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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 10/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 30η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος Μ. ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθμ. 10/24-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

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

ήταν 34, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

          

 Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

 Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

 Αναστασιάδης Αντώνιος  

 Αραμπατζής Θεόδωρος 

 Αρναούτογλου Φωτεινή 

 Βαλτσάνης Δημήτριος 

 Γαλάνης Στέργιος 

 Γάτσιος Αθανάσιος 

 Γκότσης Ηλίας 

 Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 Δημητρίου Ευστράτιος 

 Δήμου Ιωάννης 

 Δούκας Γεώργιος 

 Δρίγκα Χρυσούλα 

 Ηλιοπούλου Σταλαχτή 

 Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

2. Αγοραστός Αγοραστός 

3. Αποστολίδου Ραχήλ  

4. Μοσχολιός Ζωγράφος 

5. Νιζάμης Δημήτριος 

6. Στεργίου Νικόλαος 

7. Τατούδης Παναγιώτης 

 

 

 Ίντος Δημήτριος 

 Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 Μερετούδης Δημήτριος 

 Μηλίδης Θεόδωρος 

 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

 Μπόικος Αθανάσιος 

 Μυστακίδης Παύλος 

 Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 Σούζας Ζαχαρίας 

 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 Φωτιάδης Στέφανος 

 Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 Χράπας Παντελής 

 Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 



 

 

      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. 

Δερμεντζής Δημήτριος, Χειμωνίδου Μαρία και Πολατίδου Γεσθημανή. 

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

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. 

 

      Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: 

 Μετά την ολοκλήρωση του 3ου θέματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης 

Αντώνιος. 

 Μετά την ολοκλήρωση του 6ου θέματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αραμπατζής 

Θεόδωρος και Κατιρτζόγλου Βασίλειος. 

 Μετά την ολοκλήρωση του 13ου θέματος, η Δημοτική Σύμβουλος κα. Αρναούτογλου 

Φωτεινή. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής εργασιών και 

υπηρεσιών έτους 2013, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 87/2013 

ΑΔΣ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος έτους 2013. 

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μπιτζίδου Σ. 

            

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην πρώτη 

συνάντηση (1st Project Meeting) στην περιοχή Konce (FYROM) στο 

πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των 

Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce» από το Πρόγραμμα 

Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-FYROM 2007-2013». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.       

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.              

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.              

   

 ΘΕΜΑ 6ο :  Αποδοχή δωρεάς από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.: 

α) ποσού 30.000,00€ για την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

β) ποσού 30.000,00€ στα πλαίσια των «Ελευθερίων» του Δήμου 

Σερρών. 

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

 



 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση των υπ’ αριθμ.: 

α) 112/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με τίτλο: 

«Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού 

ΔΕΥΑΣ». 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

β) 117/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ χρήσης 2013». 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Δήμου. 

   

 ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση σχεδίου 2ης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την 

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

Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βισαλτίας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

α) ανταλλακτικών, για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του 

Δήμου, πινακίδων τοίχου για το ΚΕΠ και σφραγίδων για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου και 

β) ειδών τεχνολογιών, πληροφορικής, επικοινωνιών και λογισμικού, 

για τις ανάγκες του Τμ. Μηχανογράφησης και των λοιπών 

υπηρεσιών του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.            

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Επαναψήφιση πίστωσης για τη σύναψη σύμβασης παροχής 

κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κυνοκομείου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.         

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση πληρωμής αμοιβής της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για την τεχνική 

υποστήριξη για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.        

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για: 

α) την επιστροφή ποσού 75.173,64€ στο πρόγραμμα δημόσιων 

επενδύσεων της Κοινοτικής Συμμετοχής της πράξης «PROMO 

SAFE DRIVING». 

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

β) την ενίσχυση του Κ.Α. 80.8117.002 που αφορά οφειλές 

παρελθόντων οικονομικών ετών. 

γ) την οφειλή εξόφλησης 11ου λογαριασμού του έργου: «Βελτίωση 

χάραξης οδού Σερρών-Δ.Δ. Ξηροτόπου» και 

δ) την ενίσχυση του Κ.Α. 10.6422.001 που αφορά έξοδα 

μετακίνησης υπαλλήλων.     

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Διατύπωση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση δια πλειοδοτικής 

δημοπρασίας δημόσιας έκτασης για εκμετάλλευση λατομείου 

μαρμάρου σε έκταση εμβαδού 27.823 τ.μ. στη θέση «Επίμηκες της 

Τ.Κ. Ελαιώνα, Δ.Ε. Σερρών, Δήμου Σερρών, Π.Ε. Σερρών, στην 



 

 

εταιρεία ‘Αφοί Ουργαντζίδη ΕΠΕ Μάρμαρα-Γρανίτες’». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 14ο :  Διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την 

«Ανάκτηση-ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. 

Σολωμού-Μ. Αλεξάνδρου και του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 

210» στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Δήμου Σερρών.     

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση μελέτης του έργου: «Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. 

Σκουτάρεως». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση συνέχισης για το 2013 του προϋπολογιστικού πίνακα και 

της τεχνικής περιγραφής εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση ΧΑΔΑ 

Κωνσταντινάτου». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στην 

κα. Μπούμπαρη Ελένη του Γεωργίου στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας του 

Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.           

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης του Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.           

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην υπαλλήλους του Δήμου 

λόγω συνταξιοδότησής τους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου για τους μήνες 

Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και 

Απρίλιο 2013, 

β) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Π., για το μήνα Μάρτιο και 

γ) της υπαλλήλου του Δήμου κας Μίκηκη Φωτεινής, για το μήνα 

Μάρτιο. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

    

 

 

 

 

 



 

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Λίγη ησυχία παρακαλώ για να 

ξεκινήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, είχαμε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

μια επερώτηση από την παράταξη του Δήμου Σερρών «Εποχή Δημιουργίας-Θεόδωρος 

Μηλίδης». Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου, προς τον κ. Δήμαρχο Σερρών. Κύριε Δήμαρχε, ασφαλώς θα πρέπει να 

σας είναι γνωστό ότι κάτοικοι της περιοχής Σιγή στη Νέα Κηφισιά διαμαρτύρονται συνεχώς και 

εντόνως για την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει η συνοικία τους. Ιδιαίτερα μετά από 

βροχοπτώσεις η κατάσταση γίνεται απελπιστική με δρόμους γεμάτους λάσπες, στάσιμα νερά, 

λακκούβες, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να δυσκολεύονται ακόμη και στα σπίτια τους να έχουν 

πρόσβαση. Η κατάσταση αυτή θυμίζει έντονα δρόμους αφρικανικής πόλης. Είναι γνωστό επίσης 

ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής Σιγή Νέα Κηφισιά έχουν καταβάλει εισφορές σε χρήμα 

ένα σημαντικό ποσό, ανερχόμενο στα 3.000.000 περίπου προκειμένου να κατασκευάσει ο Δήμος 

Σερρών τα αναγκαία έργα υποδομής, όπως αποχετεύσεις, διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις 

δρόμων κλπ. Ενώ όμως έχουν περάσει ήδη αρκετά χρόνια, ελάχιστα έχουν υλοποιηθεί. Σύμφωνα 

με το άρθρο… με το Νόμο 1337/1983 τα χρήματα που καταβάλλονται από τους κατοίκους της 

συγκεκριμένης περιοχής για την εκτέλεση των έργων υποδομής πρέπει να διατίθενται 

αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος, οι εν 

λόγω δημότες, καταβάλλουν στη ΔΕΥΑΣ πάγιο τέλος, ειδικό τέλος δηλαδή 80%, τέλος 

αποχέτευσης 90%, αναμένοντας μάταια την πραγματοποίηση έργων υποδομής αρμοδιότητας της 

ΔΕΥΑΣ στην περιοχή τους. Με τα δεδομένα ότι η ανωτέρω τραγική κατάσταση διαιωνίζεται, 

ερωτάστε, κ. Δήμαρχε, ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχουν εισφέρει οι κάτοικοι της περιοχής 

Σιγής Νέα Κηφισιά στο Δήμο Σερρών για τα έργα υποδομής, πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί 

για τα εν λόγω έργα στη συγκεκριμένη περιοχή και ποια έργα έχουν υλοποιηθεί. Τι χρηματικό 

υπόλοιπο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σερρών από το αρχικό ποσό που έχουν εισφέρει οι 

δημότες και τι προτίθεστε να κάνετε στο άμεσο μέλλον για το τόσο σοβαρό αυτό πρόβλημα που 

ταλαιπωρεί τους δημότες μας. Υπογράφοντες Θεόδωρος Μηλίδης, Ηλίας Γκότσης, Δημήτρης 

Ίντος, Κώστας Δινάκης, Βασίλης Κατιρτζόγλου, Παναγιώτης Τατούδης, Ζωγράφος Μοσχολιός. 

Λοιπόν… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, σχετικά με την ερώτηση αυτή 

έχω να πω τα εξής. Τα χρήματα που έχουν καταβάλει οι ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής Σιγής 

Νέας Κηφισιάς από εισφορά σε χρήμα και το οποίο ποσό ανέρχεται σε 3.000.000€ έχει διατεθεί 

και συνεχίζει να διατίθεται αποκλειστικά σε έργα υποδομής και αποκλειστικά στην εν λόγω 

περιοχή. Άλλωστε σας έχω δώσει και απάντηση και όλα τα στοιχεία τα οποία μου δώσανε οι 

υπηρεσίες και υπογεγραμμένα. Αυτά που θα σας πω τώρα σας τα έχω δώσει και σε έγγραφο με 

όλα τα στοιχεία που μου έχουν δώσει οι υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, το ακριβές ποσό, πρώτον, το 

ακριβές ποσό που έχουν εισφέρει οι κάτοικοι της περιοχής Σιγής Νέας Κηφισιάς στο Δήμο 

Σερρών για έργα υποδομής από το 2004 έως 31-3-2013 είναι 3.161.000€. Δεύτερον, τα χρήματα 

που έχουν δαπανηθεί για τα έργα υποδομής στην εν λόγω περιοχή είναι 1.900.000€. Από το 

ποσό αυτό του 1.900.000€ τα 362.000€ δόθηκαν για αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων εκτάσεων 

και το 1,5 εκατομμύριο δόθηκε για έργα υποδομής. Ποια έργα υποδομής έχουν υλοποιηθεί και 

ποια υλοποιούνται. Έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα τα εξής έργα. Πρώτον, το έτος 2006 το έργο 

Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην περιοχή της Σιγής. Έτος 2006. Αυτός ήταν ο τίτλος 

του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.099.000€ και η συμβατική δαπάνη 948.000€. 

Δεύτερον, το έτος 2009 το έργο που υλοποιήθηκε ήταν Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή Σιγής 

έτος 2009. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 985.000€ και η συμβατική δαπάνη 434.000€. 

Ποια έργα υλοποιούνται τώρα. Το έτος 2000 έγινε η δημοπρασία και βγήκε ο ανάδοχος και 

υλοποιείται αυτή τη στιγμή το έργο Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Σιγής έτος 2012. Ο 



 

 

προϋπολογισμός του έργου ήταν 660.000€ και η συμβατική δαπάνη 325.000€. Το έργο 

συνεχίζεται τώρα, αυτή τη στιγμή γίνεται. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου αυτού προβλέπεται 

να διανοιχθεί τελείως ο δρόμος περιμετρικά του 6ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου της περιοχής 

Σιγής και να ασφαλτοστρωθεί. Κατά μήκος αυτού του δρόμου θα κατασκευαστεί αγωγός 

αποχέτευσης ομβρίων με στόχο να επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα, αυτό των πλημμυρών. Εκεί 

υπήρχε τεράστιο πρόβλημα όταν έβρεχε, δημιουργούνταν πλημμύρες από τις βροχές γύρω από 

το σχολείο και στα σπίτια. Ένα τμήμα του δρόμου αυτού θα πεζοδρομηθεί και ο πεζόδρομος θα 

επενδυθεί με κυβόλιθο και ασφαλτικό. Επίσης προβλέπονται διανοίξεις σε διάφορα τμήματα των 

οδών της περιοχής Σιγής και κατασκευή κρασπέδων, με αποτέλεσμα να είναι προσπελάσιμα 

διάφορα οικόπεδα όπως προβλέπει η πράξη εφαρμογής. Το ποσό αυτό των 660.000€ και το 

ποσό αυτό φυσικά προέρχεται από την εισφορά σε χρήμα. Τρίτον, η απάντηση στο τρίτο 

ερώτημα. Αυτή τη στιγμή 30-4-2013 το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο Δήμο Σερρών από 

το αρχικό ποσό που έχουν εισφέρει οι δημότες, από τα 3.000.000 δηλαδή που έχουν εισφέρει, 

3.100.000 από την αρχή το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει είναι 1.158.000€. Πώς προκύπτει 

τώρα το ένα εκατομμύριο. Είπαμε ότι το σύνολο των χρημάτων που δόθηκαν από το 2000 μέχρι 

τώρα από την εισφορά σε γη… εισφορά σε χρήμα ήταν 3.160.000. Δαπανήθηκαν 1.914.000 

όπως είπαμε στα έργα που έγιναν το 2006 και το 2009. Οπότε αν κάνουμε την αφαίρεση, μένει 

ένα υπόλοιπο 1.246.000. Από αυτό αφαιρούμε 87.000 διότι έγιναν κάποιες κατασχέσεις και 

μένει ένα υπόλοιπο 1.158.000€. Από αυτό το υπόλοιπο του 1.158.000€ είναι δεσμευμένα τα 660 

χιλιάρικα για το έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έτσι; Γιατί για το έργο αυτό λίγα χρήματα 

έχουν δοθεί. Έχουν δεσμευτεί 660 χιλιάρικα. Άρα αν κάνουμε την αφαίρεση, αφαιρέσουμε τα 

660 χιλιάρικα από το 1.158.000, μένουνε 500.000€ περίπου, τα οποία φυσικά θα διατεθούν σε 

νέα έργα. Όσον αφορά τώρα την υλοποίηση έργων υποδομής από τη ΔΕΥΑΣ στην περιοχή 

Σιγής Νέας Κηφισιάς, έχω να σας πω τα εξής. Τα έργα υποδομής που έγιναν μέχρι τώρα στη 

συγκεκριμένη περιοχή από τη ΔΕΥΑΣ είναι πρώτον ότι ολοκληρώθηκε το δίκτυο ύδρευσης 

100%. Δεύτερον, έγιναν δυο παρεμβάσεις για έργα αποχέτευσης από το Ταμείο Συνοχής της 

περιόδου 2001-2007, Ταμείο Συνοχής 2001-2007. Εδώ στο έγγραφο 2011 γράφει, είναι 

τυπογραφικό λάθος. Λοιπόν, έγιναν δυο έργα αποχέτευσης που αφορούν σε ένα δίκτυο μήκους 7 

χιλιομέτρων ύψους 3.000.000€. Άρα έγινε ένα έργο από το Ταμείο Συνοχής περιόδου 2001-2007 

3.000.000 για έργο αποχέτευσης μήκους 7 χιλιομέτρων από τη ΔΕΥΑΣ. Επίσης έγιναν και 

μικροπαρεμβάσεις, έργα αποχέτευσης και ομβρίων με χρήματα της ΔΕΥΑΣ. Με δικά μας 

χρήματα. Τώρα, τι έχει προγραμματίσει η ΔΕΥΑΣ για να κάνει σε εκείνη την περιοχή. Έχει 

υποβάλει μελέτη στην ΕΕΤΑΑ για να κάνει το υπόλοιπο δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο ασφαλώς 

πρέπει να γίνει, είναι προϋπολογισμού 3.500.000€ και θα αφορά ένα μήκος 9,5 χιλιομέτρων 

δικτύου αποχέτευσης. Αυτό το έργο τώρα… έχει υποβληθεί η πρόταση, κάνουμε κάποιες, μας… 

κάποιες μικροπαρατηρήσεις, δεν είναι τίποτα δηλαδή, ζητάνε να τους πούμε, να πάρουμε ένα 

χαρτί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ότι δεν υπάρχουν αρχαία και κάτι τέτοια, λοιπόν, το 

παλεύουμε για να ενταχθούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει αίσια κατάληξη και από τότε η 

περιοχή εκείνη θα είναι καλυμμένη και από το δίκτυο αποχέτευσης. Επίσης για τα όμβρια η 

ΔΕΥΑΣ έχει έτοιμη μελέτη προϋπολογισμού 7.000.000€, υπάρχει ετοιμότητα αλλά δεν υπάρχει 

πρόγραμμα. Περιμένουμε, μόλις ανοίξει το πρόγραμμα να υποβάλουμε τη μελέτη. Τώρα, 

σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών του Δήμου ως προς την είσπραξη και διάθεση της 

εισφοράς που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 1337/83, ο Δήμος Σερρών εφαρμόζει 

πιστά το νόμο. Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε και έχω το, συνημμένα σας το έχω το έγγραφο, 

από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, τη Διεύθυνση Επιθεώρησης του τμήματος 

Α, είναι… έχει ημερομηνία 18 Μαρτίου του 2009. Τότε ο Οικονομικός Επιθεωρητής με την 

ομάδα του πραγματοποίησε διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο στην Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου Σερρών για να δουν το θέμα της είσπραξης και διάθεσης της εισφοράς, όπως 

προβλέπεται από το νόμο. Θα διαβάσετε όλη την έκθεση, εγώ θα σας πω το ζουμί, σε αυτό που 

καταλήγει η πορισματική έκθεση, την οποία υπογράφει ο Οικονομικός Επιθεωρητής, κ. 



 

Χρήστος Δοδόπουλος, ο οποίος καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Οι εισπράξεις, διαβάζω 

ακριβώς τι λέει, οι εισπράξεις ως χρηματική εισφορά για την υλοποίηση της πράξης εφαρμογής 

επέκτασης σχεδίου πόλεως στην περιοχή Σιγής του Δήμου Σερρών έγιναν και γίνονται με όλες 

τις νόμιμες προϋποθέσεις. Καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό των απολογισμών, υπάρχουν 

και άλλες περιοχές που εντάχθηκαν, ως εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης του σχεδίου πόλεως 

Σιγής Κηφισιάς. Και ο Οικονομικός Επιθεωρητής, ο κ. Δοδόπουλος, κλείνει την πορισματική 

του έκθεση με την εξής φράση: Δεν διαπιστώσαμε κάποια μη νόμιμη πράξη ώστε να 

καταλογίσουμε ευθύνες ως προς την οικονομική διαχείριση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο για μισό λεπτό σχετικά με το θέμα της Σιγής; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, είναι επερώτηση, δόθηκε απάντηση… 

Δ.Σ. : Νομίζω ότι αν θα φάμε ένα λεπτό δεν θα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παραβαίνουμε τον κανονισμό. Παρακαλώ να τον τηρούμε. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, πριν αρχίσουμε την ημερήσια διάταξη θέλω να θέσω ένα ερώτημα 

κατεπείγον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Κατεπείγον και σοβαρό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Αφορά τα χόρτα στο Δήμο μας, την ανάπτυξη μεγάλης ποσότητος χόρτων, τα οποία 

δυστυχώς και φέτος κατακλύζουν όλες τις περιοχές του Δήμου και περιοχές στις γειτονιές της 

πόλης αλλά και ιδιαίτερα στα χωριά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο εδώ και τρία χρόνια το 

φέρνουμε σε συζήτηση, το ρωτάμε και πάντοτε παίρνουμε την απάντηση ότι αργήσαμε γιατί δεν 

μπήκε ο εργολάβος, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, πάντοτε δικαιολογίες. Όμως το πρόβλημα είναι 

οξύ, φτάσαμε Μάιο και δυστυχώς τα παράπονα από τους συμπολίτες μας είναι πάρα πολλά. 

Πάρα πολλά και θα ήθελα παρακαλώ να απαντήσετε γιατί καθυστερούμε τόσο πολύ για ένα 

θέμα το οποίο το γνωρίζουμε και πιστεύω ότι μια δημοτική αρχή στον τρίτο χρόνο της θητείας 

της θα πρέπει να έχει την ετοιμότητα σε εύλογο χρονικό διάστημα να κάνει τη δουλειά. Και 

πέρυσι τα ίδια λέγαμε και φέτος τα ίδια λέμε, πιστεύω να μην τα λέμε και του χρόνου. Σας λέω 

ότι είναι και Πάσχα και απαιτείται τουλάχιστον να μπορούν οι κάτοικοι, οι δημότες να πάνε 

εκκλησία άνετα, στα νεκροταφεία που είναι μια περίοδος που πηγαίνουν πολύ συχνά και 

δυστυχώς θα… και φίδια και έχουμε παράπονα υπάρχουν και από Προέδρους παράπονα… Θα 

ήθελα μια απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …συγκεκριμένα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …συγκεκριμένα να μας πει ότι εκεί, εκεί, εκεί υπάρχει πρόβλημα. 

Δ.Σ. : Συγκεκριμένα… Εδώ, κ. Δήμαρχε, έχω ένα υπόμνημα του Προέδρου του… του κ. 

Μεταλλίδη, ο οποίος λέει ότι σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τους όρους 

δημοπράτησης… υποχρεώσεις του εργολάβου και του… διότι μέχρι στιγμής δεν ολοκληρώθηκε 

η κοπή των χόρτων σε όλους τους χώρους, η οποία… ακόμη και… εργασία δεν είναι η 

πρέπουσα, σαν να μην έχουν κοπεί. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από 

τους κατοίκους της… Κυρίως ο τρόπος εργασίας του εργολάβου είναι μεθοδευμένος να 

αποφύγει όσο το δυνατόν περισσότερη εργασία από αυτά που προβλέπει η σύμβασή του. Γι’ 

αυτό παρακαλώ τις υπηρεσίες του Δήμου… για τη μεγαλύτερη… επίβλεψη του έργου. Ας 

σεβαστούμε επιτέλους τα χρήματα του Έλληνα πολίτη. Αυτό το στέλνει ο Πρόεδρος. Δεν 

νομίζω ότι… Άρα… Ναι, εχθές είχα συζήτηση με κάποιους… και μου είπε ότι εκεί ο Πρόεδρος, 

ο οποίος αξίζει συγχαρητηρίων και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας εντιμότατος και 

εξαίρετος κύριος και είναι τιμή που είναι στο συνδυασμό μας, λοιπόν, σας λέω ότι βάζει τον 

κόσμο και κάνει προσωπική δουλειά. Δεν μπορεί όμως να την κάνει αυτή τη δουλειά σε 

προσωπικό επίπεδο. Υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι γεγονός ότι κάνουμε δημοπρασίες, 

κάνουμε εργολαβίες, συμφωνούμε, γιατί θα πρέπει πάντοτε οι δημότες να κάνουν αυτή τη 

δουλειά; Σας λέω ότι και χθες το βράδυ είχαμε αυτήν την κουβέντα. Τώρα και στο… κάποια 



 

 

προβλήματα… τώρα αν θέλετε να πάμε ένα-ένα, μια-μια Κοινότητα νομίζω ότι δυο-τρία 

παραδείγματα είναι αρκετά και αν θέλετε μπορούμε να πάμε… να περπατήσουμε να τα δείτε 

ιδίοις όμμασι για να διαπιστώσετε. Ποτέ σε αυτήν την αίθουσα δεν ήρθα εδώ ούτε να λαϊκίσω, 

ούτε να μη μιλήσω υπεύθυνα. Αυτά που σας λέω είναι υπεύθυνα και έχουνε, είναι παράπονα 

δημοτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα απαντήσετε εσείς, κ. Δήμαρχε ή ο κ. Δούκας; Κύριε Δούκα, θέλετε να 

δώσετε απάντηση; Ανοίξτε το μικρόφωνό σας… 

ΔΟΥΚΑΣ : Φανταστείτε τώρα, κ. Δήμαρχε και από το χωριό μου είχα παράπονα. Τι να σας πω. 

Κι άλλα να πούμε τώρα; Στην Κουμαριά, την είδα την Κουμαριά, το γύρισα όλο το χωριό, όλο 

το χωριό, όλα τα δρομάκια. Τα νεκροταφεία δε και οι παιδικές χαρές, τα πάντα. Στο 

Κουβούκλιο; …την Πρόεδρο και τον άντρα της εκεί… τα πάντα. Σε όλα τα χωριά ειδικά του 

Δήμου Σκουτάρεως τα ανέλαβα προσωπικά εγώ. Στα άλλα τώρα που λες για… εκεί που 

ανέλαβαν εργολάβοι δεν έχω ιδία αντίληψη, γιατί δεν πρόλαβα να δω… Γιατί ασχολήθηκα με 

εκεί που δεν… Δήμο Σκουτάρεως… Με τα άλλα δεν ασχολήθηκα γιατί δεν προλάβαινα, στο 

λέω. Τα ανέλαβε ο ίδιος ο εργολάβος. 

Δ.Σ. : Σκούταρι δεν έχουμε εργολάβο εμείς. 

ΔΟΥΚΑΣ : Δεν έχουν εργολάβο στο Σκούταρι, γι’ αυτό και ασχολήθηκα συγκεκριμένα για το 

Σκούταρι. Για την Ενότητα του Δήμου Σκουτάρεως. Τι να… τι να πω… Να ‘ρθει τώρα κάποιος 

κάτοικος κλπ, εντάξει, αυτά πάντα υπάρχουν. Δεν θα λείψουν ποτέ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ήθελα να συμπληρώσω και να πω το εξής. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά 

καθυστέρησε η ανάδειξη αναδόχου στο πράσινο λόγω των ενστάσεων. Παρόλο που ξεκινήσαμε 

εγκαίρως, από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο ξεκινήσαμε τη διαδικασία, αλλά όταν υπάρχουν 

ενστάσεις και τώρα, υπάρχουν και στην καθαριότητα και δεν ξέρουμε πότε θα ξεμπερδέψουμε. 

Λοιπόν και ούτε μπορούσαμε πιο μπροστά να ξεκινήσουμε με τις… πιο μπροστά ήταν αδύνατον 

να ξεκινούσαμε τις διαδικασίες. Τις ξεκινήσαμε όσο γινόταν νωρίτερα. Λόγω των ενστάσεων 

και των ασφαλιστικών μέτρων καθυστέρησε η ανάθεση σε αναδόχους. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα, τα οποία πιστεύω ότι στην πορεία του 

χρόνου θα εξαλειφθούν και αυτά. Τώρα, από κει και πέρα εγώ σήμερα κάλεσα τις επιβλέπουσες 

του έργου και τους είπα να προσέχουν πάρα πολύ, να παρακολουθούν πολύ στενά τον εργολάβο 

μην τυχόν και υπάρχουνε προβλήματα. Οι ίδιες μου είπαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο 

σοβαρό πρόβλημα. Τώρα αυτά τα κάνετε διαμαρτυρίες… και απορώ, οι Πρόεδροι συνήθως 

έρχονται και τα λένε και σε μας και στη δημοτική αρχή. Απορώ ειλικρινά και ο Πρόεδρος της 

Κουμαριάς και η Πρόεδρος του Κουβουκλίου είναι από τους πολύ συνεργάσιμους Προέδρους 

και πρώτα απευθύνονται σε μας, απορώ πώς δεν απευθύνθηκαν τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά για 

τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως δεν υπάρχει εργολάβος αυτή τη στιγμή και ό,τι κάνουμε και 

θέλω να συγχαρώ εδώ τον κ. Δούκα, ο κ. Δούκας βάζει προσωπική δουλειά, πολλή προσωπική 

δουλειά και Σαββατοκύριακα ακόμα δουλεύει για να εξυπηρετήσει την κατάσταση και όλο το 

δυναμικό που έχουμε στο πράσινο που είναι 3-4 άτομα, τόσο είναι, το πάμε εκεί μαζί με τους 

πενταμηνίτες. Τώρα, όσον αφορά για την Κοινότητα… δεν αμφισβητώ αυτά που λέει ο 

Πρόεδρος, ενδεχομένως να υπήρξαν δεν ξέρω, κάποιες παραλείψεις, κάποιες καθυστερήσεις… 

θα τις δούμε κι αυτές. 

