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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 14/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 12η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθμ. 14/06-06-2013 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 39, δηλαδή: 

 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

 Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

 Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

 Αγοραστός Αγοραστός 

 Αναστασιάδης Αντώνιος 

 Αναστασιάδης Ηλίας  

 Αραμπατζής Θεόδωρος 

 Βαλτσάνης Δημήτριος 

 Γαλάνης Στέργιος 

 Γάτσιος Αθανάσιος 

 Γκότσης Ηλίας 

 Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 Δημητρίου Ευστράτιος 

 Δήμου Ιωάννης 

 Δούκας Γεώργιος  

 Δρίγκα Χρυσούλα 

 Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 Θεοχάρης Μιχαήλ  

 Ίντος Δημήτριος  

 

 

 Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 Μερετούδης Δημήτριος  

 Μηλίδης Θεόδωρος 

 Μοσχολιός Ζωγράφος 

 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

 Μπόικος Αθανάσιος 

 Μυστακίδης Παύλος 

 Νεράντζης Βασίλειος 

 Νιζάμης Δημήτριος  

 Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 Σούζας Ζαχαρίας 

 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 Στεργίου Νικόλαος 

 Φωτιάδης Στέφανος 

 Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 Χράπας Παντελής 

 Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

     ΑΠΟΝΤΕΣ   

 Αρναούτογλου Φωτεινή 

 Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

 

      Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρούσες ήταν οι κ.κ. 

Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία. 



 

3 

 

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

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

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

 

 Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 

-Αγοραστός Αγοραστός και Σαραντίδου Ερμοφύλη, μετά την ολοκλήρωση του 1ου εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέματος, σχετικό με την έκδοση ψηφίσματος για το κλείσιμο της ΕΡΤ. 

-Βαλτσάνης Δημήτριος, μετά την ολοκλήρωση του 8ου θέματος. 

-Δήμου Ιωάννης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου θέματος. 

-Αναστασιάδης Αντώνιος, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 19ου θέματος. 

 Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 25ου θέματος, μετά την ένταση που προκλήθηκε, 

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μηλίδης Θεόδωρος, 

Αναστασιάδης Ηλίας, Γκότσης Ηλίας, Δινάκης Κωνσταντίνος, Ίντος Δημήτριος, 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, 

Δρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Χουρουζίδης Νικόλαος και Χρυσανθίδης 

Βασίλειος. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Ανακήρυξη του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου 

Παπούλια ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών και παράδοση σ' 

αυτόν του χρυσού κλειδιού της πόλης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 100ης Επετείου 

Απελευθέρωσης της πόλης μας στις 29 Ιουνίου 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου:  

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών   και 

β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών.       

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.     

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. 

«Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Χατζημαργαρίτης Μ.               

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση συμμετοχής στην εναρκτήρια συνάντηση της πράξης: 

«Προώθηση του μαζικού Αθλητισμού στη Διασυνοριακή Περιοχή 

του Δήμου Petrich και του Δήμου Σερρών με ακρωνύμιο ‘Sports for 

all’ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού: «Γυναίκα, Δράση και 
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Αυτοδιοίκηση» που θα πραγματοποιηθεί στην Άνδρο από τις 13 έως 

τις 16 Ιουνίου 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.       

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση διοργάνωσης της 1ης εκδήλωσης ενημέρωσης και της 

επίσκεψης αποστολών των εταίρων του έργου στην πόλη των 

Σερρών στο πλαίσιο του έργου ENCLOSE.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

   

 ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη μέρους των οργανωτικών εξόδων 

του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων Στίβου. 

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. και η Δημ. Σύμβουλος κ. 

Μπιτζίδου Σ.  

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση των υπ' αριθμ.: 

α) 143/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. «Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» με θέμα: 

«Τροποποίηση και αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ, 

χρήσης 2013» και 

β) 144/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. «Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» με θέμα: 

«Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης 2013». 

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

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα 

Πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ» και στην Νομική Βάση Πληροφοριών 

«Νομοτέλεια».   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

  

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σερρών (χωρίς τα 

Νομικά Πρόσωπα) μεταβατικής περιόδου 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για την απόδοση της κράτησης του 0,1% 

υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.       

 

 ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας: 

α) τμημάτων του υπ' αριθμ. 2971α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 

Άνω Βροντούς   και 

β) του υπ' αριθμ. 26 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.         

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.        

 

 ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων του 

κληροδοτήματος Αποστολίδη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 



 

5 

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Αποδοχή και ταυτόχρονη επιστροφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και στο Δήμο Petrich της Κοινοτικής Συνδρομής του 

έργου PROMO SAFE DRIVING που χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 (85% Κοινοτική Συμμετοχή, 15% Εθνική 

Συμμετοχή).      

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Σχετικά με χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.     

     

 ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του περιβαλλοντικού πάρκου 

Αγίου Γεωργίου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

«Σέρρανθος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Διατύπωση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 

για την εγκατάσταση λατομείου εκμετάλλευσης αδρανών υλικών σε 

έκταση εμβαδού 77.040,13 τ.μ. του αγροκτήματος Βύσσιανης της 

Δ.Ε. Λευκώνα του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών στην ΚΞ Τέρνα 

ΑΕ - ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. για το έργο «Κάθετος άξονας 

60 Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας: Εργασίες 

ολοκλήρωσης τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και 

Στρυμονικό - Α/Κ Χριστού» (60.1.1-60.1.2-60.2.2). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας: 

α) στην περιοχή Σιγής-Ν. Κηφισιά υπέρ των: Κυριακής χας 

Ευσταθίου Ρίτα, Στυλιανίδη Μάξιμου και Ζαφειριάδου Μαρίας,  

β) στην περιοχή Αγ. Ανάργυροι - Νότιο Τμήμα υπέρ των: Μπαλτζή 

Αικατερίνης και Μαναρώλια Χαρίκλειας, 

γ) στην περιοχή 40 Μάρτυρες-Σφαγεία υπέρ των: Καλογιάννη 

Ελένης και λοιπών και  

δ) στην οδό Δ. Σπυρίδη 5, υπέρ του κ. Γανίτη Βασιλείου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και δικαστικών 

εξόδων στους κ.κ.: Καραδήμου Γαβριήλ και λοιποί, Σοφία χα 

Αβραάμ Ιχτιάρογλου. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Αποδοχή τιμής, ψήφιση πίστωσης και καταβολή αποζημίωσης λόγω 

ρυμοτομίας και δικαστικών εξόδων, υπέρ του κ. Θωμά Λαζούδη. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην γειτονιά Σιγής-

Κηφισιά υπέρ των κ.κ.: Ακσεχερλίδη Ευάγγελου και Σουλτάνας.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.        
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 ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο: «Δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ» 

της πράξης: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό 

Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών».  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 25ο :  Σχετικά με δυνητική επιβολή του ειδικού τέλους 80% στα τιμολόγια 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Εισηγητής: O Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θ.   

