος έχει σειρά; Έχει ο 

Γραμματέας; Ποιός άλλος έχει τοποθέτηση; Η κα. Σαραντίδου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ ζήτησα μόνο για να υποστηρίξω και να δικαιολογήσω, να 

επιχειρηματολογήσω στο όχι που θα πούμε για αυτό. Μιλάμε ότι είναι και θα το τονίσουμε και 

στην προηγούμενη προγραμματική σύμβαση, το είχαμε πει και θέλουμε να το αναφέρουμε και 

τώρα. Μιλάμε για δημόσια υγεία, πραγματικά, που θα έπρεπε εξ ολοκλήρου, όχι να την 

πληρώνει ο κόσμος ακόμα ένα χαράτσι πάνω στην πλάτη του και δη χρησιμοποιώντας τη ΔΕΥΑ 

ως φοροεισπρακτικό μηχανισμό, αλλά θα έπρεπε να είναι καθαρά και εξ ολοκλήρου από 

κρατική επιχορήγηση. Από το Υπουργείο Υγείας. Μιλάμε για δημόσια υγεία, εάν δεν μπορούνε 

να κάνουνε και αυτό... όχι να το κλείσουμε, να το αλλάξουμε. Μπορούμε να... πράγματα και να 
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τα κάνουμε έτσι όπως θέλουμε. Δεν μπορεί όλα να γυρνάνε στις πλάτες των δημοτών και να 

πληρώνουν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Και άλλη φορά αναφέρθηκα εγώ, ότι το θέμα αυτό είναι θέμα του 

Υπουργείου Υγείας, δεν έχει καμία σχέση με τον πολίτη. Δυστυχώς όμως, όλα τα φέρνουν στην 

πλάτη του πολίτη και αυτό είναι εγκληματικό... Όλοι πέρυσι βρίζανε. Βρίζανε γιατί δεν έγινε 

σωστή... και δεν έγινε τίποτε. Είχαμε αποτέλεσμα μόνο όταν... Δυστυχώς πέρυσι όπου και να 

πήγαινα, βρίζανε αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς δεν ήταν ευχαριστημένος. Το ίδιο πράγμα... Είναι 

θέμα του Υπουργείου Υγείας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τοποθέτησή μου έχει και σκοπό 

της ενημέρωσης, γιατί... το οποίο συζητήσαμε σήμερα στη... σχετικά με τα κουνούπια. Και 

εκεί... εξέφρασα τη δυσαρέσκεια όχι μόνο τη δικιά μου, όλων των Σερρών. Για τον τρόπο 

λειτουργίας, που κάνει η Περιφέρεια όσον αφορά τα κουνούπια. Από τότε πού έκλεισε το 

Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών που ήταν ένα, που έχει αναγνωριστεί από όλους γενικά για 

τη δράση του, έτσι; Υπάρχει καθυστέρηση για ακόμη μια φορά. Ο διαγωνισμός... που λέει ο 

κύριος... αρχίζουν στις δώδεκα, θα γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός και δεν θα γίνουν τα 

ραντίσματα ούτε τον Ιούνιο. Δηλαδή πάει και η φετινή χρονιά... Πάει και η φετινή χρονιά. Τα 

λεφτά που διαθέτει η Περιφέρεια είναι 2.400.000 είναι από ίδιους πόρους, δεν βάζει το κράτος 

καθόλου, λοιπόν, θα πάνε σε ραντίσματα που γίνονται με αεροψεκασμούς και δεν έχει γίνει, ενώ 

ήδη θα έπρεπε, από το μήνα Γενάρη και Φλεβάρη να έχουμε πάει σε ράντισμα. Αυτή είναι η 

ιστορία. Κάτι το οποίο έκανε το... Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και δεν το κάνει Η 

περιφέρεια δυο χρόνια συνέχεια. Και επέμεναν και το κλείσανε. Και μας καταδίκασαν σε τέτοια 

κατάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και παράλληλα οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι οι άλλοι που 

εξέφρασαν το παράπονό τους οι Δήμαρχοι, γιατί δεν μπορούν πώς να διαθέσουν τα χρήματα για 

ραντισμό. Ευτυχώς εμείς που έχουμε και την ΑΝΕΣΕΡ. Ευτυχώς εμείς που έχουμε και ένα 

εργαλείο που είναι η ΑΝΕΣΕΡ και... τα τοπικά ραντίσματα για να περιορίσουμε την κατάσταση. 

Γιατί όταν θα ξεκινήσουμε το ράντισμα τον Ιούνιο, το χάσαμε το παιχνίδι. Έχει βγει το κουνούπι 

και τελειώσαμε. Και έγινε και πέρυσι και πρόπερσι. Και... και για το Υπουργείο Υγείας, που δεν 

κατανοεί τελικά ότι αν ο κόσμος αρρωστήσει, το κόστος της περίθαλψης των ανθρώπων είναι 

τεράστιο. Που είναι πολύ πιο... με λιγότερα λεφτά, να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Αλλά για 

να κάνεις μια δράση, πρέπει από την προηγούμενη χρονιά... από το Σεπτέμβριο μήνα και αυτή 

ήταν η απόφαση της ΠΕΔ Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης όλων των Δήμων, ότι... για 

την επόμενη χρονιά. ...Το Δεκέμβριο και να ξεκινήσουν να ραντίζουν από το μήνα Γενάρη. Και 

Φλεβάρη, όπως έκανε παλιά το Νομαρχιακό. Για αυτό δεν είχαμε κουνούπια. Τώρα έχουμε 

τεράστιο πρόβλημα και τα κουνούπια...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε κάτι να διευκρινίσω, αυτό που είπε ο κύριος... 

Δεν έχω το λόγο, ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χασαπίδης και μετά... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, είπε κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για την ΠΕΔ; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα έλεγα ότι εάν... με Δυτικό Νείλο που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας,... και 500.000€... τώρα... γιατί πρέπει να αντιμετωπίζεται και... 

Δ.Σ. : Πέντε άνθρωποι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη... Κύριε Χασαπίδη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, έρχεται μία προγραμματική 

σύμβαση που πρέπει να υπογράψουμε με την ΑΝΕΣΕΡ και την Περιφερειακή Διοίκηση χωρίς 

να, ο ένας από τους μετόχους που μετέχει στην προγραμματική αυτή σύμβαση δεν 

χρηματοδοτεί. Και είναι η Περιφερειακή Ενότητα. Και είπε ο Διευθυντής της ΑΝΕΣΕΡ ότι το 

πρόγραμμα αυτό θα το διαχειριστεί κεντρικά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι 



 6

6 

 

2.500.000, βλέπετε το φιλέτο στο πρόγραμμα είναι οι αεροψεκασμοί. Μια αμαρτωλή ιστορία 

από το παρελθόν. Για αυτό κράτησε τους αεροψεκασμούς. Τώρα σε μια, σε όλες τις άλλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες δεν υπάρχουν τα επίγεια μέσα για ψεκασμό, έχω την αίσθηση ότι και 

το πεντακοσάρι που αναλογεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει, 

θα αναγκαστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού να χρηματοδοτήσει μια... η οποία δεν 

της ανήκει, δεν είναι δικιά της ευθύνη η καταπολέμηση των κουνουπιών. Μέχρι το 2010, τα 

κουνούπια απλά ενοχλούσαν τους κατοίκους, είχαν σχέση με την ποιότητα ζωής των κατοίκων 

και κυρίως των κατοίκων που ήτανε κοντά στους ορυζώνες του Νομού Σερρών. Μετά το 2010, 

όταν εμφανίστηκαν ο ιός του Δυτικού Νείλου και είχαμε τα πρώτα κρούσματα, τότε 

ταρακουνήθηκε το κεντρικό κράτος και ταρακουνήθηκε, όταν είχανε το πρώτο περιστατικό στο 

Μαραθώνα, όχι στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ πεθάνανε άνθρωποι και κάτω δεν ίδρωνε το αυτί τους. 

Όταν όμως ο ιός άγγιξε το κέντρο και είχαν το πρώτο περιστατικό στο Μαραθώνα, τότε 

κουνήθηκαν. Και τότε ενδεχομένως το Υπουργείο Υγείας, όπως είπε ο Θόδωρος ο Μηλίδης, 

ξόδεψε πολλαπλάσια ποσά από το να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που προκλήθηκαν από τα 

κουνούπια. Εγώ είμαι αντίθετος από την προγραμματική αυτή σύμβαση, είμαι αντίθετος και 

πέρυσι ψήφισα με επιφύλαξη, επειδή είδα και τις απόψεις... που είχα πει και πέρυσι, είναι θέμα 

δημόσιας υγείας. Αλλά αρκετά φορτώνεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες χωρίς να τις 

χρηματοδοτεί η κεντρική εξουσία. Δεν μπορεί και από μόνοι μας να φορτωθούμε αρμοδιότητες 

που ανήκουν στο κεντρικό κράτος. Οφείλει τη χρηματοδότηση της δράσης αυτής 

καταπολέμησης των κουνουπιών να την πάρει το Υπουργείο Υγείας. Εξ ολοκλήρου. Εγώ είμαι 

εναντίον της προγραμματικής σύμβασης και πρέπει να την καταψηφίσουμε για να 

ταρακουνηθούνε κάπου, για να χρηματοδοτήσουν όλη τη δράση. Γιατί είναι πρόβλημα δημόσιας 

υγείας. Δεν είναι η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας, άρα 

πρέπει να χρηματοδοτηθεί από την κεντρική εξουσία. Αυτό είχα να πω.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι και η ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου και όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κακώς.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κακώς, κάκιστα... Αντιδήμαρχε... Τα είπα και τότε... Φορτωνόμαστε 

αρμοδιότητες που δεν μας ανήκουν... Δημόσιες σχέσεις... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη... Κυρία Σαραντίδου... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πολλές αρμοδιότητες, κ. Πρόεδρε και πολλά βάρη φορτώθηκε η Αυτοδιοίκηση 

χωρίς πόρους και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, γίνεται μια διαπίστωση, εν προκειμένω 

όμως... εμείς... όχι απλά... συνεργάτη ΑΝΕΣΕΡ..., είμαστε μέτοχοι σε αυτήν την Αναπτυξιακή 

Εταιρία, ο Δήμος Σερρών είναι μέτοχος και θεωρώ ότι για το καλό των πολιτών και για λόγους 

ακριβώς δημόσιας υγείας, όταν το κράτος παραμένει αμέτοχο και βλέπει ότι μόνο ο δικός μας 

Νομός έχει το ενδιαφέρον... και την εξαιρετική του παρουσία στο παρελθόν, η συμβολή του, 

νομίζω ότι για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση της προγραμματικής 

για να μην αντιμετωπίσουμε και μάλιστα θυμάστε ότι πέρυσι, η προγραμματική είχε σχεδόν 

ξεκινήσει πολύ αργότερα, νομίζω... αρκετά πιο... Άρα νομίζω... να προχωρήσουμε... να γίνει η 

δουλειά σωστά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Και να μπορέσουμε, κ. Πρόεδρε, να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα όταν και τα 

αποτελέσματα, ο κ. Καλογερούδης δεν είχε χρόνο να τα αναφέρει, τα αποτελέσματα λένε ότι 

στο θέμα αυτό της δημόσιας υγείας πήγαμε πολύ καλά, δεν είχαμε κρούσματα. Αυτό μην το 

θεωρούμε αυτονόητο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, κ. Φωτιάδη... Και ο κ . Αναστασιάδης και ο κ. Στεργίου. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι, επειδή ασχολήθηκα και γνωρίζω, θεωρώ σε συνέχεια αυτών 

που είπε ο κ. Χασαπίδης και βεβαίως η κα. Σαραντίδου, περίμενα και εγώ πράγματι, το ελληνικό 

κράτος μετά το σοκ του 2011 ότι θα είχε προετοιμαστεί και θα είχε αντιμετωπίσει όλο το θέμα 
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τουλάχιστον στη δική μας Περιφέρεια με άλλη επιμέλεια που να έχει σοβαρότητα. Δυστυχώς και 

φέτος τα πράγματα γίνονται... τελευταία στιγμή και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα 

τα οποία δεν χρειάζεται να έχεις ειδική γνώση, θα τα βρούμε μπροστά. Δεν συμφωνώ ότι θα 

πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους μας ακάλυπτους έστω με τις μισές δυνάμεις που είμαστε 

υποχρεωμένοι εκ του πράγματος να αποσπάσουμε από τους συνδημότες μας. Πρέπει να γίνει 

όμως, γνωρίζω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης προσπάθησε αυτά τα χρήματα να τα αποσπάσει και να 

τα διαχειριστεί τοπικά η ΑΝΕΣΕΡ, θα είχαμε ένα άλλο ποσό και επικράτησε εντός της 

Περιφέρειας η συγκεκριμένη άποψη. Ήταν όμως πάρα πολύ οδυνηρό, πιστέψτε το, ίσως ο 

Θόδωρος να ξέρει περισσότερα, ο Νομός Σερρών είναι πύλη, πύλη εισόδου για τα πάντα και 

νομίζω ότι έστω αν από την Αθήνα δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων εμείς δεν πρέπει 

να αυτοτιμωρηθούμε, νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε αλλά γιατί όχι να διαμαρτυρηθούμε, 

κ. Δήμαρχε, με μία απόφασή μας, η οποία αν θέλετε, εδώ δεν μας χωρίζει τίποτε, θα στηρίξουμε 

και την προσπάθεια που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης, θα το στείλουμε και στην Περιφέρεια 

δηλαδή, με μία αν θέλετε υπενθύμιση ότι σε αυτόν τον τόπο υπήρχε η τεχνογνωσία και αν η 

Περιφέρεια ήθελε πραγματικά να σταθεί και με λογικές σεβασμού όπου υπήρχε ειδική γνώση 

αλλά και με άλλες λογικές αποκεντρωτικές, όχι υπερσυγκεντρωτικές, θα έπρεπε ίσως αυτόν τον 

ψεκασμό σε επίπεδο Περιφέρειας να τον είχε αναλάβει εφόσον δεν... στο κέντρο, η 

Αναπτυξιακή του Νομού Σερρών. Η οποία αν θέλετε υποδέχτηκε την τεχνογνωσία. Και τότε 

πραγματικά θα ήταν και δίκαιο και θα ήταν και αποτελεσματικότερο. Αλλά δυστυχώς. 

Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένη δράση, πρέπει να πάρουμε 

μία απόφαση η οποία να θέτει προ των ευθυνών τους και αυτούς που είναι στην Περιφέρεια, 

απομόνωσα όπως πολύ καλά ήδη νομίζω έγινε και με καθαρότητα η προσπάθεια που έκανε ο 

Αντιπεριφερειάρχης, να το πάρουν το μήνυμα στην Περιφέρεια και βεβαίως στο Υπουργείο 

Υγείας. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος, ο κ. Αναστασιάδης νομίζω. Και ο κ. Στεργίου.    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι θαύμα αυτό που γίνεται εδώ μέσα, τα κουνούπια να πετάνε ενώ θα 

πρέπει όταν γίνεται η επώαση, τότε να γίνει... Είναι δώρον άδωρον, κρίμα... έπρεπε... Οκτώβριο 

το Συμβούλιο, να είμαστε τώρα έτοιμοι και να προχωρήσει. Αυτό είναι άχρηστο. Ό,τι και να 

γίνει. Το κουνούπι... επώαση... Άχρηστα είναι. Είναι λυπηρό... Καθόμαστε και μιλάμε ώρες 

χωρίς λόγο. Για ποιό λόγο δεν έγινε... για ποιό λόγο; Για να προλάβουνε... να ψεκάσουν οι 

άνθρωποι, να ψεκάσουν την ώρα που πρέπει. Άχρηστα είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Μια κουβέντα θέλω να πω, ότι πρέπει να ασκήσουμε και προσωπικά άσκησα 

κριτική προς την Περιφέρεια και την στάση της, γιατί τρεις διαγωνισμοί βγαίνουν τώρα και για 

το σκεύασμα και για τους αεροψεκασμούς και τα λοιπά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει 

εμείς να καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση, γιατί έχουμε καθήκον απέναντι στους 

πολίτες. Στους δικούς μας πολίτες... Και είναι ευχής έργον ότι υπάρχει η ΑΝΕΣΕΡ. Που μπορεί 

να κάνει τη δουλειά. Εμείς... Οι άλλοι Δήμαρχοι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

ψάχνουν τον τρόπο πώς να κάνουν τους ψεκασμούς. Και πώς θα δώσουν τα λεφτά. Νομικά. 

Πώς... νομικούς, πώς θα βγάλουν τα λεφτά. Με ποιά; Με απευθείας ανάθεση; Λοιπόν, 

προχωράμε την προγραμματική, είναι το λιγότερο που... και ασκούμε κριτική πάνω σε αυτό το 

πράγμα. Γιατί γίνεται καταλαβαίνετε η τρίτη χρονιά. Επιτέλους να σταματήσει κάπου. 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει άλλη πρόταση; Αν δεν ψηφίσουμε την προγραμματική, ποιά είναι η άλλη 

πρόταση; Να ακούσουμε προτάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη;... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Μισό λεπτό, κ. Πρόεδρε. Επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως, ότι πραγματικά τα 

κόστη σε περίπτωση προσβολής του Δυτικού Νείλου είναι τεράστια, πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας ότι ο Δήμος μας κατεξοχήν πλήττεται από κουνούπια, τα χωριά μας... είναι πραγματικά... 

Άρα παρά την αδράνεια της Πολιτείας, του Υπουργείου Υγείας, είμαστε υποχρεωμένοι να 

προσφέρουμε το ελάχιστον δυνατό με οποιοδήποτε κόστος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψηφίσουμε 
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την προγραμματική σύμβαση. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους δημότες μας. Οι δημότες είναι 

οι πρώτοι που υποφέρουν. Άρα λοιπόν συμφωνούμε και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. 

Βέβαια όλα τα άλλα συμφωνώ με αυτά που ανέφερε ο κύριος... να γίνουν. Και απλά γιατί 

πραγματικά... έτσι είναι. Όταν έγινε στο Μαραθώνα τότε κινητοποιήθηκαν. Άμα... Αθήνα, 

αλλάζει το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Σε μια εποχή που οι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μειώνονται από την 

κεντρική εξουσία, εγώ επιμένω δεν πρέπει να φορτωνόμαστε αρμοδιότητες που πρέπει να τις 

εκτελεί η κεντρική εξουσία. Είναι θέμα της δημόσιας υγείας. Καταρχήν εγώ δεν είπα ότι είμαι 

κατά της καταπολέμησης των κουνουπιών, αν κάποιοι άφησαν να εννοηθεί κάτι τέτοιο, όχι. Εγώ 

είμαι εναντίον της χρηματοδότησης από εμάς αυτής της δράσης. Αυτί είναι ξεκάθαρο. Και 

καταρχήν, καταρχήν, ήδη καθυστέρησαν. Αυτές οι δράσεις, επειδή συμμετείχα σε ένα 

Διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου, ήξερα ότι γίνονται τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου 

ξεκινάνε αυτές οι δράσεις. Θα αναγκαστούμε το καλοκαίρι, επειδή καθυστερεί η δράση, θα 

αναγκαστούμε το καλοκαίρι όπως έγινε και το 2011 που πανικοβλήθηκε η κεντρική εξουσία και 

ρίξαμε δηλητήρια από αέρος, τα οποία δεν ξέρω τι υπολειμματικότητα άφησαν στις 

παραγωγές,... το Υπουργείο Υγείας τότε, γιατί... έριξαν ό,τι να είναι για να σκοτώσουν τα 

κουνούπια που πετούσαν και πάλι το ίδιο θα κάνουν. Ήδη καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Αλλά εγώ 

είπα... είμαι εναντίον της χρηματοδότησης αυτής της δράσης, όπως ήμουν εναντίον, 

Αντιδήμαρχε, του να αγοράσει ο Δήμος τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τη 

συνταγογράφηση. ...Δηλαδή που ευαισθητοποιεί το λαό, πρέπει εμείς να αναλάβουμε τη δράση 

ενώ είναι ευθύνη αλλωνών; Αύριο μπορεί η Πυροσβεστική να πει δεν έχουμε πετρέλαια, εμείς 

θα φουλάρουμε και τα αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής; Ε τότε μπορεί να πει δεν έχουμε βενζίνη 

να κινήσουμε τα περιπολικά, εμείς θα αγοράσουμε... όχι... είναι αρμοδιότητα της κεντρικής 

εξουσίας... 

Δ.Σ. : Άντε.... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : ...Να αναλάβουν το κόστος... 

Δ.Σ. : Δώδεκα η ώρα είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Χασαπίδης. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Νιζάμης. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου. Ο κ. Αναστασιάδης όχι... η παράταξη του κ. Φωτιάδη 

ναι... με τη σημείωση ότι πρέπει... Βεβαίως, το Σώμα αποδέχεται και τη διαμαρτυρία, κ. 

Φωτιάδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Διαμαρτυρίες έχουν γίνει. Όλοι οι Δήμαρχοι, βουλευτές, ο Αντιπεριφερειάρχης, 

πήγαμε...  

Δ.Σ. : ...Αν θα υπάρξουν κρούσματα και θα ψάχνουν τότε ποιός και γιατί, να τον ξέρουν τον 

ποιόν, έτσι; Κατά αυτήν την έννοια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, με... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με την υποσημείωση αυτή. Νομίζω ομόφωνη είναι η απόφαση, εκτός από τους 

τρεις συναδέλφους οι οποίοι καταψηφίζουν. Ναι, ναι... Λοιπόν. 

   

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 203/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους 

στην ΔΕΥΑ Σερρών για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης 

κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών.           
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο θέμα, έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του 

ανταποδοτικού τέλους στην ΔΕΥΑ Σερρών για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος 

καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών... Μαζί πάνε αυτά. Παρακαλώ, 

κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου... όχι και ο κ. Αναστασιάδης... 

Δ.Σ. : Δεν ξέρω εγώ αν μπορούμε να ψηφίσουμε θετικά σε αυτήν την...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ... Είναι ξεχωριστό θέμα, αν θέλετε μπορείτε να ψηφίσετε και θετικά.  

Δ.Σ. : Βεβαίως... 

Δ.Σ. : Δεν ξέρω... 

Δ.Σ. : Έλα, προχωράμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Όχι ο κ. Αναστασιάδης, όχι η κα. Σαραντίδου... 

Δ.Σ. : Το παρών είναι όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και παρών ο κ. Χασαπίδης... Ορίστε... Αιτιολογήστε... Σας παρακαλώ, κ. 

Σταυρόπουλε. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Ε, τι να κάνουμε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μάθετε να σέβεστε όλοι σας. Θέλει να αιτιολογήσει ο κ. Αναστασιάδης, σας 

παρακαλώ πολύ. Αιτιολογήστε... Να περάσουμε στο επόμενο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν τον βγάζεις έξω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα μου υποδείξετε τι θα κάνω... Αιτιολογήστε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Περίμενε... Η ΔΕΥΑΣ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σταματήσετε επιτέλους; Επιτέλους δηλαδή. Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, η ΔΕΥΑΣ, η ΔΕΥΑΣ, προσφέρει έργο κοινωνικό. Η 

ΔΕΥΑΣ προσφέρει, διανέμει νερό, ένα αγαθό, έτσι; Που αν δεν το πληρώσει ο άνθρωπος θα το 

κόψει το νερό. Για ποιό λόγο να επιβαρυνθεί, γιατί να μην πάει στο Δήμο, επί χρόνια που 

εισπράττει όλα αυτά που... ο Δήμος, η ΔΕΗ και... νερό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστή η άποψή σας και τεκμηριωμένη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ευχαριστώ. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 204/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες του Δήμου 

Σερρών για τις εορτές του Πάσχα.    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο θέμα, έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους 

δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές του Πάσχα... Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.     

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

 

 



 7

0 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση προμήθειας δάφνινων στεφανιών.          
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο, έγκριση προμήθειας δάφνινων στεφανιών. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.     

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 206/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Πρόταση για συνεργασία της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Νέας Πέστης - Ujpest 

με τον Δήμο Σερρών.            
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο,  πρόταση για συνεργασία της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Νέας 

Πέστης με τον Δήμο Σερρών. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.     

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 207/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση αντικατάστασης εκτελεστή διαθήκης Παναγιώτη Κανάκη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό θέμα. Έγκριση αντικατάστασης εκτελεστή διαθήκης Παναγιώτη 

Κανάκη. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Μπορώ να ρωτήσω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Νιζάμη.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να πω δυο κουβέντες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο κουβέντες από τον εισηγητή... 