Δ.Σ. : Πάντως, κ. Πρόεδρε… εσάς, κ. Δήμαρχε, το έγγραφο αυτό του κ. Προέδρου λέει προς το 

Δήμο Σερρών… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …είπα για τους άλλους Προέδρους… 

Δ.Σ. : …κ. Πέτρο Αγγελίδη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ωραία. Δεν είπα για… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …να μην κάνουμε διάλογο σας παρακαλώ πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Νομίζω το ξεκαθάρισα… Μα την είπα εγώ, Κουμαριά και Κουβούκλιο είπα, 

δεν είπα για το Χριστό. Για Κουμαριά και Κουβούκλιο… 

Δ.Σ. : Κουμαριά σας είπα. 



 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Επειδή είναι πολύ συνεργάσιμοι οι Πρόεδροι έρχονται συνήθως και τα λένε σε 

μας. Απορώ δηλαδή πώς δεν ήρθαν και τώρα. Ειλικρινά, δεν είπα για το Χριστός ότι δεν ήρθε. 

Είπα για το Χριστός ότι ενδεχομένως έχει δίκιο, θα δούμε τι συμβαίνει.  

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, μια ερώτηση και από τον Αντιπρόεδρο. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, αναφέρατε προ 

ολίγου το θέμα της Σιγής από την επερώτηση από την παράταξή μας και επί τη ευκαιρία θέλω να 

κάνω το εξής ερώτημα. Η γέφυρα στην περιοχή Σιγής, την ξέρετε, είναι μια πολύ στενή γέφυρα, 

στην οποία έχει και μια διάβαση πεζών. Η διάβαση πεζών εξυπηρετεί τους μαθητές που 

πηγαίνουν και έρχονται σχολείο. Πήγα με τον κ. Γάπα προ μηνών περίπου, είδαμε το θέμα εκεί 

και είχατε πει ότι θα γίνουν κάποια έργα. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα εκκλησάκι εκεί, το οποίο 

πρέπει να απομακρυνθεί. Εκκλησία είναι, κάποιος πήγε και το έστησε επάνω με αποτέλεσμα να 

μην μπορούν να περάσουν οι πεζοί. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα παρκαρισμένα, ένας φράχτης 

έχει βγει προς τα έξω και είναι κίνδυνος-θάνατος για τα παιδιά. Το ότι δεν θρηνήσαμε κάποια 

θύματα μέχρι στιγμής είναι θέμα τύχης. Πιστεύω τώρα με τα πρώτα λεφτά που θα 

χρησιμοποιηθούν, κ. Δήμαρχε, εκεί στην περιοχή Σιγής να δούμε αυτό το θέμα εκεί της 

διάβασης αυτής… Ναι ή το εκκλησάκι να μεταφερθεί ή η γέφυρα να ανοιχτεί ή ο φράχτης, κάτι 

θα γίνει. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική παρέμβαση. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, κ. Αναστασιάδη; Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …γιατί εγώ πήγα προς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Επειδή πολλά χρόνια ασχολούμαι με το θέμα αυτό, πήγα προσωπικά στον 

κ. Παπαδίκη εκατό φορές και τον είπα, Παπαδίκη, κάντο μονόδρομο, θα σκοτωθούν παιδιά. Δεν 

το κάνει όμως. Είναι ένα πεζοδρόμιο 40 εκατοστά και περνάνε από κει πάρα πολλά παιδιά… 

εκατό φορές, εκατό φορές, αλλά δεν… 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 305/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής εργασιών και 

υπηρεσιών έτους 2013, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 87/2013 ΑΔΣ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με πρώτο θέμα την 

αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών έτους 2013, 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 87/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, 

επειδή με το νέο νόμο πρέπει να γίνεται με κλήρωση, παραιτείται δηλαδή η κα. Γιαννίδου 

Σταυρούλα και πρέπει να την αντικαταστήσουμε με κάποιο μέλος. Παρακαλώ έναν Δημοτικό 

Σύμβουλο να ‘ρθει στην κληρωτίδα. Ή ο Γραμματέας… Πού να το δώσει;… Αγοραστός 

Αγοραστός… Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε δεύτερη κλήρωση. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. 

Δ.Σ. : Για ποιο λόγο; 

Δ.Σ. : Δεν ξέρουμε αν το αποδέχεται… 

Δ.Σ. : Έχει δουλειές στη Βουλγαρία… 

Δ.Σ. : Αν έχει δουλειές… 

Δ.Σ. : Αναπληρωτή δεν μπορούμε;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει αναπληρωματικό μέλος. Εφόσον το Σώμα όμως… σας παρακαλώ πολύ. 

Εφόσον το Σώμα συμφωνεί να παραμείνει ο Αγοραστός Αγοραστός. Εάν θέλει μπορεί να 

υποβάλλει αίτηση παραίτησης και να το ξαναφέρουμε το θέμα. Έτσι; Το τακτικό μέλος λοιπόν 

θα είναι ο κ. Αγοραστός Αγοραστός. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Πρέπει να δούμε αυτό το θέμα… θέσατε τώρα σχετικά με την παραίτηση. Νομίζω σε 

τέτοιες διαδικασίες δεν προβλέπει ο νόμος να παραιτείται. Πρέπει να υπάρχουν ειδικοί λόγοι, 

πολύ ειδικοί για να παραιτείσαι, αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι επιτροπές. 

Δ.Σ. : Μπορείς κανονικά και δεν αποδέχεσαι. 

Δ.Σ. : Δεν νομίζω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Υπάρχει νομοθεσία, η οποία καλύπτει τον παραιτηθέντα… Λοιπόν, 

δεύτερο θέμα, έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …αναπληρωματικό δεν…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει αναπληρωματικό, κ. Γάτσιο. Παραιτείται το τακτικό μέλος και στη 

θέση του βάζουμε τον κ. Αγοραστό. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 306/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στον εορτασμό της Παγκόσμιας 

Ημέρας Περιβάλλοντος έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δεύτερο, έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος έτους 2013. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 307/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην πρώτη συνάντηση 

(1st Project Meeting) στην περιοχή Konce (FYROM) στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce» από το 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-FYROM 2007-2013». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τρίτο, έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην πρώτη 

συνάντηση (1st Project Meeting) στην περιοχή Konce (FYROM) στο πλαίσιο της πράξης 

«Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce» 

από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-FYROM 2007-2013». Εισηγητής 

ο κ. Γρηγοριάδης. Κύριε Γρηγοριάδη. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Σερρών συμμετέχει ως εταίρος σε αυτό το 

πρόγραμμα, επικεφαλής εταίρος είναι η ΔΕΥΑ Σερρών, απ’ ό,τι ενημερωθήκαμε στις 14 του 

μηνός θα γίνει η πρώτη εθνική συνάντηση και να ψηφίσουμε εκπροσώπους από το Δήμο 

Σερρών για να μεταβούν στη συγκεκριμένη συνάντηση. 

Δ.Σ. : …κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Θα ήθελα να πάρω το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο… Ορίστε. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα παρακαλούσα τους δημοσιογράφους, το έχω πει και στο παρελθόν πάρα 

πολλές φορές, ό,τι πλάνα έχετε να πάρετε πριν ξεκινήσουμε το συμβούλιο… Ορίστε; Πριν 

ξεκινήσουμε, όταν είμαστε όλοι μαζί. Το πλάνο μπορεί να παρθεί πριν ξεκινήσουμε. Όταν 

είμαστε όλοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποιοι βλέπετε ότι ενοχλούνται. Εγώ οφείλω να 

προστατεύσω τους πάντες. 

Δ.Σ. : …δεν βλέπω… 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη, έχετε το λόγο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, ξέρετε τι έχετε κάνει τώρα εσείς εδώ; Γνωρίζετε τι 

έχετε κάνει; Βάζετε μες στο παιχνίδι τους Σκοπιανούς και… καταλαβαίνετε τι έχετε κάνει; 

Αντιλαμβάνεστε την τραγικότητα της καταστάσεως; Ξέρεις καταρχάς ότι η Σκούπη, η αρχαία 

Σκούπη… δεν είχαν καμία σχέση με τους Μακεδόνες; Ξέρετε ότι η Μακεδονία ήταν μέχρι το 

σημερινό Μοναστήρι από το 700 π.Χ.; Από τον πρώτο Περδίκκα, τον Βασιλιά της Μακεδονίας; 

Τον Αργαίο, τον Αέροπο, τον Φίλιππο, τον Αλκέτα, τον Αλέξανδρο, τον Ορέστη, τον Παυσανία; 

Τι να σου πω… Δηλαδή ολόκληρη ιστορία 4.000 χρόνων τη διαλάς σε μια ώρα μέσα. Είναι 

συμπεριφορά αυτή; …των Μακεδόνων. Για να καταλάβεις δηλαδή ένα πράγμα θα σου πω, μετά 

τα… το 1180 π.Χ. όταν πήγαν… φύγαν από κει αυτοί… και οι… και πήγαν εκεί πάνω στην Άνω 

Σκούπη. Στη Σκούπη, στον Άνω Αξιό. Καταλαβαίνετε τι λέμε; Ότι αυτοί είναι Μακεδόνες, 

αυτοί… απατεώνες, δεν είναι άθλιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι Σκοπιανοί; Εδώ για να καταλάβετε 

ότι ο Αρναούτογλου που μας λέει κάθε μέρα για τα, το δελτίο καιρού ποτέ δεν… Σκούπη… το 

καλοκαίρι κάναμε ένα παγκόσμιο, παγκόσμιο συνέδριο στα Μετέωρα βλαχόφωνοι Βλάχοι και… 

έχει γράψει ότι αυτός… μαζί με τους Σκοπιανούς και μιλούσανε. Ακούτε; Αυτό το ξέρετε…; 

…εφημερίδα με τη φωτογραφία του. Τι θα πει Σκόπια Μακεδόνες; ...αυτό το πράγμα; Θα 

μπορούσαμε πολλά να πούμε, αλλά δεν θα πω άλλες κουβέντες. Κρίμα. Κρίμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εκτός από την άρνηση του κ. Αναστασιάδη υπάρχει κάποιος άλλος; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κρίμα… Κρίμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι; Ο κ. Ίντος, όχι ο κ. Αναστασιάδης, όχι η κα. Σαραντίδου, όχι και ο κ. 

Κατιρτζόγλου. Οι υπόλοιποι ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέταρτο θέμα… 

Δ.Σ. : Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το πρόγραμμα καταρχήν ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του 

Δημοτικού Συμβουλίου, των εκπροσώπων του Δήμου. Κανένας δεν αποδέχεται αυτούς τους 

ανθρώπους ως Μακεδόνες. Αυτό είναι δεδομένο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εδώ γράφει… 

Δ.Σ. : Είναι δεδομένο! 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πρόσεξε, δεν θα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμένα δεν θα μου λέτε πρόσεξε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι θα μου κάνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, σας ανακαλώ στην τάξη για τη συμπεριφορά σας… 

Δ.Σ. : Λοιπόν, εμείς για να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα είχαμε διαβεβαίωση από το 

ελληνικό κράτος ότι δεν τίθεται ούτε θέμα Μακεδονίας, ούτε πάμε να κάνουμε πολιτική, ούτε 

τίποτα άλλο. Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα με το παγκόσμιο όνομα που έχει σήμερα. Εμείς 

δεν τους αποδεχόμαστε ως Μακεδόνες, αναφέρομαι σε όλους, έτσι; Συνεργαζόμαστε μόνο και 

μόνο γι’ αυτό το σκοπό και τίποτα άλλο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τους αποδέχεστε. 

Δ.Σ. : Όχι, δεν τους αποδεχόμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο. 

Δ.Σ. : Και πρέπει να τελειώσει αυτό επιτέλους. Εξωτερική πολιτική δεν κάνουμε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αυτό κάνετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, δεν παίρνετε το λόγο όποτε θέλετε εσείς. Εάν θέλετε να 

δευτερολογήσετε, έχετε δικαίωμα. Έχετε δικαίωμα. Ναι, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μια κουβέντα μόνο θα ήθελα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή θίξατε… του Αντιδημάρχου, κ. Γαλάνη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει εφημερίδα με τη φωτογραφία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γι’ αυτό δίνω το λόγο και στον Αντιδήμαρχο, τον κ. Γαλάνη. Παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι ο υποφαινόμενος συμμετέχει εδώ 

και πάρα πολλά χρόνια… Σύλλογος Γράμμου στο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων όπου και 



 

 

αν γίνεται στη χώρα μας, οι Βλάχοι το γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι μία φυλή που έχουν 

στηρίξει και έχει στηρίξει η ελληνική πολιτεία από τότε που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα, δεν 

θα πω πολλά επιχειρήματα για να πείσω για την ελληνικότητά μας και για τον τρόπο που 

συμπεριφερόμαστε μες στην ελληνική κοινωνία… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ δεν είπα για τους Βλάχους, για σένα είπα! 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το μόνο που θα σας πω… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, διακόπτετε κατ’ επανάληψη. 

Δ.Σ. : Εσύ είσαι Πόντιος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία; Σεβαστείτε τον ομιλητή επιτέλους. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το μόνο που θέλω, κ. Πρόεδρε, να πω ότι στο συνέδριο αυτό της Παγκόσμιας… 

που συμμετείχε, που συμμετείχαν όλοι οι σύλλογοι από όλη την Ελλάδα παρίσταντο εκεί πέρα 

εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας, ο Έλληνας Πρόξενος στα Σκόπια, στο Μοναστήρι 

συγκεκριμένα, ο κ. Νικολιδάκης και πολλοί άλλοι παράγοντες της ελληνικής πολιτείας. Δεν 

νομίζω ο υποφαινόμενος να έχει βρεθεί κάπου που δεν θα υποστηρίζονται τα ελληνικά 

συμφέροντα. Νομίζω αυτό είναι αστείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να δευτερολογήσω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσαμε, ψηφίσαμε, τελειώσαμε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

Δ.Σ. : Τέσσερις φορές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ψηφίσαμε, τελειώσαμε. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης Δήμου Σερρών. Κύριε Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει γίνει η σχετική κλήρωση, νομίζω ότι… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε, δεν με άφησες να μιλήσω, ακούς; Εγώ δεν είπα κάνεις 

λάθος, είπα για σένα προσωπικά… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, δεν μπορούμε… Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περάσαμε σε άλλο θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ησυχάστε από κάθε 

πλευρά! 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχάστε από κάθε πλευρά. Σας παρακαλώ… Κύριε Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …κάνε μήνυση αν μπορείς, κάνε μήνυση. Εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη. Σταματήστε επιτέλους, σταματήστε. 

Σταματήστε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταματήστε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …δεν βλέπετε…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεύτερη φορά ανάκληση στην τάξη στον κ. Αναστασιάδη. 

Δ.Σ. : Λάθος μεγάλο… εδώ μέσα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεύτερη φορά Αναστασιάδης. 



 

Δ.Σ. : …η ντροπή της πόλης είσαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …στην τάξη… 

Δ.Σ. : Σουτ! 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, δεν ξέρω… για όσους… ενδιαφέρονται, για τους πολίτες που 

κληρώθηκαν… ενδιαφέρονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Και την προηγούμενη φορά είχαμε δηλώσει ότι δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, 

εξηγήσαμε και τους λόγους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ ωραία. Καταγράφεται η άρνησή σας. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 309/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα πέμπτο, πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών. Λοιπόν, εδώ, 

κυρίες και κύριοι έχουμε την πρόσληψη έξι υδρονομέων άρδευσης, δυο θέσεις υδρονομέων για 

τα αγροκτήματα της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα, μια θέση για άρδευση αγροτεμαχίων, ο κ. 

Λεσγίδης Αλέξανδρος και μια θέση για άρδευση κήπων, ο κ. Γεωργιάδης Θεόδωρος. Δυο θέσεις 

υδρονομέων για τα αγροκτήματα της Δημοτικής Κοινότητας Καπετάν Μηλούση, ο κ. Σκάνος 

Αθανάσιος και ο κ. Χαρίσης Γεώργιος, μια θέση υδρονομέα άρδευσης για το αγρόκτημα της 

Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς, ο κ. Βάγιας Βασίλειος και μια θέση υδρονομέα άρδευσης 

για το αγρόκτημα της Τοπικής Κοινότητας Ορεινής, ο κ. Δερβίσης Ζαχαρίας. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης, ερώτηση. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, προφανώς από παραδρομή δεν μας δόθηκαν τα ονόματα των 

υδρονομέων, τα οποία αναφέρατε μόλις τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα δώσετε απάντηση; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το αποφασίσαμε εμείς μετά από… κάνουμε την πρότασή μας σήμερα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνουμε την πρότασή μας, γιατί ο κύριος… πήρε κάποιες πρωτοβουλίες 

με τους συνεργάτες του και σήμερα… την πρότασή σας… Νομίζω ο κ. Δήμαρχος… θα πει και 

παραπάνω και με τους τοπικούς φορείς και με την αξιολόγηση, αλλά σήμερα είναι η πρότασή 

μας αυτή. Προς ψήφιση. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα σε σχέση με κάποιο πρόσωπο, οι αιτήσεις 

ήρθαν στην υπηρεσία ποιες ήταν οι αιτήσεις και ποιες κατατέθηκαν και όπως έγινε και κάθε 

χρονιά… επιλέγησαν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι… να είναι άρρενες…  

Δ.Σ. : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …μια αίτηση έχω στη Βροντού, στην Ορεινή δεκατέσσερις, κάποιες παραπάνω 

υπήρχαν στο Μητρούσι και στο Λευκώνα, είναι και για… και για την άρδευση, δεν ξέρω ο κ. 

Δήμαρχος θέλει να πει κάποια… παραπάνω για τον τρόπο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ερώτηση του κ. Φωτιάδη είναι γιατί δεν δόθηκαν τα ονόματα τα οποία 

ανέγνωσα προηγουμένως από τις εισηγήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα… Δεν υπάρχει 

καμιά υποχρέωση βάσει κανονισμού… τα ονόματα. Μπαίνει σε ψηφοφορία, όποιος έχει τις 

ενστάσεις του… 

Δ.Σ. : Αυτά τα ονόματα κατόπιν προτάσεων των Προέδρων… 



 

 

Δ.Σ. : Αιτήσεις… 

Δ.Σ. : Όχι, όχι, οι Πρόεδροι έχουν συμμετοχή, δηλαδή έχουν εκφέρει κάποια άποψη για 

άτομα…; 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Στάσου… Συγγνώμη, όταν λέω Πρόεδροι δεν εννοώ μόνο έναν Πρόεδρο, εννοώ 

Προέδρους όλων των Κοινοτήτων… 

Δ.Σ. : Ασφαλώς και δεν τέθηκαν προς συζήτηση στα Τοπικά Συμβούλια και ούτε υπάρχει τέτοια 

υποχρέωση. 

Δ.Σ. : Ωραία, ρωτάω. 

Δ.Σ. : Ναι… κάναμε τις δικές μας συζητήσεις με τις τοπικές κοινωνίες και καταλήξαμε σε αυτά 

τα ονόματα. Τώρα από κει και πέρα σε όποια ονόματα και αν καταλήξει κάποιος πάντα θα 

υπάρχουνε οι διαφορετικές απόψεις και οι ενστάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει 

ομοφωνία. Οι προσλήψεις αυτές των υδρονομέων γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Πρόεδρος Λευκώνα αν έχει να κάνει ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Θέλω να πω εδώ πέρα πάνω σε αυτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Μόνο να διευκρινίσω κάτι. Για τα ονόματα που είπατε 

προηγουμένως ως υδρονομείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε ελάτε κοντά σε ένα μικρόφωνο. Εδώ δίπλα στην κα. Σαραντίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Δεν γνωρίζω με ποια κριτήρια έχετε βάλει αυτά τα άτομα. Το 

θέμα του Γεωργιάδη Θεόδωρου, δεν ξέρω ποιος είναι, το πατρώνυμο αν θέλετε να μου πείτε, 

γιατί είναι αρκετοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεωργιάδης Θεόδωρος του Γεωργίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Του Γεωργίου. Μίλησε ο κ. Γαλάνης για εμπειρία. Εμπειρία ο 

συγκεκριμένος δεν έχει και μπαίνουν ειδικά ζητήματα. Υπάρχει ένα άτομο… Χρήστος, έχει 

υποβάλει την αίτησή του και υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και οικονομικό αλλά και με θέμα 

υγείας. Είναι σοβαρό και παρακαλώ αν θέλει, αν έχει την καλοσύνη ο κ. Δήμαρχος να τα 

ξαναδεί τα ονόματα. 

Δ.Σ. : Γεωργιάδης Θεόδωρος του Γεωργίου και Λεσγίδης Αλέξανδρος. Αυτοί ήταν. 

Δ.Σ. : Αυτά είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλες απορίες, άλλες προτάσεις αν υπάρχουνε. Ελεύθερα, έτσι;… Θα μπει σε 

ψηφοφορία έτσι κι αλλιώς. Παρακαλώ, κύριε… 

Δ.Σ. : Τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Λοιπόν… να τοποθετηθεί επί του θέματος ο κ. Φωτιάδης, ο 

Πρόεδρος Ορεινής και ο κ. Μπόικος. Κύριε Φωτιάδη, κ. Μπόικε και μετά εσείς, κ. Πρόεδρε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, ας μιλήσει ο Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό το κανονίζω εγώ, κ. Φωτιάδη. Έχετε το λόγο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Προηγείται ο Πρόεδρος, κ. Πρόεδρε, αλλά εν πάση περιπτώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άποψή σας, κ. Φωτιάδη. Εντάξει; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σαφέστατα και είναι άποψή μου και τη διατύπωσα. Σας καταγγέλλουμε, κυρίες 

και κύριοι της συμπολίτευσης για παλαιοκομματικές εντός εισαγωγικών και εκτός μεθοδεύσεις. 

Η πρόταση έτσι όπως ήρθε, κ. Πρόεδρε, είναι άκυρη, καθότι θα έπρεπε να έχουμε το σύνολο των 

αιτούντων και στοιχειωδώς μία κατάταξη. Με ποια κριτήρια. Θα έπρεπε οπωσδήποτε και η… 

προκήρυξη, όταν αναρτήσατε δηλαδή και ζητήσατε τις αιτήσεις να γράφετε με ποιον τρόπο θα 

επιλέξετε. Την εμπειρία; Την ηλικία; Την οικογενειακή κατάσταση; Στοιχειωδώς. Βεβαίως και ο 

κ. Δήμαρχος υπαινίχθηκε ότι δεν είναι υποχρεωμένος από το 2190. Αυτή όμως από την πρώτη 

χρονιά η επιλογή, θυμάμαι τον κ. Μυστακίδη, προσπάθησε να πείσει για την ορθότητα της… 

του τότε ονόματος, το οποίο βεβαίως ήταν μέσα σε μια λίστα. Για πρώτη φορά έρχεται να 

επιλέξουμε σε Δημοτικό Συμβούλιο έτσι εν κρυπτώ και αιφνιδίως. Δεν είχαμε τα ονόματα και 



 

δεν έγινε στοιχειωδώς η αξιολόγηση και θα έπρεπε να την είχατε κάνει και βεβαίως οι Πρόεδροι 

είναι εδώ και διαμαρτύρονται ευλόγως, θα έπρεπε να ερωτηθούν, αυτοί γνωρίζουν και πρόσωπα 

και εμπειρία αλλά και την ικανότητα ενδεχομένως για να φέρουν εις πέρας κάποιο έργο, το 

οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και με δύσκολες συνθήκες. Κατά τα λοιπά θεωρώ… τίποτα με τα 

πρόσωπα, όποιος και αν είχε επιλεχθεί για μας δημότης είναι, αλλά η μεθόδευσή σας είναι 

πασιφανής και είναι άκυρη. Σας το λέμε και επισήμως και δεν θα έπρεπε να φτάσετε σε αυτή τη 

διαδικασία. Θα την προσβάλουμε την επιλογή σας, διότι δεν ήταν δεόντως τεκμηριωμένη ως 

οφείλατε βάσει νόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ειπώθηκε προηγουμένως και από τον κ. Δήμαρχο ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να, 

δεν υπήρχε υποχρέωση, δεν υπάρχει να τεθεί το ζήτημα στα Τοπικά Συμβούλια. Σε ένα… όμως 

αμέσως μετά κάποια στιγμή είπε ο κ. Δήμαρχος, κάναμε συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες. Το 

ερώτημα το δικό μου είναι οι τοπικές κοινωνίες από ποιους εκπροσωπούνται; Από αυτούς που 

θεωρείτε εσείς ότι εκπροσωπούνται; Δηλαδή αν πραγματικά κάνατε, αν θέλατε να κάνατε 

συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες, ποιον θα έπρεπε πρώτα, σε ποιον θα έπρεπε πρώτα να 

απευθυνθείτε; Στο Τοπικό Συμβούλιο. Μήπως πήγατε σε κάποιο καφενείο όπου είχαν 

συγκεντρωθεί κάποιοι που τους είχατε προηγουμένως ειδοποιήσει να είναι συγκεντρωμένοι για 

να σας δώσουν το άλλοθι ότι κάνατε συζήτηση με την τοπική κοινωνία; Έτσι εσείς θεωρείτε την 

τοπική κοινωνία; Κι αν έρθουν κάποιοι εδώ επιχειρηματίες και συζητήσουν με πέντε Σερραίους 

και πουν ότι έχουμε την έγκριση της τοπικής κοινωνίας να κάνουμε αυτά τα έργα εδώ και δεν 

έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να σας ρωτήσουν, εσάς πώς θα σας φανεί, κ. Δήμαρχε; Εσείς 

δεν εκπροσωπείτε εδώ την τοπική κοινωνία; Λοιπόν, αυτό που θα θέλατε, λοιπόν, τον τρόπο να 

σας συμπεριφερθούν οι ξένοι αν έρθουν εδώ για οτιδήποτε, γιατί δεν το εφαρμόζετε κι εσείς 

στην τοπική κοινωνία; Με ποιους μιλήσατε; Επίσης κι εγώ θεωρώ χωρίς να έχω, ούτε καν το 

είχα προσέξει αυτό, γιατί νόμιζα ότι εντάξει, είναι αυτές οι ανάγκες και λέω ναι, αλλά βλέπω 

ξαφνικά φέρνετε τα πρόσωπα τώρα και λέτε δεν έχουμε υποχρέωση να σας τα είχαμε πει τα 

πρόσωπα. Για ποιο λόγο; Αν δεν υπήρχε πρόβλημα κριτηρίων επιλογής τότε θα μας τα είχατε, 

θα μας είχατε γνωστοποιήσει και τα κριτήρια και τα πρόσωπα. Και το κύριο ερώτημα είναι ποιος 

εκπροσωπεί εκεί τις τοπικές κοινωνίες. Με ποιους συζητήσατε, κ. Δήμαρχε και λέτε συζητήσαμε 

με τις τοπικές κοινωνίες, αφού δεν συζητήσατε με τα Τοπικά Συμβούλια; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …όποτε θέλω;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σύμφωνα με τον κανονισμό έχετε το λόγο οποτεδήποτε θέλετε να απαντάτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μπόικο, όποτε προβλέπεται από το νόμο να πάρουμε τη γνώμη των 

Τοπικών Συμβουλίων, αυτό γίνεται. Τώρα δεν προβλεπόταν. Τοπική κοινωνία δεν είναι μόνο τα 

πέντε άτομα ενός Τοπικού Συμβουλίου. Τοπική κοινωνία να πας να συζητήσεις και με είκοσι και 

με τριάντα άτομα, είναι τοπική κοινωνία. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και έχεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και έχεις ακόμη καλύτερη άποψη όσο περισσότερους ρωτάς τόσο καλύτερη 

άποψη διαμορφώνεις. Από κει και πέρα ο νόμος ούτε κριτήρια καθορίζει, τίποτα δεν καθορίζει, 

διότι το, η δουλειά αυτή είναι εποχιακή, είναι για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και πολύ σωστά ο 

νομοθέτης σοφά δίνει την ευελιξία στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει γρήγορα για να 

λύσει ένα πρόβλημα της εποχής. Αυτό είχα να σας απαντήσω, κ. Μπόικο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Ορεινής. Παρακαλώ. Αν θέλετε καθίστε 

δίπλα σε ένα μικρόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΟΡΕΙΝΗΣ : Καλησπέρα σε όλους. Με το θέμα με τους υδρονομείς τα δυο 

χρόνια που περάσανε δεν ρωτηθήκαμε. Αυτή τη φορά ρωτηθήκαμε και συζητήσαμε με τον 

Δημοτικό Σύμβουλο του χωριού μας, τον Μιχάλη τον Θεοχάρη. Καταλήξαμε σε ένα δημότη μας 

με τέσσερα παιδιά. Βλέπω σήμερα άλλο όνομα. Όλοι έχουν ανάγκη, κ. Δήμαρχε, κ. 