 

 ΘΕΜΑ 26ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Διάφορες αποκαταστάσεις και συμπληρώσεις υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Ομόνοιας». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 27ο :  Έγκριση παράτασης του έργου: «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην 

περιοχή πράξης εφαρμογής Εργατικών κατοικιών». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 28ο : 

  

 

 

 ΘΕΜΑ 29ο : 

 Έγκριση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε εγκεκριμένο 

σύστημα συλλογής.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.  

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2013  

και  

β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη για το μήνα Ιούνιο 

2013.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε το σημερινό 

Δημοτικό Συμβούλιο τιμώντας την μνήμη του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Δημάρχου 

Σκουτάρεως, Παναγιώτη Τατούδη, τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Παρακαλώ το Σώμα να 

σηκωθεί... Καθίστε παρακαλώ. Επίσης θέλω να καλωσορίσω τον νέο Δημοτικό Σύμβουλο, στην 

θέση του Παναγιώτη Τατούδη, τον κ. Αναστασιάδη Ηλία. Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή 

σταδιοδρομία στο νέο σας έργο.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 417/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έκδοση ψηφίσματος για την έκφραση συμπαράστασης στους εργαζόμενους 

για το κλείσιμο της ΕΡΤ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αμέσως θα περάσουμε σε μια ανακοίνωση και ψήφισμα, εφόσον, από τους 

εργαζόμενους της ΕΡΑ Σερρών: «Μετά από 54 ολόκληρα χρόνια συνεχούς λειτουργίας του 

ραδιοτηλεοπτικού σταθμού της ΕΡΑ Σερρών, μέσα σε λίγες ώρες, τίτλοι τέλους. Οι απολυμένοι 

της ΕΡΑ Σερρών ζητούμε την στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών για την συνέχιση της 

λειτουργίας της ΕΡΤ. Η κυβέρνηση αποφάσισε μέσα σε λίγες ώρες, με πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου και χωρίς επικύρωση από την Ελληνική Βουλή, να προχωρήσει στην οριστική 
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παύση της λειτουργίας, με το κλείσιμο του προγράμματος το βράδυ της Τρίτης, τόσο της 

Δημόσιας Τηλεόρασης, όσο και της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, φέρνοντας στην μνήμη του 

Ελληνικού λαού τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι ανοιχτή στην 

κοινωνία, της αντιφάσεις της, τα προβλήματά της, τις αγωνίες, τις ιδέες και τις δράσεις. Η ΕΡΤ 

πρέπει να είναι ανοιχτή στον πολιτισμό, τον κόσμο, τις διαφορετικές τάσεις, αναζητήσεις και 

δυναμικές του. Ζητούμε την στήριξή σας για την άρση της πράξης του νομοθετικού 

περιεχομένου, τη φίμωση του Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας και την απόλυση 

χιλιάδων εργαζομένων. Η όποια προσπάθεια εξυγίανσης μπορεί να γίνει μέσα από διάλογο, 

συγκροτημένο σχεδιασμό και με ανοιχτές τις δημόσιες συχνότητες του ραδιοφώνου και της 

τηλεόρασης. Το δυναμικό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης έχει την δύναμη και την θέληση να 

κρατήσει ψηλά το κοινωνικό αγαθό της ενημέρωσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Ζητούμε 

την έμπρακτη στήριξή σας για την συνέχιση λειτουργίας της ΕΡΑ Σερρών ως του μοναδικού 

δημόσιου μέσου έκφρασης της τοπικής κοινωνίας και ανάδειξης της καθημερινότητας και των 

προβλημάτων της. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΑ Σερρών». Εάν ο εκπρόσωπος τον εργαζομένων της 

ΕΡΑ Σερρών θέλει να μιλήσει, δίπλα σε ένα μικρόφωνο, για να καταγράφεται και η ομιλία σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΑΣ : Καλησπέρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την 

δυνατότητα που δίνετε. Δεν θα αναφερθώ στο τι ακριβώς έγινε, μέσα σε λίγες ώρες, ακόμα και 

εμείς δεν το έχουμε πιστέψει, έχουμε βρεθεί στο δρόμο. Έχουμε βρεθεί εμείς στο δρόμο, και δεν 

είμαστε λίγοι, είμαστε 2.656 άνθρωποι. Αυτό που... ήταν ότι σίγησαν οι συχνότητες της 

Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Για πρώτη φορά από την ίδρυση Ελληνικής Ραδιοφωνίας και 

Τηλεόρασης υπάρχει... στους δέκτες, δεν μας δίνονται συχνότητες, αυτήν την στιγμή δεν 

υπάρχει... παρέμβαση στην ΕΡΑ Σερρών. Τυπικά είμαστε απολυμένοι αλλά παραμένουμε και 

ζητάμε την στήριξη του Σώματος, την στήριξη με όποιον τρόπο μπορείτε, μέχρι εκεί που θα 

φτάσει η φωνή σας μέσα από τα δικά σας όργανα... Να αρθεί όλο αυτό το... η πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου που ουσιαστικά καθιστά την φίμωση του δημόσιου 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα και να ξεκινήσει ένας διάλογος με ανοιχτή τη δημόσια 

ραδιοτηλεόραση. Αυτό ζητάμε. Δεν διαφωνούμε στην όποια μορφή εξυγίανσης αλλά με 

διάλογο, με έναν συγκροτημένο προγραμματισμό, σχέδιο και κυρίως με ανοιχτές τις συχνότητες 

της δημόσιας τηλεόρασης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας και εκεί σας 

θέλουμε στο πλευρό μας με όποιον τρόπο, με όποιες δυνάμεις, όπως μπορείτε να κινητοποιήσετε 

την τοπική κοινωνία. Σε άλλες πόλεις, όπως μας λένε οι συνάδελφοι, ήδη έχουν 

προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ήδη εκτάκτως Δημοτικά Συμβούλια 

συνεδρίασαν προκειμένου να βγάλουν ψήφισμα. Σε εμάς έτυχε να είναι προγραμματισμένη 

σήμερα η συνεδρίαση του Σώματος. Επίσης, αν γίνεται, από τις εγκαταστάσεις που ήδη 