Δ.Σ. : Άντε τώρα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Με συγχωρείτε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ, συνάδελφοι, εμείς θα σεβόμαστε τον Κανονισμό. Θέλει ο 

εισηγητής να κάνει την εισήγησή του. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι από τα σοβαρότερα θέματα που πραγματεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο και 

έχω να πω τα εξής. Είμαστε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, η πρώτη Οικονομική Επιτροπή που 

λειτουργεί και Υπηρεσία που λειτουργεί νόμιμα τα κληροδοτήματα. Και τι εννοώ; Το 

κληροδότημα Αποστολίδη για πρώτη φορά από δεκαετίες έχει εγκριθεί προϋπολογισμός από τις 

αρμόδιες υπερκείμενες Αρχές, γίνονται όλες οι νόμιμες δημοπρασίες, τα πάντα και για το 

κληροδότημα Κανάκη, το συγκεκριμένο, περίτρανα αποδεικνύονται αυτά που συζητούσαμε 

πολλές φορές εδώ, ότι ο μόνος διαχειριστής από τότε, από το 2960, είναι η Εθνική Τράπεζα, η 

οποία δεν κάνει, δεν τα λέω εγώ, τα λέει το ελεγκτικό όργανο, καλά τη δουλειά της και μάλιστα 

με χίλιους-δυο τρόπους και έγγραφα την παροτρύνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να κάνει καλά 

τη δουλειά της και μέχρι και σήμερα μετά από τόσες δεκαετίες, τελικά παραδέχεται ότι δεν 

μπορεί να την κάνει και για πρώτη φορά, εγγράφως η Εθνική Τράπεζα δέχεται ότι δεν μπορεί να 

εκτελέσει τη διαχείριση του κληροδοτήματος και για αυτόν το λόγο ακριβώς ουσιαστικά 

παραιτείται. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, βλέποντας όλη αυτήν την κατάσταση, λέει προς εμάς. 

Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή θα αναλάβετε εσείς τη διαχείριση του κληροδοτήματος ή θα οριστεί 

σύμφωνα με το Νόμο δικηγόρος από το Πρωτοδικείο Σερρών ο οποίος θα κάνει όλη τη 

διαδικασία της εκτέλεσης και αυτά που σας τα λέω δεν τα λέω από το μυαλό μου ούτε είναι... 



71 

 

της Υπηρεσίας, τα έχω συζητήσει με την υπεύθυνη της υπερκείμενης Αρχής η οποία έρχεται εδώ 

στις Σέρρες και είδαμε όλες τις λεπτομέρειες. Δέχεται αυτή μας την εισήγηση, ήδη δηλαδή αυτό 

που σας εισηγούμαι το έχει κάνει δεκτό, λέει ότι αν ορίσετε αν δηλαδή αποφασίσετε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο να οριστεί δικηγόρος από το Πρωτοδικείο, θα 

προχωρήσει σαφώς ως εκτελεστής της διαθήκης με απώτερο σκοπό να εκποιηθούν τα ακίνητα 

όπως ακριβώς οφείλει να κάνει ο διαχειριστής, εκποιηθούν τα ακίνητα και αν δεν φτάνουν τα 

χρήματα για να χτιστεί σχολείο που λογικά, νοήμονες άνθρωποι είμαστε εδώ, δεν θα φτάνουν, 

τότε, αφού γίνει όλη αυτή η διαδικασία από το δικηγόρο, τότε θα ζητηθεί από το Εφετείο 

Αθηνών η τροποποίηση του σκοπού, να είναι παρεμφερής, δηλαδή για παράδειγμα να χτιστεί 

ένα νηπιαγωγείο, μια δηλαδή σχολική μονάδα τέτοια που τα χρήματα να φτάνουν. Αυτό που σας 

περιέγραψα τώρα, είναι ολοκληρωμένο, το έχουμε συζητήσει και με την Υπηρεσία και με την 

υπερκείμενη Αρχή, κ. Πρόεδρε και έχουμε καταλήξει σε αυτήν την πρόταση, να το αναλάβει 

δικηγόρος σύμφωνα με το Νόμο και δεν θα θέλαμε, κ. Πρόεδρε, για το κληροδότημα Κανάκη, 

που ο κ. Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή τόσο 

αγώνα έκαναν για να ξεκαθαρίσει.. να ξαναμπεί σε περιπέτειες. Γιατί αν μετά από σαράντα 

χρόνια που δεν έκανε... διαχείριση, δεν έκανε τους ισολογισμούς, δεν έκανε όλα αυτά που λέει ο 

διαχειριστικός έλεγχος έρθουμε εμείς να τα αναλάβουμε, τότε πραγματικά θα μπούμε σε 

περιπέτειες, που νομίζω δεν χρειάζεται σε καμιά περίπτωση να το πράξουμε αυτό και ένας 

δικηγόρος Πρωτοδικείου Σερρών θα κάνει, κ. Πρόεδρε, πολύ καλά τη δουλειά του, θα τον 

ελέγχει η υπερκείμενη Αρχή και εμείς με το καλό όταν εκποιηθούν τα ακίνητα θα έχουμε το 

αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, εκτός από τον κ. Νιζάμη; Και ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Μηλίδης. 

Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Γαλάνη, επειδή βλέπω ότι πάρα πολύ, με σκληρή γλώσσα μιλάει η Εθνική 

Τράπεζα στο κείμενο, ερωτώ. Για όλα αυτά που δεν έγιναν, θα γίνει κάτι εναντίον της; Αυτό 

είναι το ερώτημά μου. Γιατί εδώ δείχνει τουλάχιστον το κείμενο ότι, κ. Πρόεδρε... δεν απαντούν 

δηλαδή... Θα γίνει κάτι; Θα αποκομίσει όφελος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε.   

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη που θα σας το δείξω, ένας τέτοιος πάκος είναι η 

δικογραφία, τόσα είναι τα έγγραφα της δικογραφίας που βρίσκονται στον εισαγγελέα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ικανοποιήθηκα, κύριε...   

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί επιλέγουμε τη λύση του συναδέλφου σας μέσω 

Πρωτοδικείου και ότι το αυτονόητο που προκύπτει και από τις αρμοδιότητες και από την 

προτροπή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, γιατί ο Δήμος δεν μπορεί και εγώ θα 

έλεγα πριν ακόμα εκποιήσουμε, να τροποποιήσουμε και τον σκοπό. Να το κάνουμε ξεκάθαρο, 

γιατί φοβόμαστε; Γιατί καταλαβαίνω ακριβώς γιατί προτείνετε ένα φυσικό πρόσωπο και όχι 

εμάς που... βεβαίως. Επίσης θα πρέπει να μας διευκρινίσετε γιατί συγχέετε το πριν με αυτό το 

οποίο θα ακολουθήσει, όταν υπάρχει αλληλογραφία, την έχουμε, έχω και άλλα χαρτιά εγώ, όπου 

είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είμαστε σε μία άλλη εποχή; Σε μία άλλη περίοδο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Χαίρομαι που το λέτε και έχει γίνει... πράγματι. Ο λόγος που έγινε αυτή η 

συζήτηση και με την υπερκείμενη Αρχή που ήρθε στις Σέρρες για μια δημοπρασία του 

κληροδοτήματος Αποστολίδη και συζητήσαμε το θέμα του Κανάκη, είναι ότι μετά από όλα 

αυτά... Εθνική δεν πράττει τις νόμιμες ενέργειες, δηλαδή να συντάξει τους νόμιμους 

ισολογισμούς, να κάνει όλες αυτές τις διαχειριστικές πράξεις, σας μιλώ ότι αν πει ο Δήμος 

Σερρών να αναλάβουμε αυτά που οφείλει να κάνει η Εθνική μετά από σαράντα χρόνια, όχι πέντε 

υπάλληλοι, μπορεί ούτε δέκα υπάλληλοι να μην φτάνουν για να τα κάνουν αυτά. Δηλαδή η 

Εθνική, εγώ από ότι έχω αντιληφθεί, επειδή από αυτό, αυτή όλη τη διαχείριση προφανώς δεν 
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υπήρχε κάποιο κέρδος, δεν έβαζε κάποιον υπάλληλό της να την κάνει αυτήν τη δουλειά γιατί δεν 

είχε κάποιο κέρδος από αυτό προφανές, το άφησε όπως το άφησε, οι... είναι δεδομένες νομίζω... 

ξεκάθαρα και... η υπερκείμενη Αρχή... εξής δίλημμα, μάλλον ζητάει από εμάς. Θα το αναλάβετε 

εσείς να κάνετε δηλαδή δουλειά σαράντα ετών; Που φανταστείτε δηλαδή για τι δουλειά μιλάμε. 

Ή όπως λέει ο Νόμος, ο παλιός αυτός Νόμος, του προηγούμενου αιώνα, ότι ορίζεται δικηγόρος 

του Πρωτοδικείου να αναλάβει την, ως εκτελεστής, όλες αυτές τις πράξεις; Και προτίμησα να 

σας εισηγηθώ, για να διαφυλάξω και τη λειτουργία του Δήμου και του Τμήματος Εσόδων και 

όλους σας, να μην αναλάβουμε εμείς σαράντα ετών εκκρεμότητες να τις φέρουμε εις πέρας. 

Μιλάμε για μία δουλειά η οποία ειλικρινά δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει και πόσους ανθρώπους θα 

απασχολήσει. Που δεν τους έχουμε εμείς. Είναι νομίζω κατανοητό για ποιό λόγο προτίμησα να 

σας εισηγηθώ αυτήν τη λύση. Και για έναν άλλο λόγο. Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει η 

Οικονομική Επιτροπή και πολύ καλά έκανε και η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, 

όλη αυτήν την ιστορία που υπήρχε, τη γνωρίζετε πολύ καλά στο παρελθόν, είχε κάποιο... κάποιο 

χρόνο και κάποια ολόκληρη διαδικασία. Δεν θα ήθελα να μπει ο Δήμος ξανά σε όλες αυτές τις 

περιπέτειες. Ας οριστεί ένας δικηγόρος από το Πρωτοδικείο που το προβλέπει ο Νόμος, το έχει 

κάνει δεκτό και η υπερκείμενη Αρχή, νομίζω έτσι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Σας 

ευχαριστώ πολύ.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το ερώτημά μου έχει να κάνει με το διαχειριστικό έλεγχο. Σε ποιό σημείο 

βρίσκεται; Ποιός θα τον ολοκληρώσει; Και αν υπάρχει εκτίμηση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ έχω αντιληφθεί κύριε συνάδελφε, ότι ο... Δημόσιας Διοίκησης που 

ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ζήτημα, με τα... όργανα, έχει διάθεση να ολοκληρώσει. Το 

ζήτημα είναι ότι ο διαχειριστής που σας λέω είναι το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα δεν 

προβαίνει στην αποστολή των εγγράφων και όλων των διαδικασιών, ισολογισμοί, απολογισμοί, 

προϋπολογισμοί που δεν έγιναν ποτέ. Άρα με αυτήν την έννοια δεν μπορώ να σας δώσω μια 

απάντηση, η υπόθεση έχει πάει όπως σας είπα... στην εισαγγελία και είμαι βέβαιος ότι θα 

προχωρήσει και στις δικαστικές αίθουσες. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλώς... Ναι; 

Δ.Σ. : Κύριε Αντιδήμαρχε, πόσα χρήματα θα στοιχίσει ή μάλλον πόσα χρήματα θα έχει η 

δουλειά του συναδέλφου σας που θα αναλάβει αυτήν την εκκαθάριση, η οποία από ότι... πρέπει 

αν είναι πολύ ογκώδης. Και δεν βλέπετε δελεαστικό να πάρει αυτά τα χρήματα ο Δήμος και να 

κάνει όλη αυτήν τη διαδικασία μήπως και κερδίσει χρήματα και μέρες που είναι; Να κάνει ένα 

καλύτερο κτίριο δηλαδή; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κοιτάξτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς σας λέω, δεν έχουμε τη διαχείριση. 

Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν την είχαμε μέχρι τώρα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι... 

μέχρι τώρα...  

Δ.Σ. : Για τώρα μιλάω. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι αλλά ειλικρινά σας το λέω, είμαστε μείον εκατό υπαλλήλους. Το Προσόδων 

έχει τέσσερις υπαλλήλους για να κάνουν χιλιάδες αντικείμενα. Έχουμε αναλάβει το 

κληροδότημα Αποστολίδη και το πηγαίνουμε σύμφωνα ότι με τα δικά μου λεγόμενα, με τα 

λεγόμενα της υπερκείμενης Αρχής, το πάμε... εξαιρετικά καλά. Αν αναλάβουμε και του Κανάκη 

το οποίο έχει τέσσερις δεκαετίες, μπορεί και πέντε, υποχρεώσεις, δεν θα μπορέσουμε, αγαπητέ 

συνάδελφε, να το φέρουμε σε πέρας. Θέλει, δεν θα μπορέσουμε.  