 

 

Αντιδήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Δημοτικού… από δουλειά. Όλοι έχουν ανάγκη, αλλά νομίζω ότι 

προηγούνται αυτός ο δημότης που καταλήξαμε με τον Θεοχάρη Μιχάλη με τα τέσσερα παιδιά 

που έχει και είναι άνεργος. Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Θεοχάρη, μπορείτε να απαντήσετε; 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ : Κι εγώ με τη σειρά μου καλησπέρα σας. Πραγματικά έτσι είναι όπως τα λέει ο 

Πρόεδρος, όμως στη συνέχεια καθίσαμε και μιλήσαμε με τον κ. Σουζά, με τον Τοπικό Σύμβουλο 

του χωριού μας και επιλέξαμε τον Δερβίση Ζαχαρία, διότι βάλαμε τα εξής κριτήρια. Ο 

άνθρωπος αυτός είναι 25 χρόνια περιστρέφεται γύρω από το ποδόσφαιρο. Τι σχέση έχει τώρα το 

ποδόσφαιρο. Ο υδρονομέας της Ορεινής κατά κύριο λόγο θα κάνει την εργασία του, θα αρδεύει 

το γήπεδο κατά βάση και κατ’ επέκταση θα το συντηρεί κιόλας… Ο άνθρωπος αυτός είναι 25 

χρόνια έχει εμπειρία γύρω από το γήπεδο και εκτίμησή μας είναι ότι θα μπορούν, θα προσφέρει 

καλύτερες υπηρεσίες από οποιονδήποτε. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια βάλαμε άλλους, οι 

οποίοι όπως λέει ο Πρόεδρος πραγματικά με κριτήρια τέτοιου είδους, πολύτεκνους κι έτσι… η 

προσφορά… ήτανε ελάχιστη. Γι’ αυτό επιλέξαμε αυτόν τον άνθρωπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Λοιπόν, απαντήσεις από τον Αντιδήμαρχο τον αρμόδιο; Τοποθέτηση; 

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

Φωτιάδης ανέφερε το όνομά μου. Θέλω να πω ότι την πρώτη χρονιά που ήμουνα κατά τόπον 

υπεύθυνος για τον Λευκώνα τους υδρονομείς τους προσέλαβα καθ’ υπόδειξη της Προέδρου και 

συμφωνούσα και απόλυτα. Ήταν ο Λεσγίδης και ο Κυριακίδης ο Στέφανος, οι οποίοι 

ικανοποίησαν απόλυτα τον τομέα που ανέλαβαν. Την επόμενη χρονιά ο Κυριακίδης ο Στέφανος 

δεν θέλησε, θέλαμε να τον πάρουμε πάλι και δεν υπήρχε καμία διαμαρτυρία επειδή ήταν απλώς 

και μόνο επιλογή και πρόταση της Προέδρου, ασχέτως αν συμφωνούσα κι εγώ. Τώρα που 

επιλέξαμε κάποιους ανθρώπους εμείς βάζοντας κάποια κριτήρια, αν θέλετε και δικά μας 

κριτήρια, δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρξει αντίδραση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ναι, παρακαλώ την Πρόεδρο του 

Λευκώνα. Άλλος, δευτερολογία; Ο κ. Μπόικος, ο κ. Φωτιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Θέλω να πω ότι δεν είναι ακριβώς ετσι όπως το 

παρουσιάζετε, κ. Μυστακίδη, αλλά… τα προηγούμενα χρόνια, στα τελευταία δυο έτη. Φέτος 

υπάρχει μια ιδιάζουσα περίπτωση, το ανέφερα προηγουμένως, με κριτήρια τα οποία θα πρέπει 

να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Ένας άνθρωπος που έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και όχι 

μόνο αυτό, μέλος της οικογένειας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο κύριος αυτός δεν είχε κάνει 

αίτηση τα δυο προηγούμενα έτη. Για μένα όλοι είναι συγχωριανοί μου και όλοι δικαιούνται, 

αλλά μιλήσατε για εμπειρία, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Μιλήσατε για εμπειρία. Ο κ. Γαλάνης 

είπε κάτι για εμπειρία. Το συγκεκριμένο άτομο, ο Γεωργιάδης Θεόδωρος του Γεωργίου δεν έχει 

καμία εμπειρία. Ευχαριστώ. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Λέτε ότι δεν ήταν όπως τα είπαμε. Τι δηλαδή…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο. Τη δευτερολογία σας, κ. Αντιδήμαρχε. Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ομολογήθηκε ευθέως και από τον Δήμαρχο και 

από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ότι υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια δικά τους κατά τη δική τους 

διατύπωση, με την οποίαν φτάσαν στα ονόματα των υδρονομέων. Εμείς δεν συμφωνούμε και 

επανερχόμαστε λέγοντας ότι και έπρεπε να γίνει κατάταξη και θα έπρεπε να υπάρχει 

στοιχειωδώς η αξιολόγηση. Αυτά τα επιβάλλει η χρηστή διοίκηση και είναι αναγκαιότητα για να 

είναι πλήρης και τεκμηριωμένη η απόφαση. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε βεβαίως και επίσης για 

πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγεται κάτι το οποίο εμένα μου δημιουργεί 

πραγματικά τεράστια εντύπωση. Από πότε άραγε μια ομάδα δημοτών, τυχαία ή έστω κατά 

πρόσκληση μπορεί να υποκαταστήσει τα Τοπικά Συμβούλια; Αυτό είναι ανήκουστο. 

Πρωτόγνωρο. Είστε υποχρεωμένος, κ. Δήμαρχε, το λέει… στοιχειωδώς θα έπρεπε να το έχετε 

υπόψη σας και να το τηρήσετε, για δεοντολογία αλλά και για λόγους εφαρμογής του νόμου. Και 

ο Καλλικράτης και το κεκτημένο της αυτοδιοίκησης. Βεβαίως και υπάρχει πάντοτε η 

δυνατότητα να επικοινωνήσετε με πολίτες στο καφενείο ή σε μια συνάντηση, αλλά οι 



 

εκλεγμένοι έχουν… δημοκρατίας εδώ. Την καταπατάτε δηλαδή; Πώς; Πώς μπορεί να συμβαίνει 

αυτό και να μη ρωτάτε τον Πρόεδρο; Εκπλήσσομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ιδέα δεν είχα για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω όσο συζητάτε τόσο πιο πολύ βγαίνει 

η απαράδεκτη στάση σας. Ειπώθηκε κάτι προηγουμένως, απάντησε ο συνάδελφος ο Θεοχάρης 

και είπε ότι πράγματι έγινε μια πρώτη συνάντηση… συνεδρίαση εκεί του Τοπικού 

Συμβουλίου… σε πρόσωπο και ύστερα τι; Εμφανίστηκαν άλλα κριτήρια και το κυριότερο είναι 

το εξής, ότι συζητήθηκαν και με άλλα πλέον πρόσωπα και λήφθηκε άλλη απόφαση. Ακόμα και 

να δεχτώ εγώ ότι, ρε παιδιά, εντάξει, τα πρώτα κριτήρια που είχαμε ήτανε ελλιπή, τώρα 

βλέπουμε κάποιοι περισσότερο, κάτι που είναι πιο ολοκληρωμένο. Γιατί δεν συζητήθηκαν πάλι 

με τα ίδια πρόσωπα; Πάλι με το Τοπικό Συμβούλιο. Εδώ ο συνάδελφος λέει το συζήτησα με 

κάποιον άλλον τώρα. Και αν ερχόταν κι ένας άλλος παράγοντας και έβαζε άλλα κριτήρια, θα 

συζητιόνταν με άλλα πρόσωπα. Πολύ ωραία λειτουργία της δημοτικής αρχής. Απαράδεκτα 

πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, απάντηση από τον Αντιδήμαρχο. 

Δ.Σ. : Κύριε Μπόικο… 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να σας πω, κ. Μπόικε, γιατί πολλές φορές δεν είναι τόσο αρμόδιο το 

Τοπικό Συμβούλιο, διότι υπάρχει κάποια εξειδίκευση σε… σε ένα χωριό που υπάρχει ένας 

αγρότης έχει καλώς, μπορείς να πάρεις τη γνώμη του αυτουνού του αγρότη για ποιον υδρονομέα 

πρέπει να πάρεις στα χωράφια και μπορεί αυτή η Πρόεδρος η οποία… να μην έχει τέτοια γνώση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Κι όταν είναι γυναίκα είναι ακόμα καλύτερα. Αυτό εννοείτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κα. Πρόεδρος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : …έλεος δηλαδή! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Πρόεδρος, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : …να σέβεστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… Ηρεμήστε, κα. Πρόεδρος του Λευκώνα… Λαλίστατη παντού, όχι κι 

εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα διακόπτετε κανέναν ομιλητή, όπως δεν σας διέκοψε 

κανείς. Εντάξει; 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό που σας είπα δηλαδή δεν είναι σωστό; Το να πάρεις τη γνώμη ενός 

αγρότη; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …με το Τοπικό Συμβούλιο και μετά με… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, γιατί διακόπτετε; Κύριε Μπόικε, δεν καταγράφεται τίποτε από 

αυτά που λέτε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Με ρώτησε και απαντάω. Συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κανένας δεν ρωτάει, κανένας δεν απαντά, έτσι; Δεν διακόπτουμε. Συνεχίστε. 

Τελειώσατε, κ. Αντιδήμαρχε; 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεωρώ ότι μέσα στην τοπική κοινωνία όταν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι 

που είναι ειδικευμένοι σε κάτι, είναι καλό να παίρνουμε τη γνώμη τους και αυτό συνέβη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δηλαδή όταν πέρυσι έγινε δεκτή η πρόταση κάποιου Προέδρου Τοπικού 

Συμβουλίου, τότε ήταν όλα νόμιμα. Τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ούτε πρόβλημα 

νομιμότητας, ούτε πρόβλημα διαφάνειας, ούτε πρόβλημα χρηστής διοίκησης, αρκεί να γίνεται το 

δικό μας. Τόσος εγωισμός. Έχετε την εντύπωση δηλαδή, αν ομόφωνα εδώ τώρα καταλήξουμε σε 

κάποια πρόσωπα η τοπική κοινωνία ή κάποιοι άλλοι δεν θα αντιδράσουν; Θα συμφωνήσουν; Σε 

καμιά περίπτωση. Εδώ μέσω ΑΣΕΠ γίνονται προσλήψεις και δεν πιστεύουν ούτε τις διαδικασίες 

του ΑΣΕΠ και λένε παίρνουν όποιους θέλουνε. Δεν θα το πάμε τώρα εγωιστικά. Λοιπόν, είναι 

μια εποχιακή δουλειά, σοφά δίνει ο νομοθέτης την ευελιξία στην εκάστοτε δημοτική αρχή να 

παίρνει γρήγορες αποφάσεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Έγιναν όλα 

νόμιμα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Θεοχάρης δεν είπε ότι πήρε απόφαση το 

Τοπικό Συμβούλιο Ορεινής και ούτε πήρε απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο Ορεινής. Κάνανε μια 



 

 

συζήτηση με τον Πρόεδρο. Οι δυο τους. Έτσι; Πρέπει να καταλαβαίνουμε εδώ τι λέγουν. Οι δυο 

τους κάναν μια συζήτηση, κατέληξαν κάπου και εν συνεχεία έγινε συζήτηση και με άλλους και 

έγινε άλλη πρόταση. Λοιπόν και αυτήν την πρόταση φέρνουμε. Δικαίωμά σας είναι να μην την 

ψηφίσετε. Αλλά δεν είναι δικαίωμά σας να επιβάλλετε με το ζόρι αυτό που θέλετε εσείς. 

Δημοκρατία έχουμε, θα τεθεί σε ψηφοφορία το θέμα και η πλειοψηφία θα αποφασίσει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κυρίες και κύριοι, το θέμα ολοκληρώθηκε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή δεν πήρα πρωτολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν γίνεται, κ. Μηλίδη. Θέλω να σεβόμαστε τον κανονισμό λειτουργίας. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ. Το θέμα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν συμφωνούμε… και λέμε όχι με αυτά που ακούσαμε εδώ μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Εντάξει. Δικαίωμά σας, μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα. Παρακαλώ, όχι, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Δούκας. Κύριε Ίντο. 

ΙΝΤΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι… Όχι η παράταξη του κ. Μηλίδη. Κυρία Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ούτε για τα πρόσωπα, ούτε για τίποτα, όσο για την τοποθέτηση του κ. 

Δημάρχου στο τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Κι εγώ για το ίδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κύριος… η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Κύριε Μπόικε; Όχι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, διότι είναι απαράδεκτη η διαδικασία. Δεν αφορά το όχι μου σε τίποτα τα 

πρόσωπα, από τα οποία δεν γνωρίζω κανένα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ; Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι ο Γραμματέας, ναι ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 310/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή δωρεάς από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.: α) ποσού 30.000,00€ για την Κοινωνική 

Πολιτική του Δήμου Σερρών,  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 311/2013 

β) ποσού 30.000,00€ στα πλαίσια των «100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των 

Σερρών» του Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέμα έκτο, αποδοχή δωρεάς από 

τη ΔΕΥΑΣ, α) ποσού 30.000,00€ για την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Σερρών. Εισηγητής 

είναι ο κ. Μερετούδης και β) ποσού 30.000,00€ στα πλαίσια, εδώ παρακαλώ να το διορθώσουμε 

όλοι, των «100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών». Εισηγήτρια η Πρόεδρος 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., η κα. Μπιτζίδου. Παρακαλώ τον κ. Μερετούδη στο πρώτο. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι η δωρεά 

που έχει κάνει, που έχει… αποφάσισε το Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ για την Κοινωνική Πολιτική 

του Δήμου. Το θέμα αυτό έχει περάσει από Οικονομική Επιτροπή και σήμερα έρχεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγούμαστε την αποδοχή της δωρεάς για τις κοινωνικές δομές του 

Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ την κα. Μπιτζίδου. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι, η προσφορά της ΔΕΥΑΣ… 

είναι πολύτιμη, αναλογιζόμενοι το μεγάλο εγχείρημα που ξεκίνησε η δημοτική αρχή και όχι 

μόνο, αλλά και πολλοί φορείς του Δήμου μας για την υλοποίηση των 100 χρόνων αυτή τη 



 

στιγμή γράφουμε ιστορία, καταγράφουμε γεγονότα και πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει, 

δεν έχει ξαναγίνει στο Δήμο μας και η εκταμίευση των χρημάτων… ετσι όπως γίνεται μέσω της 

ΔΕΥΑΣ θα ολοκληρωθεί η εκταμίευση προς το τέλος του χρόνου. Εκεί θα ήθελα να πω ότι 

εκτός από το μεγάλο συνέδριο, το οποίο θα ακολουθήσει, το τρίτο διεθνές επιστημονικό 

συνέδριο, θα γίνουνε και δυο μεγάλες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι για το διαγωνισμό 

καινοτομίας που πρώτη φορά ο Δήμος Σερρών στηρίζει και χρηματοδοτεί, αλλά και μία άλλη 

επίσης, ένα καινούριο μεγάλο εγχείρημα, η επιβράβευση των διακεκριμένων Σερραίων. Άρα 

νομίζω ότι όλα τα λεφτά θα αξιοποιηθούν στο έπακρο και αρμόζει στο… η χορηγία αυτή 

κινείται στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις παρακαλώ. Επί των θεμάτων και των δυο θεμάτων, έτσι; Ο 

Γραμματέας, ο κ. Μπόικος, η κα. Σαραντίδου. Άλλος κανείς ερώτηση; Όχι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ερώτηση η κα. Σαραντίδου. Μόνο ο κ. Μπόικος και εσείς, Γραμματέα. 

Παρακαλώ, κ. Μπόικε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Για το πρώτο, επειδή στην εισήγηση βλέπω αναφέρετε ότι οι πόροι του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται μεταξύ άλλων και από πόρους του Δήμου. Η ερώτησή 

μου είναι, μια και το Παντοπωλείο λειτουργεί από το Δεκέμβρη τον περσινό, είναι πόσα 

χρήματα έδωσε ως τώρα ο Δήμος στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και εάν οι Δήμοι επιχορηγούνται 

για αυτές τις κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, όπως λέει στην εισήγηση, 

από το κράτος. Αν υπάρχει δηλαδή κάτι και τι από αυτά που δόθηκε από το κράτος έδωσε και ο 

Δήμος στο Κοινωνικό Παντοπωλείο συγκεκριμένα. Αν έχει δώσει. Η μια είναι η ερώτηση αυτή 

για το πρώτο θέμα και για το δεύτερο είναι η εξής, το ποσό αυτών των 30.000 που θα διατεθεί 

για τις εκδηλώσεις του Δήμου για την απελευθέρωση, στο πλαίσιο των 100 χρόνων, σε ποιες 

ακριβώς εκδηλώσεις θα διατεθεί και με ποιον τρόπο. Και για να το κάνω πιο σαφές, ρωτάω, 

υπάρχει περίπτωση αυτά τα 30 χιλιάρικα να πάνε ή… το σύνολό τους ή μέρος τους σε 

επιχορηγήσεις διαφόρων συλλόγων, οι οποίοι σύλλογοι ο καθένας θα παρουσιάσει κάτι δικό του 

πρόγραμμα; Ξέρουμε δηλαδή πού πάνε ή απλώς τα δίνουμε και μετά τα χρησιμοποιεί η ΚΕΔΗΣ 

ή οποιοσδήποτε άλλος…; Αυτές είναι οι ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μπόικε. Το λόγο έχει ο Γραμματέας… 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ στις 20/2 είχε αποφασίσει κατά 

πλειοψηφία για τη δωρεά για τα 100 χρόνια των εκδηλώσεων μνήμης από την απελευθέρωση 

των Σερρών και ομόφωνη απόφαση για τη χορηγία, πάλι το αίτημα του Δήμου Σερρών προς τη 

ΔΕΥΑΣ για την κοινωνική πολιτική. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το, η απόφαση πάρθηκε τότε, 20 

Φλεβάρη, γιατί μέχρι σήμερα αφήσατε να περάσουν δυο ολόκληροι μήνες και παραπάνω για να 

φέρετε θέμα στο Δημοτικό, να το φέρετε σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το, για τα 

συγκεκριμένα δυο αυτά θέματα; Μια ερώτηση. Δεύτερον, υπάρχει σε μια λίστα χορηγών για τις 

εκδηλώσεις, εκτιμώ πως η ΔΕΥΑΣ είναι ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς σε αυτήν την 

προσπάθεια των εκδηλώσεων. Εάν η απάντησή σας είναι ότι προηγήθηκε, προηγήθηκε… θα το 

δεχτώ. Σκέπτεστε μήπως θα έπρεπε να μπει μια καινούρια λίστα με καινούριους χορηγούς ίσως; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Γραμματέα. Να απαντήσει η Αντιπρόεδρος. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Προηγήθηκε, μπορεί η απάντησή σας να είναι ότι προηγήθηκε, προηγήθηκε 

η λίστα, το έντυπο με τους χορηγούς της χορηγίας αυτής της ΔΕΥΑΣ. Εάν είναι έτσι, τότε… 

νομίζω μήπως σκέπτεστε; Μήπως σκέπτεστε να βάλετε μια καινούρια λίστα, ένα καινούριο 

έντυπο που να έχει τους χορηγούς; Γιατί μπορεί να προέκυψαν σε αυτό το διάστημα και κάποιοι 

άλλοι χορηγοί. Για να φαίνεται η ΔΕΥΑΣ σαν χορηγός των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση 

της πόλης των Σερρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε παρακαλώ. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Στον κ. Μπόικο θα απαντήσω. Τα δέκα χιλιάρικα… 

Δ.Σ. : Να απαντήσει ο… 

Δ.Σ. : Δεν πειράζει, ας μιλήσει. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήσεις έτσι κι αλλιώς θα δοθούν. 

Δ.Σ. : Συνάδελφοι δεν είναι; 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Κύριε Μερετούδη. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Κύριε Μπόικο, όπως γνωρίζετε τα λεφτά αυτά δίνονται για τις κοινωνικές 

δομές του Δήμου Σερρών. Ο Δήμος Σερρών έχει διαθέσει κι άλλα χρήματα για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και τώρα διαθέτει η ΔΕΥΑΣ. Το ψήφισμά της είναι ομόφωνο, έχει περάσει από 

την Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα και σήμερα γίνεται η αποδοχή αυτής της δωρεάς. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συγγνώμη, αλλά αν μπορείτε να μας πείτε πόσα έδωσε ο Δήμος ως τώρα για το 

Παντοπωλείο, αυτό ρώτησα. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Για φέτος; Για φέτος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει, λέει από Δεκέμβριο λειτουργεί… 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Αποκλειστικά το 2013; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Για το 2013. Αν… αυτό ρώτησα. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Τίποτα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πώς; 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είπε ότι έδωσαν. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Πέρυσι, πέρυσι, το 2012. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Μπιτζίδου. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Έχω το λόγο; 

Δ.Σ. : Και δεύτερο ερώτημα έκανε ο κ. Μπόικος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προς ποιον;… Προς τον κ. Μερετούδη. 

Δ.Σ. : Αν είναι… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …το δεύτερο ερώτημα στην κα. Μπιτζίδου. 

Δ.Σ. : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακριβώς. Σταματήστε… 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Λοιπόν, για το πού θα πάνε τα λεφτά… Κοιτάξτε, το πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων των 100 χρόνων έχει βγει, σας ανέφερα για κάποιες σημαντικές εκδηλώσεις αλλά 

και άλλες, οι οποίες υλοποιήθηκαν ή είναι στη φάση υλοποίησης, τα δέκα χιλιάρικα της ΔΕΥΑΣ 

θα πάνε για την έκδοση του ιστορικού χρονικού του κ. Τσανακάρη. Είναι προγραμματισμένα 

και η ΔΕΥΑΣ αποδέχτηκε τη χορηγία αυτή και θα πάνε τα δέκα χιλιάρικα για αυτό το σκοπό. Τα 

υπόλοιπα 20 χιλιάρικα βρισκόμαστε σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΣ, η οποία χρηματοδοτεί τις 

εκδηλώσεις των 100 και στηρίζουμε, όπως σας είπα, τις σημαντικότερες και αυτές οι οποίες 

αξίζει τον κόπο να χρηματοδοτηθούν. Από κει και πέρα ο έλεγχος των χρημάτων γίνεται και 

μέσω της οργανωτικής επιτροπής, των οποίων ατόμων τα ονόματα είναι πίσω στο έντυπο το 

επετειακό. Άρα ελέγχει η οργανωτική επιτροπή όλη τη διαδικασία, η ΚΕΔΗΣ και σε συνεργασία 

με την ΚΕΔΗΣ και με την οργανωτική χρηματοδοτούμε τις εκδηλώσεις. Εκείνο όμως που αξίζει 

να πούμε είναι ότι οι χορηγοί στηρίζουν κυρίως τις μεγάλες εκδηλώσεις και αν δεν είναι επιλογή 

των χορηγών νομίζω ότι κατά περίπτωση αποφασίζει… Ναι, για τους συλλόγους όχι. Οι 

σύλλογοι δεν έχουν καμία θέση σε αυτά τα λεφτά, είναι χαρακτηρισμένα και αυτά τα λεφτά 

είναι στο ταμείο της οργανωτικής επιτροπής, ας το πω ένα χωριστό λογαριασμό, ΚΕΔΗΣ-

οργανωτικής και αξιοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπαίνουν μαζί με τα υπόλοιπα λεφτά 

της ΚΕΔΗΣ. Για τον κύριο… Ναι, να απαντήσω στο κ. Γραμματέα. Λοιπόν, αν ήρθανε… ήρθε 

αργά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, επειδή έπρεπε διαδικαστικά να προχωρήσει 

από τη ΔΕΥΑΣ, να αποφασιστεί και να δρομολογηθεί μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, έπρεπε 

να γίνουν όλες οι διαδικασίες και εκείνο το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε 

το καλύτερο δυνατό τρόπο με στόχο να καταλήξουν τα λεφτά στην ΚΕΔΗΣ, που είναι φορέας 

υλοποίησης. Άρα είναι… Ναι, πήγε Περιφερειακή Ενότητα, Επίτροπο, η ΔΕΥΑΣ στάλθηκαν, 

έστειλε όλες αυτές τις εγκριτικές στην Περιφέρεια και στον Επίτροπο και μετά κατέληξε στην 



 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Αφού πέρασε δηλαδή από όλες τις διαδικασίες, τώρα έρχεται 

εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα για να χαρακτηρίσουμε τη ΔΕΥΑΣ χορηγό, θα έπρεπε να 

ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Για τους χορηγούς, οι οποίοι χρηματοδοτούν εκ των 

υστέρων κάποιες εκδηλώσεις και υπάρχουν κάποιοι, γίνεται συνεννόηση και μπαίνει ο 

λογότυπος των χορηγών σε αφίσες, προσκλήσεις και ενδεχομένως και σε ό,τι άλλο επιθυμεί ο 

χορηγός. Οπότε θα έρθουμε σε συνεννόηση με τη ΔΕΥΑΣ και νομίζω ότι πρέπει να τιμηθεί σαν 

ένας μεγάλος χορηγός… Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, κυρίες και κύριοι, επί του θέματος. Ο κ. Μηλίδης, η κα. 

Σαραντίδου, ο κ. Μπόικος.  