υπάρχουν, τις μικροφωνικές, στο κέντρο της πόλης, να μπορεί να εκπέμπει η εκπομπή που 

κάνουμε, παρότι απολυμένοι, και με όποιον τρόπο θέλουμε την συμπαράστασή σας εμπράκτως, 

με την κινητοποίηση... να δείξετε ότι, όχι τόσο συμπαράσταση σε εμάς που μένουμε στον δρόμο, 

όσο στο δημόσιο ραδιόφωνο, γιατί θεωρώ ότι ήταν η φωνή της τοπικής κοινωνίας. Με ξέρετε, 

γνωριζόμαστε χρόνια, και τους συναδέλφους που καλύπτουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί 

να είχαμε στο παρελθόν διαφωνίες... να συμφωνούσαμε, να σας ασκούσαμε κριτική, από εκεί 

και πέρα θέλω να πιστεύω ότι έχετε αξιολογήσει το έργο μας, το οποίο υπηρετούμε με 

δεοντολογία, σεβασμό και ήθος τόσα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε, πείτε στο Σώμα και όσους μας ακούνε, πού θα γίνει η συγκέντρωση 

και τι ώρα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΑΣ : Έχει προγραμματιστεί για τις 11.00 αύριο, 

μπροστά από τις εγκαταστάσεις της ΕΡΑ Σερρών, βρίσκεται στο πρώην στρατόπεδο 

«Κολοκοτρώνη». Με αφορμή την κινητοποίηση που ήδη γίνεται στους εκτελεστικούς φορείς... η 

εκδήλωση συμπαράστασης των πολιτών, τους ευχαριστούμε, δεν βοήθησαν οι καιρικές 

συνθήκες. Ήδη οι συμπολίτες είναι κάτω... συμπαράστασης για εμάς, αν όχι για μας, το 

πρόσωπό μας, σε αυτό το πρωτοφανές που συμβαίνει, να  ηχήσει η δημόσια ραδιοφωνία και 
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τηλεόραση, κάτι που γίνεται παγκοσμίως νομίζω, άλλωστε πρώτο θέμα ήμασταν, δεν χρειάζεται 

να σας τα πω εγώ, γνωρίζετε πολύ καλά, στα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία χθες και σήμερα, 

τους ευχαριστούμε αλλά θέλουμε να είναι και περισσότεροι. Γιατί αν δεν υπάρχει αντίδραση, 

μετά από εμάς, θα υπάρχουν επόμενοι. Και οι επόμενοι, ξέρετε πολύ καλά στις λίστες που 

υπάρχουν, είναι από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις μέχρι τις δημόσιες βιβλιοθήκες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο λόγος σε εσάς, κ. Δήμαρχε, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η παύση της 

λειτουργίας της κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας αποτελεί σίγουρα ένα μεγάλο πλήγμα, 

τόσο για την ενημέρωσή μας, για τον πλουραλισμό, αλλά και την δημοκρατία. Κανένας δεν 

μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητα των προγραμμάτων της κρατικής τηλεόρασης και της 

ραδιοφωνίας. Η υπεροχή ήταν πολύ μεγάλη συγκριτικά με τα ιδιωτικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, και πρέπει επίσης να παραδεχτούμε ότι ασκούσαν την πιο... καλύτερη 

αντικειμενική ενημέρωση. Για όσους ασχολούνται με τα κοινά γνωρίζουν πολύ καλά ότι η 

κρατική τηλεόραση και το κρατικό ραδιόφωνο ήταν η δική μας φωνή. Μπορεί να ασκούσαν 

έντονη κριτική ή και σκληρή κριτική αλλά ήταν καλόπιστη. Ποτέ δεν δεχθήκαμε, κανένας μας, 

χτυπήματα κάτω από τη μέση, ποτέ δεν επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια και την 

πραγματικότητα, και πάντα μας αντιμετώπιζαν με σεβασμό. Αυτά δεν τα λέω τώρα, μπορείτε να 

ανατρέξετε, όσοι ξέρετε, και σε εκπομπές που έχω κάνει στο κρατικό ραδιόφωνο και τα 

παραδεχόμουν και τώρα, και τότε. Και όλα αυτά, και όλα αυτά διότι η κρατική τηλεόραση και 

το κρατικό ραδιόφωνο δεν λειτουργούσαν έχοντας ως κίνητρο το κέρδος, το οικονομικό κέρδος, 

το οποίο υποκρύπτει σκοπιμότητες και συμφέροντα. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παύση 

λειτουργίας της κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας δείχνει ότι η κυβέρνηση θέλησε να κάνει 

μια επίδειξη δύναμης για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσουν 

και άλλα συνταρακτικά τέτοια γεγονότα. Συμφωνούμε ότι εξυγίανση πρέπει να γίνει, ότι πρέπει 

να γίνει ένας εξορθολογισμός αλλά αυτός ο εξορθολογισμός, η εξυγίανση, από την στιγμή που 

ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, πρέπει να γίνεται με κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με 

την δημοκρατία και όχι με πράξεις, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, μπορεί να είναι βαριά η λέξη που 

θα πω, αλλά πραξικοπηματικές πράξεις. Συμφωνούμε με την άρση της πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου, να έρθει το θέμα στη Βουλή και θέλω να υπενθυμίσω και να πω ότι αυτά που 

λέμε τώρα δεν τα λέμε γιατί προέκυψε το θέμα. Αυτήν την θέση την είχαμε και παλιότερα, όταν 

ήμασταν αντιπολίτευση, και θα ανατρέξω, για να φρεσκάρω τις μνήμες όσων δεν θυμούνται, 

όταν είχαμε κάνει μια εκδήλωση με θέμα «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτική», είχαμε 

καταθέσει πρόταση για την ενίσχυση της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Ασφαλώς θα 

είμαστε όλοι στην συγκέντρωση αύριο εκεί, στο κρατικό ραδιόφωνο, και με όποια άλλα μέσα 

μας προτείνουν οι εργαζόμενοι και έχουμε την δυνατότητα να τα προσφέρουμε αυτά τα μέσα ως 

Δήμος, ασφαλώς είναι στην διάθεσή τους για να ενισχύσουμε τον αγώνα τους. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ποιος θέλει να τοποθετηθεί; Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Μπόικος, η κα. 