Δ.Σ. : ...Πόσα χρήματα θα είναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν μπορώ να το υπολογίσω εγώ για το ποιές πράξεις πρέπει να γίνουν, γιατί 

όπως σας το είπα, ζητάει η υπερκείμενη αυτή Αρχή από την Εθνική να της παραδώσει όλα αυτά 

που πρέπει να της παραδώσει σύμφωνα με το Νόμο και δεν της τα παραδίδει. Και θέλουν, να το 

πω έτσι, να ρίξουν σε εμάς το μπαλάκι. Αυτό πάει να γίνει τώρα. Θέλουν να φορτώσουν στο 

Δήμο μια καυτή πατάτα που αυτός που όφειλε δεν την έβγαλε σε πέρας. Εγώ ειλικρινά σας το 

λέω, σας σέβομαι όλους, νομίζω ότι πρέπει να πάμε... 
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Δ.Σ. : ...Δημοτικές Αρχές... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι... τα αρμόδια όργανα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Θα ψηφίσουμε ναι με μία... Κύριε Αντιδήμαρχε, από πού προκύπτει ότι είναι από το Νόμο 

δικηγόρος και όχι εμείς που είμαστε και οι φυσικοί δικαιούχοι; Γιατί από το Νόμο δεν το βρίσκω 

αυτό.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το λέει η εισήγησή μου, συγκεκριμένο άρθρο του γνωστού άρθρου του 

προηγούμενου αιώνα... 

Δ.Σ. : Ναι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Και η κυρία... το συζήτησε και με τη συγκεκριμένη υπάλληλο της υπερκείμενης 

Αρχής και μας είπε ότι ναι, αυτές οι δύο επιλογές είναι, δεν υπάρχουν άλλες. Εμείς της είπαμε... 

Δημοτικό Συμβούλιο τον ορισμό... δικηγόρου και λέει προχωρήστε, θέλω άμεσα την απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Προκύπτει από το Νόμο,... εισήγηση.  

Δ.Σ. : Το άρθρο 86 λέτε;  

Δ.Σ. : Αν δεσμεύεστε εσείς...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το λέει στην εισήγησή μου... 100%. 

Δ.Σ. : Το δικηγόρο ποιός τον ορίζει;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η Αποκεντρωμένη, είναι εκεί στο άρθρο 62, παράγραφος 2. Εν ελλείψει 

εκτελεστού, η εκκαθάριση ενεργείται επί του...κληροδόχου και λέει παρακάτω λέει και για το 

δικηγόρο.  

Δ.Σ. : Το άρθρο 86 λέει πώς μπορεί να γίνει η αντικατάσταση του εκτελεστή. Δεν το λέει αυτό 

που λέτε εσείς... Εν πάση περιπτώσει, αν είσαι νομικός, εάν εσύ θεωρείς ότι δεν θα έχουμε 

περιπέτειες, να το ψηφίσουμε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ένα λεπτάκι... λέει το άρθρο 86. 

Δ.Σ. : Το έχω το άρθρο 86, για αυτό.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και το άρθρο 63 και το άρθρο 86, παράγραφος 2. Η Υπηρεσία δεν θα μπορούσε 

να το κάνει αυτό από μόνη της. Συνεννοήθηκε μέσα από το Νόμο με την υπερκείμενη Αρχή, την 

επιλογή του δικηγόρου. Εφόσον παραιτηθεί η Εθνική Τράπεζα. Και από όσο φαίνεται 

παραιτείται. Ήδη έχει παραιτηθεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Παρών, κύριε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρών ο κ. Αναστασιάδης.   

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 208/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων 

έργων από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο θέμα, έγκριση κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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ΠΡΑΚ. 1/8/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση του κ. 

Καφετζή Πέτρου.      
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο, έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική 

έκταση του κ. Καφετζή Πέτρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης, παρακαλώ, κ. 

Μυστακίδη.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το θέμα αυτό έχει ξαναέρθει και για αυτό και... επαναφορά εισήγησης και 

έγκριση διοικητικής αποβολής. Είναι ένα οικόπεδο το οποίο είναι δημοτικό αυτήν την στιγμή 

και κατέχεται από τον Καφετζή Πέτρο... Την προηγούμενη φορά είχαμε πει να εξεταστούνε 

κάποια στοιχεία τα οποία επικαλέστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο δικηγόρος του και ύστερα από 

επανέλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει... δημοτικού 

οικοπέδου στο συγκεκριμένο δρόμο και το λέμε αυτό διότι το στοιχείο ήταν ότι τα οικόπεδα σε 

κείνη την περιοχή υπαγόταν στον ίδιο καθεστώς. Και από τον έλεγχο προέκυψε ότι ναι όντως 

υπαγότανε στο ίδιο καθεστώς, δηλαδή ήτανε το ίδιο τεμάχιο το οποίο χαρακτηριζότανε ως 

δρόμος, αλλά... τα οικόπεδα έχουνε παραχωρηθεί, έχουνε πουληθεί στους ιδιοκτήτες τους και 

έχει μείνει μόνο αυτό. Για αυτό προτείνουμε τη διοικητική αποβολή.  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, θέλω να έχω το λόγο σαν δικηγόρος του... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Να μην μακρηγορήσετε σας παρακαλώ, γιατί... 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ :  Δεν θα μακρηγορήσω. Λοιπόν. Καταρχήν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας περάσουνε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μέσα να ακούσουνε την εισήγηση 

του δικηγόρου. Παράκληση να τους φωνάξετε... Άλλο αν δεν θέλουν... Επειδή...     

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Μπορώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ.  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Πρόκειται για το τεμάχιο με αριθμό 2738, που παραχωρήθηκε το 1957 από τη 

Διεύθυνση Γεωργίας του Δήμου Σερρών, όπως και πολλά άλλα. Πρόκειται για αυτό το τεμάχιο, 

που είναι δρόμος πενήντα μέτρων. Η Υπηρεσία είπε ότι τα έχουμε όλα καταπατημένα και εγώ 

έλαβα έξι παραχωρητήρια εξαγοράς, τα οποία είναι ένα βόρειο του κ. Βαφειάδη και έξι νότια. 

Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία... δεν υπάρχουν άλλοι τίτλοι. Εν πάση περιπτώσει. Καταρχήν, αυτά 

που παραχωρήθηκαν, κακώς δόθηκε και γίναν δρόμος... συμπολιτών μας, έτσι; Κακώς ο Δήμος 

πουλούσε το 1975 κάτι το οποίο του δόθηκε σαν δρόμος χωρίς να το χαρακτηρίσει. Ούτε θα 

στραφούμε εναντίον των υπολοίπων. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Η Υπηρεσία... δεν υπάρχουν 

άλλα καταπατημένα κάνει λάθος, δεν υπάρχουν καταγγελίες για καταπατημένα. Λοιπόν τέλος 

πάντων, αυτοί τα πήραν, η... Διοίκησης τα δικαιολογεί όλα αυτά και τελείωσαν. Τώρα για να 

πάμε στην κατάσταση αυτήν. Στην αποτύπωση λοιπόν του 1960-62, παρουσιάζεται αυτός σαν 

οπωρώνας... Ο οποίος επίσης ζήτησε την εξαγορά του δύο-τρεις φορές και για κάποιο λόγο ενώ 

στους άλλους παραχωρήθηκαν, σε αυτόν δεν παραχωρήθηκε. Ρώτησα την κυρία... γιατί δεν 

παραχωρήθηκε, μάλλον δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις του Νόμου. Ποιές ήταν αυτές; 

Εντατική καλλιέργεια. Δεν είναι εντατική καλλιέργεια ο οπωρώνας; Δεν ξέρω κάποια πιο 

εντατική καλλιέργεια, μόνο το θερμοκήπιο, που δεν υπήρχε φυσικά. Σπίτι έχει εκεί... το ξέρουν 

όλοι, υπάρχει εδώ μία άδεια επισκευής στέγης του 1967, από την Υπηρεσία σε αυτό το 

τελευταίο... Προφανώς σε ένα σπίτι δεν επισκευάζεις τη στέγη σε ένα χρόνο, την επισκευάζεις 

σε τριάντα χρόνια. Έτσι; Άρα υπάρχει ο οπωρώνας εκεί από τη δεκαετία του 1930 και υπάρχει 

και κατοικία η οποία επισκευάστηκε το 1967. ...Δηλαδή... χτισμένη. Για να φτάσουμε τώρα στα 

παρακάτω. Σκέφτεστε όλοι προφανώς ναι έτσι είναι τα πράγματα, ογδόντα-ενενήντα χρόνια το 

είχε παλιά ο μπαμπάς Καφετζής και τώρα ο γιος. Αλλά. ...συνολικά τα κτήματα για να μπορώ να 

ψηφίσω όχι, για να μην βρω κάποια ευθύνη. Λοιπόν, σας έχω μια απόφαση, του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, είναι η 7619/2005, δίκασε σαν Εφετείο, που λέει σε ποιά 

περίπτωση, ποιά είναι η... διοικητικής αποβολής και πότε είναι νόμιμο ή μη. Σε αυτήν την 

περίπτωση επίσης λέει κάτι άλλο το οποίο είναι ζήτημα ουσίας... ότι κάποια κυρία που είχε... για 
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πενήντα ένα έτη, ενώ θυμάμαι και για... και η οποία ζήτησε την εξαγορά του, πάλι εκείνη... από 

το δημόσιο και δεν δόθηκε ενώ δόθηκε σε γείτονες τρίτους, το δικαστήριο θεωρεί ότι είναι 

καταχρηστικό αυτό το πρωτόκολλο και το απορρίπτει. Αυτό όμως αφορά την ουσία. Θα σας πω 

λοιπόν γιατί είναι μη νόμιμο το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής για να μπορείτε όσοι 

θεωρείτε ότι δεν πρέπει να στέλνετε τον γιο του Πέτρου Καφετζή στα δικαστήρια... να μπορείτε 

να ψηφίσετε όχι σε αυτό. Η ίδια απόφαση λοιπόν, με αναφορά σε αποφάσεις του Αρείου Πάγου 

λέει. Απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά για την έκδοση του 

πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, η κυριότητα του Δημοσίου επί του κτήματος, υπάρχει, 

παραχωρήθηκε το 1957. Αναμφισβήτητα... από το Δημόσιο δεν υπήρξε ποτέ, το 1957 πήγε από 

το Δημόσιο στο Δήμο, ήταν ήδη κατεχόμενο. Σας θυμίζω το 1960-62 στην αποτύπωση... 

φαίνεται σαν οπωρώνας. Ο οπωρώνας δεν γίνεται σε μια μέρα. Σας θυμίζω ότι υπάρχει το 1967 

άδεια επισκευής στέγης του δικαιούχου, που και αυτό δεν έγινε φυσικά τον προηγούμενο χρόνο. 

Λοιπόν, αυτό. Το μόνο... ακινήτου,,, πρωτόκολλο... δικαιωμάτων έγινε, αν λείπει έστω και μια 

από τις παραπάνω προϋποθέσεις το πρωτόκολλο ακυρώνεται σε περίπτωση άσκησης ανακοπής 

από τον... Συνεπώς δεν συντρέχει προϋπόθεση έκδοσης του πρωτοκόλλου, όταν ο... κατέχει το 

κτήμα αυτό από πολλών ετών, για αυτό και ακυρώνεται το πρωτόκολλο. Εδώ είναι 

ξεκαθαρισμένο, ότι αυτό το κτήμα κατέχεται από τη δεκαετία του 1930. Και προκύπτει από 

δημόσια έγγραφα. Προκύπτει από την αποτύπωση Δημόπουλου, προκύπτει από δηλώσεις του σε 

ανύποπτο χρόνο που έλεγε από το 1936 έχω οπωρώνα, προκύπτει από την άδεια επισκευής. 

Συνεπώς, αν θεωρείτε ότι πρέπει να ψηφίσετε όχι φοβούμενοι την παράβαση καθήκοντος αλλά 

με βάση τα νομικά επιχειρήματα που σας δίνω και να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης πηγαίνοντας 

στα διοικητικά δικαστήρια για να κόβει το πρωτόκολλο, σας έχω όλα αυτά που σας έδειξα πριν, 

δηλαδή την άδεια επισκευής, την αποτύπωση Δημόπουλου, την παραχώρηση από το Δημόσιο 

και την απόφαση αυτή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που υπενθυμίζω είναι 

τελεσίδικη, έτσι; Δεύτερο βαθμό, σας δίνω τα εχέγγυα για να ψηφίσετε εναντίον σε αυτό και να 

μην πάει ο πολίτης στα δικαστήρια. Νομίζω την προηγούμενη φορά όλοι... και μάλιστα όσοι 

είστε από την περιοχή ότι όσο θυμάστε είναι αυτά τα κτίρια εκεί. Και αυτό έλεγε ο... Έτσι; Για 

αυτό λοιπόν ζητώ να μην ψηφιστεί, γιατί παραβαίνει το Νόμο... πρωτόκολλο στην περίπτωση 

αυτή. Έτσι; Ο Δήμος ποτέ δεν έγινε κάτοχος αυτού του ακινήτου. Ήταν ήδη κατεχόμενο τη 

δεκαετία του 1930 από τον πατέρα, Πέτρο Καφετζή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, κυρίες, κύριοι συνάδελφοι... 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Δεν μπορεί να παραχωρήσει αυτήν την στιγμή, θα μείνει ως έχει... Υπηρεσίας. 