ΔΗΜΟΥ : Αν χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν χρειαστεί ο κ. Δήμου και ο κύριος…  

Δ.Σ. : Αν χρειαστεί… μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν χρειαστεί ο κ. Γκότσης, αν χρειαστεί ο κ. Κατιρτζόγλου, αν χρειαστεί ο 

Αντιπρόεδρος, ο κ. Δινάκης, αν χρειαστεί… Επειδή όλοι λένε «αν χρειαστεί», Γραμματέα. 

Λοιπόν, ξεκινάμε από εσάς, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται ένα θέμα για την αποδοχή 

των τριάντα και τριάντα χιλιάδων ευρώ για τα δυο ζητήματα, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τα 

100 χρόνια, για τα 100 χρόνια τις εκδηλώσεις. Είναι μια δωρεά της ΔΕΥΑΣ. Βέβαια δεν 

πείστηκα από την απάντηση που έδωσε η κα. Αντιδήμαρχος, ότι ένα θέμα που πέρασε… από τη 

ΔΕΥΑΣ έπρεπε να κάνει δυόμιση μήνες για να ‘ρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι δεν 

είναι έτσι τα πράγματα, κάτι άλλο συμβαίνει, δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά είναι πάρα πολύ 

μεγάλος ο χρόνος. Είμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπέρ δράσεων κοινωνικού 

χαρακτήρα ως παράταξη και το έχουμε δηλώσει, το έχουμε αποδείξει. Όμως στην ιδρυτική 

πράξη της ΔΕΥΑΣ δεν αναφέρεται, δεν αναφέρονται τέτοιου είδους σκοποί, δεν υπάρχει 

πουθενά που να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους δωρεές η ΔΕΥΑΣ. Αντίθετα είναι 

ανταποδοτικού χαρακτήρα και οποιοδήποτε όφελος οικονομικό πρέπει να μετακυλύει στους 

δημότες με μείωση των τιμολογίων, το οποίο σημαίνει ταυτόχρονα, το οποίο πραγματοποιεί 

ταυτόχρονα κοινωνική… όπως λέει εδώ στην εισήγηση η ΔΕΥΑΣ. Δεν μπόρεσα να βρω 

πραγματικά μέσα στην εισήγηση, αλλά και από τη συστατική πράξη ίδρυσης της εταιρείας κάτι 

ανάλογο και νομίζω ότι μια υπεύθυνη… Δεν ξέρω αν με ποιο σκεπτικό αποφασίζει κάτι τέτοιο, 

αλλά θα ήθελα τουλάχιστον… το ξανά επισημαίνω, θα ήθελα να γίνει μια νομότυπη διαδικασία, 

την οποία δεν είδα να γίνεται, ενώ υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και νομικοί σύμβουλοι και 

διευθυντές υπηρεσιών, να φέρουν το θέμα πιο ώριμα. Δηλαδή τι εννοώ. Θα μπορούσε να ‘ρθει 

ως προγραμματική σύμβαση, να γίνει μια προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΥΑΣ κι εδώ να 

πάρουμε μια απόφαση ομόφωνη, να είμαστε όλοι, όλοι κατοχυρωμένοι κατά κάποιο τρόπο, να 

μην υπάρχει καμία υπόνοια μη νομότυπης πράξης, ενέργειας, κάτι το οποίο δεν έγινε, το οποίο 

είναι και τόσο απλό και μάλιστα… δεν είναι αργά. Μπορούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

να φέρουμε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑΣ-Δήμου, ο οποίος Δήμος μπορεί να 

κάνει τις δράσεις, βεβαίως μπορεί και να προχωρήσουμε. Τώρα όσο για το άλλο που είπε η κα. 

Αντιδήμαρχος ότι να τη χαρακτηρίσουμε τη ΔΕΥΑΣ μεγάλο χορηγό, ε, αυτό είναι για γέλωτα… 

είναι για γέλωτα. Δηλαδή άλλα λέμε… τα λεφτά της ΔΕΥΑΣ ποιανού είναι; Των δημοτών δεν 

είναι; Τι να πούμε δηλαδή τώρα, ότι είναι μεγάλος χορηγός; …που ξαφνικά ήρθε και είπε δίνω 

50, 100 χιλιάδες ευρώ για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης; Της ΔΕΥΑΣ είναι… του 

λαού που ακριβοπληρώνει το νερό. Αν είναι δυνατόν. Θα περιμένω κάποιες εξηγήσεις, θα 

επανέλθω στη δευτερολογία, αλλά σας λέω το πολύ απλό, μια προγραμματική σύμβαση, να 

είμαστε νομότυποι, να είμαστε εντάξει. Όλοι, να έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας και να 

προχωρήσουμε… Και σας λέω και πάλι, το λέω στους Δημοτικούς Συμβούλους, αν διαβάσει 

κανείς την εισήγηση θα δει ότι δεν προκύπτει από πουθενά τέτοιου είδους δράση, δεν προκύπτει. 

Αυτό που λέει κοινωνική συνοχή πώς το αντιλαμβάνεται ο εισηγητής δεν ξέρω κι εμάς σαν 

παράταξη, εμένα προσωπικά δεν… Θα επανέλθω. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος, Γραμματέα;… Εάν εκπροσωπείτε την παράταξή σας, βεβαίως. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΔΕΥΑΣ η παράταξή μας τότε ψήφισε, ψήφισε και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, 

γιατί θα ήταν εκτός κλίματος των ημερών και θα ήταν εκτός πραγματικότητας πραγματικά. Και 

ψηφίσαμε το αίτημα της δημοτικής αρχής για χορηγία 30.000€ προς το Δήμο για να ασκήσει 

κοινωνική πολιτική. Τότε, κ. Πρόεδρε, είχα πει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ ότι θα 

πρέπει οι δημότες, οι Σερραίοι δημότες, οι Σερραίοι καταναλωτές της ΔΕΥΑΣ να ενημερωθούν 

ότι μέρος της πολιτικής που ασκεί, της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος, μέρος των 

χρημάτων αυτών είναι και χρήματα του Σερραίου καταναλωτή που από το υστέρημά του 

πληρώνει τα τιμολόγια στη ΔΕΥΑΣ. Στις 20 Φλεβάρη η παράταξή μας τότε είχε πει, όχι στο 

αίτημα της δημοτικής αρχής για χορηγία 30.000€ για εκδηλώσεις. Δεν μπορούμε, κ. Πρόεδρε, να 

ζητούμε από μία επιχείρηση ειδικού σκοπού, από μια επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα 

χρήματα για εκδηλώσεις. Η δημοτική αρχή γνώριζε από τη μέρα που ανέλαβε το Δήμο ότι το 

2013 είναι μια σημαντική χρονιά για την πόλη των Σερρών και όλες οι εκδηλώσεις που έπρεπε 

να γίνουν έπρεπε να φροντίσει να καλυφθούν από διάφορες χορηγίες, από διάφορες δωρεές. 

Δυστυχώς δεν το έκανε ή το έκανε με, όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε και έφτασαν σε σημείο 

να ζητήσουν χρήματα των Σερραίων καταναλωτών. Εάν τα 30.000€, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, περίσσευαν στη ΔΕΥΑ Σερρών και ήταν στο να λειτουργεί σωστά όπως πρέπει μια 

Δημοτική Επιχείρηση για να έχει, να είναι στο ύψος των περιστάσεων και να έχει ποιοτικές 

υπηρεσίες προς τον καταναλωτή, τότε θα έπρεπε τα 30.000€ να επιστραφούν στους 

καταναλωτές, στον Σερραίο καταναλωτή που τόσο πολύ δοκιμάζεται. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος νομίζω ο κ. Μπόικος. 

Δ.Σ. : Όχι, η κα. Σαραντίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. Ο κ. Μπόικος. Ο κ. Μπόικος, μετά η κα. Σαραντίδου. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας από την εισήγηση, μιλάω για το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, υποτίθεται είναι από τα προγράμματα όπου έχει και κάποια σχέση η 

πολιτεία, η όποια πολιτεία έχει απομείνει δηλαδή, ανάπτυξη με βαρύτονους τίτλους, ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης και φτώχειας, καταλήγουμε 

Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ρώτησα προηγουμένως ποια είναι η εισφορά του Δήμου, πράγμα που 

θα σήμαινε ότι και ο Δήμος παίρνει κάποια χρήματα από το κράτος για να στηρίξει αυτές τις 

δομές που υποτίθεται ότι το ίδιο το κράτος λέει να φτιάξουμε, να στηρίξουμε αυτούς που το ίδιο 

το κράτος τους έχει λιώσει. Πήρα την απάντηση ότι δεν διέθεσε τίποτα ο Δήμος. Δηλαδή αυτή 

τη στιγμή έχουμε το εξής παράδοξο, έχουμε ένα παντοπωλείο κοινωνικό, δημοτικό ή όπως 

θέλετε πείτε το, το οποίο δεν χορηγείται σχεδόν καθόλου από αυτούς που το έχουν, που το 

έφτιαξαν και χορηγείται από την ΔΕΥΑΣ. Και τώρα θα μου πει κανείς, μπορεί να πει κανείς, 

εντάξει μωρέ, τι πειράζει; Δουλειά κάνει κοινωνική, δίνει κάποια λεφτά σε αυτούς που δεν 

έχουν να φάνε. Ειπώθηκε όμως και από άλλους συναδέλφους προηγουμένως ότι εάν η ΔΕΥΑΣ 

έχει κάποιο περίσσευμα και λόγω της βασικής της ιδρυτικής συνθήκης, αυτό το περίσσευμα 

πρέπει να το επιστρέφει, είτε με μείωση των τιμολογίων, είτε με άλλους τρόπους, θα μπορούσε 

ας πούμε η ΔΕΥΑΣ πχ ακόμη τα… να βρει κάποιες οικογένειες πολύτεκνες, εντελώς φτωχές και 

να, εκεί πραγματικά να δώσει μια πολύ περισσότερη, να έχει ένα αποτέλεσμα έστω σε λιγότερες 

οικογένειες, παρά τα 40€ το μήνα, που τα τρόφιμα που κοστίζουν για κάθε οικογένεια. Διαβάζω 

την εισήγηση, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, εδώ τελικά πέρα από την επιφάνεια περνάει 

και η εξής ιδέα, υποδόρια, σε όλους τους πολίτες, παιδιά, ας φτιάξουμε δομές με βαρύγδουπα 

ονόματα ότι στηρίζουμε την κοινωνία και μετά εσείς οι ίδιο τσαλαπατημένοι χρηματοδοτήστε 

αυτές τις δομές, μέσω της ΔΕΥΑΣ που παίρνει τα χρήματα από τους λογαριασμούς να κάνουμε 

και μια φιλανθρωπία. Και στην περίπτωση αυτή, αφού δεν δίνει τίποτα ο Δήμος, γιατί δεν το 

παίρνει το παντοπωλείο η ΔΕΥΑΣ, να ξέρουμε ότι είναι της ΔΕΥΑΣ. Γιατί να είναι του Δήμου 

Σερρών; Δεν κατάλαβα. Να κάνουμε όλοι, να περνάνε τα λεφτά από όσο γίνεται περισσότερους 

για να εμφανίζονται όσο γίνεται περισσότεροι ότι είναι φιλάνθρωποι και βοηθούν τους 



 

συνανθρώπους; Δεν… είναι απαράδεκτος ο τρόπος αυτός λειτουργίας και τελικά το μήνυμα που 

περνάει, ότι ξέρετε, φτωχοί, εσείς πάλι θα βοηθήσετε τους φτωχούς. Και εν πάση περιπτώσει, 

ας… οι φτωχοί ενδεχομένως αν οργανωθούν αυτό μπορούν να το κάνουν καλύτερα μεταξύ τους 

χωρίς μεσάζοντες που λένε. Γιατί εδώ τελικά μεσάζοντες πολλοί εμφανίζονται. Ο σύλλογος, ο 

Δήμος, η ΔΕΥΑΣ και καταλήγει στο παντοπωλείο. Εγώ δεν δέχομαι αυτά τα χρήματα να δοθούν 

από τη ΔΕΥΑΣ, η ΔΕΥΑΣ στην κοινωνική πολιτική μπορεί να τα κάνει στο αντικείμενό της, 

ελαφρύνοντας τα τιμολόγια του νερού. Πάλι στην κοινωνία θα πάνε. Ούτε βέβαια και τα άλλα 

τα τριάντα χιλιάρικα, διότι η λογική είναι ίδια, η ΔΕΥΑΣ είναι, έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, η 

λειτουργία της είναι ανταποδοτική, κάποια ονόματα που άκουσα συμπολιτών μας 

πλουσιοπάροχα αγοραστεί βιβλία τους κατά το παρελθόν, δεν καταλαβαίνω πάλι να γυρνάμε 

στα ίδια και στα ίδια και επίσης εντάξει, πήρα μια απάντηση, αλλά στην ουσία δεν ξέρουμε 

τελικά εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι αυτή τη στιγμή εδώ πού θα διατεθεί το ποσό των 20.000, 

το υπόλοιπο, γιατί το δέκα ξέρουμε πού θα διατεθεί. Γι’ αυτό, γι’ αυτούς τους λόγους εγώ δεν θα 

ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θα αρχίσω από τις γιορτές για τα 100 χρόνια και τη δωρεά πρώτα προς αυτήν 

την κατεύθυνση της ΔΕΥΑΣ. Σε καμία περίπτωση δεν θα συμφωνούσαμε και πρέπει να 

γνωρίζετε ότι αυτές οι 10.000 για το συγκεκριμένο βιβλίο που δίνονται δεν είναι η πρώτη φορά 

που το κάνει η ΔΕΥΑΣ, τώρα που γράφουμε ιστορία, το έχει ξανακάνει η ΔΕΥΑΣ. Στο 

συγκεκριμένο συγγραφέα, όχι ότι έχω κάτι με τον συγκεκριμένο συγγραφέα, αλλά έχουν 

ξαναδοθεί χρήματα για έκδοση βιβλίου και μάλιστα όχι σε επέτειο τέτοια. Άρα λοιπόν 

βλέπουμε, όπως και πάρα πολλές φορές στη ΔΕΥΑΣ έφταναν πολλές διαμαρτυρίες γιατί σε 

πάρα πολλές περιπτώσεις κάποιοι που χρειαζότανε λεφτά έβρισκαν ως εύκολο χρήμα τη ΔΕΥΑΣ 

γιατί πραγματικά είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, αλλά επειδή ακριβώς είναι ανταποδοτικού 

χαρακτήρα η ΔΕΥΑΣ θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το από πού παίρνουμε 

τα λεφτά και για πού τα προορίζουμε. Η ΔΕΥΑΣ είναι ανταποδοτική για να προσφέρει 

υπηρεσίες μέσω της ανταποδοτικότητας… να προσφέρει υπηρεσίες για το νερό, την 

αποχέτευση, το περιβάλλον, για όλα αυτά. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο 

προσεκτικοί και να είμαστε σε αυτά τα θέματα πιο σχετικοί με το αντικείμενο. Εδώ λοιπόν 

συμφωνούμε και λέμε ότι εμείς κάνουμε μια αντιπρόταση και θα περάσω και στο δεύτερο θέμα 

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, σε καμία περίπτωση δεν θα συμφωνήσουμε για τις γιορτές των 

100 χρόνων και τις 30.000€ για να δοθούν από τη ΔΕΥΑΣ. Η ΔΕΥΑΣ πραγματικά 

μεταχειρίζεται ένα κοινωνικό αγαθό και τα χρήματα αυτά που χειρίζεται, που διαχειρίζεται είναι 

των Σερραίων δημοτών, οι οποίοι πραγματικά μέσα από το υστέρημά τους τα πληρώνουν. 

Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε πολύ ακριβό νερό και θα μπορούσε να είναι πολύ πιο 

φθηνό. Να λοιπόν τριάντα εδώ, να τριάντα εκεί, να τριάντα θα είναι και μεθαύριο σε κάτι άλλο, 

θα μπορούσε ανετότατα να κάνει ακόμα πιο μεγάλο κοινωνικό έργο η ΔΕΥΑΣ και να δει ποιες 

οικογένειες είναι αυτές που έχουν ανάγκη και αν έχουν προηγούμενα χρέη ή ποια οικογένεια 

είχε προηγούμενα χρέη και έφτασε τώρα σε ανάγκη μένοντας άνεργος ένας πατέρας να 

διαγράψει κάποια χρέη και να κάνει πάνω στο αντικείμενό της την κοινωνική πολιτική και όχι 

μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και πού διαφωνήσαμε και 

με τον τρόπο που γίνονται, γίνεται αυτή η κοινωνική πολιτική γενικότερα που έχει ανατεθεί 

στους Δήμους, εμμέσως πλην σαφώς καμία ευθύνη του κράτους για τους ανθρώπους τους 

φτωχούς που δημιούργησαν, η ευθύνη ξαναγυρνά πίσω στους εθελοντές, που εθελοντές τελικά 

ποιοι είναι; Γιατί λίγο πολύ γίναμε όλοι φτωχοί και φτωχαίνουμε κάθε μέρα περισσότερο. Αρκεί 

να σας πω και μου δίνεται ευκαιρία εδώ, ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΣ αυτή τη στιγμή, λίγες 

μέρες πριν από το Πάσχα, επειδή τους έχουν κρατηθεί και αναδρομικά από τις μειώσεις που 

τους γίνανε, είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι που θα κάνουνε Πάσχα με 100 και 150€. Αυτό να το 

γνωρίζετε. Εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΣ που θα κάνουνε Πάσχα με 100 και 150€. Μήπως θα έπρεπε 

να είμαστε τελικά χαρούμενοι που θα έχουμε ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο γιατί αύριο μπορεί να 



 

 

το χρειαστούν και οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΣ; Και μάλιστα όταν ζητήθηκε να δείξει λίγο ευεξία 

το Διοικητικό Συμβούλιο και να μη γίνουν οι αναδρομικές κρατήσεις, να μπορέσουν οι 

άνθρωποι να κάνουν ένα πιο ανθρώπινο Πάσχα. Ήταν αμείλικτοι εκεί, αλλά δείχνουμε το 

κοινωνικό μας πρόσωπο στις 30.000€ του Κοινωνικού Παντοπωλείου; Κοινωνικό πρόσωπο όχι 

με μέτρα και σταθμά. Κοινωνικό πρόσωπο για όλους. Σίγουρα συμφωνούμε ότι είναι τα λεφτά 

των Σερραίων, δεν μπορεί να έχει κέρδη η ΔΕΥΑΣ, όλα όσα έχει πλεόνασμα θα πρέπει να 

γυρνάνε στους Σερραίους δημότες. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, μπορούσε να κάνει 

κοινωνική πολιτική μέσα από το αντικείμενό της η ΔΕΥΑΣ, δεν χρειαζόταν να ενισχύσει αυτά 

τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, που τελικά καταλήγουν να είναι παρωδία, γιατί από το υστέρημά 

τους πάλι τα ενισχύουν οι δημότες για να επωφελούνται τελικά οι 150 άνθρωποι και όχι να 

σώζονται, με 40€ το μήνα. Αν διανοηθείτε τι μπορεί να πάρει κάποιος με 40€ το μήνα και πώς 

μπορεί να επιβιώσει με αυτά όταν έχει ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν μην 

παρουσιάζουμε και τα κάνουμε όλα… αυτό το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρουσιάστηκε ως το 

θαύμα, το 8ο θαύμα πλέον του πλανήτη. Ας προσγειωθούμε λίγο, επωφελούνται 150 άνθρωποι, 

μην το διατρανώνουμε, ούτε αυτοί οι άνθρωποι είναι ζητιάνοι, ούτε επαίτες επειδή χάσανε τη 

δουλειά τους, επειδή έχουν ανάγκη, ας δούμε πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε όλα αυτά. Θα 

πούμε όχι, κάνουμε αντιπρόταση η κοινωνική πολιτική να γίνεται μέσα από το αντικείμενο της 

ΔΕΥΑΣ, να έχει κοινωνικό πρόσωπο μέσα από τους λογαριασμούς της και πιο φτηνό νερό για 

όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι Σύμβουλοι, σχετικά με τη χορηγία των 30.000€ 

για την κοινωνική πολιτική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη, κ. Δήμαρχε, για να λυθούν κάποιες απορίες. Τις λύσατε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο Δήμος έχει ενταχθεί, κ. Μπόικο, ίσως δεν το γνωρίζετε επειδή τώρα είστε 

καινούριος Δημοτικός Σύμβουλος, έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, στο πρόγραμμα φτώχειας, 

για δύο χρόνια, ύψους 816.000€ και το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από τέσσερις-πέντε δομές: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνική Κουζίνα, Κοινωνικό Φαρμακείο, Λαχανόκηποι και 

Τράπεζα Χρόνου. Ότι δεν έδωσε ο Δήμος Σερρών μέχρι αυτή τη στιγμή κάτι σε αυτές τις δομές 

δεν σημαίνει ότι δεν θα δώσει μέχρι τέλος του έτους. Αν χρειαστεί θα δώσει, όπως όταν 

χρειάστηκε και πέρυσι έδωσε. Και τώρα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο ήδη δίνει ένα ποσό 

στην ΑΝΕΣΕΡ, με την οποία συνεργαζόμαστε και μας βοηθάει σε αυτό το πρόγραμμα φτώχειας, 

διότι τα χρήματα είναι πολλά, έχει τεχνογνωσία και υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία. 

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη χορηγία για τις εκδηλώσεις των 100 χρόνων. Η απόφαση αυτή του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η απόφαση αυτή που έρχεται τώρα για να πάρουμε είναι καθ’ όλα 

νόμιμη. Μα οι προηγούμενες αποφάσεις και της ΔΕΥΑΣ κτλ πέρασαν από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση και εγκρίθηκαν. Πέρασαν από τον Επίτροπο. Έρχονται τώρα και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να συνεχιστεί η διαδικασία, δεν υπάρχει θέμα μη νομιμότητας της διαδικασίας. 

Ίσα-ίσα τη διαδικασία την παιδεύουμε τόσο πολύ και τη στραγγίζουμε για να είναι από όλες τις 

πλευρές νόμιμη. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Τώρα, είναι δυνατόν τα χρήματα και τα χρήματα της 

ΔΕΥΑΣ, όπως και τα χρήματα του Δήμου, είναι χρήματα των δημοτών και τα χρήματα των 

δημοτών και της ΔΕΥΑΣ και του Δήμου μπορούν να πάνε σε εκδηλώσεις. Δεν το απαγορεύει 

αυτό κανένας και απόδειξη του ότι δεν απαγορεύεται, ότι είναι νόμιμο, είναι αυτό που είπα και 

προηγουμένως, η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Λοιπόν, από την… με το 

πρόγραμμα αυτό των 100 χρόνων η δημοτική αρχή ασχολείται εδώ από την αρχή της, που 

ανέλαβε τα ηνία του Δήμου. Έχει συσταθεί οργανωτική επιτροπή κτλ. Και έχουμε ζητήσει 

χορηγίες από όλους, από τους πάντες. Τράπεζες, Υπουργεία Πολιτισμού και πού δεν πήγαμε. 

Λοιπόν, προσωπικά πήγα εγώ σε όλες τις τράπεζες εδώ, σε επιχειρήσεις, προσωπικά πήγα στις 

τράπεζες των Αθηνών, στα κεντρικά τους γραφεία, όχι από μία φορά, από δυο φορές πήγα, στο 



 

Υπουργείο Πολιτισμού, κανένας δεν δίνει τίποτα. Αυτοί που δώσαν ήταν ο ΟΠΑΠ, 23 

χιλιάρικα, η Εθνική Τράπεζα 5.000, η Attica Bank 2.000, η Συνεταιριστική 50.000, η 

Συνεταιριστική Σερρών, ο μέγας χορηγός και συγχαρητήρια φυσικά… Και η Θέρμη, μπράβο, η 

Θέρμη άλλα 15 χιλιάρικα, άλλα 15 χιλιάρικα και προς τιμήν της ΔΕΥΑΣ που στέκεται με 

ευαισθησία σε αυτό το θέμα και έρχεται να δώσει δηλώσεις. Άρα… έρχεται να δώσει τη χορηγία 

αυτή. Άρα το θέμα αυτό των χορηγιών το κυνηγήσαμε όσο τίποτα άλλο, υπάρχουν αποδεικτικά 

στοιχεία, αν κάποιους καλόπιστος θέλει να το διερευνήσει το θέμα είμαστε στη διάθεσή του για 

να του δείξουμε τα πάντα, προκειμένου να πειστεί αν δεν πείθεται. Ακούω να λέγεται ότι τα 

χρήματα της ΔΕΥΑΣ είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρώτον, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν 

σημαίνει ότι… η ΔΕΥΑΣ νομιμοποιείται να δώσει για τις εκδηλώσεις, αλλά και τα χρήματα που 

δίνει σε εκδηλώσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα είναι. Πού θα πάνε τα χρήματα αυτά; Θα 

πέσουνε στην πόλη των Σερρών. Θα πέσουν σε Σερραίους. Θα πέσουν σε Σερραίους 

καλλιτέχνες, σε Σερραίους ιστορικούς, επιστήμονες. Όπως είπαμε, ένα ποσό θα δοθεί για ένα 

βιβλίο που ετοιμάζει ο Τσανακάρης. Εσείς δεν λέγατε, ο Τσανακάρης, ο Τσανακάρης, ο 

Τσανακάρης; Τώρα είστε κατά δηλαδή; Θα ψηφίσετε αντίθετα; Θα… με προμηθευτές, 

τυπογραφεία, που θα πέσουν; Ανταποδοτικού χαρακτήρα είναι τα χρήματα αυτά. Θα πέσουνε 

στους Σερραίους. Λοιπόν... και δουλειά δίνουν. Λοιπόν, θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις που στις 

οποίες εκδηλώσεις παίρνουν μέρος, παίρνει μέρος το ΤΕΙ, όπως είναι η παρουσίαση 

αναπτυξιακών καινοτόμων δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων, ΤΕΙ, ΤΕΦΑΑ, οι μαθητές της 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή να μη δοθούν αυτά τα χρήματα σε τέτοιες 

εκδηλώσεις; Θα τιμήσουμε Σερραίους δημιουργούς που έχουν διακριθεί σε όλη την υφήλιο και 

σε όλη την Ελλάδα. Σε Σερραίους. Να μη δοθούν αυτά τα χρήματα σε αυτούς; Και θα ήθελα να 

πω επίσης ότι η ΔΕΥΑΣ έχει τη δυνατότητα να δώσει χρήματα για εκδηλώσεις, διότι μείωσε και 

την τιμή του νερού 25% στην πόλη, 10% στα χωριά και έχει επεκτείνει το κοινωνικό τιμολόγιο 

σε 8.000 επιπλέον συμπολίτες μας, που θα πληρώνουν τα μισά από αυτά που πληρώνουν οι 

άλλοι συμπολίτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Γραμματέα; Ο επόμενος; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κύριος… 

Δ.Σ. : Καλύφθηκα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κι εγώ καλύφθηκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δεν… τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Κατιρτζόγλου είχε ζητήσει νομίζω το λόγο αν δεν καλυφθεί. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ναι… κ. Πρόεδρε… Λοιπόν, έχουν ανακύψει εδώ πέρα 2-3 θεματάκια. 