Σαραντίδου, και εσείς, και ο κ. Χασαπίδης, και ο κύριος... Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, είναι πράγματι πολύ 

λυπηρό το γεγονός ότι 2.650 εργαζόμενοι βρίσκονται ξαφνικά σε αναστολή εργασίας, και θα 

μπορούσε να πει κανείς, ενδεχομένως και απολυμένοι. Καταδικάζεται η άκομψη διαδικασία του 

κλεισίματος της κρατικής τηλεόρασης, της ΕΡΤ. Πιστεύουμε ότι εξυγίανση πρέπει να γίνει και 

να γίνει εξορθολογισμός... ώστε να είναι ανταγωνιστική προς το συμφέρον των Ελλήνων. Αυτή 

όμως η εξυγίανση έπρεπε να γίνει σταδιακά και με άλλους όρους, δεν έπρεπε να γίνει υπό τη 

μορφή ξαφνικού θανάτου. Υπάρχει διαβούλευση, υπάρχει συζήτηση για να φτάσουμε στο 

ποθητό αποτέλεσμα ώστε να γίνει όψιμα ανταγωνιστική. Πρέπει να υπάρχει κρατικός φορέας 

ενημέρωσης, ο οποίος να είναι... και ακομμάτιστος. Θα πρέπει να ομολογήσουμε όλοι ότι η ΕΡΤ 

από τις συχνότητες της ήταν η μόνη που με τα προγράμματά της προέβαλλε, και με τα 

ντοκιμαντέρ της, προέβαλλε την Ελλάδα, και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα τη χώρα 
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μας, ώστε να γίνει ελκυστική. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ξανά κουβέντα μέσα στην 

Βουλή, ώστε να αρθεί αυτή η απόφαση η οποία ήταν τόσο ξαφνική, δεν την περίμενε κανείς. 

Ίσως είναι μια επίδειξη δύναμης, δεν ξέρω... Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να 

δημιουργηθεί εδώ τώρα μια διαπαραταξιακή επιτροπή, ώστε να κάνει ένα ψήφισμα το οποίο να 

είναι ρεαλιστικό, και να πάει και προς το Υπουργείο και οποιοδήποτε άλλο όργανο είναι 

αρμόδιο, στη Βουλή, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Πρωθυπουργό... Μπορούμε σήμερα, 

αυτήν την στιγμή, να κάνουμε μια διαπαραταξιακή επιτροπή, βέβαια με βάση το ψήφισμα που 

έχουν εκδώσει οι εργαζόμενοι... Αυτά έχω να πω, βεβαίως και στην συγκέντρωση να είμαστε 

όλοι παρόντες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πριν δώσω τον λόγο στον κ. Φωτιάδη, το μέλος που θα συμμετέχει στη 

διαπαραταξιακή από εσάς; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ο κ. Αναστασιάδης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. Από την παράταξή σας, κ. Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η κα. Δρίγκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Δρίγκα. Από... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Αποφασίστηκε να γίνει διαπαραταξιακή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι πρόταση, νομίζω ότι την αποδέχεστε. Να την αφήσουμε στο τέλος, ωραία, 

ωραία. ΟΚ, εντάξει, νόμιζα ότι υπάρχει κοινή συναίνεση για το θέμα, γι' αυτό. Παρακαλώ, κ. 

Φωτιάδη. Στο τέλος θα το... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σήμερα κυριολεκτικά είναι μια ιστορική 

ημέρα, και τούτο διότι με την παρουσία τους την σημερινή, και να τους καλωσορίσω, τόσο 

άδικα απολυμένοι της ΕΡΤ, ραδιοφώνου και τηλεόρασης, δείχνουν πραγματικά σε ποια 

κατάσταση έχει περιέλθει το κράτος, πώς λειτουργεί η δημοκρατία μας και, ενδεχομένως, τι 

μπορεί να ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι ναι, κ. Πρόεδρε... θα συμφωνήσουμε... σε 

ένα κοινό ψήφισμα, διότι θεωρούμε ότι έχουν κλονιστεί τα θεμέλια της δημοκρατίας, τους 

βασικούς πυλώνες της, και θεωρώ ότι, και το κείμενο, το ψήφισμα, και η τοποθέτηση που ήταν 

όντως τόσο μεστή, απομονώσαμε όλοι νομίζω ότι η εκπρόσωπος είπε ναι στην εξυγίανση, ναι 

στην ποιότητα και στην βελτίωση, ναι στην μικρότερη οικονομική επιβάρυνση προς τους 

Έλληνες πολίτες φορολογούμενους, ναι στην γενική προσαρμογή των... και ναι όμως σε αυτό το 

αγαθό που περιέγραψε και ο Δήμαρχος και νομίζω, κ. Δήμαρχε, δεν χρειάζεται εδώ να κάνω 

αναφορές, συγχωρέστε με, παραταξιακές. Ναι, εγώ μπορώ να πω ότι η τοποθέτησή σας με 

κάλυψε, πλην του κομματιού της παραταξιακής αναφοράς, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, σε αυτό το 

κομμάτι είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί διότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει 

στοιχειωδώς ένα σχέδιο κοστολογημένο σε χρόνο και σε χρήμα, με δημοκρατική διαδικασία, 

όταν και οι εργαζόμενοι το ζητούν εδώ και καιρό, για να φτάσουμε ακριβώς στο επιθυμητό... 

Ποιο είναι το επιθυμητό; Πραγματικά οι πολίτες να πληρώνουν τα λιγότερα, και αυτά που θα 

πληρώνουν να είναι απολύτως αξιοποιημένα, να πιάνουν τόπο, διότι δεν χρειάζεται να μιλήσω 

για την ανεξαρτησία και την ποιότητα, θα προσθέσω μόνο στην επιχειρηματολογία που 

ακούστηκε, που ήταν μεστή, ότι ήταν η φωνή, η φωνή των άκρων της Επικράτειας, των 

παραμεθορίων κατά την παλιά διατύπωση, ήταν η φωνή, πραγματικά, του πολίτη, του 

αδικημένου, διότι χωρίς προϋποθέσεις, μπορούσες πραγματικά να βρεις ένα βήμα να 

επικοινωνήσεις, να εκφραστείς. Κριτική, και βεβαίως καλά, άσκησαν προς όλους με το στοιχείο 

που θα έπρεπε και στην κλίμακα που θα έπρεπε... Και κλείνω, κ. Πρόεδρε, ότι όποιον 

χαρακτηρισμό και να δώσουμε σε αυτήν την ατυχή, κατ' εμέ, έτσι θα μείνω, σε αυτό, εάν δώσω 

άλλους χαρακτηρισμούς, γιατί σίγουρα θα δώσουμε βαρύτατους χαρακτηρισμούς που 

αναφέρουν σε άλλες εποχές, ατυχείς σίγουρα. Εκτιμώ ότι εάν δεν υπάρξει ανάκληση, και προς 