Δεν μπορεί αν παραχωρήσει, δεν υπάρχει νομικό καθεστώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Ο κ. Φωτιάδης. Άλλος. Ο κ. Χασαπίδης; Ο κ. Νιζάμης; Ορίστε;  

Δ.Σ. : Στο δικηγόρο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, βεβαίως. Και η κα. Αγιαννίδου. Κύριε Φωτιάδη. Ο κ. Δημητρίου.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ήθελα να σας ρωτήσω, όλα αυτά τα στοιχεία που προσκομίσατε εδώ με 

επάρκεια, τα δώσατε στην Υπηρεσία; ...με αυτούς που υπογράψαν το πρωτόκολλο;  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Έκανα ένα υπόμνημα στον κ. Μυστακίδη, με... αυτά τα στοιχεία.... ειδοποίηση 

μετά από καταγγελία, γιατί είναι καταγγελία... μόλις.. αυτά και αυτά και αυτά.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και μία δεύτερη ερώτηση, κ. Πρόεδρε. Μετά την κατάθεση, ήρθατε σε επαφή 

τώρα πριν το Συμβούλιο; Διότι μας ήρθε μία εισήγηση... ακριβώς... 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Τι έκανα μέσα; Πήρα τηλέφωνο στην κυρία... και έστειλα τον πελάτη μου να 

πάει... δεν υπάρχουν... καταπατημένα. Σας είπα ότι εδώ υπάρχει ένα τεμάχιο που ήταν... του κ. 

Καφετζή το ακίνητο, όπου οι έξι παραχωρήσεις που πήραν... Βαφειάδης το πάνω, το προς 

Βορρά δηλαδή και έξι προς την Ομόνοια κάτω. Όλα τα υπόλοιπα αυτά, δεν υπάρχει Νόμος εκεί 

πενήντα μέτρων, το ξέρετε, έτσι; Όλα τα υπόλοιπα... κατοικίες. Και επαναλαμβάνω της είπα δεν 

είναι δυνατόν αυτά να υπάρχουν και με είπε αυτά τα στοιχεία έχω στην Υπηρεσία μου, αυτά 

δίνω. Έξι παραχωρήσεις... Και τη ρώτησα γιατί δεν έγινε δεκτή η αίτηση του πατέρα Καφετζή; 

Και απάντησε αυτό που σας είπα, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, πιθανόν, δεν ήταν η ίδια. 
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Ποιές ήταν η προϋποθέσεις; Εντατική καλλιέργεια. Της λέω εκεί έχει οπωρώνα... πιο εντατική 

καλλιέργεια; Κατοικία. Είχε κατοικία εκεί μέσα, είχε και επαγγελματική στέγη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλη ερώτηση;  

Δ.Σ. : Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν δεν ψηφίσουμε τη διοικητική αποβολή, τι θα γίνει; Η συνέχεια 

ποιά θα είναι; 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Θα παραμείνει ως έχει... 

Δ.Σ. : Δεν θα έχει τίτλο... 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Όχι, να σας πω. Το 2004, αυτό... 

Δ.Σ. : Δεν θα μπορεί ποτέ να μεταβιβάσει, να χτίσει... 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Δεν θέλει να μεταβιβάσει ο άνθρωπος, ούτε να χτίσει.  

Δ.Σ. : Να διαιωνιστεί η κατάσταση δηλαδή;  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Το 2004, βγαίνει η Πράξη Εφαρμογής. Και αυτό μπαίνει μέσα στο σχέδιο. 

Αυτομάτως αποχαρακτηρίζονται από δρόμους και από τότε είναι νόμιμη η μεταβίβαση, δεν είναι 

ως οικοπέδου... πώληση, είναι νόμιμη η πώληση και άρα είναι και... χρησιδέσποσης... 2004...  

Δ.Σ. : Μην χρησιμοποιείτε νομικούς όρους... 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Στα είκοσι χρόνια αν έχω ξένο ακίνητο... γίνεται δικό μου. Απλά. 1054 του 

Αστικού Κώδικα. 

Δ.Σ. : Του Δημοσίου ή... 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Ισχύει... 

Δ.Σ. : Του Δήμου; 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Με το Νόμο περί Κτηματολογίου μια χαρά ισχύουν όλα αυτά. Θα σας τα πει ο 

συνάδελφος εκεί πέρα. Για το Νόμο περί... οικόπεδα μέσα σε οικισμούς, μια χαρά 

χρησιδεσπόζονται. Και είναι και... Δημόσιο... Κώδικα... υπάρχουν δικαιοπραξίες μετά χαμένες... 

όχι αποδοχές, όχι δωρεές και εκεί παραιτείται μετά το Δημόσιο, από αυτά τα περίφημα ακίνητα 

που δεν τα ξεκαθαρίζουμε ποτέ. Με το Νόμο περί Κτηματολογίου, οικόπεδα εντός οικισμού 

χρησιδεσπόζονται. Άρα, εξάλλου αυτό αποτελεί ιδιωτική περιουσία του Δήμου και το 2024 θα 

έχει χρησικτησία. Θα παραμείνει έτσι, μα και να ακυρωθεί από το δικαστήριο σαν καταχρηστικό 

θα ακυρωθεί. Και θα παραμείνει ως έχει... χρόνια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις;... Η κα. Αρβανίτη και ο κύριος... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς ρωτάω και στον εισηγητή του θέματος. Σε συνέχεια της 

εισήγησης του εκπροσώπου του κ. Καφετζή. Όταν ένας ομιλών, όταν ένας άνθρωπος, ένας 

πολίτης, του οποίου θίγονται ενδεχόμενα τα συμφέροντα. Ενδεχόμενα. Αναφέρεται σε ένα 

Σώμα, όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Μη ειδικότητας ο άλφα, βήτα, γάμμα, δέλτα, 

διάφορες ειδικότητες έχουμε. Εκβιάζοντας με τις φράσεις παράβαση καθήκοντος και με τη 

φράση αναιρώντας την προηγούμενη δεν θέλει να μεταβιβάσει, ενώ είναι τοις πάση γνωστό, 

κανένας μας δεν θα μείνει στο τέλος σε αυτήν τη γη. Άρα θα μεταβιβαστούν κάποια. Είτε στον 

άλφα είτε στο βήτα είτε θα επέλθει στο Δημόσιο. Ποιά είναι η θέση και αν γνωρίζει για αυτά τα 

αντικείμενα, το θέμα το συγκεκριμένο περί παράβασης,... ο εισηγητής του θέματος και εσείς, κ. 

Πρόεδρε; Εγώ στον κ. δικηγόρο δεν απευθύνω αυτήν την ερώτηση. Δεν θέλω την απάντησή του. 

Ως Δημοτικός Σύμβουλος. Ως πολίτης θα την επιδιώξω ή μπορεί να τη ζητήσω, αλλά έξω από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Περί παράβασης και δεν θέλει τη μεταβίβαση. Εάν θεωρείτε, κ. Πρόεδρε, 

ότι εδώ είναι δικαστήριο. Ερώτηση κάνω, απαντήστε. Και αν μετά την προσκόμιση του 

εκπροσώπου του κ. Καφετζή, ρωτήθηκε ο δικηγόρος του Δήμου σχετικά με τα ζητήματα που 

αναδεικνύει για να είναι εκβιαστικό της παράβασης καθήκοντος. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Συνολικά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... Έχουμε τον κ. Δημητρίου και την κα. Αγιαννίδου.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως γνωρίζετε 

όλοι, κατάγομαι από εκείνη τη γειτονιά. Από ότι έχω ακούσει από τους παππούδες μας και από 
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τους γονείς μας, ότι το οικόπεδο αυτό το κατέχει ο κ. Καφετζής από το 1930. Θα ήθελα να 

ρωτήσω το Νομικό Σύμβουλο, εάν γνωρίζει, μέχρι πότε ήταν ο Νόμος περί ανώμαλης 

δικαιοπραξίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να το κάνουν με το όνομά τους;  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ :  Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, από το Μάρτιο του 2012 και θα είναι για πέντε 

χρόνια, αλλά δεν μπορεί να γίνει ανώμαλη δικαιοπραξία, διότι το 1957 το Δημόσιο το 

μεταβίβασε στο Δήμο. Αλλιώς θα έπρεπε να το είχε μεταβιβάσει... 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Δεν είχε, δεν υπήρχε πιο μπροστά η ανώμαλη δικαιοπραξία;  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ :  Όχι, αν δεν το είχε μεταβιβάσει το Δημόσιο στο Δήμο, θα μπορούσε να το έχει 

χρησιδεσπόσει σε βάρος του Δημοσίου με το Νόμο περί Κτηματολογίου. Είναι άτυχος.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Και από ότι θυμάμαι από τα λεγόμενα των προγενεστέρων, ο κ. Καφετζής τότε 

ήτο αγράμματος... 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Τούρκικα ήξερε... 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Ακριβώς και δεν γνώριζε τους Νόμους, οπότε το άφησε να περάσει έτσι. Εγώ 

θέλω από την Κτηματική Υπηρεσία του Δήμου να μας φέρει περισσότερα πειστικά στοιχεία ότι 

όντως αυτό το οικόπεδο είναι δημοτικό με τίτλους.  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Είναι δημοτικό... με την Πράξη Εφαρμογής παύει να είναι πια δρόμος όπως 

παραχωρήθηκε, δρόμος για ζώα ήταν αυτός... έτσι... Λοιπόν. Με το 2004 μπαίνει η Πράξη 

Εφαρμογής, ό,τι δεν είναι στους δρόμους,... γίνεται οικόπεδο εκεί, γίνεται δημοτικό οικόπεδο. 

Αλλά μέχρι τότε ήτανε δρόμος τον οποίο ο Δήμος δεν μπορούσε να τον πουλήσει, να τον 

μεταβιβάσει αν δεν τον αποχαρακτήριζε. Δεν έγινε κανένας αποχαρακτηρισμός και όμως 

πουλήθηκαν έξι οικόπεδα. Λοιπόν αυτό ήθελα να ρωτήσω, για να πειστώ ότι όντως υπήρχε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Αγιαννίδου;... Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ θέλω να ρωτήσω το 

νομικό του κ. Καφετζή αν έγινε αίτηση για εξαγορά και πότε...  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Τρεις φορές από τον πατέρα Καφετζή, από το 1970 αν θυμάμαι και ποτέ δεν 

υπήρξε έστω μία.. .απάντηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί των αλλωνών τα... γίνανε... 

τρεις φορές από τον πατέρα Καφετζή, υπάρχει στο αρχείο του... της... 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Υπάρχουν αυτά τα έγγραφα; 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Των αιτήσεων που έκανε ο... 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Τρεις φορές έγινε αίτηση και ενώ των δίπλα έγινε δεκτή, του πατέρα Καφετζή 

για κάποιο λόγο δεν έγινε.  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Και πού το αποδίδετε αυτό;  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Ρώτησα την κυρία... και παρότι βέβαια είναι πολύ νέα για να τα ξέρει, μου είπε 

προφανώς κάτι από αυτά... ποιά ήταν; Εντατική καλλιέργεια, είχε οπωρώνα... εντατική 

καλλιέργεια. Είχε σπίτι,... επαγγελματική αποκατάσταση και τα τρία...  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Λοιπόν εδώ οφείλω και εγώ να καταθέσω ότι επειδή είναι και ένα θέμα της 

περιοχής, ο άνθρωπος αυτός ήταν εκεί και καλλιεργούσε τον οπωρώνα που λέτε, ζούσε εκεί με 

τη σύζυγό του, τους θυμάμαι, αφότου γεννήθηκα. Αυτό είναι θέμα συνείδησης και το καταθέτω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης ερώτηση;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Το οικόπεδο αυτό... Το ακίνητο αυτό δεν ήταν ποτέ δημοτικό, διότι το 

κατείχε ο άνθρωπος μετά από το 1925... η Νομαρχία το 1957 παραχώρησε τα ακίνητα. Οπότε 

αυτό δεν είχε δικαίωμα... στο Δήμο. Ήταν... 