Πρώτον, το ζήτημα της ΔΕΥΑΣ το έχουμε ξανακουβεντιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και με 

δική μας πρωτοβουλία πολλές φορές και έχουμε πει πολλές φορές επίσης… υπάρχει ένα θέμα 

διαχείρισης… της ΔΕΥΑΣ. Αυτό που κάνετε σήμερα, αυτό το θέμα που έρχεται σήμερα εδώ 

πέρα τι γίνεται; Παίρνετε τα χρήματα των Σερραίων δημοτών από τη μία τσέπη και τα πηγαίνετε 

στην άλλη. Τι γίνεται όμως; Ετσι πρέπει να λειτουργεί η ΔΕΥΑΣ; Λέτε θα κάνουμε κοινωνική 

πολιτική. Ποιος… κοινωνική πολιτική; Δεν είναι όμως μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική η 

μείωση των τιμολογίων της ΔΕΥΑΣ, εάν γίνονταν σωστή διαχείριση των χρημάτων; Και αυτό… 

ένα παράδειγμα, ξέρετε. Ξέρετε πώς την έχετε καταντήσει τη ΔΕΥΑΣ; Θέλουμε να κάνουμε 

ανακαίνιση στο κτίριο του Ορφανοτροφείου. Ποιος θα την κάνει; Δεν έχει λεφτά από το Δήμο. 

Πώς θα βρούμε μια λύση; Η ΔΕΥΑΣ. Θέλουμε να… την κοινωνική πολιτική μας. Πού θα 

βρούμε λεφτά; Η ΔΕΥΑΣ. Θέλουμε τα 100 χρόνια. Πού θα βρούμε χρήματα; Η ΔΕΥΑΣ. Δεν 

είναι αυτός ο σκοπός της ΔΕΥΑΣ, εδώ πέρα θα ξεχάσουμε και τα ελληνικά που ξέρουμε. Έχει 

διαστραφεί τελείως η έννοια της ανταποδοτικότητας όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Δεν 

είναι αυτή η ανταποδοτικότητα που προβλέπεται στο νόμο. Ανταποδοτικό σημαίνει τα χρήματα 

της ΔΕΥΑΣ να πηγαίνουν σε έργα υποδομής της ΔΕΥΑΣ, να πηγαίνουν πίσω στους Σερραίους 



 

 

καταναλωτές μέσω μείωσης τιμολογίων της ΔΕΥΑΣ. Αυτή είναι η έννοια της… έννοια της 

ανταποδοτικότητας. Αν έχει λίγα χρήματα επιπλέον, που δεν θα έπρεπε να έχει στο ταμείο της η 

ΔΕΥΑΣ, είναι γι’ αυτό το σκοπό και μόνο, όχι να χρηματοδοτούμε άλλες δραστηριότητες. Και 

έρχομαι τώρα στην ουσία του θέματος. Βλέπετε κάνουμε κοινωνική πολιτική, δεν έχουμε πώς να 

τη χρηματοδοτήσουμε. Εμείς κατά καιρούς σας έχουμε δώσει προτάσεις και λύσεις και θα το 

φέρω και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο… γιατί κοντεύουμε να φτάσουμε στο σημείο να 

πιστεύουμε ότι πρέπει να ανακαλύψουμε την Αμερική. Άλλοι Δήμοι στο θέμα αυτό έχουν δώσει 

λύσεις. Έχουν δώσει λύση στο θέμα της χρηματοδότησης της κοινωνικής πολιτικής. Δεν τα 

παίρνουν από τη ΔΕΥΑ ο κάθε Δήμος, έχουν άλλες λύσεις και αν ψάξετε… Λοιπόν, υπάρχουν 

τρόποι και δυνατότητες να κάνετε κοινωνική πολιτική φορολογώντας αυτούς που έχουν. Και 

τελευταία κουβέντα… τελευταία κουβέντα για να μην δευτερολογήσω. Σε ό,τι αφορά, σε ό,τι 

αφορά το θέμα των 100 ετών. Λέτε θα κάνουμε εκδηλώσεις και λέτε ένα πολύ πλούσιο 

πρόγραμμα. Εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις. Οι Σερραίοι έξω δεν ξέρω αν θα γιορτάσουν 100 

χρόνια. Πέρασα χθες από τη Δράμα, προχθές. Θα τη δείτε μια πόλη και θα τη ζηλέψετε. Η 

Δράμα που είναι χωρίο σε σχέση με τις Σέρρες, μισή από τις Σέρρες. Σημαιοστολισμένη, παντού 

πανηγυρική ατμόσφαιρα, πανηγυρικό στυλ. Εδώ πέρα; Βραδιές άρπας, εκδηλώσεις για τους 

Εβραίους και βραδιές, τι άλλο κάνουν; Τζαζ. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις. 

Δ.Σ. : Ναι, αλλά δεν έγινε κακοπροαίρετα… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν, επομένως επί της ουσίας εγώ διαφωνώ με αυτή τη διαδικασία η 

οποία γίνεται, να παίρνουμε τα χρήματα από τη ΔΕΥΑΣ για να κάνουμε τέτοιου είδους 

πολιτική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Μπόικος και ο 

Γραμματέας. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… χρόνο θα είμαι πολύ σύντομος. Λοιπόν, προσπάθησε ο κ. 

Δήμαρχος να μας δώσει έτσι ένα… διαδικασία και ότι πέρασε από δω κι από κει, από την 

επιτροπή και από την Περιφέρεια. Εγώ είχα πει ότι θα ήταν καλό να ‘ρθει μια προγραμματική 

σύμβαση, ήμουνα συγκεκριμένος σε αυτό που είπα, εδώ και δυο μήνες. Λοιπόν, το δεύτερο είπε, 

πήγαμε παντού, το λέει… πάντοτε και με εκπλήσσει. Λοιπόν, όταν λέμε πήγαμε παντού, εμείς 

ως Δήμος, στο ταμείο που έχουμε για να πληρώσουμε, έχουμε κάποια χρήματα στις τράπεζες. 

Κάνουμε πάρα πολλές διευκολύνσεις στις τράπεζες ώστε να μην έχουμε την απαίτηση, εκτός 

από τη Συνεταιριστική που… και να μας λένε έδωσε δυο χιλιάρικα η μια και καθόλου η άλλη. 

Νομίζω εκεί έπρεπε να ασκηθεί πίεση. Τους κάνουμε μεγάλες διευκολύνσεις. Και μόνο που 

κρατάνε για κάποιο χρονικό διάστημα τα χρήματα του Δήμου… το λόγο θα έπρεπε να… 

Δ.Σ. : Ποιες είναι αυτές; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …και δεν θέλω να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, αυτά εσείς θα… εμείς θα σας πούμε και λύσεις, ανέφερε προηγουμένως ο 

κ. Κατιρτζόγλου, θα σας βρούμε λύση και γι’ αυτό, όπως για τόσα άλλα. Γιατί δεν μπορείτε να 

ψάξετε. Στα πολυκαταστήματα δεν είπατε τίποτα. Τίποτα δεν είπατε! Αν έδωσαν κάτι για τα 100 

χρόνια δεν επωφελούνται αυτοί; Όταν θα έχουμε εδώ πέρα 100-200 χιλιάδες, 300.000 κόσμος 

στις εκδηλώσεις γενικώς, δεν επωφελούνται αυτά τα καταστήματα; Εμείς δηλαδή… με το γάντι; 

…κάποιος που… πείτε… υποχρεωμένος να χορηγήσετε. Αυτές είναι χορηγίες, έτσι; Όχι αυτό 

που λέτε. Και επαναλαμβάνω και πάλι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά λόγου γνώσεως, δεν 

υπάρχει στη συστατική πράξη της ΔΕΥΑΣ τέτοια παράγραφος και βέβαια σας λέω στην 

εισήγηση δεν τεκμηριώνεται έτσι που το γράφει ο εισηγητής. Διαβάστε να δείτε ότι δεν 

τεκμηριώνεται. Λοιπόν, εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε κατά των κοινωνικών δράσεων, αλλά 

αλλού πρέπει να ψάξουμε να βρούμε χορηγούς και ειπώθηκε πάρα πολλές φορές ότι η 

κοινωνική δράση θα ήταν καλύτερη να γίνει 30% συνολικά επί του τιμολογίου, όχι… για να 

μπορέσει να βρει μια βοήθεια ο Σερραίος δημότης. Γι’ αυτόν ήταν ένα ξεγέλασμα και το 



 

έχουν… όλοι. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, επειδή… λέμε ότι ναι, για το κοινωνικό πρόσωπο 

του Δήμου, στην κατάσταση που ζούμε, στην κρίση που υπάρχει ναι, αλλά κάνουμε μια 

πρόταση και… δυόμιση μήνες από ολιγωρία και όχι… γυρνούσαν από δω κι από κει τα χαρτιά. 

Αυτό είναι δικαιολογία, προφάσεις εν αμαρτίες είναι αυτά. Λοιπόν, οι δυόμιση μήνες έχετε 

τεράστια ευθύνη. Δεν λειτουργήσατε σωστά. Όπως πάντα ολιγωρείτε. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν 

την ύστατη στιγμή κάνουμε μια πρόταση, φέρετε την άλλη βδομάδα μια προγραμματική 

σύμβαση να έχει το νομότυπο της υποθέσεως και να το περάσουμε. Αλλιώς με τη διαδικασία 

αυτή δεν μπορώ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Καταρχήν αυτό που είπε ο κ. Μηλίδης, κάνετε διευκολύνσεις σε όλες τις 

τράπεζες. Κύριε Μηλίδη, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Δήμος έχει τα χρήματά του στη 

Συνεταιριστική Τράπεζα μόνο και λίγα χρήματα στην Attica Bank. Στις άλλες δεν έχει και 

ξέρετε τι λένε, τι μου λέγανε όταν πήγαινα να τους ζητήσω; Βάλτε τα χρήματά σας σε μας για να 

σας δώσω... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …μόνο οικονομικά… κ. Δήμαρχε. Συγγνώμη, αλλά… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : … 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πολλές διευκολύνσεις, πάρα πολλές. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πείτε μου μία διευκόλυνση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Παρκάρουν όπου θέλουν… Με συγχωρείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Παρκάρουν όπου θέλουνε και… χορηγία γι’ αυτό το θέμα. Λοιπόν, όποιος είναι 

καλοδιάθετος και καλοπροαίρετος, ελάτε, ας έρθει να δει την αλληλογραφία. Εγώ πριν, αν 

ήμουν στη θέση σας, πριν πω οτιδήποτε για να μην εκτεθώ θα πήγαινα να διερευνήσω το θέμα, 

να δω την αλληλογραφία, τι έγινε, πού πήγε ο Δήμαρχος; Αν πήγε θα έπαιρνα και τηλέφωνο, 

πόσες φορές πήγε; Και αν διαπιστώνατε ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες κινήσεις, τότε θα είχατε 

δίκιο. Τώρα όμως είστε εκτεθειμένος, διότι έγιναν όλες οι κινήσεις με το παραπάνω, από δυο 

φορές πήγα σε όλες τις τράπεζες και σε πολυκαταστήματα, τι WIND, τι μουίντ και πού δεν 

πήγα. Λοιπόν, δεν δίνει κανένας και αυτοί που δώσανε πάλι καλά που δώσανε. Επιμένετε στη 

συστατική πράξη της ΔΕΥΑΣ. Μα αφού το ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αμφισβητείτε 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση; Δηλαδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση παρανομεί αυτή τη στιγμή; 

Πέρασε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σημαίνει ότι είναι νόμιμο αυτό που έγινε. Αν δεν 

ήταν νόμιμο, θα μας το γυρνούσε πίσω. Και δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, με την 

προγραμματική, αν γίνει προγραμματική συμφωνούμε να δώσουμε, αν δεν γίνει προγραμματική 

δεν συμφωνούμε να δώσουμε. Η ουσία ποια είναι; Να δοθούν χρήματα ή να μη δοθούν. Έχει 

σημασία με ποιον τρόπο θα δοθούν; Λοιπόν, αυτά τα χρήματα που δίνει η ΔΕΥΑΣ 

επαναλαμβάνω και πάλι δεν είναι εις βάρος του τιμολογίου του νερού, αντιθέτως η ΔΕΥΑΣ έχει 

την οικονομική ευρωστία αυτή τη στιγμή και τα τιμολόγια νερού τα κατέβασε κατά 25% στην 

πόλη των Σερρών, 10% σε όλα τα χωριά, επέκτεινε το κοινωνικό τιμολόγιο σε 8.000 περίπου 

συνδημότες μας, οι οποίοι είναι οικονομικά αδύναμοι και θα πληρώνουν το μισό, στη μισή τιμή 

το τιμολόγιο του νερού απ’ ό,τι το πληρώνουν οι άλλοι. Λοιπόν, αυτές είναι μεγάλες παροχές 

και διευκολύνσεις της ΔΕΥΑΣ προς του δημότες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος; Ο κ. Μπόικος νομίζω. Δευτερολογίες; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσω τη δευτερολογία ήθελα να πω να τηρείται, να 

τηρείται ο κανονισμός, νομίζω ότι ο κ. Δήμαρχος πήρε μια φορά το λόγο, μπορεί να τον 

παίρνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει δικαίωμα, κ. Μπόικε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι… θέμα όμως… 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2… 

στο τέλος της παραγράφου, ξαναδιαβάστε το. Έχει δικαίωμα ο Δήμαρχος και επί του ιδίου 

θέματος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δηλαδή αν μιλάει κάθε Σύμβουλος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει το δικαίωμα… Έχει το δικαίωμα, ξαναδιαβάστε το…  

Δ.Σ. : …τον κανονισμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εσείς έχετε το μαχαίρι, εσείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι εγώ έχω το μαχαίρι. 

Δ.Σ. : Ο κανονισμός… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τέλος πάντων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πλήρης εφαρμογή του κανονισμού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν το λέει. 

Δ.Σ. : Το λέει ξεκάθαρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να σας το διαβάσω, κ. Μπόικε, για να σας λυθεί η απορία. Λοιπόν, 

ακούστε… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε… να το διαβάσει και να ‘ρθει διαβασμένος… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, θα ζητούσα να μου δώσετε και λίγο, μια ώρα να μας κάνετε φροντιστήριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Να ‘ρθει αύριο διαβασμένος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ… Σας παρακαλώ, κ. Γκότση. Λοιπόν, κ. Μπόικε, έχετε το λόγο. 

Τρία λεπτά. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Επειδή πολλά ειπώθηκαν εδώ για τον ανταποδοτικό χαρακτήρα και με χαρές και 

περηφάνια λέμε… τα χρήματα θα πάνε… Μα τώρα εδώ να μην μεταξύ μας τώρα κάνουμε ότι 

δεν καταλαβαίνουμε. Όταν λέμε ανταποδοτικού χαρακτήρα σε μια επιχείρηση αναφερόμαστε 

στο αντικείμενό της ανταποδοτικού, που είναι η παροχή νερού. Έτσι, αυτό είναι… σημαίνει. Όχι 

ότι δεν μπορεί να κάνει και μουσικές εκδηλώσεις και εκθέσεις ζωγραφικής και οτιδήποτε άλλο, 

αλλά όταν λέμε ανταποδοτικός χαρακτήρας, ανταποδοτικός χαρακτήρας στο αντικείμενό της. 

Λοιπόν, θέλω όμως να αναφερθώ και σε κάτι άλλο, αυτό δεν αφορά άμεσα τη δημοτική αρχή, 

αλλά έχει σχέση με τον πολιτισμό και την αντίληψή μας για τον πολιτισμό. Ακούσαμε 

προηγουμένως με απαξιωτικό τρόπο ότι γίνονται εκδηλώσεις για άρπα, τζαζ και για Εβραίους, 

έτσι επί λέξει. Οι Εβραίοι είναι… και η ζωή των Εβραίων εδώ των ανθρώπων των απλών, του 

μόχθου, του ιδρώτα και του αίματος, γιατί ό,τι χώμα έτρωγαν οι γηγενείς και οι ντόπιοι, το ίδιο 

έτρωγαν και οι Εβραίοι και οι Τούρκοι, λοιπόν, αυτοί όλοι οι λαοί είναι κομμάτι της ιστορίας 

των Σερρών, όπως και οι Τούρκοι. Λοιπόν, αν κάποιοι νομίζουν ότι τιμούμε την ιστορία μας 

μόνο άμα τυλίξουμε την πόλη σε γαλανόλευκες και βάλουμε τις μπάντες τις μαθητικές να 

παιανίζουν όλη την ημέρα, είναι δική τους αντίληψη. Η Διάβαση Πεζών είναι απέναντι σε αυτήν 

την αντίληψη. Λοιπόν, η μουσική παιδεία, το θέατρο, έχουν σχέση με την ιστορία ή δεν έχουν; 

Λοιπόν, μην τα υποβαθμίζουμε αυτά. Και φυσικά να μιλάμε και για την ιστορική αλήθεια, να 

την υπερασπιζόμαστε και να τη λέμε. Εγώ τώρα ρωτάω σε όλους, γιατί το έφερε η τύχη να 

κάθομαι απέναντι σε μια φωτογραφία του Εθνάρχη που λέει από κάτω «μοναχικός περιπατητής 

στο δάσος της Βουλώνης στα χρόνια της εξορίας». Ήθελα να ρωτήσω, μήπως γνωρίζει κανείς να 

με πληροφορήσει ποιος τον εξόρισε και πότε; Τον εξόρισαν τον Εθνάρχη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Έχει σχέση αυτό… ιστορική αλήθεια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα μας είναι άλλο. 

Δ.Σ. : Μπράβο σου που το λες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εκτός θέματος… Εκτός θέματος είσαι, κ. Μπόικο! Εδώ δεν είναι… 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ. Κύριε Γκότση, μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ… άλλη έκταση. 

Είπαμε ότι είναι εκτός θέματος. Μην το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές. Κύριε Δήμαρχε, 

σύντομος και… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, για μία ακόμη φορά θα επαναλάβω ότι η απόφαση που πήρε η ΔΕΥΑΣ 

είναι νόμιμη, νομιμότατη, έχει δικαίωμα να δίνει χορηγίες και για κοινωνικούς σκοπούς και για 

πολιτιστικούς σκοπούς. Έχει αυτή τη δυνατότητα από το νόμο. Λοιπόν, εφόσον φυσικά και η 

ΔΕΥΑΣ πολύ καλά έκανε και το έπραξε αυτό, εφόσον δεν είναι εις βάρος της επιχείρησης και 

των τιμολογίων του νερού, αλλά αντιθέτως, 25% στην πόλη, θα το λέω συνέχεια, 10% στα 

χωριά η μείωση των τιμολογίων του νερού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Μπιτζίδου; Ζητήσατε το λόγο… 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι… μια κουβέντα θα ήθελα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προηγείται… 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ο Γραμματέας. Εσείς στο τέλος. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Εδώ μέσα πραγματικά εκτίμησή μου είναι ότι έχουμε μπερδέψει τον όρο 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εκτίμησή μου και πάλι λέω είναι ότι ανταποδοτικού χαρακτήρα 

είναι τα έργα που γίνονται για το σκοπό για τον οποίο υπάρχει μια επιχείρηση. Ποιος είναι ο 

σκοπός της επιχείρησης, της ΔΕΥΑΣ; Να κάνει κάποια έργα υποδομής, να γίνονται κάποια έργα 

τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στην 

ανάπτυξη της ποιότητας του νερού, θα συμφωνήσω. Δεν μπορεί να είναι ανταποδοτικού 

χαρακτήρα και το λέω γιατί το πιστεύω και πραγματικά αυτό είναι, απλώς η ελληνική γλώσσα 

μπορεί να είναι τόσο πλούσια που μπορεί να περάσει και από τον Επίτροπο και από την 

Αποκεντρωμένη και από τον Πρωθυπουργό, κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να 

σταθούν έτσι ως πρέπει. Δεν μπορεί να είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα μια αντικατάσταση ενός 

κτιρίου 3.500 τετραγωνικών μέτρων για 40 εργαζόμενους…  

Δ.Σ. : … 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Μην σας πειράζει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ! Παρακαλώ! 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν καταγράφεται τίποτα από το διάλογο. Σας το λέω. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : 3.500 τετραγωνικά μέτρα για 45 εργαζόμενους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κ. Γραμματέα… 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Δεν μπορεί να είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα οι δωρεές για εκδηλώσεις. 

Εκδηλώσεις εδώ, εκδηλώσεις εκεί. Ανταποδοτικού χαρακτήρα είναι η επιχείρηση που είναι μόνο 

για το αντικείμενό της. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και αυτή είναι η ερμηνεία του νόμου. Πού 

βασιστήκατε εσείς σε αυτό που λέει ο νόμος, πού; Γιατί σας είπα προηγουμένως ότι είναι 

πλούσια, το λεξιλόγιο της Ελλάδας… ανεξαρτήτως αν συνάπτονται με αρμοδιότητες των Δήμων 

συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη; Στην κοινωνική 

πρόνοια και συνοχή. Στη συνοχή. Εδώ βασιστήκατε. Δεν μπορέσατε να βρείτε χορηγούς, κ. 

Δήμαρχε, η εκτίμησή μου και πάλι είναι ότι δεν προσπαθήσατε ως έπρεπε και όπως έπρεπε. 

Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απαντώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως απαντάτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πράγματι είναι πρωτοφανές να αμφισβητείται η έγκριση μιας απόφασης από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, γιατί έτσι θέλουμε, έτσι γουστάρουμε. Γουστάρουμε να την 

αμφισβητήσουμε. Γιατί η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και λάθος ερμήνευσε το 

νόμο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Τι θα ακούσουμε άλλο στο βωμό των σκοπιμοτήτων δεν 

μπορώ να καταλάβω. Βεβαίως και είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα η ανακαίνιση του 

Ορφανοτροφείου Θηλέων, διότι θα γλιτώσει η ΔΕΥΑΣ 45.000€ ενοίκια το χρόνο και θα τα 

κάνει έργα, θα τα επιστρέψει στους δημότες. Βεβαίως είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Όσον 



 

 

αφορά δε τις χορηγίες, μόνον ένας κακοπροαίρετος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν έγιναν οι 

προσπάθειες. Υπάρχουνε έγγραφα, ελάτε να τα δείτε, δεν τολμάτε… αλλά έχετε επιδοθεί… 

έχετε επιδοθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γραμματέα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …σε έναν αγώνα λάσπης, κατασυκοφάντησης, λόγω πολιτικής ανεπάρκειας, 

δυστυχώς ο λαός δεν σας πιστεύει και μέρα με την ημέρα χάνετε με αυτή την τακτική της 

λάσπης και της κατασυκοφάντησης. Πάτε ρωτήστε όλες τις τοπικές τράπεζες, όλες τις τράπεζες 

τις κεντρικές στην Αθήνα, ρωτήστε τα πολυκαταστήματα, πέρασε ο Δήμαρχος από κει από σας; 

Σας έστειλε έγγραφα; Ήρθε ο ίδιος; Πάτε ρωτήστε τους να δούμε τι θα σας πουν. Δυο φορές 

πήγα και αυτά που πήραμε σε αυτήν την εποχή 120.000 χορηγία, άθλος και θα προσπαθήσουμε 

αν τα καταφέρουμε να μην επιβαρύνουμε το Δήμο, να μην πάρουμε χρήματα από το Δήμο και 

να κάνουμε τις εκδηλώσεις από τις χορηγίες αυτές. Αυτή είναι η αλήθεια, τρομάζει η αλήθεια, 

δεν τους αρέσει η αλήθεια διότι οτιδήποτε καλό γίνεται πάνε να το λασπώσουν, πάνε να το 

στιγματίσουν, πάνε να το μετατρέψουνε σε αρνητικό. Δεν περνάει αυτή η τακτική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Μπιτζίδου. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Θα ήθελα κι εγώ να τονίσω ότι πραγματικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρία λεπτά. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : …η εξασφάλιση αυτών των χορηγιών είναι άθλος. Επίσης να πω ότι η 

οργανωτική επιτροπή έχει περιλάβει, συμπεριλάβει προτάσεις αξιόλογες και της αντιπολίτευσης 

και όλων των φορέων, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια και πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει 

πλέον γνωστό σε όλους τους Σερραίους, οι οποίοι δίνουν συνεχώς εύσημα. Υπάρχει τόσο 

μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων, δεν είναι εκδηλώσεις, ούτε πανηγύρια, αλλά έχουνε και την 

ποιότητα και τη σοβαρότητα, γιατί εμπλέκονται μέσα στην ιστορία και τα σχολεία, τα οποία 

αυτή τη στιγμή μαθαίνουν, καταγράφουν την ιστορία, τη μαθαίνουν και επίσης και μέσω των 

επιστημονικών διαλέξεων έχουνε όλοι οι Σερραίοι τη δυνατότητα να μπορέσουν να μάθουν 

πέντε πράγματα παραπάνω. Εκείνο που θα ήθελα είναι να σας βλέπουμε στις εκδηλώσεις για να 

μπορείτε να τις αξιολογήσετε και τις κριτικάρετε αν θέλετε. Θα ήθελα να πω σχετικά με τον 

στολισμό. Είμαστε φειδωλοί και προσεκτικοί, εκεί σίγουρα το να σημαιοστολίσουμε όλη την 

πόλη είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη και προσπαθούμε σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της 

ΚΕΔΗΣ να κάνουμε βήμα-βήμα το σημαιοστολισμό και να τον εξασφαλίσουμε και οικονομικά. 

Γι’ αυτό το λόγο είδατε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και ευχαριστούμε τα ΚΤΕΛ… τα 

αστικά γιατί μας έχουνε σαν χορηγοί, μας έχουν συμπεριλάβει και νομίζω ότι είναι 

καταπληκτική η παρουσίαση των επετειακών εκδηλώσεων. Από κει και πέρα πολλά μπάνερ 

καταστράφηκαν, δυστυχώς, αλλά εμείς θα προχωρήσουμε όπως σας είπα και σε άλλη προβολή 

της πόλης. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι ήδη έχει γίνει μια καμπάνια διαφήμισης στη 

Θεσσαλονίκη πολύ οργανωμένη και φυσικά μέσω του διαδικτύου είναι πασίγνωστη η επετειακή, 

ο εορτασμός των επετειακών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Το Eco Festival όπως περάσαμε 

και σαν θέμα, αφού εντάχθηκε στα 100 νομίζω ότι θα δείτε τι ακριβώς θα υλοποιηθεί, αλλά και 

πολύ μεγάλες εκδηλώσεις στο Παπαλουκά, για τα οποία έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση. 