τούτο θα είμαστε παρόντες αύριο, διότι σε αυτήν την κατεύθυνση, νομίζω, θα κινηθεί όλος ο 

Ελληνικός λαός και ο Σερραϊκός λαός, θα έχουμε, νομίζω, εξελίξεις πολιτικές. Θα είμαστε όλοι 
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παρόντες, δεν το λέω αυτό μόνο για παράταξη, νομίζω η κοινωνία σήμερα εκφράζεται δια του 

Δημοτικού Συμβουλίου και νομίζω ότι ο αγώνας σας είναι και δίκαιος και αδίκως βρίσκεστε σε 

αυτήν την οδυνηρή θέση, η οποία, όπως είπα, δεν σας έπρεπε και αντιθέτως, ήσασταν 

συντεταγμένοι με άποψη σε μια εξυγίανση που θα ήταν όπως την ορίσαμε και όπως την θέλει 

και η ανάγκη των καιρών αλλά και όλος ο Ελληνικός λαός. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα για άκομψη διαδικασία κλεισίματος της 

ΕΡΤ. Ρωτάω, δηλαδή αν κλείσει η ΕΡΤ με κομψό τρόπο, θα το δεχθούμε; ...Άκουσα επίσης 

ατυχή ενέργεια... δηλαδή αν είναι οργανωμένη και ταιριασμένη, θα το δεχθούμε; Γιατί μπορούν 

να πουν, εντάξει, αφού δεν σας αρέσει το άκομψο κλείσιμο, θα σας κάνουμε ένα κομψό. Εδώ 

πρέπει τα πράγματα να ειπωθούν με το όνομά τους. Αυτή η απόφαση που θεωρούν όλοι 

αδιανόητη, σε εισαγωγικά το βάζω το αδιανόητη γιατί δεν είναι αδιανόητη, αυτή είναι πολιτική 

της συγκυβέρνησης, να κάνει όλα τα αδιανόητα, όλα αυτά που θεωρούσαμε μέχρι προ 3-4 ετών 

αδιανόητα. Τι... παραβιάζει το ίδιο το σύνταγμα, είναι συνταγματική κλοπή πρόκειται. 

Προφανώς έχει βγει, είναι μειοψηφική αυτή η απόφαση, ακόμα και σε κυβερνητικό επίπεδο, και 

ανακαλεί στις μνήμες μας γκρίζες σελίδες στη νεώτερη ιστορία μας. Η κατάργηση της ΕΡΤ, 

γιατί είπαμε ότι συμφωνούμε στην εξυγίανση, μα εδώ δεν μιλάμε για εξυγίανση, μιλάμε για 

κατάργηση. Το είπαν και οι εργαζόμενοι εχθές, όσο τους επέτρεπαν κεντρικά, που 

αναμεταδίδονταν το σήμα, έλεγαν οι εργαζόμενοι, ας μας απολύσουν όλους και ας πάρουν 

άλλους. Γιατί καταργούν την ΕΡΤ σαν φορέα ενημέρωσης, αυτό είναι το ζήτημα. Το έλεγαν οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι, δεν... λοιπόν μόνο στο να πουλήσει τους εργαζόμενους, δεν είναι μόνο 

αυτός ο στόχος. Αυτός είναι ένας βέβαια, διότι το επιβάλλει και η πίεση της Τρόικας, απολύστε, 

απολύστε, ας βρούμε ευκαιρία να απολύσουμε αυτούς... Και άλλους. Σημαδεύει την 

αντικειμενική πληροφόρηση, την δημοκρατική πολυφωνία, ώστε να μείνει ανοιχτό το πεδίο για 

την επιβολή του κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου ρόλου που σαρώνει ανθρώπινες ζωές, δικαιώματα 

και κοινωνικά και αυτά, παντού όπου εφαρμόζεται, όπου εφαρμόζεται παντού... Αυτό είναι το 

πρόβλημα, οι ελεύθεροι του... λειτουργία των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ 

σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί, πρωταρχικής σημασίας για εμάς, αγαθό κοινωνικό, δημοκρατικό, 

πολιτισμικό, πολιτικό, αδιαπραγμάτευτο, γι' αυτό πρέπει να διαφυλαχτεί. Οφείλουμε να 

αντισταθούμε σε αυτό το καθεστώς πολιτικής και πνευματικής απονεύρωσης της κοινωνίας, 

διότι εκεί οδηγούν τα πράγματα. Η κυριαρχία των ιδιωτικών συμφερόντων με τις σαπουνόπερες, 

τις σαχλαμάρες και τα ωραία γεύματα που δείχνουν κάτι τώρα τελευταία εκπομπές μαγειρικής, 

πανάκριβης μαγειρικής σε άτομα, όμως, που πεινούν. Έχουμε φτάσει στην σχιζοφρένεια, εκεί 

μας οδηγεί η ιδιωτική λογική και το κέρδος. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ στα άλλα, τι 

σκοπιμότητες μπορεί να υπάρχουν, για να κλείσει, να μην υπάρχει καθόλου η φωνή του 

δημόσιου λόγου, στην δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα και... 

να συμπληρώσω ότι εγώ πιστεύω ότι τώρα πρέπει να βγει το ψήφισμα, όχι να το παραπέμψουμε 

σε κάποια επιτροπή που θα βρεθεί από κάποια παράταξη, και τι είμαι εγώ, ο ένας από μια 

παράταξη που θα πω, εδώ πρέπει να ειπωθεί, τώρα. Να ονομαστεί όχι μόνο η εκτέλεση αλλά και 

ο εκτελεστής να κατονομαστεί ποιος είναι. Και επίσης, έκαναν μια πολύ πρακτική και όμορφη, 

νομίζω, πρόταση οι εργαζόμενοι, από τα μεγάφωνα που υπάρχουν... στο κέντρο της πόλης, όπως 

μεταδίδουμε τα χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια και τις παρελάσεις, να μεταδίδεται το 

πρόγραμμα της ΕΡΤ, και αύριο το πρωί να καλούν και τους συμπολίτες μας στις 11.00 η ώρα 

που είναι... η συγκέντρωση στην ΕΡΑ Σερρών. Και φυσικά τις επόμενες μέρες να συνεχίσει να 

μεταδίδεται το ραδιοφωνικό πρόγραμμα από τα μεγάφωνα στην πόλη. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αυτό που έγινε χθες δεν ήταν κάτι ξαφνικό, ούτε πρέπει να ξαφνιάζει 