Δ.Σ. : Ανταλλάξιμο ήταν; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι... κατείχε... 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Όπως σας είπα εδώ... δρόμος για βοσκή... Ποτέ δεν είχε κατοχή ο Δήμος.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ποτέ δεν είχε κατοχή ο Δήμος, την κατοχή την είχε ο κ. Καφετζής, αυτό 

προσπαθώ να πω. Έτσι;   

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Έτσι, το 1957 το πήρε ο Δήμος... Να διευκρινίσω μόνο κάτι στον κ. Νιζάμη, 

εγώ δεν είπα ότι...  
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ΝΙΖΑΜΗΣ : Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ... στο Προεδρείο και στον εισηγητή...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε, κ. Αναστασιάδη;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι προτείνω; Να αποσυρθεί το θέμα, να συνεννοηθεί η... Υπηρεσία του 

Δήμου με εσάς και με το νομικό και να λάβει μία σωστή απόφαση... και επαναλαμβάνω, το 

οικόπεδο αυτό δεν παραχωρήθηκε ποτέ στο Δήμο. Ήταν πάντα ιδιωτικό... 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση να κάνω. Η Πράξη Εφαρμογής...  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : ...Δημοτικό, από τη στιγμή που ένα μέρος του δρόμου... 

Δ.Σ. : Γιατί δεν κάνατε κατά της Πράξης Εφαρμογής;  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Μα έκανε... φυσικά και έκανε. Μα και η... Πράξη Εφαρμογής... Καφετζής... 

μελετητή. Και έρχεται ο Δήμος, ανακοινώνει τα δικαιώματά του σαν δικαιούχος του Δημοσίου 

και... ο... ο Καφετζής. Και με το... Κτηματολόγιο... Αυτά υπάρχουν όλα... τα έχω καταθέσει την 

προηγούμενη φορά. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Όλα αυτά συζητήθηκαν... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης. 

Δ.Σ. : Περνάει η ώρα... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κανένας δεν αμφισβητεί εδώ και μάλιστα από τους γείτονες, από τους κατοίκους 

εκείνης της περιοχής ότι εδώ και ενενήντα χρόνια ο Πέτρος ο Καφετζής μένει εκεί, καλλιεργεί 

το οικόπεδο και λοιπά. Όμως εγώ προσωπικά θα ήθελα και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου 

γιατί τα πράγματα έχουν αγριέψει. Παντού καταγγελίες, στον... καταγγελίες, εδώ καταγγελίες, 

φάκελοι στην εισαγγελία, ναι, παντού, παντού, παντού. Λοιπόν, δεν ξέρω τι... η εποχή φταίει; Η 

κρίση φταίει; Ούτως ώστε ο ένας να καρφώνει τον άλλον. Λοιπόν, παρακαλώ, ο ένας να 

καρφώνει τον άλλον. Θα ήθελα λοιπόν, να έρθει το θέμα με τη γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να είμαστε και εμείς ασφαλείς, γιατί κανένας νομίζω από εμάς δεν 

θέλει να αδικήσουμε και δεν θέλουμε να βγάλουμε τον Πέτρο ή το γιο τώρα, του κ. Καφετζή να 

τον βγάλουμε έξω από ένα οικόπεδο που είναι δικό του στην ουσία, είναι δικό του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση, τι να ρωτάμε στη Νομική Υπηρεσία; 

Δ.Σ. : Αν νομιμοποιούμαστε... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Να γνωμοδοτήσει, κ. Πρόεδρε, εάν νομιμοποιούμαστε εμείς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για τη διοικητική αποβολή ή όχι. 

Δ.Σ. : Ακριβώς.  

Δ.Σ. : Πάντως τέτοια θέματα δεν είναι... αυτό τώρα... αυτό όπως... απάντηση εύκολη. Αυτά ήταν 

οικόπεδα έτσι καταπατημένα. Κάποια στιγμή το Δημόσιο τα έδωσε στους Δήμους, όταν έγινε το 

Κτηματολόγιο στην αρχή δεν είχαν δηλωθεί γιατί δεν είχαν ανοίξει τα κιτάπια... και εκ των 

υστέρων μετά ο κύριος... είπε δέστε τι γίνεται... είναι μια σειρά από τέτοια οικόπεδα και τα 

βάλανε μέσα με ενστάσεις και ο Δήμος εμφανίζεται ενώ... δικηγόρος... Σταυρόπουλος ας πούμε, 

μετά ο Δήμος, ο Δήμος με ένστασή του... εμφάνισε ας πούμε ότι είναι του Δήμου. Και 

εκκρεμούν πολλά. Εγώ νομίζω ότι... εδώ ή αν παραιτηθεί ο Δήμος θα υπάρχει χρησικτησία που 

δεν υπάρχει, πώς θα παραιτηθεί... θα πει ο Δήμος ότι ποτέ δεν είχαν γίνει συμβόλαια και έχω... 

λοιπόν ή... δεν νομίζω θα βρεθεί τόσο εύκολα λύση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο μόνος τρόπος, έτσι; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε νομικοί είμαστε όλοι 

εδώ μέσα ούτε τίποτε. Ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε πρώτα από όλα τη δικιά μας 

υπόσταση και να μην είμαστε έρμαια των δικαστηρίων... έτσι; Οφείλουμε την στιγμή που 

έρχεται υπηρεσιακά το θέμα ως έγκριση διοικητικής αποβολής, να ψηφίσουμε τη διοικητική 

αποβολή. Και στη συνέχεια, ό,τι χρειάζεται με όποιο ένδικο μέσο ο ενδιαφερόμενος, θα πάει στα 

δικαστήρια. Αυτή είναι η ξεκάθαρη λύση στο θέμα μας.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Γιατί, κ. Πρόεδρε, δεν το αποσύρετε να πάει στη Νομική Υπηρεσία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διότι αποσύρθηκε μία φορά, κ. Αναστασιάδη... ψάχτηκε και βρέθηκε...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... αυτή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Νομικός Σύμβουλος τι θα πει;  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να μας εκφράσει μία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα προβείτε στα νόμιμα, αυτό θα μας πει ο Νομικός Σύμβουλος... Τίποτε 

παραπάνω, τίποτε λιγότερο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Η ερμηνεία του Νόμου... Κύριε Πρόεδρε... Δεν μπορεί να είναι τίποτε 

άλλο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ερμηνεία του Νόμου είναι σαφέστατη... δεν είναι ελλιπής. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Δεν ήταν ποτέ δημοτικό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα ήδη έχει περάσει από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στους Δήμους... 

τι να μας πει δηλαδή παραπάνω ο Νομικός Σύμβουλος... καταλάβατε;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Του Δήμου... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αν μου επιτρέπετε... το σημείωμα του κ. Καφετζή... να μην λέμε τα ίδια...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφώς, κύριε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Από τις μαρτυρίες, από τη γειτονιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ουδείς το αμφισβητεί... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αλλά και επειδή είδα ένα σωρό έγγραφα του νομικού του κ. Καφετζή, ήθελα να 

ρωτήσω, όχι να ρωτήσω, να τοποθετηθώ, να πω ότι, έχει γίνει κάποια μελέτη; Έχει γίνει κάτι σε 

βάθος σε όλα αυτά; Από την ανάλογη Υπηρεσία; Ή άντε βγάλαμε μία απόφαση, δεν θέλω να 

κατηγορήσω καμία Υπηρεσία, μελετήθηκαν σε βάθος; Γιατί ένα σωρό έγγραφα και νομολογίες 

και αποφάσεις Πλημμελειοδικείων και Εφετείων έφερε ο κ. συνήγορος και λέω, νομίζω ότι θα 

πρέπει να δει... η Υπηρεσία και με τη συμβουλή του δικού μας Νομικού Συμβούλου, ώστε να 

μην ειπώνονται τέτοια περί παραβάσεως καθήκοντος... το θέμα... σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Τι θέλω να πω. Κοιτάξτε. Κανένας από όλους εσάς δεν θέλει 

περισσότερο από εμάς που είμαστε από εκείνη τη γειτονιά και είμαστε συναισθηματικά δεμένοι 

με τον κ. Καφετζή να τον εξυπηρετήσουμε... έτσι; Όλοι μας θέλουμε, εμείς θέλουμε ακόμη 

περισσότερο. Γνωριζόμαστε εξήντα χρόνια με τον Καφετζή, με την οικογένεια Καφετζή. Είναι 

γεγονός ότι το κατέχει ο πατέρας του από το 1930, τώρα το θέμα ποιό είναι; Αυτό, λέτε για να το 

πάμε στο Νομικό Σύμβουλο. Να το πάμε. Παίζουμε το κρυφτούλι και προσπαθούμε να 

κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα σας πω γιατί. Τι να μας πει ο Νομικός Σύμβουλος; 

Αυτό το οικόπεδο πλέον, είναι καταχωρημένο δημοτικό οικόπεδο. Έχει γίνει δυστυχώς 

καταγγελία, υπάρχει εισήγηση της Υπηρεσίας και λέει διοικητική αποβολή... Λοιπόν. Να το 

πάμε στο Νομικό Σύμβουλο. Σας λέω, εγώ σας τα λέω αυτά γιατί πρέπει να αντιμετωπίζουμε 

κατάματα την αλήθεια και νομίζω ότι ο δικηγόρος του κ. Καφετζή κατά βάθος από μέσα του 

συμφωνεί με εμένα. Λοιπόν. Να το πάμε, να το αναβάλουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα; Για μια 

εβδομάδα; Να πάμε στο Νομικό Σύμβουλο; Ο Νομικός Σύμβουλος δεν θα πει τίποτα. Θα πει μα 

τι... Από μέσα του θα πει μα δεν ντρέπεστε; Μιλάτε για το αυτονόητο τώρα; Είναι δημοτικό 

οικόπεδο, υπάρχει καταγγελία, και διοικητική αποβολή, τι άλλο να πει; Άρα θα ξανάρθει το 

θέμα. Η μόνη λύση, η καθαρή, είναι αυτή που είπε ο Πρόεδρος. Πάει, διοικητική αποβολή, πάει 

στα δικαστήρια και ξεκαθαρίζει εκεί. Διαφορετικά, όσο, άντε ξαναέρχεται το θέμα. Τι θα 

κάνουμε μετά; Τρίτη αναβολή; Κινδυνεύουμε, κινδυνεύουμε, αν όλοι, όλοι, αν ο καταγγέλλων 

επιμένει, να βρεθούμε έκπτωτοι για παράβαση καθήκοντος. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ σας λέω 

το αναβάλλουμε, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Για μία εβδομάδα, αλλά θα αυτορεζιλευτούμε 

απέναντι στο Νομικό μας Σύμβουλο. Δεν θα πει τίποτα, ο Νομικός Σύμβουλος δεν θα πει τίποτα. 

Έτσι είναι βέβαιο... Κανένα πρόβλημα, να έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο... με το 

πρόσχημα, με το πρόσχημα... κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Με το πρόσχημα ότι μας έφερε 

αυτά τα έγγραφα ο νομικός... ναι, λοιπόν... τώρα, αυτά τα έγγραφα, λοιπόν, Νομικέ μας 

Σύμβουλε, για δες τα και αυτά, τι έχεις να πεις και εσύ; Και ξαναέρθει το θέμα... Αλλά σας λέω, 
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σας λέω και λέω και στον αγαπητό μου φίλο και γείτονα Ηλία, δυστυχώς δεν μπορούμε να 

κάνουμε διαφορετικά, Ηλία, δεν μπορούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αποσύρεται το θέμα λοιπόν και θα έρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

έτσι;... Ο Νομικός Σύμβουλος να εξετάσει τα καινούργια έγγραφα.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 209/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση μελετών των έργων:  

α) Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κ. Μητρούση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 210/2013 

β) Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κ. Δένδρων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 211/2013 

γ) Επισκευή κεραμοσκεπής και κατασκευή επιχρισμάτων στο 3ο Γυμνάσιο και Μουσικό 

Σχολείο Σερρών,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 212/2013 

δ) Συντηρήσεις στα 1ο, 2ο, 3ο, 9ο, 12ο, 14ο Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγείο Προβατά,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213/2013 

ε) Κατασκευή σωληνωτών αγωγών - φρεατίων και αρδευτικής τάφρου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 214/2013 

στ) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού, 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 215/2013 

ζ) Συντηρήσεις-κατασκευές στα 9ο και 32ο Νηπιαγωγεία του Δήμου Σερρών, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216/2013 

η) Συντηρήσεις-μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου Σερρών και 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 217/2013 

θ) Επισκευές-συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της Δ.Κ. Λευκώνα. 