Άρα τα πάντα περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και στον κ. Μερετούδη το λόγο για δευτερολογία. Τρίλεπτη το πολύ. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

καταρχάς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ για τη στήριξη προς τις κοινωνικές δομές του 

Δήμου. Τώρα το αν για κάποιους δεν είναι ανταποδοτικά αυτά τα χρήματα, αυτό μπορεί να το 

κρίνει ο καθένας. Ο κόσμος σίγουρα. Όλοι κάνουμε τους πονόψυχους, όλοι πάμε στις εκκλησίες, 

κάνουμε σταυρούς. Αυτή τη στιγμή οι δημότες των Σερρών, υπάρχουν πολλοί δημότες που 

δυστυχώς δεν έχουν ούτε να φάνε. Η αλήθεια είναι αυτή και γι’ αυτό η ΔΕΥΑΣ στηρίζει αυτήν 

την ενέργεια του Δήμου. Τώρα το αν είναι, κολλάει στην προγραμματική σύμβαση ή ότι δεν 

είναι ανταποδοτικά αυτά, εντάξει, ας κριθεί από τον σερραϊκό λαό. Εγώ θα ήθελα να στηρίξετε 

τις κοινωνικές δομές όχι μόνο ψηφίζοντας αυτό το θέμα και όταν κάνουμε πάντα εκδηλώσεις να 



 

τις στηρίζετε έμπρακτα. Αυτή τη στιγμή στην Πλατεία Ελευθερίας υπάρχουν μικροκαλλιεργητές 

που πουλάνε τα προϊόντα τους και θα διαθέσουν το 25% από το τζίρο τους προς το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο. Σας ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κλείστε εσείς, κ. Δήμαρχε, για να μπει σε ψηφοφορία το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρώτα θα ήθελα να συγχαρώ τη ΔΕΥΑΣ για την ευαισθησία που έχει δείξει σε 

αυτό το θέμα, στο να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, στο να 

τιμήσουμε τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύθεροι και δεν 

στάθηκε μίζερα απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο θέμα. Συγχαρητήρια διότι, συγχαρητήρια στη 

ΔΕΥΑΣ, διότι είχε την οικονομική δυνατότητα χωρίς να λειτουργήσει εις βάρος του τιμολογίου 

του νερού, αλλά αντιθέτως να το μειώσει κατά 25 και 10% και να επεκτείνει το κοινωνικό 

τιμολόγιο, λοιπόν, είχε τη δυνατότητα να δώσει χορηγίες από 30.000 τόσο για την κοινωνική 

πολιτική, όσο και για τα 100 χρόνια. Συγχαρητήρια για τη ΔΕΥΑΣ, διότι οι χορηγίες αυτές θα 

πέσουν στους, θα πάνε στους Σερραίους δημότες, θα πέσουν στην αγορά, θα πέσουν στους 

ανθρώπους που ασχολούνται με την ιστορία, με την επιστήμη, με την τέχνη, με τον πολιτισμό, 

με τον αθλητισμό. Εγώ εύχομαι πάντα να βρίσκεται σε αυτήν την καλή θέση και να λειτουργεί 

με αυτόν τον τρόπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώθηκε το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …την ψηφοφορία όμως, ε; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επί της διαδικασίας τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τώρα. Παρακαλώ, κύριε… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ενιστάμεθα, κ. Πρόεδρε, διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι για μας εκτός 

κανονισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μάλιστα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Παρακαλώ επειδή και… γνωρίζουμε και έχουμε εμπειρία, ο Δήμαρχος ομιλεί 

κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων, όχι κάθε φορά που τοποθετείται Σύμβουλος, ομιλεί 

ο Δήμαρχος και μας λέει τα ίδια και τα ίδια. Και τούτο το λέει ο νομοθέτης, στον πρωτότυπο 

κανονισμό λέει προστασία του θεσμού. Παρακαλώ, βάζω θέμα, διαβάστε ακριβώς το άρθρο… 

Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς διακοπές… Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, κ. Φωτιάδη και κύριοι 

Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά 

προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του. Τελεία και παύλα… 

Δ.Σ. : Μια φορά… 

Δ.Σ. : Σε κάθε Σύμβουλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε κάθε, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε άλλον. Σε κάθε άλλον! Έτσι; Και να 

εκφράζει τις απόψεις του. 

Δ.Σ. : Θα ήθελα διαδικαστικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …αυτό είναι καταγεγραμμένο στο άρθρο 4, παράγραφος 2 του κανονισμού. 

Έτσι; Νομίζω ότι κλείνουμε εδώ και μπαίνουμε σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : …η αντιπολίτευση… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρόεδρε, διαδικαστικά. Διαδικαστικά λίγο. Εγώ μέχρι τώρα ίσα-ίσα για 

οικονομία του χρόνου, ούτε πρωτολογούσα, ούτε δευτερολογούσα. Στο τέλος μιλούσα και για 

πολύ λιγότερο χρόνο. Δεν θέλαν να μιλάω, ούτε στο τέλος, ούτε λίγο περισσότερο. Θέλαν 

εφαρμογή κανονισμού. Εφαρμογή κανονισμού κάναμε τώρα, ούτε αυτό θέλουν. Δηλαδή θέλουν 

τον Δήμαρχο να μη μιλάει καθόλου. Αυτό θέλουν. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε 

ψηφοφορία. Παρακαλώ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μη διακόπτετε, κα. Σαραντίδου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τα ίδια λέτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστείτε… σεβαστείτε… Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τα ίδια λέτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου. Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …τα ίδια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κυρία Σαραντίδου. Επιτέλους! Σεβαστείτε σας παρακαλώ την ώρα της 

ψηφοφορίας, δεν μιλάμε! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κ. Σταυρόπουλε, ναι. Ναι, ναι, κ. 

Χασαπίδη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Πρόεδρε, στο α λέω όχι γιατί οι δομές της κοινωνικής πολιτικής όπως 

στήθηκαν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στο α, ναι στο β. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Τις είχα καταψηφίσει τότε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Θεοχάρη, ναι. Ναι, ναι. Ο κ. Ίντος. 

ΙΝΤΟΣ : …την άποψη της παράταξης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ ναι, αλλά δευτερόλεπτα να δικαιολογήσω, επειδή δεν ψηφίζω και ψηφίζει η 

παράταξή μου. Λοιπόν, ήμουνα, προήδρευα στην Οικονομική Επιτροπή και θεωρούμε εμείς που 

προστατεύουμε τα συμφέροντα τα οικονομικά του Δήμου οτιδήποτε έρχεται στο Δήμο για 

αποδοχή το κάνουμε, αρκεί να είναι με νόμιμο τρόπο. Αυτό κάναμε, αποδεχτήκαμε κάτι που 

ήρθε στο Δήμο, γιατί προστατεύουμε και περιφρουρίζουμε τα οικονομικά συμφέροντα του 

Δήμου, άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος μας. Και λέω ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για τους λόγους που ξέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Κύριε Κατιρτζόγλου, όχι. Κυρία Σαραντίδου, όχι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι στο α, όχι στο β. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι στο α η παράταξη του κ. Φωτιάδη, όχι στο β. Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι και στα δυο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι και στα δυο. Ο κ. Δήμου.  

ΔΗΜΟΥ : Ναι και στα δυο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Κύριε Δημητρίου ναι, Μερετούδης ναι, Παπαδοπούλου ναι. Ο κ. Χράπας 

ναι, η κα. Μπιτζίδου ναι, με την παράταξή του ο κ. Γραμματέας, ναι ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 312/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 117/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ χρήσης 2013». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έβδομο θέμα. Κυρίες και κύριοι, στο έβδομο θέμα το α αποσύρεται, μπήκε εκ 

παραδρομής, έτσι; Ήτανε μια, μόνο η υπογραφή του Δημάρχου χρειαζότανε, έτσι όπως ήρθε 

όμως μας προβλημάτισε γι’ αυτό και δεν το έχετε ως θέμα. Μιλάμε για το β του εβδόμου 

θέματος, το οποίο είναι έγκριση της υπ’ αριθμόν 117/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ χρήσης 2013». Ομόφωνα ναι;… Να 

ακούσετε τον κ. Δήμου. Παρακαλώ, κ. Δήμου, ως Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ. 



 

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρήσαμε στην 

αναμόρφωση αυτή διότι έπρεπε να μπούμε σε ρύθμιση για τις ασφαλιστικές οι οποίες ήρθαν από 

τις πρώην Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση του Λευκώνα… και από το 

Σκούταρι… και ένα υπόλοιπο που ήταν, το οποίο ήτανε της ΚΕΔΗΣ καταφέραμε και ήρθαμε σε 

ρύθμιση με το ΙΚΑ σε άτοκες δόσεις, πολλές άτοκες δόσεις έτσι ώστε να δώσουμε 

προτεραιότητα τα χρήματα αυτά για τους μισθούς των υπαλλήλων και για τους προμηθευτές. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Γάτσιος. Άλλος, ερώτηση. Ερώτηση ή 

τοποθέτηση, κ. Γάτσιο; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση. Παρακαλώ. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δήμου εάν υπήρχε προηγουμένως ρύθμιση στις 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις, πρώτον. Δεύτερον, αφού αυτές οι παλιές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις 

έχουν γίνει μία, γιατί γίνεται σε κάθε μία ξεχωριστά και αν υπήρχε ρύθμιση, γιατί χάθηκε η 

ρύθμιση. 

ΔΗΜΟΥ : Δεν χάθηκε καμία ρύθμισης, κ. Πρόεδρε, υπήρχαν ρυθμίσεις, κάθε μια ξεχωριστή 

ανά Κοινωφελή Επιχείρηση και θεωρήσαμε σκόπιμο… να έχουμε μια ρύθμιση, να έχουμε μια 

μηνιαία δόση αντί να έχουμε οχτώ μηνιαίες δόσεις, γιατί υπήρχαν οχτώ μηνιαίες. Καταφέραμε 

λοιπόν να εντάξουμε όλο το ΙΚΑ αυτό το οποίο είχαμε προς το ΙΚΑ ως οφειλές να το εντάξουμε 

σε μια ρύθμιση, σε άτοκες δόσεις. Η ΚΕΔΗΣ δεν χρεώνεται ένα cents από τη ρύθμιση αυτή, οι 

Σερραίοι πολίτες δεν χρεώνονται ένα cents. Αντιθέτως, αντιθέτως καταφέραμε όπως σας είπα τις 

ρυθμίσεις αυτές να τις βάλουμε σε 36 άτοκες δόσεις, για ποιο λόγο; Διότι θεωρήσαμε από το να 

πάμε να δώσουμε μετρητά τα χρήματα αυτά, να τα κρατήσουμε για μισθοδοσία υπαλλήλων, 

διότι τα χρήματα από τις δομές έρχονται με καθυστέρηση οχτώ μηνών, να θυμίσω δε ότι τα 

χρήματα από το «Βοήθεια στο σπίτι» έχουν να ‘ρθουν από τον Ιούνιο του 2012, αλλά οι 

υπάλληλοι είναι πληρωμένοι με αυτά τα χρήματα. Εκτός αν διαφωνούν με τη ρύθμιση αυτή… 

της επιχείρησης. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Κύριε Γάτσιο. Άλλος. Παρακαλώ. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ρώτησα συγκεκριμένο πράγμα, κ. Πρόεδρε, αν υπήρχε ρύθμιση προηγουμένως. 

Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι υπήρχε ρύθμιση από την ΚΕΔΗΣ, όλα τα νομικά πρόσωπα είναι εκεί 

και σήμερα ερχόμαστε να ξανακάνουμε… ρύθμιση. Έτσι, το καταλαβαίνω καλά; Γιατί δεν 

απαντήσατε σε αυτό που ρώτησα. 

Δ.Σ. : Απάντησε… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Στο σύνολο η οφειλή της ΚΕΔΗΣ ήταν συγκεκριμένο ποσό. Υπήρχε ρύθμιση. Από 

ό,τι φαίνεται εδώ έχει χαθεί η ρύθμιση, γι’ αυτό γίνεται και 30.000 του αποθεματικού να μπει 

για να… υπάρχουν πρόστιμα στη ρύθμιση; 

ΔΗΜΟΥ : Τα πρόστιμα, κ. Πρόεδρε, υπήρχαν από τις προηγούμενες ρυθμίσεις, διότι όταν 

παραλάβαμε ως διοίκηση το Μάιο του 2011, να θυμίσω πάλι για την ιστορία, γιατί ορισμένοι 

επίτηδες ξεχνάνε, η ΚΕΔΗΣ δεν είχε ούτε ασφαλιστική ενημερότητα, ούτε φορολογική 

ενημερότητα. Και να θυμίσω δε ότι το Πάσχα, παραμονές του Πάσχα του 2011, κ. Δήμαρχε, το 

θυμάστε πολύ καλά, κάναμε αγώνα δρόμου για να μην μπω εγώ στη φυλακή. Γιατί θα έμπαινα 

στη φυλακή; Διότι δεν είχαμε χρήματα να πληρώσουμε το ΙΚΑ για να έρθουν χρήματα από την 

Περιφέρεια. Αυτό ήταν τότε, κ. Γάτσιο. Οχτώ μήνες απλήρωτη μισθοδοσία, χωρίς ΙΚΑ, 

ασφαλιστική, χωρίς φορολογική ενημερότητα. Σήμερα ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα; 

Σήμερα είναι πληρωμένοι οι πάντες για το μήνα Μάρτιο, ετοιμαζόμαστε να πληρώσουμε 

μεθαύριο το μήνα Απρίλιο και έχουν να έρθουν χρήματα για το «Βοήθεια» από τον Ιούνιο του 

2012. Άρα αυτό δεν είναι επιτυχία και αν δεν είναι στην πολιτική έτσι ώστε να έχουμε τους 

υπαλλήλους σε πρώτη φάση πληρωμένους έτσι ώστε να αποδίδουμε, τότε τι άλλο είναι. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση επί του θέματος. Παρακαλώ, κύριε… 



 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εμείς μιλάμε και ρωτάμε άλλα πράγματα, μας απαντάνε άλλα πράγματα. Υπήρχε 

ρύθμιση συγκεκριμένη, η οποία ήταν συνολική από την ΚΕΔΗΣ, γιατί αποδέχτηκε όλα τα 

προηγούμενα νομικά πρόσωπα όλων των Δήμων, η οποία ήταν σε ένα ύψος και στην οποία κάθε 

χρόνο πλήρωνε ή κάθε μήνα πλήρωνε η ΚΕΔΗΣ αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτή τη στιγμή μας 

έρχεται να κάνουμε αναπροσαρμογή, να κάνουμε… αναμόρφωση, συγγνώμη, αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού για ποιο λόγο; Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Χάθηκε η ρύθμιση και μπαίνουμε σε 

καινούρια ρύθμιση τώρα και έχουμε επιπρόσθετες επιβαρύνσεις. Γι’ αυτό και στην αρχή 

αναφέρετε εδώ πέρα, λόγω της… των κρατήσεων μέσω ρύθμισης. Ποια…; Υπήρχε ρύθμιση 

συγκεκριμένη. Για ποιο λόγο λοιπόν να χαθεί αυτή η ρύθμιση; Αφού την είχαμε κάνει 

προηγουμένως. Σωστά είπε ο κ. Πρόεδρος το 2011 δεν μπορούσε να πάρει ασφαλιστική 

ενημερότητα. Από κει και πέρα αφού πήρε και μπορούσε να κάνει όλες τις λειτουργίες της 

ΚΕΔΗΣ, σημαίνει ότι η ρύθμιση, ήταν ρυθμισμένα τα χρέη προς το ΙΚΑ. Άρα λοιπόν τι 

συμβαίνει τώρα; Αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όσο και να προσπαθούμε να το 

διαβάσουμε και όσο κι αν προσπαθούμε να είμαστε θετικοί σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό είναι 

το θέμα μας και νομίζουμε παραπλανητικό είναι ακόμη και λόγω απόδοσης των κρατήσεων περί 

ρύθμισης. Ποιες κρατήσεις δηλαδή με ρύθμιση είναι; Την είχαμε τη ρύθμιση, το γνωρίζουμε 

καλά. Έτσι είναι κατά τα λοιπά όπως τα λέτε. Σήμερα τι συμβαίνει, τι καινούριο προκύπτει; 

ΔΗΜΟΥ : Διαχωρίζει, διαχωρίζω εδώ… προϋπολογισμού τις οφειλές που εγγράφονται στο 

κωδικό που έχει να κάνει με το 215605401 για τις 30.000€. Τις διαχωρίζουμε από το κεφάλαιο 

και τους στόχους οι οποίοι προϋπήρχαν. Προστέθηκε ένα κεφάλαιο 140.000€ και αν είχε 

διαβάσει κάποιος την εισήγηση θα έβλεπε ότι υπήρχαν σε ρύθμιση όλες οι ασφαλιστικές αυτές 

εισφορές που χρωστούσε το παλιό, η παλιά Κοινωφελής και κατόπιν ΚΕΔΗΣ προς το ΙΚΑ και 

προστέθηκε ένα κεφάλαιο 140.000€ που αφορά ΙΚΑ των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2012. 

Όλα αυτά τα βάλαμε σε μια ρύθμιση χωρίς να χρεώσουμε την επιχείρηση ούτε ένα ευρώ, διότι 

είναι άτοκη η ρύθμιση, με σκοπό ποιον όπως είπα, να πληρώνουμε μισθοδοσία υπαλλήλων. Δεν 

θέλετε να είναι προτεραιότητα η μισθοδοσία των υπαλλήλων; Δεν θέλετε να είναι 

προτεραιότητα η πληρωμή των προμηθευτών που αγγίζαμε το 1.000.000€; Διότι τα 

προγράμματα αυτά ναι μεν καλά, αλλά έρχονται τα χρήματα μετά από οχτώ μήνες. Πείτε μας 

ποια προτεραιότητα θέλετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφής η εξήγηση του Προέδρου και αν 

δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση να μπει σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι. Κύριε Ίντο. Ναι. Ναι, ναι, κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι, γιατί χάθηκε η ρύθμιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, γιατί χάθηκε η ρύθμιση λέει ο κ. Γάτσιος και η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Ο 

κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, γιατί δεν είναι πειστικά αυτά που ακούσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, γιατί δεν είναι πειστικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος… Ναι και ο 

κ. Μυστακίδης. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 313/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σχεδίου 2ης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την παροχή 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο όγδοο θέμα. Έγκριση σχεδίου 2ης σύμβασης Διαδημοτικής 

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

του Δήμου Βισαλτίας. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

α) ανταλλακτικών, για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου, πινακίδων 

τοίχου για το ΚΕΠ και σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315/2013 

β) ειδών τεχνολογιών, πληροφορικής, επικοινωνιών και λογισμικού, για τις ανάγκες του 

Τμ. Μηχανογράφησης και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένατο. Έγκριση διενέργειας προμήθειας: α) ανταλλακτικών, για την επισκευή 

φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου, πινακίδων τοίχου για το ΚΕΠ και σφραγίδων για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και β) ειδών τεχνολογιών, πληροφορικής, επικοινωνιών και 

λογισμικού, για τις ανάγκες του Τμ. Μηχανογράφησης και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου. 

Ομόφωνα ναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σαράντα τρία χιλιάρικα… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ ήθελα να εισηγηθώ το θέμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Με παρακάμπτει όμως, κ. Πρόεδρε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν βιάζομαι. Μπορούμε μέχρι αύριο να καθίσουμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μιλάμε για 43 χιλιάρικα, δεν μιλάμε για… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μην σας φοβίζει το ποσό, είναι… υπάρχει… Για το πρώτο κομμάτι, κ. Πρόεδρε, 

της εισήγησης του θέματος, είναι κάποια χρήματα που χρειαζόμαστε για τα φωτοτυπικά 

μηχανήματα του Δήμου Σερρών 2.360 και τα υπόλοιπα είναι για το Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Πολιτών. Δεν το συζητώ και θα ήθελα να το επισημάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει με 

την υποβολή προσφορών στο serres.gr, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως εδώ και πάρα πολύ καιρό, δυόμισι 

χρόνια κάνει το Τμήμα Προμηθειών. Έτσι θα γίνει η διαδικασία, από τον ΕΚΠΟΤΑ, υποβολή 

προσφορών στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο serres.gr, καθαρά πράγματα για να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό 

για το πρώτο κομμάτι. Για το δεύτερο κομμάτι κι εμένα σαν Προϊστάμενο… ήθελα εξηγήσεις 

από τον κ. Τσακιρίδη, μου είπε τα εξής: υποστηρίζουμε 200 υπολογιστές και δεν έχουμε ούτε 

έναν εφεδρικό αν χαλάσει κάποιος. Βάλαμε και τα φωτοτυπικά μέσα… 42.000€ συν ΦΠΑ. 

Βάλαμε και τα φωτοτυπικά μέσα, γιατί υπάρχουν ανάγκες και σε άλλες Δημοτικές Ενότητες. 

Αυτά που αναφέρονται στη μελέτη… που είναι επισυναπτόμενα της εισήγησης στη Γραμματεία 

του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δηλαδή, αν δείτε εδώ τα ποσά, πίσω 

που έχει τα πιο μεγάλα, το νούμερο 57 και 58, είναι όπως λέει ο κ. Τσακιρίδης, κ. Πρόεδρε, είναι 

άδειες για τα windows, για τα office, τα προγράμματα δηλαδή για τα οποία ζητάει ένα μέρος 



 

 

αυτών ο κ. Τσακιρίδης, μόνο και μόνο για να σταματήσει να μας ενοχλεί η Microsoft. Δυστυχώς 

από μια απογραφή που έκανα, λέει… έχει γράψει εδώ τις σημειώσεις του, του ζήτησα, είδα ότι 

δεν έχουμε άδειες και τα υπόλοιπα μου λέει της μελέτης είναι ανταλλακτικά. Δηλαδή αν δείτε τα 

ποσά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της μελέτης, είναι πρώτον όπως σας είπα υποστηρίζουμε 

200 υπολογιστές, δεν έχουμε κανέναν εφεδρικό, κάποιος να μου ζητάει είτε σε μένα που είμαι… 

και σε άλλους, στον κ. Δήμαρχο, είτε στον κ. Τσακιρίδη, δεν υπάρχει υπολογιστής. Είναι 

κάποιοι υπολογιστές, τα μεγάλα ποσά δηλαδή της μελέτης είναι υπολογιστές, τα άλλα 

ανταλλακτικά για να μπορούμε αν χρειαστούμε κάτι δεν έχουμε τίποτα και στο τέλος πίσω τα 

7.000€ που βλέπετε και τα 6.880 είναι άδειες που πρέπει να πάρουμε γιατί η Microsoft μας 

απειλεί ότι αν δεν αγοράσουμε κάποιες άδειες θα μας… θα έρθει να μας κάνει ό,τι… τα 

ενδεδειγμένα για τις άδειες που δεν έχουμε. Που δεν είχαν ποτέ. Αυτό μου είπε ο κ. Τσακιρίδης, 

κ. Πρόεδρε, δεν έχουμε άδειες. Ούτε office, ούτε windows. Και είναι στη διάθεσή σας και ο κ. 

Τσακιρίδης και πριν το Δημοτικό Συμβούλιο με τη μελέτη, αλλά και μετά το Δημοτικό 

Συμβούλιο να το δείτε. Ανοιχτός διαγωνισμός, το εισηγούμαι τώρα, με ανοιχτό διαγωνισμό να 

γίνει και όποιες άλλες λεπτομέρειες θα έρθουν και στην Οικονομική Επιτροπή, με διαφάνεια, αν 

ο προϋπολογισμός είναι… δεν θα τα πάρουμε όλα, θα πάρουμε αυτά που είναι αναγκαία. 

Κάποιες άδειες που σας είπα για Microsoft, κάποιους υπολογιστές για να μπορέσουμε να 

δουλέψουμε. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν ξέρω, αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε, στη διάθεσή 

σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις υπάρχουν; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Άμα θέλετε κάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις υπάρχουν; Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πρόεδρε, κ. Αντιδήμαρχε, είδα την εισήγηση για ένα ποσό 43.000€, είδα μόνο 

αυτό το χαρτί. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πού είναι το άλλο; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Οι μελέτες έχουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε αντίγραφα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα σας απαντήσω και γι’ αυτό. Εντάξει… Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. 

Εδώ λέει η εισήγηση την ανάγκη για τις ανάγκες του τμήματος. Λέει, προμήθεια ειδών 

τεχνολογίας… για τις ανάγκες του τμήματος. Δεν φαίνεται από πουθενά από πού προκύπτει 

αυτή η αιτιολογική ανάγκη. Από πού προκύπτει δεν φαίνεται. Για τις ανάγκες γενικώς και 

αορίστως. 43.000… κ. Δήμαρχε… Μην απαντάτε. Λοιπόν, τουλάχιστον εάν δεν μπορούσε να 

μπει όλη η μελέτη, μια προμελέτη σκοπιμότητας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στον υπολογιστή σας έχει έρθει η μελέτη… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πώς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στον υπολογιστή σας έχει έρθει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτή είναι η απάντηση δηλαδή; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Υπάρχει στο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως Προεδρείο απαντώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Προμελέτη με δυο κουβέντες, για εκείνο τόσο, για εκείνο τόσο, γι’ αυτό τόσο. 

Πού είναι αυτά, κ. Γαλάνη; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ενδεικτικός προϋπολογισμός ήταν αυτός… και αναλυτικά πίσω. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, εσείς όμως ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος… υπεύθυνος των οικονομικών, που 

θέλετε να διασφαλίσετε τα οικονομικά του Δήμου και να λέτε ότι κάνω οικονομία και 

προσπαθώ, για ένα τέτοιο μεγάλο ποσό θα έπρεπε τουλάχιστον να έχετε μια… προμελέτη… 

αιτιολόγηση για τις ανάγκες. Αυτό δεν υπάρχει. Σας έφερε ένα, μια μελέτη ο… μπορεί να κάνει 

καλά τη δουλειά του, εσείς όμως πάλι με προχειρότητα λειτουργήσατε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τι είναι αυτά που λέτε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πάλι με προχειρότητα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αν θέλουμε, είναι Μεγάλη Βδομάδα… 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε. Απαντήστε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …και θέλω να διατηρήσω τους χαμηλούς τόνους. Η Γραμματεία στο Δημοτικό 

Συμβούλιο… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, είπα κάτι; Είπα κάτι Μεγάλη Βδομάδα που έθιξα κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει, οι αιχμές είναι η προχειρότητα κλπ… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …με τη Μεγάλη Βδομάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για πολλοστή φορά θα επαναλάβω, κ. Μηλίδη, είστε υποχρεωμένος να 

επισκέπτεστε το Δημαρχείο, να επισκέπτεστε και να βλέπετε από κοντά τα θέματα ή 

τουλάχιστον με έναν εκπρόσωπό σας, έτσι; Και κάνουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ γιατί το 

έχετε πει, το έχετε ξαναπεί… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα το λέω εσαεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα το λέω εσαεί. Μέχρι να το μάθετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση από το Προεδρείο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μέχρι να το μάθετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρ’ όλα αυτά το Προεδρείο κάνει την υπέρβαση για να, να σας γλιτώσει από 

χρόνο και κόπο, σας στέλνει και με το e-mail τα θέματα και τις μελέτες αυτή τη φορά για το 

συγκεκριμένο που λέτε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μια προμελέτη ήθελα, με δυο λόγια… Δεν φαίνεται η ανάγκη από πουθενά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, για όνομα του Θεού. Αν δείτε τη μελέτη, εγώ ειλικρινά σας το 

λέω, που δεν είμαι και ειδικός στον τομέα της πληροφορικής, τόσο αναλυτικά που 

περιγράφεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν υπάρχει πιο αναλυτικό. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …το κάθε αντικείμενο, όπως και οι άδειες στο τέλος και η ανάγκη για να τις 

αγοράσουμε, γιατί η Microsoft είναι πάνω από το κεφάλι μας, αν δείτε πόσο αναλυτικά, δέκα 

σελίδες είναι η μελέτη, δεν είναι πολύ μεγάλη. Η κα. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 

την έχει στο φάκελό της, αλίμονο. Δεν θα… ούτε εμένα, ούτε τον κ. Τσακιρίδη να μην κάνουμε 

σωστή δουλειά σε αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ, κ. Σταυρόπουλε. Όχι προχειρότητα δεν 

υπάρχει, πολλή νοικοκυροσύνη υπάρχει. Και ειλικρινά δηλαδή εξανίσταμαι, γιατί ο άνθρωπος 

αυτός είναι νέος, κοντά στη δικιά μου ηλικία, κάνει φοβερή δουλειά μαζί με τον κύριο… τον 

Σπύρο τον Τσακιρίδη, τον συνεπίθετό του, κάνουν πολύ καλή δουλειά σε όλους τους, σε όλες τις 

Δημοτικές Ενότητες, σε όλους αυτούς τους 200 υπολογιστές, στα αγροτικά ιατρεία, όπου 

χρειάστηκε έχουν πάει και κάνουν πολύ καλή δουλειά... Σας το λέω ειλικρινά, δεν έχω ξαναδεί 

εγώ τόσο εμπεριστατωμένη ανάλυση και συνοπτική αλλά και εμπεριστατωμένη. Επομένως δεν 

υπάρχει προχειρότητα, κ. Πρόεδρε, για όνομα του Θεού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος… Δευτερολογία, παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, επειδή πετάει το μπαλάκι ο κ. Αντιδήμαρχος, εγώ δεν μίλησα για το 

συγκεκριμένο, δεν ζητάω καμία ευθύνη από κανέναν υπάλληλο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Πολιτική 

ευθύνη ζητάω. Επιτέλους καταλάβετε ποια είναι η πολιτική ευθύνη και ποια είναι η 

τεχνοκρατική. Μίλησα εγώ, ο κ. Τσακιρίδης; Ούτε ξέρω τι έκανε ο κ. Τσακιρίδης, ούτε είναι 

θέμα κ. Τσακιρίδη. Γιατί θέλετε μέσα να κάνετε τη… να δημιουργήσετε στα τηλεοπτικά 

κανάλια. Εγώ ζητάω πολιτικές ευθύνες, όχι ευθύνες από πρόσωπα. Λοιπόν, επειδή το ποσό είναι 

πάρα πολύ μεγάλο, 43.000 και διακρίνω προχειρότητα και ευχαριστούμε πολύ, κ. Πρόεδρε, αν 

μας κάνετε τη χάρη και μας στέλνετε τις εισηγήσεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην το κάνετε. 