κανέναν. Το περιμέναμε, το ξέραμε ότι θα γίνει, δεν ξέραμε ακριβώς από πού θα ξεκινήσει, όταν 

ξεκινήσει, από πού θα πάρει τέτοια μεγάλη έκταση, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια μιλάμε 

απολύσεις στο δημόσιο και μάλιστα φτάσαμε να πούμε και για ένα νούμερο 150.000 απολύσεις, 
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με την Τρόικα τελευταία να πιέζει μέχρι το τέλος του μήνα να γίνουν τουλάχιστον οι 2.000. Και 

το ξέραμε, ήταν οργανωμένο από πολύ πιο μπροστά διαπιστώθηκε ότι πολύ πριν βγει στον αέρα 

ήδη είχαν έτοιμο και το καταστατικό, τους μηχανισμούς, τους πομπούς, για να μπορέσουν να 

κατεβάσουν. Εδώ μιλάμε πλέον ότι, αυτό που φωνάζουμε εδώ και χρόνια, ότι με αφορμή την 

κρίση, γιατί δεν είναι η κρίση η αιτία, έτσι όπως θέλουν να λεν αυτοί, και μάλιστα η κρίση 

χρέους, όπως την λένε, αυτός είναι ο καπιταλισμός και εμείς δεν θα κουραστούμε να το λέμε, με 

αφορμή λοιπόν την κρίση, αποφάσισαν να ξεπουλήσουν τα πάντα από την δημόσια περιουσία. 

Και εδώ μιλάμε για ένα αγαθό, και να το πω αγαθό γιατί οι συχνότητες δεν ανήκουν σε κανέναν, 

οι συχνότητες είναι του λαού, και έτσι πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε, οι συχνότητες πρέπει να 

παραμείνουν ανοιχτές και κανένας δεν έχει δικαίωμα να τις κλείσει, πρέπει να το παλέψουμε και 

να το διεκδικήσουμε. Θα σας φέρω ένα άσχετο παράδειγμα, που θα καταλάβετε πόσο σημαντικό 

είναι αυτό που έγινε στη δημόσια τηλεόραση. Προχθές έγινε η άσκηση του σχεδίου 

«Ξενοκράτης», ένας όμως δεν αναρωτήθηκε ότι, αν κάποια στιγμή η πόλη μας, η χώρα μας, 

βρεθεί σε τέτοια ανάγκη, με ξεπουλημένο τον δημόσιο τομέα, ποιος θα είναι αυτός που θα 

αντιδράσει σε τέτοια έκτακτη ανάγκη, αν όχι οι υπάλληλοι αυτοί που δουλεύουν εκεί; Ποιος θα 

βγάλει ανακοινωθέν για οτιδήποτε, αν δεν έχουν ένα δημόσιο μέσο, σε μια τέτοια έκτακτη 

ανάγκη; Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πρέπει να κρατηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας, ειδικά σε... 

τέτοιους καίριους τομείς, που αύριο μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τον λαό. Μπορεί 

τώρα να μην το αντιλαμβάνεται έτσι ο λαός, αλλά αύριο μπορεί να το βρούμε μπροστά μας, και 

να πούμε, τι κάναμε, που δεν αντιδράσαμε ακόμα περισσότερο, για να σταματήσουμε όλα αυτά. 

Εμείς νομίζουμε και λέμε ότι αυτό που γίνεται έχει και, αυτό το έγκλημα που γίνεται, έχει 

κάποιον που το τελεί, και έχει ονοματεπώνυμο, και μας κάνει τρομερή εντύπωση που 

πραγματικά όλοι εδώ μέσα, ενώ στηρίζετε συγκεκριμένες πολιτικές, αυτές τις πολιτικές που 

κάνουν αυτά τα εγκλήματα, ανετότατα και με μεγάλη ευκολία θα υπογράψετε ένα ψήφισμα, ότι 

είμαστε κατά αυτών, όμως οι πράξεις σας γενικότερα, όλον αυτόν τον καιρό, δεν δείχνει αυτό. 

Δείχνει στήριζμα σε αυτές τις πολιτικές, που οδηγούν πραγματικά στο ξεπούλημα του δημόσιου 

τομέα, από υπηρεσίες του Δήμου, μέχρι το δημόσιο αγαθό, όπως είναι η ΕΡΤ. Να λοιπόν γιατί 

αντιδρούμε και δεν θέλουμε να είμαστε και οι παραταξιακοί στην διαπαραταξιακή, γιατί εμείς 

θέλουμε να τονίσουμε ποιοι φταίνε, και θεωρούμε το ότι εσείς έχετε μερίδιο ευθύνης, με τις 

πολιτικές που στηρίζετε, ότι έχετε φτάσει τη χώρα σε αυτό το σημείο. Μην το κρύβετε με 

όμορφα λόγια ή με πόνο που σας έπιασε τώρα για τη δημόσια τηλεόραση. Η αντίδραση έπρεπε 

να είναι πολύ πιο μπροστά, και την απάντηση θα την δώσει ο λαός με όλο το μαζικό κίνημα, οι 

εργαζόμενοι, όλοι αυτοί που κινδυνεύουν, όλοι αυτοί που έχουν ήδη βρεθεί στον δρόμο και στην 

ανεργία, και αυτοί που θα είναι αύριο στην ανεργία, γιατί ξέρετε, η πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου, αυτό το έκτρωμα, που μπορείς να πας στην Βουλή, αποφασίζει να κλείσει όχι 

μόνο την ΕΡΤ αλλά και άλλους δημόσιους οργανισμούς, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. 

Πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα και να μην αρκεστούμε μόνο σε ένα απλό ψήφισμα και σε ένα 

χαρτί. Πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα και να το δείξουμε έμπρακτα και σε άλλα ζητήματα που 

έρχονται σε αυτό το Συμβούλιο, και μέσα σε αυτό το Συμβούλιο υπάρχουν και άλλα, έχουμε 

παρακάτω θέμα για το παραπεμπτήριο των... μην νομίζετε ότι όλα δεν έχουν σχέση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας μην αλλάξουμε θέμα, σας παρακαλώ, κα. Σαραντίδου... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν αλλάζουμε θέση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αλλά εδώ πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι θέση, θέμα να μην αλλάξουμε... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί αυτό, εκεί καταλήγουμε, και βλέπετε τα 

αποτελέσματα που έχουν αυτές οι πολιτικές. Οι ευθύνες είναι όλων μας, δεν θα δεχθούμε να 

είμαστε με την παραταξιακή, θα βγάλουμε το δικό μας ψήφισμα, θα κάνουμε τους δικούς μας 