   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τρίτο θέμα. Έγκριση μελετών των έργων. Άλφα, διαμόρφωση πάρκων 

και κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Καπετάν Μητρούση, βήτα, διαμόρφωση 

κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων, γάμμα, επισκευή κεραμοσκεπής 

και κατασκευή επιχρισμάτων στο 3ο Γυμνάσιο και Μουσικό Σχολείο Σερρών, τέταρτο, 

συντηρήσεις στα 1ο, 2ο, 3ο, 9ο, 12ο, 14ο Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγείο Προβατά, πέμπτο, 

κατασκευή σωληνωτών αγωγών - φρεατίων και αρδευτικής τάφρου, έκτον, κατασκευή 

πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού. Συνεχίζουμε με τα τρία πρόσθετα που σας έχω στείλει κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, έβδομον, συντηρήσεις - κατασκευές στο ένατο και τριακοστό δεύτερο 

Νηπιαγωγεία Σερρών, όγδοο, συντηρήσεις - μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου 

Σερρών, ένατο επισκευές - συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της Δημοτικής 

Ενότητας Λευκώνα. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Πείτε μας πώς γίνονται αυτά... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Κύριε Μυστακίδη;  

Δ.Σ. : Πρόχειροι  διαγωνισμοί τώρα... τα θέματα η ώρα τρεις θα τα συζητάμε... 

Δ.Σ. : Και αύριο...  

Δ.Σ. : Μπορούμε και αύριο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Μυστακίδη... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για το άλφα που αφορά την Καπετάν Μητρούση, το ποσό είναι 18.000€ και 

θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό. Το ίδιο και το βήτα το οποίο είναι κατασκευή πεζοδρομίου 

στον περιφερειακό στα Καλά Δέντρα, πλακόστρωση και αποξήλωση... και αυτό είναι 23.000 με 

το ΦΠΑ και αυτό θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό. Όλα τώρα, βήτα, γάμμα, δέλτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έψιλον, σίγμα ταυ...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Ναι, είναι, όχι δεν έγιναν όλα... Όλα είναι με πρόχειρους διαγωνισμούς. Η 

κατασκευή στο έψιλον... 

Δ.Σ. : Έγιναν κάποια; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Έγιναν το έψιλον και το σίγμα ταυ. Που ήταν συνέχεια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σχολεία.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τα σχολεία όχι και στα σχολεία δεν έγιναν, τα περισσότερα είναι προμήθειες. 

Είναι προμήθειες για να διορθωθούν κάποια στοιχεία στα σχολεία. Το έψιλον και το σίγμα ταυ 

έχουνε γίνει, τα οποία ήτανε συνέχεια κάποιων έργων που είχανε ήδη... στο έψιλον και αυτό 

έγινε με, αυτό με ανάθεση... το ίδιο και σο πεζοδρόμιο... αυτό έγινε με ανάθεση. Τα υπόλοιπα 

όλα που αφορούν τα σχολεία, είναι, σας λέω ότι είναι, αφορούν... και είναι με αυτεπιστασία 

αυτά, με αυτεπιστασία.  

Δ.Σ. : Δηλαδή μόνο υλικά θα πάρουμε σε αυτά; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, υπολογίζαμε να τα κάνουμε με τους πενταμηνίτες...  

Δ.Σ. : Μετά το σίγμα ταυ...  

Δ.Σ. : Αυτεπιστασία... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μετά το σίγμα ταυ τα τρία όλα αυτά τα τρία είναι με αυτεπιστασία.  

Δ.Σ. : Κατασκευή πεζοδρομίου... είπατε ότι έγινε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό έγινε...  

Δ.Σ. : ...Σίγμα ταυ θα το κάνουμε με αυτεπιστασία. Σίγμα ταυ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μετά το σίγμα ταυ... 

Δ.Σ. : Λίγο για να τα καταγράψω και εγώ γιατί πολλοί ακούγονται, το άλφα και το βήτα με 

πρόχειρο διαγωνισμό. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Το γάμμα και το δέλτα με επιστασία. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Έψιλον και σίγμα ταυ και τα τρία τα καινούργια... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το έψιλον και το σίγμα ταυ με αναθέσεις, απευθείας αναθέσεις.  

Δ.Σ. : Και τα τρία καινούργια πάλι με... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Με αυτεπιστασία, ναι.  

Δ.Σ. : Οι αναθέσεις σε ποιόν έχουν γίνει;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Οι αναθέσεις στον... που έκανε ένα έργο και ήτανε κάποιο κομμάτι αυτό που 

έπρεπε να συμπληρωθεί και το άλλο στον... 

Δ.Σ. : Τι προϋπολογισμός είναι;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...12.220 ήτανε το έψιλον... και 10.000 ήταν το σίγμα ταυ. 

Δ.Σ. : Πότε έγινε το έψιλον;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το έψιλον... μέσα στο 2012 πρέπει να έγινε. Μέσα στο 2012...  

Δ.Σ. : ...Αυτεπιστασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε να πείτε τίποτε άλλο, κύριε... ; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Γάμμα και δέλτα;  

Δ.Σ. : Γάμμα και δέλτα είναι αυτεπιστασία;  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Επισκευή... κεραμοσκεπής, κ. Αντιδήμαρχε, ως και κατασκευή... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό ναι, το υπολογίζουμε για τους πενταμηνίτες... που πήραμε.  

Δ.Σ. : Μικροσυντηρήσεις και στο Λευκώνα με αυτεπιστασία θα γίνει;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

ΙΝΤΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Ίντος. Και οι υπόλοιπο ναι.  

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

          
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών έργων αυτεπιστασίας 

Δήμου Σερρών.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο, έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών έργων 

αυτεπιστασίας Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε... ώρα... 

Δ.Σ. : Τίποτα... τίποτα... Σάκη; 

Δ.Σ. : Δεν αξίζει τον κόπο... 

Δ.Σ. : Και εμείς άνεργοι είμαστε... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας ψυχρής ασφάλτου 2013.           
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πέμπτο, έγκριση διενέργειας προμήθειας ψυχρής ασφάλτου 2013.  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Μπράβο, κ. Μυστακίδη, έτσι...         

   

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220/2013 

ΘΕΜΑ 26ο : Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης 

πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης 

καυσίμων στον Δήμο Σερρών».            
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης 

πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων 

στον Δήμο Σερρών.  

Δ.Σ. : Ναι, ναι.             

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 



83 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 221/2013 

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και μετάθεση του χρόνου 

παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών του έργου: «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης 

πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης 

καυσίμων στον Δήμο Σερρών».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έβδομο. Έγκριση... 

Δ.Σ. : ...Το περάσαμε;  

Δ.Σ. : Τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έβδομο, έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και μετάθεση του 

χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών του έργου καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης 

πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων 

στον Δήμο Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι.             

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Εδώ να ρωτήσω τον εισηγητή, από ποιά ανάγκη ιδία προέκυψε αυτή η ανάγκη να έχουμε 

το σημερινό θέμα;  

ΧΡΑΠΑΣ : Από το προηγούμενο θέμα προέκυψε η ανάγκη, από το προηγούμενο θέμα, λόγω ότι 

άλλαξε η τεχνολογία, ο κλιματικός σταθμός είναι νέας τεχνολογίας όπως και ο μετρητής 

στάθμης καυσίμων είναι νέα τεχνολογία, πρέπει να γίνει επικαιροποίηση πρώτα, να εγκριθούν 

αυτά από την ενδιάμεση διαχειριστική και μετά  να πάμε σε παράταση ενάμιση μήνα, το 

ανώτερο που μπορούμε να δώσουμε χωρίς να έχουμε αύξηση τιμολογίου, καμιά διαφορά δεν 

έχουμε στην οικονομική μελέτη, ένα διακοσάρι, τόσο θα είναι, για αυτό προέκυψε αυτή η 

παράταση. Επειδή είχαμε κάποιο πρόβλημα... ρεζερβουάρ... μετρητής στάθμης μέσα, το 

αποφύγαμε αυτό και οι μετρητές... έξω, ένα άλλο... με την ίδια τιμή, νέα τεχνολογία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, κύριε εγώ, όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 222/2013 

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: 

α) «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Σερρών»   και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223/2013 

β) «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Σκουτάρεως».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό όγδοο, έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών, άλφα αποκομιδή 

απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Σερρών   και βήτα αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικής 

Ενότητας Σκουτάρεως.  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου, όχι ο κ. Μπόικος, όχι ο κ. Αναστασιάδης.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 224/2013 

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση μελέτης της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση δικτύου φωτεινής 

σηματοδότησης Δήμου Σερρών έτους 2013».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Εικοστό ένατο, έγκριση μελέτης της παροχής υπηρεσιών, συντήρηση δικτύου 

φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Σερρών έτους 2013.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μόνο... Κύριε Μυστακίδη; Εσείς έχετε την ευθύνη;... Κάτι κάνετε 

με αυτήν τη σηματοδότηση, πληρώνουμε λεφτά, 24.000 βλέπω είναι εδώ πέρα. Εκεί, κ. 

Δήμαρχε, στην περιοχή του ΕΠΑΛ, προχτές έχω καταγγελία, κόντεψαν να σκοτωθούν παιδιά. 

Επιτέλους, πληρώνουμε συνέχεια, είκοσι τέσσερα, είκοσι πέντε, τριάντα... Επιτέλους, κάντε 

έναν έλεγχο... σηματοδότη... δεν δουλεύει... σηματοδότη... μιλάω εκεί στο ΕΠΑΛ που περνάνε 

τα παιδιά, δίπλα στο ΣΕΡΓΑΛ... δεν το λέω ξεκάρφωτα...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έρχονται, τα διορθώνουν, χαλάνε πάλι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Δήμαρχε... 

Δ.Σ. : Όλη την ώρα... 

Δ.Σ. : Αυτά είναι μπαλώματα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τα εντοπίζω, κύριε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εμείς δεν θα ψηφίσουμε, κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. 

Διότι πέρυσι τέτοια μέρα, είχα βάλει εγώ το θέμα,... φανάρια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Τα δυο φανάρια... Κολοκοτρώνη με αυτό του ΕΠΑΛ. Δεν συγχρονίστηκαν 

ποτέ. Και επίσης είχα ζητήσει να συντονιστούν τα δύο φανάρια στον παλιό περιφερειακό, που 

δεν συντονίστηκαν επίσης. Πού πήγαν; ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Φωτιάδη... και μου είπε ότι είναι δύσκολο, ήρθε κάνα δυο-τρεις φορές, 

μου είπε ότι είναι δύσκολο να τα συντονίσει γιατί άλλη τεχνολογία το ένα, άλλη τεχνολογία το 

άλλο, κάτι τέτοιο μου είπε. Τρεις φορές τον ειδοποίησα για αυτό το θέμα. Και τον... και τον... 

Δεν μπόρεσε να το συντονίσει. Θα το συντονίσει και στη διακοπή, στην παραμικρή διακοπή που 

γίνεται, ξανά αποσυντονίζονται. Αυτήν την απάντηση έλαβα... 

Δ.Σ. : Ναι αλλά, συγγνώμη, Πρόεδρε, αλλά συμβαίνει όμως αυτό που είχα πει και στο Σώμα την 

άλλη φορά. Ό,τι και να γίνει, με ό,τι ταχύτητα και να ξεκινήσεις, στο Κολοκοτρώνη, θα σε 

πιάσει στο ΕΠΑΛ. Λοιπόν... και αυτό ξέρεις τι σημαίνει, τι έχει ως αποτέλεσμα; Στη συνέχεια 

δίνει τριάντα αυτοκίνητα. Και ιδιαίτερα στην πρωινή ζώνη αυτό το πρόβλημα δημιουργείται και 

μέχρι την αερογέφυρα. Και είναι επικίνδυνο. Εάν όμως ήτανε συντονισμένα δεν θα είχα με 

προβλήματα...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Επί της ουσίας έχετε δίκιο, έτσι είναι, αλλά το θέμα είναι ότι τρεις φορές τον 

ειδοποίησα και μπορείτε να απευθυνθείτε και στον κύριο... το ξέρει πολύ καλά το θέμα και κάθε 

φορά που του το λέω και λέει ότι είναι αδύνατο να το κάνει. Δεν ξέρω για ποιό λόγο λέει... 

ξαναχαλάνε. Και προχθές που μιλούσαμε πάλι τα ίδια... 

Δ.Σ. : Αλλάξτε... Αλλάξτε... 

Δ.Σ. : ...Σύστημα... 

Δ.Σ. : ...Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα να βοηθήσω, θέλετε;  

Δ.Σ. : Το ένα το φανάρι έχει διαφορετικούς χρόνους στο πράσινο, το άλλο έχει διαφορετικούς. 

Δίνει το ΕΠΑΛ δύο φορές πράσινο στους πεζούς. Για αυτό το λόγο δεν μπορούν να 

συντονιστούν τα φανάρια. Αν το προσέξετε, δίνει μια φορά πράσινο στους πεζούς. Δίνει 

πράσινο ο παράδρομος, ξανά πράσινο στους πεζούς και μετά δίνει πράσινο στον κεντρικό 

δρόμο. Δεν είναι τίποτε άλλο, αυτό είναι.  