Μην το κάνετε, αλλά θα τα ακούτε κάθε μέρα παντού. Θέλετε να μην το φέρετε; Μην το κάνετε. 

Είστε υποχρεωμένος να το κάνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λάθος καταλάβατε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μην το κάνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας πιάνω αδιάβαστο, κ. Μηλίδη, δεν ξέρετε και τον κανονισμό. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εσείς είστε αδιάβαστος. Λοιπόν… 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ξέρετε τον κανονισμό. Ξαναδιαβάστε το. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μην το κάνετε, για το πρώτο που ανέφερα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λυπάμαι πάρα πολύ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …για την προχειρότητα που έχετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει προκύψει ξανά, μας έχει απασχολήσει το ίδιο θέμα… Αφήστε τις 

προχειρότητες. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …με αυτό το χαρτάκι 43.000 δεν το ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιτέλους δηλαδή. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. Αν τελείωσε ο συνάδελφος, να πω τα εξής. Άλλες φορές μας 

κατηγορεί η αντιπολίτευση… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καθόλου, κ. Μηλίδη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …αυτές τις εισηγήσεις. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Άλλες φορές κατηγορούμαστε ως συμπολίτευση ότι 

δεν έχουμε εμπεριστατωμένες και αναλυτικές εισηγήσεις. Δεκαπέντε σελίδες είναι η μελέτη… 

Σας παρακαλώ, κ. Αντιπρόεδρε. Η οποία είναι στη Γραμματεία… Γραμματεία του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κ. Πρόεδρε και έχει όπως είπατε πολύ σωστά σταλεί και με e-mail. Αναλυτικότατα 

ο κάθε κωδικός, το κάθε αντικείμενο, με τις προϋποθέσεις του, τις τεχνικές προδιαγραφές, 

δεκαπέντε σελίδες και τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων σε δυο σελίδες, για να είναι 

έτοιμη η Οικονομική Επιτροπή. Το ποσό μπορεί να σας φαίνεται μεγάλο, το ότι δεν έχει άδειες 

όμως ο Δήμος Σερρών… από τη Microsoft επισύρει, έχεις κάποιες ευθύνες. Και οι 

προηγούμενες δημοτικές αρχές έχουν ευθύνη και εμείς υποχρεούμαστε σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο και σαν δημοτική αρχή να αγοράσουμε άδειες. Οι υπολογιστές μας θα κλείσουν, κ. 

Πρόεδρε και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε μετά τα προγράμματα. Εγώ νομίζω τώρα αν 

είναι αυτή μια μομφή στο Προεδρείο για το στέλνει στους αρχηγούς των παρατάξεων, αυτό το 

θέμα εμείς το έχουμε ξανασυζητήσει. Πάει η εισήγηση, η μελέτη βρίσκεται στην Γραμματεία 

του Δημοτικού Συμβουλίου και πάει και με e-mail ηλεκτρονικά. Αν υπάρχει προχειρότητα σε 

αυτό που είναι τόσο εμπεριστατωμένο και δείχνει τόση νοικοκυροσύνη, τότε με συγχωρείτε 

πάρα πολύ. Δεν ξέρω… Εγώ, κ. Πρόεδρε, επιμένω ότι υπάρχει… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Περιληπτικά, ένα, δυο, τρία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώθηκε νομίζω…  

ΓΑΛΑΝΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώθηκε νομίζω το θέμα και μπαίνει σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο Αντιπρόεδρος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο κ. Ίντος όχι, ο κ. Γκότσης 

όχι, ο κ. Μηλίδης όχι. Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι, με διαγωνισμούς. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ανοιχτό διαγωνισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το είπε ο κ. Γαλάνης. Ναι, με ανοιχτό διαγωνισμό. Ναι η παράταξη του κ. 

Φωτιάδη, ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Οι υπόλοιποι ναι και ο Πρόεδρος ναι. Λοιπόν, πάμε στο δέκατο θέμα. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη… είχε α και β. Ήταν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και στο α και στο β. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ήταν ενωμένα, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε βέβαια. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 316/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Επαναψήφιση πίστωσης για τη σύναψη σύμβασης παροχής κτηνιατρικών 

υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κυνοκομείου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο θέμα. Επαναψήφιση πίστωσης για τη σύναψη σύμβασης παροχής 

κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κυνοκομείου. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 317/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση πληρωμής αμοιβής της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για την τεχνική υποστήριξη 

για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο 

Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο θέμα. Έγκριση πληρωμής αμοιβής της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για την 

τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της 

φτώχειας στο Δήμο Σερρών». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θέλω να πω το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θέλω να πω ενδεικτικά δυο νούμερα, για να σας δώσω να καταλάβετε τα 

μεγέθη. Προηγουμένως είπαμε ότι το πρόγραμμα αυτό για το Κοινωνικό Παντοπωλείο μόνο… 

ενδεικτικά λίγο δυο νούμερα για να καταλάβετε, είναι 150 ωφελούμενοι, 40€ το μήνα. Δηλαδή 

6.000€ το μήνα οι 150 ωφελούμενοι. Το χρόνο χρειάζονται 72.000. Βάλτε και υπολογίστε με την 

αμοιβή της ΑΝΕΣΕΡ να μην σας πω με το συνολικό ποσό των 800.000 από ένα διαμέρισμα 

έπρεπε να τους πάρουμε τους 150 ωφελούμενους. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Οι υπόλοιποι ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Δεν πρόλαβα. Ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες. Γιατί λέει τις κοινωνικές 

δομές είναι μόνο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, είναι κι άλλες…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλες. 

Δ.Σ. : Κοινωνική Κουζίνα, φαρμακείο, λαχανόκηπος, τράπεζα χρόνου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλες. 

Δ.Σ. : Ο Δήμος τα πληρώνει αυτά τα χρήματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρόγραμμα… Λοιπόν, πάμε στο δωδέκατο. Εκτός από την κα. Σαραντίδου, στο 

11ο υπάρχει άλλη μειοψηφία; 

Δ.Σ. : Όχι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 318/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013 για: 

α) την επιστροφή ποσού 75.173,64€ στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων της Κοινοτικής 

Συμμετοχής της πράξης «PROMO SAFE DRIVING». 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 319/2013 

β) την ενίσχυση του Κ.Α. 80.8117.002 που αφορά οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 320/2013 

γ) την οφειλή εξόφλησης 11ου λογαριασμού του έργου: «Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών-

Δ.Δ. Ξηροτόπου» και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 321/2013 

δ) την ενίσχυση του Κ.Α. 10.6422.001 που αφορά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων.     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο θέμα, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για: α) την επιστροφή ποσού 75.173,64€ στο πρόγραμμα δημόσιων 

επενδύσεων της Κοινοτικής Συμμετοχής της πράξης «PROMO SAFE DRIVING». Εδώ 

εισηγητές είναι ο κ. Γαλάνης, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γαλάνης και κ. Γρηγοριάδης, β) την ενίσχυση 

του κωδικού 80.8117.002 που αφορά οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, γ) την οφειλή 

εξόφλησης 11ου λογαριασμού του έργου: «Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών-Δημοτικού 

Διαμερίσματος Ξηροτόπου» και δ) την ενίσχυση του κωδικού 10.6422.001 που αφορά έξοδα 

μετακίνησης υπαλλήλων. Εισηγητής εδώ ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης κάτι να ρωτήσει. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η ερώτηση είναι νομίζω στο μυαλό όλων. Προς τι η επιστροφή αυτού του 

ποσού; Πώς προέκυψε ως ανάγκη; 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό το είχαμε ξανασυζητήσει το θέμα, στην ουσία είναι μια 

προκαταβολή που πήραμε από εθνικούς πόρους και όταν έρχονται τα χρήματα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τα επιστρέφουμε πίσω, τους εθνικούς πόρους. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προφανώς δεν καλυφθήκατε, κ. Φωτιάδη. 

Δ.Σ. : …το έχουμε συζητήσει το θέμα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, τοποθέτηση. Παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο ποσό. Το ότι αιφνιδιάζεστε 

για την επιστροφή προκύπτει από την ανάγκη αναμόρφωσης, κ. Αντιδήμαρχε, αλλιώς θα το 

είχατε προβλέψει… Τότε που αναφέρεστε σας το είχα επισημάνει τρεις φορές, αν αυτό το ποσό 

θα είναι τελικά από τα δικά μας χρήματα των Σερραίων ή αν θα είναι από το πρόγραμμα. Δεν 

είναι αυτό… με το Δήμαρχο; 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Από το πρόγραμμα είναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν και είχα πει και είχα επισημάνει, πώς είναι δυνατόν όταν μιλούμε εδώ, κ. 

Αντιδήμαρχε, για δημόσια δαπάνη, έχουμε το άθροισμα των δυο χρηματοδοτήσεων, έτσι δεν 

είναι; Εννοώ, ερώτηση κάνω και νομίζω επειδή είμαστε γνώστες των θεμάτων δεν χρειάζεται 

απάντηση. Εμείς αυτό το ποσό δεν το αναγνωρίζουμε ως οφειλή, διότι εσείς αν θα ανατρέξουμε 

και θα πάμε στη συνεδρίαση είπατε ότι εμείς δεν θα πάρουμε φράγκο. Έτσι είπατε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτά δεν είναι δικά μας χρήματα, κ. Πρόεδρε. Τα χρήματα που έρχονται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνουν στους εθνικούς πόρους που είχαμε πάρει ως 

προκαταβολή. Ο Δήμος δεν βάζει ούτε ένα ευρώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, με το σεβασμό, εφόσον έγινε τώρα διάλογος. Κύριε 

Αντιδήμαρχε, τα χρήματα που παίρνεις πάντοτε ως προκαταβολή ή ως εκκαθάριση είναι το 

άθροισμα της συμμετοχής από το εθνικό και από το ευρωπαϊκό σκέλος και δεν μπορεί να είναι 

προκαταβολή από τις δημόσιες επενδύσεις, δηλαδή από τη συμμετοχή της χώρας και να το 



 

επιστρέψει. Πάντοτε είναι συγχρηματοδότηση. Πάντοτε. Αυτό ξέρω εγώ. Εδώ πώς προέκυψε να 

είναι οφειλή, μάλλον να είναι έμβασμα από τις δημόσιες επενδύσεις την περίοδο που λέμε το 

ευρώ ευρουλάκι δηλαδή, τόσο γαλαντόμα η χρηματοδότηση και τώρα να τα επιστρέφουμε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είναι χρήματα του προγράμματος, επαναλαμβάνω, δεν είναι χρήματα 

ούτε του Δήμου, ούτε υστερούμε, ούτε χάνουμε χρήματα. Τα παίρνουμε μέχρι να έρθουν από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστρέφονται. Αυτό κάνουμε, τίποτα άλλο. Είναι σαν μια 

προκαταβολή την οποία επιστρέφεις όταν παίρνεις από άλλο φορέα τα χρήματα. Τίποτα άλλο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και εφόσον… γιατί δεν τα προβλέψατε εφόσον τα γνωρίζατε; Γιατί δεν τα 

βάλατε στον προϋπολογισμό; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ψηφίσαμε προς το τέλος του 2012 και ξαναψηφίζουμε τώρα. 

Δ.Σ. : …το Δεκέμβρη, πότε ήταν. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αναμόρφωση λέτε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τα ψηφίσαμε πάντως 31-12-2012. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αναμόρφωση λέτε, κ. Γαλάνη. Αν τα είχατε ως οφειλές, θα τα είχατε εγγράψει. 

Δ.Σ. : Τέλος πάντων… να μην προβλέφθηκαν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …το πιο πιθανό που μπορεί να συνέβη είναι το εξής, να μην προβλέφθηκαν στον 

προϋπολογισμό και έρχεται η αναμόρφωση τώρα. Για να υπάρχει και λογιστικό κλείσιμο σωστό. 

Τακτοποίηση λογιστική δηλαδή, καταλάβατε; Δεν είναι τίποτα άλλο. Εντάξει; Υπάρχει κάτι 

άλλο; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εμείς, κ. Πρόεδρε, δεν έχουμε πειστεί… δεν θα ψηφίσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστό. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θα ρωτήσουμε πώς μπορεί να συμβαίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αυτό είναι πρωτόγνωρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός από την παράταξη… Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ερώτηση ναι, παρακαλώ. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω, σε έναν πίνακα που έχει εδώ πέρα για το β, όπου λέει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφορά οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ναι, ναι, παρελθόντων, που βρίσκονται εκτός του πίνακα… των οφειλών, εγώ 

ξέρω ότι οι οφειλές του 2012 δεν ήταν μέσα. Εδώ βλέπω περίπου 117 οφειλές, οι οποίες είναι 

από το 2008, τώρα το διάβασα κιόλας, τώρα στην διαδικασία, το 2008 και μετά και έχουν κοπεί 

τα τιμολόγια. Για ποιο λόγο δεν… εκείνα τα χρήματα…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λοιπόν… τα είχαμε πει και στην Οικονομική Επιτροπή το μεσημέρι και με τον κ. 

Χρυσανθίδη και με τον κ. Γκότση. Και με τον κ. Χασαπίδη, με τον κ. Νιζάμη… Έχουν τα 

πράγματα ως εξής, όταν προϋπολογίσαμε με βάση την ΚΥΑ, την καινούρια ΚΥΑ, βάλαμε όλες 

τις οφειλές που υπήρχαν στο σύστημά μας περίπου 5.000.000€ σε έναν κωδικό για τις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές, κοντά στα 5.000.000. Μας ενέκριναν τελικά έως 30-6-2012 3.300.000€. 

Τις υπόλοιπες οφειλές μετά τις 30-6-2012 και αυτές που δεν μπορούν να ενταλματοποιηθούν 

αλλά υπάρχουν στο σύστημα, πρέπει να τις κάνουμε ένα κοντρόλ να το πω έτσι και να τις 

βάλουμε στις οφειλές που έχουμε μετά τις 30-6-2012. Όπως σας είπα υπάρχουν και κάποιες που 

δεν μπορούσαν να ενταλματοποιηθούν και δεν πήγαν στα 3.300.000. Αυτές, απ’ ό,τι ρώτησα το 

πρωί για άλλη μια φορά στο λογιστήριο, είναι περίπου στις 800.000€, 800.000€ και κάτι. Αυτό 

σημαίνει ότι 3.300.000, αυτά σας τα λέω όλα τα στοιχεία για να τα γνωρίζετε, 3.300.000 και 

άλλες 800.000€ περίπου, φτάνουμε στα 4.000.000 και κάτι. Στον προϋπολογισμό όπως σας είπα 

με πολλή ειλικρίνεια είναι 5.000.000… Αυτό σημαίνει, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι 

στα… οικονομικά στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και κάποιες οφειλές οι οποίες είναι 

ακαταχώρητες σε μας. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε παραλάβει τέτοια παραστατικά, ούτε έγγραφα, 

ούτε παραστατικά και αυτές τις οφειλές κάποια στιγμή θα σας τις φέρω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Τις γνωρίζει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και όλοι οι φορείς που πρέπει 



 

 

να τις γνωρίζουν, υπάρχει διαφάνεια, ό,τι παραλάβαμε, παραλάβαμε με πρωτόκολλα 

παράδοσης-παραλαβής, έχω ενημερώσει σήμερα και την Οικονομική Επιτροπή για άλλη μια 

φορά, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, επομένως εκτός από τα 3.300.000, κ. Γάτσιο, οι 

υπόλοιπες οφειλές πρέπει να εμφανιστούν σαν οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και σας 

λέω ότι ο αριθμός, το ποσό, θα είναι γύρω στις 800.000€ και κάτι. Έτσι με ενημέρωσε το 

λογιστήριο σήμερα το πρωί. Στην Οικονομική Επιτροπή το επόμενο διάστημα θα περάσουν οι 

πρώτες 500.000€, γιατί έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά, τις πρώτες πεντακόσιες και νομίζω 

υπολείπονται άλλες τριακόσιες. Γι’ αυτό χρειάζομαι τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου με 

αναμόρφωση, γιατί αν τα είχα σε έναν κωδικό όλα μαζί 5.000.000€ όπως σας είπα χρειάζομαι τη 

βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου με απόφαση για να μπορέσω να εμφανίσω και τις οφειλές 

των παρελθόντων οικονομικών ετών σε άλλο κωδικό πλέον. Γιατί όπως σας είπα η έγκριση που 

πήρα ήταν για 3.300.000, δεν πήρα για όλα… γιατί υπήρχε η ημερομηνία 30-6-2012, κ. 

Πρόεδρε. Αυτό ήθελα να πω. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εγώ ρώτησα το εξής, καταλαβαίνω ότι… Εγώ βλέπω ημερομηνία τιμολογίου, 

αριθμό τιμολογίου, που σημαίνει ότι τα παραστατικά είναι εντάξει, από το 2008, το 2009, το 

2011 κτλ. Γιατί δεν μπήκαν αυτά λέω στο σύστημα αυτό. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτό σας λέω, ότι εκεί πέρα έχει και διάφορες υποχρεώσεις που δεν μπορούσαν 

να ενταλματοποιηθούν. Αν εμφανίζονται κάποιες λίγες υποχρεώσεις που είναι 

ενταλματοποιημένες, για κάποιο λόγο του συστήματος δεν μπόρεσαν να μπουν σε 

ληξιπρόθεσμα. Μπορεί να είναι 5 με 10 τιμολόγια το πολύ. Όλα τα υπόλοιπα, κ. Γάτσιο, είναι 

στη διάθεσή σας. Τα είπα και στον κ. Χρυσανθίδη και την παράταξή σας, όλα τα υπόλοιπα ήταν 

αυτά που δεν μπορούσαν να ενταλματοποιηθούν και αναγκαστικά δεν μπορούσαν… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δηλαδή αυτά που δεν μπαίνουν ήταν γιατί είναι ελλιπή τα στοιχεία. Αυτό είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ατέλειωτες λογιστικές εκκρεμότητες. Ατέλειωτες. 

Δ.Σ. : Αυτό. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ξεκαθαρίστηκε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι για το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε, εμείς στο α… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι;… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …μας δώσανε και επιστρέφουμε, άρα δίνουμε εμείς. Αφού μας δώσανε και τα 

επιστρέφουμε, άρα εμείς δίνουμε και εδώ μας είπε ψέματα ο Αντιδήμαρχος. Μας είπε ψέματα 

στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και ο Δήμος συμμετέχει, εγώ δεν το καταλαβαίνω, ας με 

διαψεύσει, με 75.173€. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εάν το καταλαβαίνετε εσείς λάθος, κ. Φωτιάδη, σας λέω ψέματα; Εάν 

εγώ οφείλω να σας δώσω 100 δραχμές και παίρνω από τον Σταυρόπουλο 100 δραχμές να σας τα 

δώσω, μέχρι να πάρω τη σύνταξή μου, δηλαδή μετά χάνω; Παίρνω και δίνω αυτό που πήρα. 

Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω άλλο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Νομίζω πολύ καλά καταλαβαίνουμε τι λέμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, καλόν είναι να μην… 

Δ.Σ. : …να το διασταυρώσουμε και αύριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς πριν σιγουρευτούμε 100% για το θέμα. 

Δικαίωμά σας είναι τι θα καταψηφίσουμε, ο καθένας από μας ας πούμε. Λοιπόν, μπαίνει σε 

ψηφοφορία το θέμα. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Θέλω να ξέρω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διαχωρίζει, οι υπόλοιποι ψηφίζουν ναι… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Στο α. 

Δ.Σ. : Σε όλα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης ναι και με παρατήρηση για το α που καταψηφίζει, έτσι; 



 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι. Με την επισήμανση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στα υπόλοιπα ναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Με την επισήμανση τη συγκεκριμένη που σας είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κι εγώ το α θα το καταψηφίσω, τα υπόλοιπα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα υπόλοιπα ναι. Οκέι. 

Δ.Σ. : Εσύ ήσουν αντίθετος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε… ομόφωνα… οι υπόλοιποι ναι, κα. Σαραντίδου; Ρώτησα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ, ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ Α ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΠΡΑΚ. 1/10/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Διατύπωση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση δια πλειοδοτικής δημοπρασίας 

δημόσιας έκτασης για εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου σε έκταση εμβαδού 27.823 τ.μ. 

στη θέση «Επίμηκες της Τ.Κ. Ελαιώνα, Δ.Ε. Σερρών, Δήμου Σερρών, Π.Ε. Σερρών, στην 

εταιρεία ‘Αφοί Ουργαντζίδη ΕΠΕ Μάρμαρα-Γρανίτες’». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δέκατο τρίτο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποσύρεται, διότι 

προέκυψαν μετά την αποστολή της ημερήσιας διάταξης αρκετά καινούρια στοιχεία, έτσι; Ακόμη 

και σήμερα ας πούμε. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Σήμερα πήγα εγώ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν φτάνει που πήγατε εσείς, εμείς το ψάχνουμε το θέμα από την πρώτη μέρα, κ. 

Γάτσιο, έτσι; Και θα παρακαλούσα να δεχτείτε να αποσύρουμε το θέμα, διότι και η περιοχή 

Ορεινής, Ελαιώνα έχει… 

Δ.Σ. : Και Βροντού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και Βροντούς έχουνε διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορές, διαφορετικές ας 

πούμε… παραχωρητήρια συγκεκριμένα από το 1942, υπάρχει παραχωρητήριο χρήσης προς την 

Ορεινή και εμφανίζει το Υπουργείο με τα λάθη του ότι ανήκει στον Ελαιώνα. Έτσι; Ένα αυτό. 

Δεύτερον, υπάρχει από το, απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για διακοπή εκμετάλλευσης 

για το συγκριμένο λατομείο στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι; Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Γι’ 

αυτό παρακαλώ το Σώμα να δεχτεί να αποσύρουμε το θέμα… 

Δ.Σ. : Μια στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει και τρίτο θέμα και τέταρτο θέμα… 

Δ.Σ. : Επειδή από το ΓΠΣ πλέον… η χρήση γης, το οποίο ψηφίζεται… υπογράφεται 15 μέρες 

μπορεί να έχει υπογραφεί… για τις εκτός σχεδίου, εκεί επάνω, επειδή είναι Νatura ο πυρήνας, 

στον πυρήνα δεν επιτρέπεται κανένα λατομείο, απαγορεύεται, γύρω από τον πυρήνα της Νatura 

είναι, χαρακτηρίζεται ΠΕΠ 2 για να προφυλάξει τον πυρήνα της Νatura και εκεί σύμφωνα με 

την πρόταση του ΓΠΣ λέει, άσχετα αν επιτρέπει ή δεν επιτρέπει στη Νatura λέει ότι το ΓΠΣ 

συνέχιση των δραστηριοτήτων μόνο αυτών… αν έχουν δηλαδή μόνο αυτά. Από δω και πέρα δεν 

θα ξαναδώσουν νέες άδειες… 

Δ.Σ. : Εξόρυξης. 

Δ.Σ. : …εξόρυξης. Άρα… δεν μπορεί να ξαναμπεί μέσα τίποτα, δεν… κλείνει το θέμα πριν 

ανοίξει. Δεν χρειάζεται να πάρουμε καμιά απόφαση. 

Δ.Σ. : Και τα ήδη υπάρχοντα πρέπει… 

Δ.Σ. : Τα ήδη υπάρχοντα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας το κλείσουμε εδώ. 

Δ.Σ. : Είναι σοβαρό το θέμα, δεν… 

Δ.Σ. : Αφού αποσύρεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα αφού αποσύρεται το θέμα, κύριε… 



 

 

Δ.Σ. : …γνωμοδοτικού χαρακτήρα είναι η απόφασή μας, δεν ξέρουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. 

Δ.Σ. : Εδώ ήρθαν από τη ΔΙΠΕΧΩ, ενημέρωσε σήμερα η υπηρεσία τη ΔΙΠΕΧΩ από την 

Περιφέρεια και της είπαν ότι έχουμε πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις. Σήμερα πήγα εγώ την 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας… στην υπηρεσία, η οποία τους λέω πού περπατάει… 

Άρα η ΔΙΠΕΧΩ που στέλνει το 2009 άλλο έγγραφο… από τη ΔΙΠΕΧΩ κάτι κάνει λάθος, κάτι 

δεν βλέπει. Γιατί, θέλω το λόγο. Πρέπει να κάνουμε παρέμβαση πέραν της γνωμοδότησης που 

έχουμε εμείς, πρέπει να κάνουμε παρέμβαση για να σταματήσει δηλαδή. Αυτοί μπορεί να 

βγάλουν και άδεια, δεν… δεν είναι αναγκαίο ότι θα περιμένουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η άδειά τους θα πέσει στο κενό. Δεν υπάρχει περίπτωση, με τέτοια απόφασή 

Συμβουλίου Επικρατείας θα τους προσβάλλουμε… 

Δ.Σ. : Και ένα δεύτερο, αν ξανάρθει εδώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας μην πάμε στην ουσία του θέματος. 

Δ.Σ. : …να πάει… να έρθουν… να πάει σε… Συμβούλιο Ορεινής. Γιατί ο χώρος αυτός είναι 

παραχωρημένος… και της Βροντούς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να το κλείσουμε το θέμα, για να το κλείσουμε. 