αγώνες, έτσι όπως ξέρουμε 90 χρόνια τους κάνουμε, πάντα μπροστά για την υπεράσπιση όλης 

της δημόσιας περιουσίας και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά τις ευθύνες που έχετε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν έχουμε καμία μα καμία αντίρρηση το ψήφισμα να βγει τώρα, κανένα 

πρόβλημα. Με την αίσθηση, ότι υπάρχει πολύ σοβαρότατο θέμα και ασφαλώς δεν πρέπει να 

γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κανέναν, με αυτήν την αίσθηση ο Πρόεδρος είπε να γίνει 

μια επιτροπή για να βγει ένα όσο γίνεται καλύτερο ψήφισμα, με την παρουσία και των 

εργαζομένων. Αν θέλετε τώρα, κανένα πρόβλημα. Αυτό το κείμενο που μας κατέθεσαν, αυτό το 

κείμενο, αν θέλετε αυτό να στείλουμε, να το συζητήσουμε και να το στείλουμε, να γίνει τώρα 

αυτό ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση θέλετε να κάνετε, έτσι, μπορείτε τώρα να την κάνετε, 

αλλά πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου, ομόφωνο αυτό που θα βγει, διότι δεν βλέπω να 

υπάρχουν διαφορές... ο καθένας κατέθεσε την άποψή του, όπως και εμείς καταθέσαμε μια 

διαχρονική άποψη, δεν είναι μια άποψη την οποία καταθέτουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό που λέτε, το 

ανάστημα και τα λοιπά, είναι κάτι το αόριστο, συγκεκριμένα πράγματα πείτε, ασφαλώς και τα 

μεγάφωνα θα μεταδίδουν το πρόγραμμα του κρατικού ραδιοφώνου, αλλά όποιος έχει να πει κάτι 

συγκεκριμένο, όχι να ορθώσετε αναστήματα και τα λοιπά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συγκεκριμένες προτάσεις για να τις υλοποιήσουμε... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι με μπροστάρηδες τους 

εργαζόμενους, έτσι, μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το κοινό ψήφισμα. Εδώ δεν χωράει το 

μυαλό μου, δηλαδή, να υπάρχει... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, διαδικασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, μισό λεπτάκι... 

Δ.Σ. : Διαδικασία, Πρόεδρε, δεν τέλειωσαν οι τοποθετήσεις και εσείς αναλύετε τοποθετήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι... 

Δ.Σ. : Ζήτησα τον λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα τον έχετε τον λόγο, μισό λεπτό, διευκρινήσεις κάνουμε, παρακαλώ πολύ. 

Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα θέμα αυτό, το οποίο πρέπει να μας ενώνει. Μια γροθιά όλοι μαζί, 

έτσι, δεν νομίζω ότι πρέπει εδώ να διαχωρίσουμε θέσεις κομματικές και μη. Μην ξεχνάτε ότι δεν 

είμαστε κομματικά όργανα, είμαστε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, εκπροσωπούμε τον Σερραϊκό 

λαό, εκπροσωπούμε εργαζομένους, δεν εκπροσωπούμε κόμματα εδώ μέσα, κύριες και κύριοι 

συνάδελφοι, δεν είναι κομματική η τοποθέτηση, και δεν πρέπει να ξεχωρίσουμε τις θέσεις μας 

σε ένα τέτοιο, τόσο μεγάλο και καυτό θέμα που ταλανίζει σήμερα την κοινωνία, έτσι; 

Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, κύριε... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, κάτι μπορώ να πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, Κώστα. Σε συνέχεια της πρότασης του Δημάρχου, επειδή νομίζω σήμερα 

πρέπει να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, προτείνουμε, αφού τελειώσει η διαδικασία των 

τοποθετήσεων, να αποσυρθεί δίπλα η επιτροπή με την εκπρόσωπο των εργαζομένων, να 

συνταχτεί το ψήφισμα και πριν φύγουν οι εργαζόμενοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να αναγνωσθεί, βεβαίως... 

Δ.Σ. : Γιατί αλλιώς θα πάμε πίσω... Και αύριο στην συγκέντρωση να αναγνωσθεί, βεβαίως... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Τι θέλω να προσθέσω.  Αν αυτό το κείμενο που μας έφεραν οι εργαζόμενοι, αν εμμένουν 

σε αυτό το κείμενο και δεν έχουν να προσθέσουν κάτι άλλο ή αν θέλουν τώρα να προσθέσουν 

κάτι, μπορούμε να το προσθέσουμε, να το διαβάσουμε, και να περάσει, δεν νομίζω ότι θα 

υπάρξει διαφωνία... 

Δ.Σ. : Να προσθέσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, για να μην κάνουμε διάλογο, νομίζω ότι μπορούν, ένα μέλος, οι δύο 

παρατάξεις οι οποίες είναι μονομελείς, μπορούν να πάνε, δέκα λεπτά, μισή ώρα, όσο χρειαστεί 

σε χρόνο, ας πούμε, για να γίνει το ψήφισμα, να διαβαστεί το ψήφισμα εδώ μέσα, και φυσικά 
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και αύριο, αλλά ας ολοκληρώσουμε την διαδικασία των τοποθετήσεων. Παρακαλώ, κ. 

Χασαπίδη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, χθες βράδυ αισθάνθηκα 

ντροπή, αισθάνθηκα ντροπή την στιγμή που παρακολουθούσα την κρατική τηλεόραση, να 

πέφτει το σήμα. Η δική μου η γενιά που έζησε την δικτατορία και την αισθάνθηκαν κάποιοι από 

εμάς στο πετσί τους, λέω, μετά την κατάργηση του σήματος μήπως θα βγουν και τα εμβατήρια; 

Μου θύμισε δικτατορία και ήταν άκρως αντιδημοκρατική, φασιστική θα έλεγα, η απόφαση με 

την οποία η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να κλείσει την κρατική τηλεόραση, την κρατική 

ραδιοφωνία. Και είναι φασιστική και ο τρόπος με τον οποίον προσπαθεί να δικαιολογήσει, θέλει 

να φορτώσει στους εργαζόμενους της κρατικής ραδιοφωνίας, της κρατικής τηλεόρασης, όλα τα 

δεινά, και μιλάει για εξυγίανση. Εξυγίανση από ποιους και για ποιους; Από αυτούς που φόρτωνε 

κάθε χρόνο που κυβερνούσε, με 25-30 ειδικούς συμβούλους των πενήντα και εξήντα χιλιάδων 