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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ΠΡΑΚ. 2/8/2013 

ΘΕΜΑ 30ο : Σχετικά με την νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το τριακοστό θέμα αποσύρεται λόγω ... των συναδέλφων.   

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225/2013 

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

α) Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών), 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226/2013 

β) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 227/2013 

γ) Επισκευή στέγης 6ου Γυμνασίου.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων, άλφα κατασκευή 

δωδεκαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, 6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, βήτα διαμόρφωση 

κεντρικής πλατείας Τοπικού Διαμερίσματος Κάτω Καμήλας   και γάμμα επισκευή στέγης 

6ου Γυμνασίου.   

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 228/2013 

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση παρατάσεων των έργων: 

α) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 229/2013 

β) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 230/2013 

γ) Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231/2013 

δ) Διανοίξεις - ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια - Καλύβια, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232/2013 

ε) Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 233/2013 

στ) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2012,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234/2013 

ζ) Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς,  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 235/2013 

η) Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου 

Σερρών   και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 236/2013 

θ) Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Ιωάννη.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό δεύτερο, έγκριση παρατάσεων των έργων. Άλφα διαμόρφωση 

κεντρικής πλατείας Τοπικού Διαμερίσματος Κάτω Καμήλας, βήτα διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας Τοπικού Διαμερίσματος Σκουτάρεως, γάμμα εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας 

νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών, δέλτα διανοίξεις - ασφαλτοστρώσεις οδών στην 

περιοχή Ομόνοια - Καλύβια, έψιλον διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη, έκτο 

συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2012, έβδομο αρδευτικά έργα 

Κοινότητας Άνω Βροντούς, όγδοο αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου 

κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών   και ένατο αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου 

Ιωάννη. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Την περίπτωση γάμμα και βήτα δεν την ψηφίζω και θέλω να πω και δυο λόγια για 

ποιό λόγο δεν τα ψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γάμμα και βήτα; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και βήτα. Ζητώ να μου δώσετε το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... Αν θέλετε ανοίξτε το μικρόφωνο, κ. Μπόικο.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Για το γάμμα, το είπαμε και άλλη φορά, το δημοτικό γήπεδο πρέπει να γκρεμιστεί 

και να γίνει πάρκο. Το είπαμε και άλλες φορές, υπάρχει όμως και ένα άλλο σημαντικό ερώτημα, 

που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, πρέπει να απαντηθεί, σε άλλη φορά από εσάς. Γιατί 

ακούστηκε πολλές φορές και από τον κ. Δήμαρχο όταν το θέταμε, να λέει ότι και πού θα παίζει ο 

Πανσερραϊκός; Εγώ ρωτάω αυτήν την στιγμή, ποιά παράγραφος, ποιού άρθρου και ποιού Νόμου 

ορίζει ότι είναι αρμοδιότητα του Δήμου να λύνει τα όποια προβλήματα μιας Ανώνυμης 

Εταιρίας, ένα ερώτημα είναι αυτό και ένα δεύτερο ίσως και πιο σημαντικό, μήπως θα έπρεπε 

κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή να ενημερώσει το Σώμα και τους συμπολίτες μας αν τελικά 

από την ιστορία αυτή του γηπέδου του δημοτικού εισρέουν κάποια έσοδα στο Δήμο ή 

απεναντίας εκρέουν; Υπάρχουν έσοδα όπως θα έπρεπε ή μόνο έσοδα όπως δεν θα έπρεπε; Αυτό 

είναι το, τα ερωτήματά μου για το ζήτημα γάμμα και για το ζήτημα βήτα, νομίζω ότι είναι 

απαράδεκτο, να έρχεται σαν τίτλος αποπεράτωση, είναι ψευδεπίγραφος αυτός το τίτλος. Είναι 

δυνατόν, για ένα έργο που λέει ότι θέλουν άλλα τετρακόσιες πόσες χιλιάδες να αποπερατωθεί με 

τα ογδόντα χιλιάρικα να έχουμε αποπεράτωση;... Λοιπόν. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια 

τακτική, έχουμε κάποια λεφτά, μερικές εκατοντάδες, να δώσουμε λίγα εδώ, λίγα εκεί, λίγα εκεί, 

για να δείξουμε ότι σε όλο τον κόσμο ότι εντάξει κάνουμε, προσπαθούμε παντού δουλειά, 

έρχονται και εκλογές του χρόνου, ας ρίξουμε... Λοιπόν, η θέση η δική μας είναι ότι να μην 

είναι... αυτά τα ποσά, να είναι συγκεντρωμένα σε... ότι πρέπει να αποτελειώσουν να 

αποτελειώσουν, γιατί έτσι δεν θα τελειώσει ποτέ τίποτα, ποτέ τίποτα και αυτά τα λεφτά που θα 

δοθούν τα ογδόντα ή ενδεχομένως τα άλλα σαράντα του χρόνου, έτσι; Στο τέλος θα μείνουν 

αυτά γιαπιά και θα γκρεμιστούν και θα καταλήξουν... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ζητάμε παράταση για να μείνει ζωντανό το έργο, για να μπορέσουμε όταν... 

λέτε, θα το διαθέσουμε... Σταματήστε να...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Για τα δύο έργα, το γάμμα και το βήτα εγώ δεν... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταγράφεται. Τριακοστό τρίτο, έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα... Θέλετε 

κάτι; Συγγνώμη.  

Δ.Σ. : Θέλω να ρωτήσω για το άλφα κυρίως αλλά και για το βήτα, πότε θα γίνει επανένταξη των 

έργων... η επανέναρξη, συγγνώμη, ναι, γιατί διακόπηκε και γιατί δίνουμε παράταση ενώ δεν 

γίνονται εργασίες αυτήν την στιγμή. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Η διακοπή και στα δύο έργα έγινε λόγω του ότι σταμάτησε η 

χρηματοδότηση.  

Δ.Σ. : Από πού; 

Δ.Σ. : Δεν σταμάτησε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σταμάτησε η χρηματοδότηση, λόγω μη πληρωμής του λογαριασμού...  

Δ.Σ. : Εντάξει.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Και επειδή η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν 19 Νοεμβρίου του 2012 

και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει επανέναρξη των εργασιών, δίνουμε παράταση για δύο μήνες από 

την ώρα που θα ξαναξεκινήσει ο εργολάβος και για τα δύο έργα. Μόλις δηλαδή πληρωθεί ο 

λογαριασμός και ξαναξεκινήσει ο εργολάβος, θα έχει δύο μήνες περιθώριο για να ολοκληρώσει 

τις πλατείες.  

Δ.Σ. : Τα λεφτά δεν... δηλαδή;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για να σας δώσω εγώ κάποια εξήγηση...Λοιπόν. Έγιναν εργασίες. Βγήκαν δύο 

λογαριασμοί. Πλήρωσαν, το Πράσινο Ταμείο πλήρωσε το δεύτερο λογαριασμό και δεν πλήρωσε 

τους πρώτους. Κάναν ένα λάθος. Και ξέρετε αν μπλέξετε με τη γραφειοκρατία την ελληνική και 

με τα Υπουργεία αυτήν την στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση είναι τρομερή. Είδαμε και 

πάθαμε μέχρι να ξεμπλοκάρει το θέμα, ξεμπλόκαρε το θέμα δηλαδή. Μπήκε στο μυαλό ξαφνικά 

της Νομικής Συμβούλου του Πράσινου Ταμείου, το εξής ερωτηματικό. Ότι μήπως κάτι 

συμβαίνει. Γιατί, γιατί κηρύχθηκε έκπτωτος ο εργολάβος της Κάτω Καμήλας, της Κάτω 

Καμήλας και έγινε ξανά δημοπρασία και ξαναβγήκε ο ίδιος εργολάβος και μάλιστα το πήρε με 

λιγότερη... δηλαδή μέχρι να τους πείσουμε για το απλό αυτό, ότι ο εργολάβος έφυγε από μόνος 

του, δεν τον διώξαμε εμείς, έφυγε διότι τρία χρόνια στεκόταν εκεί και δεν χρηματοδοτούνταν το 

έργο, ήταν ενταγμένο στο ΕΤΕΠ, μετά πήγε στο Πράσινο Ταμείο, λοιπόν, έφυγε από μόνος του. 

Διαλύθηκε η σύμβαση, το εντάξαμε εμείς στο Πράσινο Ταμείο, χρηματοδοτήθηκε, ξαναβγήκε 

σε δημοπρασία το έργο και το πήρε ο ίδιος. Λοιπόν. Πείστηκαν επιτέλους, πείστηκε και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, μας έβγαλαν την ψυχή, πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο το Πράσινο 

Ταμείο και τώρα θα εγκριθεί το ένταλμα, του λογαριασμού, θα πληρωθούν και θα συνεχίσουν, 

δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα. Υπήρχε μια καθυστέρηση αδικαιολόγητη, εμετική, δηλαδή... 

Πότε θα ξεκινήσουνε;... το έργο κοιτάξτε, μόλις μας έρθει το ένταλμα τον πρώτο λογαριασμό, 

ξεκινάμε και πιστεύω σε δυο-τρεις μήνες θα τελειώσουμε. Από ότι... Από ότι λένε οι εργολάβοι, 

σε δυο μήνες θα τελειώσουμε. Αρκεί να... να έρθει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Το ένταλμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;... Εκτός από την αρνητική ψήφο του κ. Μπόικου στο 

γάμμα και βήτα του 32ου θέματος. Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Όλα τα άλλα… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237/2013 

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα και Τεχνικής Περιγραφής των εργασιών 

του έργου: «Καθαρισμός-συντήρηση υδρομαστεύσεων Άνω Βροντούς».   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό τρίτο θέμα,  έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα και Τεχνικής 

Περιγραφής των εργασιών του έργου καθαρισμός-συντήρηση υδρομαστεύσεων Άνω Βροντούς.   

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Ένα ερώτημα θέλω, πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Γιατί δεν το κάνει το συγκεκριμένο έργο η ΔΕΥΑ; Είναι ύδρευσης. Τι δουλειά έχουμε 

εμείς να βγάλουμε το... 

Δ.Σ. : Για υδρομαστεύσεις;  

Δ.Σ. : Για υδρομαστεύσεις. Είναι... ύδρευσης.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό το έργο έχει γίνει, προέκυψε έκτακτη απόφαση, στείλαμε εκεί έναν 

τοπικό, τον Χαλάτση τον Νίκο και το έκανε... τώρα μένει να το πληρώσουμε.  

Δ.Σ. : Ναι αλλά δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου αυτό, είναι αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΣ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, αλλά δεν είχε αναλάβει η ΔΕΥΑΣ ακόμα. 

Δ.Σ. : Πότε έγινε, το 2010; Το 2011 έγινε αυτό;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το, πριν το, πριν το Μάρτιο του δώδεκα που είχε αναλάβει η ΔΕΥΑΣ. Πέντε 

χιλιάρικα είναι και είναι για να πληρωθεί αυτός ο άνθρωπος. 

Δ.Σ. : Εγώ λέω, γιατί… να κάνουμε κάτι άλλο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν και εφόσον όμως… πριν αναλάβει η ΔΕΥΑΣ είχε γίνει το έργο, τι θα 

κάνουμε; 

Δ.Σ. : Και έκτακτη περίπτωση αυτή, να μη γίνεται πάγια τακτική κάθε φορά να ψηφίζουμε δέκα 

έργα τα οποία… Ε όχι βέβαια, αλλά γίνεται συνέχεια αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τριακοστό… ομόφωνα ναι για το τριάντα τρία; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 238/2013 

ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αποχέτευση στο Τ.Δ. Πεπονιάς».   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό τέταρτο, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση στο Τοπικό Διαμέρισμα Πεπονιάς». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 239/2013 

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση επαύξησης ισχύος από 35 KW  (Νο 3) σε 55 KW (Νο 4) στο 

15ο Δημοτικό Σχολείο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό πέμπτο, έγκριση επαύξησης ισχύος από 35 KW  (Νο 3) σε 55 KW 

(Νο 4) στο 15ο Δημοτικό Σχολείο, της γειτονιάς μου. Τριακοστό έκτο θέμα. Ομόφωνα ναι, ε; 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 240/2013 

ΘΕΜΑ 36ο : Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.        

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό έκτο θέμα, διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. Ομόφωνα 

ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 241/2013 

ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Μάρτιο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό έβδομο, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το 

μήνα Μάρτιο.  Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λήξη συνεδρίασης. 

 

 

      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 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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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 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

 

 