Δ.Σ. : Για να πάει πρέπει να έχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αποσύρεται και θα διερευνηθεί ενδελεχέστατα. 

Δ.Σ. : Έχουμε στην υπηρεσία όλα τα έγγραφα αυτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κλείνει εδώ. Πάμε στο επόμενο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Γι’ αυτό το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάλι γι’ αυτό το θέμα; Αφού το αποσύρουμε, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θεωρείτε εσείς ότι είναι σκόπιμο να μπαίνουν θέματα, να ασχολούμαστε δυο 

μέρες και να τα αποσύρετε έτσι ελαφρά τη καρδία; Έτσι εδώ μπαίνει ένα θέμα σημαντικό και το 

αποσύρουμε και τέλος; Θεωρείτε ότι μας απασχολείτε με αυτό το… Δημοτικό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …και έτσι το αντιμετωπίζετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να στείλετε και θα έπρεπε να το είχατε κάνει. Ένα θέμα 

δεν μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτήν την προχειρότητα και μετά ελαφρά τη καρδία το 

αποσύρουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε, κ. Φωτιάδη. Μπορείτε να έχετε όποια θέση θέλετε, μπορείτε να πείτε 

ό,τι θέλετε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό,τι θέλετε. Έχετε κάθε δικαίωμα, όπως και ο καθένας εδώ μέσα. Με την έννοια 

της προχειρότητας που αναφέρετε εσείς, δεν μπαίνουν θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Εντάξει; Λοιπόν, νομίζω ότι… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε. Με συγχωρείτε δηλαδή… δεν το διερευνήσατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταρχάς… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Παρακαλώ, δεν το διερευνήσατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, επειδή μιλάτε στο πρόσωπο το δικό μου, σας αναφέρω ότι βάσει 

κανονισμού και πάλι και πάλι βάσει κανονισμού, ότι ο Πρόεδρος δεν βάζει τα θέματα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εσείς τα επεξεργάζεστε, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ τα επεξεργάζομαι κατόπιν εισήγησης, Δημάρχου, Αντιδημάρχων, δημοτικής 

αρχής… Έτσι; Λοιπόν, όταν προκύπτουν προβλήματα, βλέπετε ότι υπάρχει το θάρρος από το 

Προεδρείο να παίρνει πίσω το θέμα και να το επεξεργάζεται από κάθε πλευρά και άποψη. Έτσι; 

Παρακαλώ τον, για να κλείσουμε το θέμα, από τον εισηγητή. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πολύ σύντομα. Το ζήτημα… εφόσον δημοσιοποιήθηκε η ημερήσια, εμείς 

δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο χώρος αυτός δεν είναι του Ελαιώνα. Εφόσον ήρθε μια 



 

απόφαση του Ελαιώνα με τοπογραφικά και μας δείχνει ότι θέλουμε να κάνουμε εδώ ένα 

λατομείο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι δεν ανήκει στα διοικητικά όρια του χωριού 

Ελαιώνα. Και πάλι θα ερευνηθεί αυτό με τους χάρτες της Στατιστικής Υπηρεσίας ποιανού 

διοικητικά όρια ανήκει. Και ενδεχομένως… πού ανήκει, θα το διερευνήσουμε, υπάρχει χάρτης 

της Στατιστικής Υπηρεσίας και ενδεχομένως να μην ανήκει ούτε στην Ορεινή ή να μην ανήκει 

στη Βροντού. Και εφόσον ξεκινήσουμε από κει, τότε θα δούμε πώς… αλλά… ότι ο Ελαιώνας 

έδωσε, έβγαλε μια απόφαση χωρίς να είναι δικό του το μέρος. Προέκυψε μετά που το είδαμε 

αυτό. 

Δ.Σ. : …το μέρος δεν θα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε άλλο διάλογο σας παρακαλώ. Τελειώσαμε για το θέμα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 322/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την «Ανάκτηση-

ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού-Μ. Αλεξάνδρου και του 

δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210» στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τέταρτο. διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την 

«Ανάκτηση-ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων της Διονυσίου Σολωμού-Μεγάλου 

Αλεξάνδρου και του δημοτικού οικοπέδου στο Οικοδομικό Πολύγωνο 210» στο Πολεοδομικό 

Συγκρότημα του Δήμου Σερρών. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό μόνο... Ψηφίζουμε ναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και το δεύτερο μικρόφωνο ανοίξτε για να μην μικροφωνίζει. Και το δεύτερο και 

τα δυο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εκείνο που θέλω να πω είναι σεβαστό το ποσό, είναι 26 χιλιάρικα… και νομίζω 

ότι πρέπει τουλάχιστον… εμείς είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο καλά είναι να γίνει μια 

αρχιτεκτονική μελέτη στην περιοχή για την αναβάθμιση… Τώρα θεωρώ ότι είναι λίγο αργά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι είναι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι λίγο αργά αυτή η μελέτη, γιατί… όταν λέει δηλαδή… επί λέξει, διαβάζω 

εδώ, ανάδειξη των ανενεργών χώρων του αστικού ιστού. Θέλω να μου πείτε… εκτός αν δεν 

ξέρω ελληνικά. Νομίζω ξέρω. Τι ακριβώς εννοεί, αν μπορούσε να μας απαντήσει κάποιος, γιατί 

πληρώνουμε μελέτες, είναι 26.000. Δεν είναι… Τι θα γίνει δηλαδή; Γιατί σας λέω το διάβασα… 

πάρα πολύ, ανάδειξη των ανενεργών χώρων του αστικού ιστού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σας απαντήσει ο εισηγητής, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …στην οδό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφέστατο το ερώτημά σας, έχει… το έχει καταλάβει. Παρακαλώ, κ. 

Μυστακίδη. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, ερώτηση, κ. Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όπως θέλετε. Κάντε κι εσείς ερώτηση. Παρακαλώ, να απαντήσει συνολικά. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε εισηγητά, διαβάζω εδώ τη διατύπωση, ανάκτηση-ανάδειξη. Το ανάκτηση, 

διερωτώμαι, σημαίνει ότι είναι καταπατημένη; …και θα το κάνει μια μελέτη; Και συνέχεια λέτε 

των αξόνων Σολωμού-Μεγάλου Αλεξάνδρου… γωνία; Κάποια γωνία θα αναπλάσετε; Κάποια 

γωνία; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό είναι το συγκρότημα πλατείας στην πόλη, Διονυσίου Σολωμού, αρχή 

της Μεγάλου Αλεξάνδρου και το οικόπεδο εκείνο που κατεδαφίσαμε τη δημοτική αγορά. Αυτό 

το… η Πλατεία Εμπορίου είναι, σε αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη. 

Δ.Σ. : Από την πλατεία. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πλατεία Εμπορίου, ναι. 



 

 

Δ.Σ. : Μεγάλου Αλεξάνδρου… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Θα σας πω τώρα, θα σας εξηγήσω. Όντως είναι λίγο δύσκολο το θέμα, δεν 

είναι απλό. Το ανάκτηση νομίζω είναι, εννοεί, αναφέρεται στην ανάκτηση του κάλλους. Δηλαδή 

της αισθητικής. Εκεί αναφέρεται, όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κοιτάξτε, με βάση το νόμο, 

πλέον για κάθε δημόσιο έργο μικρής κλίμακας πρέπει να γίνεται κάποιος αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός όπου θα μας απαλλάξει και από άλλες μελέτες δαπανηρές. Τι σημαίνει αυτός ο 

αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Βγαίνει στον αέρα ότι εμείς θέλουμε να αναδείξουμε αυτήν την 

περιοχή, τώρα συγκεκριμένα την Πλατεία Εμπορίου και κάποιοι μελετητές καταθέτουν τις 

προτάσεις τους γι’ αυτό το αντικείμενο. Και γίνεται αυτός ο διαγωνισμός και αναδεικνύονται οι 

καλύτερες μελέτες, οι οποίες παίρνουν ένα βραβείο. Στη συγκειμένη περίπτωση έχουμε τρία 

βραβεία για την αρχιτεκτονική αυτού του χώρου, τη μελέτη την αρχιτεκτονική και τη μελέτη 

που αφορά τον πολιτικό μηχανικό, τη δουλειά του πολιτικού μηχανικού και μια μελέτη για τον 

επιστήμονα που είναι ειδικός στην κίνηση. Από 5.000€, γι’ αυτό βγαίνει 18.000 συν το ΦΠΑ. 

Εμείς ψηφίσαμε, είχαμε πάρει από το τεχνικό πρόγραμμα του 2013 26.000. Δεν θα τα 

χρησιμοποιήσουμε όλα. Εφόσον πλέον αναδειχτούνε οι καλύτερες μελέτες και δοθούν τα 

βραβεία, με τη βοήθεια του ΤΕΕ, το οποίο θα αναλάβει τον συντονισμό της διοργάνωσης του 

διαγωνισμού θα δημοπρατηθούνε στη συνέχεια αυτά τα έργα, δηλαδή έχοντας τις μελέτες, οι 

οποίες νομίζω ότι κοστολογούνται λίγο. Και υπάρχει η δυνατότητα να επιστραφούν κάποια 

χρήματα από το ΥΠΕΚΑ στη συνέχεια. Εφόσον τα δώσουμε εμείς και κάνουμε αίτηση στο 

ΥΠΕΚΑ, μπορούμε να τα πάρουμε πίσω τα χρήματα και τελικά αυτό του είδους οι μελέτες, από 

ό,τι είχα ακούσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο θα κοστολογηθούν για το Δήμο γύρω στα 1.500€. 

Αυτό θα είναι το κοστολόγιο. 

Δ.Σ. : Εάν εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, εφόσον κάνουμε αίτηση και το εγκρίνει το ΥΠΕΚΑ. Είναι 

υποχρεωτικές αυτές οι, αυτοί οι διαγωνισμοί είναι υποχρεωτικοί για να μπορούμε να 

εκτελέσουμε το έργο και  γι’ αυτό προχωράμε. Υπάρχουν κι άλλοι, εκτός από αυτά, κ. Μηλίδη, 

που ρωτήσατε, εκτός από το χώρο αυτό της Πλατείας Εμπορίου, έχουμε σκοπό και 

επισκεφτήκαμε αρχιτέκτονες και τεχνική υπηρεσία του Δήμου με εκπροσώπους του ΤΕΕ, όλη 

την πόλη και άλλα τέσσερα σημεία που αφορούν το πρώτο στην Πλατεία Εμπορίου… στην 

Πλατεία Ελευθερίας, ένα ακόμα σημείο είναι η είσοδος από τη Δράμα, ανατολικά δηλαδή, ένας 

άλλος χώρος είναι η Ναυάρχου Βότση και ένας… και άλλη μελέτη θα γίνει είναι για τους 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Θα γίνουν κι άλλες μελέτες. Αυτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, ζητήσατε το λόγο για μια ερώτηση; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, ερώτηση έκανα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει; Λοιπόν, επειδή έχουμε μαζί μας και τον Πρόεδρο των Ακριτών, τον κ. 

Τσαβδάρογλου, αν έχετε κάποια απορία, κάτι… Αν θέλετε, κ. Τσαβδάρογλου, εσείς να πείτε 

κάτι για το θέμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να ρωτήσω κάτι τον κ. Τσαβδάρογλου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, βεβαίως. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Τσαβδάρογλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ελάτε αν θέλετε πιο κοντά, κ. Πρόεδρε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …και τα δυο να πατάω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τιμής ένεκεν και τα δυο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …Λοιπόν, κ. Τσαβδάρογλου, επειδή πολλές φορές έχω ακούσει… θεωρώ ότι λίγο 

έχουμε αργήσει σχετικά με αυτό. Ποιες παρεμβάσεις θα ήταν αυτές που θα μπορούσαν να 

ομορφύνουν όλη… να γίνει εκμετάλλευση αυτή η περιοχή με ανάκληση, δεν μπορώ να 

καταλάβω… Εν πάση περιπτώσει, ψηφίζουμε βέβαια ναι, εξαρχής γίναμε ξεκάθαροι, είμαστε 

ναι. Πρέπει να γίνει. Αλλά… γιατί εν πάση περιπτώσει αυτή η πόλη κάποια στιγμή πρέπει να 

ομορφύνει. Δεν θεωρείτε ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ στο θέμα αυτό; Εμείς είχαμε κάνει 

πρόταση προ καιρού… 



 

ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ : Θα σας απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Τσαβδάρογλου, για να καταγράφονται και αυτά που λέτε, καθίστε. 

Καθίστε δίπλα στο μικρόφωνο. 

ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ : Να σας απαντήσω αρχικά ότι όταν μιλάμε για ανάκτηση δημόσιου χώρου 

στην αρχιτεκτονική δεν έχει καμία σχέση με το ιδιοκτησιακό… Ανάκτηση δημόσιου χώρου 

σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε ένα χώρο καλύτερα ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τους πολίτες 

και να αναβαθμίσει την όλη περιοχή και το αστικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη περιοχή, η 

Πλατεία Εμπορίου, γνωρίζετε ότι είναι… είναι αρκετά υποβαθμισμένη. Έχει καταντήσει να είναι 

απλά ένας διευρυμένος κόμβος. Υπάρχει ένα Προεδρικό Διάταγμα από τον Ιούνιο του 2011 που 

επιβάλλει όλα τα αξιόλογα τεχνικά έργα που γίνονται από τη δημόσια διοίκηση να γίνονται μετά 

από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Είτε… που προωθείται τώρα σε συνεργασία με το ΤΕΕ, το 

οποίο… ιδέες από αρχιτέκτονες που τα βραβεία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 

τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να γίνει η μελέτη πλέον από τις τεχνικές υπηρεσίες του 

Δήμου, νόμιμα, χωρίς να πηγαίνει ανάθεση σε μελετητή, είτε όταν είναι πιο προχωρημένη η 

απόφαση να γίνει το έργο… πρέπει να γίνει και μεγαλύτερης κλίμακας αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός μελέτης. Είναι όντως υποβαθμισμένη, έχει όντως αργήσει η πόλη, αλλά κάποια 

στιγμή πρέπει να γίνει κάποια αρχή… Το ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή εκείνη 

είναι ένας ακόμα λόγος να γίνει ο διαγωνισμός για να… δεν μπορώ να σας πω εγώ αυτή τη 

στιγμή τι μπορεί να γίνει… η περιοχή για να αναβαθμιστεί, γι’ αυτό και γίνεται διαγωνισμός, για 

να υπάρχει η σύνθεση απόψεων από πολλούς αρχιτέκτονες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Τσαβδάρογλου. Κατατοπιστικός. Ερώτηση ή τοποθέτηση, 

κύριε...; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ερώτηση θα κάνω, εφόσον… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Τσαβδάρογλου, ήθελα να σας ρωτήσω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι 

πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτροπή. Δεν μπορεί να είναι η διεύθυνση 

τεχνικών υπηρεσιών. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών 

και ο νόμος λέει ότι πρέπει να βρίσκεται συγκεκριμένη επιτροπή και να λέμε και πρόσωπα. Το 

δεύτερον είναι τι είδους μελέτη, μέχρι ποιου σημείου θα την ωριμάσει ο όποιος ή οι όποιοι 

συνάδελφοί σου; Θα είναι ας πούμε ένα γραμμικό σχέδιο; Θα είναι μια προμελέτη; Θα είναι 

μία…; Δώστε μας ακριβώς αν έχετε την καλοσύνη το περιεχόμενο αυτής της μελέτης στην 

οποία αναφέρεστε να καταλάβουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Τσαβδάρογλου, όσο μπορείτε πιο σύντομα. 

ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ : Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια 

προκήρυξη… ο νόμος είναι πολύ σαφής. Και είναι συγκείμενοι οι κριτές για το διαγωνισμό… 

δεν ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κατάλογοι στο ΥΠΕΚΑ από 

τους οποίους βγαίνουν οι εξουσιοδοτημένοι κριτές για τους διαγωνισμούς και είναι 

συγκεκριμένες οι απαιτήσεις, τις οποίες όμως μέχρι ένα σημείο τις ορίζει ο Δήμος. Δεν μπορείς 

να απαιτήσεις σε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών μια ολοκληρωμένη μελέτη 

αρχιτεκτονική για το θέμα σου, απαιτείς… που προφανώς δεν είναι ένα απλό γραμμικό σχέδιο, 

αλλά εάν για κάποιον… πρέπει να υπάρχουν οι προδιαγραφές, τις οποίες δεν θα τις βάλει μόνο ο 

Δήμος, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να… μια προκήρυξη που θα πάρει την έγκριση και του 

ΤΕΕ και του ΠΣΑ, δηλαδή του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για να είναι έγκυρος ο 

διαγωνισμός. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να… μια τεχνική υπηρεσία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Τσαβδάρογλου. Ολοκληρώθηκε νομίζω το θέμα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την τοποθέτησή σας, κ. Φωτιάδη. Καμιά, κάποιος άλλος συνάδελφος να 

τοποθετηθεί; 

Δ.Σ. : Εγώ, αν χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν χρειαστεί. Εντάξει. Ορίστε, κ. Φωτιάδη. 



 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θεωρούμε ότι το θέμα έτσι όπως έχει εισαχθεί, κύριε εισηγητά και κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, είναι πλημμελώς εισαχθέν, δεν είναι ώριμο, μετά τις διευκρινιστικές εδώ 

απαντήσεις που έδωσε ο αρχιτέκτονας και βεβαίως δεν μπορεί να αξιολογηθεί μια μελέτη ιδεών 

αν δεν έχουμε συγκεκριμένη, όπως είπε και από το νόμο ορίζεται, συγκεκριμένη προκήρυξη και 

αξιολογητές, οι οποίοι θα αξιολογήσουν τον πλούτο αυτό για να φτάσουμε στα πρώτα, δεύτερα, 

τα τρίτα βραβεία της διάκρισης. Έτσι δεν είπατε; Συνεπώς εδώ, κ. εισηγητά… 

Δ.Σ. : Μα δεν μπορεί να γίνει αυτός. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …εδώ λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο το Προεδρικό Διάταγμα, πρέπει να ορίσετε 

ποιοι θα είναι. Έπρεπε να φέρετε εκπρόσωπο του ΤΕΕ, εκπρόσωπο των αρχιτεκτόνων, να λέει 

Μυστακίδης Παύλος από το ΤΕΕ. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Πού το λέει αυτό; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έτσι είπε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Σταυρόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Σταυρόπουλε… 

Δ.Σ. : Στην εισήγηση λέμε το ΤΕΕ θα αναλάβει το συγχρονισμό της διοργάνωσης του 

διαγωνισμού. Το ΤΕΕ θα τα καθορίσει αυτά. Το λέμε στην εισήγηση, το είπαμε. 

Δ.Σ. : Το ΤΕΕ θα κάνει…; Συγγνώμη, κύριε… το ΤΕΕ θα κάνει το διαγωνισμό; Εμείς έχουμε 

δικά μας χρήματα για να κάνει το ΤΕΕ το διαγωνισμό; 

Δ.Σ. : …τι μας πειράζει; 

Δ.Σ. : Το ΤΕΕ έχει μια… σχετική πάνω στο θέμα, να αναλάβει όλα τα διαδικαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη, σας παρακαλώ…  

Δ.Σ. : Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι εγώ τελείωσα… 

Δ.Σ. : Όχι, το διάλογο δεν θέλω. 

Δ.Σ. : Ναι αλλά εδώ υπάρχουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : … ο κ. Σταυρόπουλος, άλλος; Κύριε Τσαβδάρογλου, ορίστε. 

ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ : Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία και μπήκε το ΤΕΕ στη μέση, όχι γιατί ο 

Δήμος θα πρέπει να… στο ΤΕΕ και το γνωρίζω γιατί εγώ έφερα τις επαφές στην ουσία το ΤΕΕ. 

Το ΤΕΕ έχει μια μόνιμη επιτροπή αρχιτεκτονικών θεμάτων που προσπαθεί να προωθήσει τους 

αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για να ξεκινήσει ο θεσμός. Επειδή το Προεδρικό Διάταγμα είναι 

πολύ πρόσφατο και είναι ελάχιστοι οι Δήμοι στην Ελλάδα που χρησιμοποίησαν το θεσμό του 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και δεν έχουν τεχνογνωσία… Στην ουσία μπαίνει το ΤΕΕ σαν 

ενδιάμεσος για να τους παρέχει τεχνογνωσία. Δεν πληρώνεται το ΤΕΕ γι’ αυτό το πράγμα. Το 

ΤΕΕ διευκολύνει τη διαδικασία. Γι’ αυτό το ΤΕΕ λέει, δεν ξέρω, δεν έχω την εισήγηση για να 

ξέρω πώς ακριβώς είναι το θέμα σας, αλλά σας λέω ότι η πραγματικότητα που γνωρίζω γιατί… 

διαδικασία είναι ότι εφόσον το ΤΕΕ… ιστορία πρώτα από Θεσσαλονίκη, μετά από Κιλκίς και 

συνεχίζει σε άλλους Νομούς και περπάτησε κάποιες προκηρύξεις που είναι σωστά στημένες, 

έρχεται σε συνεννόηση με το Δήμο εάν ενδιαφέρεται ο Δήμος να κάνει κάποιο διαγωνισμό για 

να προχωρήσει κάποιο έργο νόμιμα, γιατί αλλιώς… δεν μπορεί να προχωρήσει… διαγωνισμούς 

και του παρέχει τεχνογνωσία. Δηλαδή… στην ουσία το ΤΕΕ βοηθάει μετά… Αυτά που 

αναφέρετε για τους κριτές είναι απαραίτητα για να μπορεί να είναι νόμιμος ο διαγωνισμός, αλλά 

από όσο μπορώ να γνωρίζω είναι πράγματα τα οποία έρχονται μετά. Αφού αποφασιστεί ότι θα 

γίνει ο διαγωνισμός και όταν θα πάει… νομίζω ότι καλείται, πλέον δεν είναι μόνο ΤΕΕ, είναι 

από καταστάσεις του ΥΠΕΚΑ οι κριτές, δεν είναι ούτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε, κ. Φωτιάδη. Φτάνει τόσο. Σας παρακαλώ. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε το θέμα, μπαίνει σε ψηφοφορία… Ο κ. Γαλάνης. 

Δ.Σ. : Παρών…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλοι, όλοι παρόντες είναι. Ναι, ναι, η κα. Σαραντίδου. Ναι. Η παράταξη του κ. 

Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι θα ψηφίσουμε, αλλά βάλαμε ένα διαχωρισμό… 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι όλοι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 323/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση μελέτης του έργου: «Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, δέκατο πέμπτο. Έγκριση μελέτης του έργου: 

«Ολοκλήρωση πάρκου Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 324/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση συνέχισης για το 2013 του προϋπολογιστικού πίνακα και της 

τεχνικής περιγραφής εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο, έγκριση συνέχισης για το 2013 του προϋπολογιστικού πίνακα και 

της τεχνικής περιγραφής εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου». Κύριε 

Αντιδήμαρχε, ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Απευθείας ανάθεση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απευθείας ανάθεση στον κ. Γκότση Νικόλαο; 

Δ.Σ. : Ναι, είναι ένα έργο του… το παραλάβαμε από το Δήμο Σκουτάρεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Απλώς… εκκρεμότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι, έτσι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 325/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στην κα. 

Μπούμπαρη Ελένη του Γεωργίου στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας του Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο θέμα, έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών 

διαδικτύου στην κα. Μπούμπαρη Ελένη του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Καμήλας 

του Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Εδώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : …άδεια που βγάζει η επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε; 



 

 

Δ.Σ. : Άδεια αυτή λέω τη βγάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Γιατί έρχεται εδώ; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σύμφωνα με το νόμο, κ. Πρόεδρε, καιρό είχε να ‘ρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

είναι η αλήθεια, είχαν έρθει κάποια στιγμή το 2011 κάποιες αποφάσεις ή το 2012, το 2011 

μάλλον, έρχεται από Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υποχρεωτικά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Υποχρεωτικά. 

Δ.Σ. : Έχει αλλάξει δηλαδή; Να μην το…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, από πριν ήταν έτσι. Το 2011 είχαν περάσει άλλες. 

Δ.Σ. : Αρχίζει η ανάπτυξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το ίντερνετ περνάει από αυτήν την αίθουσα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο, έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης του Προέδρου του 

Νομικού Προσώπου του Δήμου Σερρών με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού». 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Τι ναι; 

Δ.Σ. : Εδώ πρέπει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γαλάνης εισηγητής. Παρακαλώ, κ. Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρέπει να πω. Απλώς, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …πολύ γρήγορος θα είμαι… Δυο πράγματα πρέπει να σας πω. Την έγκριση της 

καταβολής των εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου… και τον καθορισμό του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου. Ο 

απολογισμός εσόδων του 2012 στον ΟΠΑΚΠΑ ήταν 5.032.957,55€ που σημαίνει ότι ο κ. 

Πρόεδρος μπορεί να λαμβάνει 800 έως 1.200€. Η πρόταση που κάνουμε εμείς είναι 1.047€ 

μεικτά και να θυμίσω τελειώνοντας ότι ο Πρόεδρος, ο πρώην Πρόεδρος, ο κ. Δούκας σε αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο… απόφαση για 1.260€ μεικτά. Επομένως η πρότασή μας είναι για 1.047€ 

μεικτά βέβαια, κ. Πρόεδρε. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Συμφωνούμε όλοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είπε κάποιος όχι; 

Δ.Σ. : Όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 327&328/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην υπαλλήλους του Δήμου λόγω 

συνταξιοδότησής τους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο θέμα, έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην υπαλλήλους του 

Δήμου λόγω συνταξιοδότησής τους. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 329/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου για τους μήνες Φεβρουάριο, 

Μάρτιο και Απρίλιο 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό θέμα, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου για τους μήνες 

Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2013. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330&331/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2013, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 332/2013 

β) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Π., για το μήνα Μάρτιο και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 333/2013 

γ) της υπαλλήλου του Δήμου κας Μίκηκη Φωτεινής, για το μήνα Μάρτιο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: α) του κ. 

Δημάρχου για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2013, β) του αντιδημάρχου κ. 

Μυστακίδη Παύλου, για το μήνα Μάρτιο, γ) της υπαλλήλου του Δήμου κας Μίκηκη Φωτεινής, 

για το μήνα Μάρτιο. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, κ. Φωτιάδη.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μερικοί δεν καταλάβαμε την ανάλυση, διότι μου φαίνεται υψηλό το ποσό… της 

κίνησης του κ. Μυστακίδη. Να μας το εξηγήσει… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αφορά τη Νορβηγία, είναι δυο ξενοδοχεία, ένα ξενοδοχείο και δυο εισιτήρια 

αεροπορικά… τα αεροπορικά ήτανε τρεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πριν κλείσουμε… 

Δ.Σ. : Καλό Πάσχα. 

Δ.Σ. : Καλό Πάσχα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …αυτή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εύχομαι σε όλους καλό 

Πάσχα, καλή Ανάσταση, υγεία και ευτυχία στις οικογένειές σας. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μια ανακοίνωση μπορώ να κάνω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 



 

 

Δ.Σ. : Την άλλη Πέμπτη, όποιος Δημοτικός Σύμβουλος θέλει να έρθει σε μια σύσκεψη που θα 

γίνει στην ΚΕΔΗΣ, τους Προέδρους των Κοινωφελών Επιχειρήσεων για το γνωστό θέμα. 

Ευχαριστώ. 

 

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                           
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