ευρώ μισθών ή θα εξυγιάνει μειώνοντας τον μισθό των οκτακοσίων ευρώ των εργαζομένων, 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Γιατί κάποιοι είπαν εδώ ότι 

είναι απαραίτητη η εξυγίανση, από πού έχουν τα στοιχεία ότι γίνεται κάτι κακό; Εγώ δεν έχω 

κάποιο στοιχείο. Μίλησε κάποια συνάδελφος για τον ξαφνικό θάνατο της ΕΡΤ, εγώ είπα, λέω 

ότι δεν ήταν ξαφνικός ο θάνατος, ήταν ξαφνική η δολοφονία. Εκ προ μελέτης ήταν κιόλας, και 

προσπαθούν να χρεώσουν στους εργαζόμενους. Κάθε φορά που κοινωνική ομάδα αντιστέκεται 

στις επιθυμίες της κυβέρνησης που υλοποιεί κατά γράμμα  τις εντολές της Τρόικα, την 

ονομάζουν συντεχνία. Συντεχνία οι καθηγητές που διεκδίκησαν, συντεχνία οι αγρότες που 

διεκδίκησαν, συντεχνία οι γιατροί που διεκδίκησαν. Οι τραπεζίτες τι είναι, αυτοί είναι η 

κοινωνία; Όλα αυτά δηλαδή που στερούνται οι εργαζόμενοι για να σώσουν τους τραπεζίτες, 

αυτοί είναι κοινωνία, και όλες οι άλλες οι κοινωνικές ομάδες που αντιδρούν είναι συντεχνίες; 

Λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί ανήκω και σε ένα κόμμα που στηρίζει αυτήν την κυβέρνηση. Και ο 

κύριος... με ρώτησε, γιατί δεν ήρθες της Κυριακή να ψηφίσεις; Του λέω ντρέπομαι, ντρέπομαι 

που 40 χρόνια αγωνίστηκα για αυτό το κόμμα, γιατί κάποιοι το κατάντησαν έτσι. Η ουσία της 

απόφασης της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη, δεν θέλει να εξυγιάνει την ΕΡΤ. Θέλει, εκτός 

του ότι ήθελε να αλλάξει την ατζέντα... μετά το φιάσκο του αντιρατσιστικού νόμου, ήθελε να 

αλλάξει την ατζέντα, και η ουσία είναι όμως ότι θέλει την ενημέρωση του Ελληνικού λαού να τη 

δώσει στους διαπλεκόμενους νταβατζήδες της ενημέρωσης. Αυτή είναι η ουσία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Χασαπίδη... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Που από το πρωί ως το βράδυ την λιβανίζουν. Ευχαριστώ, αυτά είχα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θα παρακαλούσα, αν συμφωνεί το Σώμα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Να κάνουμε... δευτερολογία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, βεβαίως. Θέλετε να δευτερολογήσετε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί σε ότι... το Σώμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Η πρότασή μας, και από... και από τους εργαζομένους, για διαπαραταξιακή 

επιτροπή... εκπορεύεται από το εξής, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα για να κάνουμε ένα 

κείμενο σωστό, που να μπορεί να πάει, σας είπα, στη Βουλή, στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό. 

Αυτό δεν είναι ένα απλό συνδικαλιστικό αίτημα, όπως άλλες φορές έχουμε κάνει κάποια 

ψηφίσματα, είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό... γι' αυτό και επιμένω. Βεβαίως, συμφωνώ και 

με μια... αλλά δεν μπορεί να γίνει στο πόδι, αυτήν τη στιγμή. Νομίζω θα συμφωνήσουν και οι 

εργαζόμενοι στην ΕΡΤ μαζί μου. Βεβαίως, με βασικό κείμενο το δικό τους, το συζητάμε.  Το 

δεύτερο που θέλω να πω, και από το αρχικό... που είπα, αυτός ήταν και ο βασικός... εχθές. Ο 

βασικός... γι' αυτό το είπα, ότι κανείς δεν πρέπει... Άρα λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να το 

δούμε με πολλή-πολλή σοβαρότητα, δεν ξέρω αυτό που πρότεινε ο κ. Φωτιάδης, αν μπορεί να 

γίνει, γιατί το κείμενο και αιχμηρό πρέπει να είναι αλλά και πρέπει να αντηχεί την άποψη όλου 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι για ένα απλό συνδικαλιστικό αίτημα... 



 

 14 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, βγαίνουμε από την διαδικασία. Δεν γίνεται, είμαστε εκτός 

διαδικασίας, να σας δώσω τον λόγο, σας παρακαλώ, σεβαστείτε το... Σας παρακαλώ, σεβαστείτε 

το... Παραβαίνουμε την διαδικασία, τι να κάνουμε; Σεβαστείτε το. Λοιπόν, υπάρχουν δυο 

προτάσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, και εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εσείς δευτερολογία; Παρακαλώ, ξεκινώ από εσένα... Εσείς, κ. Φωτιάδη; 

Θέλετε να δευτερολογήσετε; Όχι; Ο κ. Μπόικος και η κα. Σαραντίδου, και κλείνουμε εδώ. 

Δ.Σ. : Μόνο για την πρόταση ήθελα να πω την άποψή μου. 

Δ.Σ. : Κύριε Μπόικε, έχετε τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, έχετε τον λόγο. Ανοίξτε το μικρόφωνο για δευτερολογία... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, το να βρεθούν από κάθε παράταξη ένας για να κάνουν το 

κείμενο, αυτό είναι το διαδικαστικό μέρος. Το ζήτημα είναι ότι εδώ εμείς, ως Δημοτικό 

Συμβούλιο, πρέπει να αποφασίσουμε κάποια πράγματα που είναι κεντρικά, δηλαδή να δώσουμε 

τίτλο, τι θα περιγράφει μέσα το ψήφισμα. Η επιτροπή μετά... να το διαμορφώσει εκφραστικά, 

δηλαδή, αν δεν πούμε ότι αυτό δεν είναι ατυχής πράξη ή δεν είναι ένας άκομψος τρόπος απλώς, 

αλλά εφαρμογή της πολιτικής αυτής της Τρόικα, αν δεν πούμε ότι στην ουσία επιβάλλει, δια 

πυρός και σιδήρου, σιωπητήριο η κυβέρνηση. Εάν δεν πούμε ότι αυτό είναι σχέδιο που 

προχωράει και από εκεί και πέρα, οποιοσδήποτε αντιδράσει, θα τον θεωρούν απέναντι ότι είναι 

συντεχνία και τα λοιπά, αυτά πρέπει να τα ξέρουμε από τώρα, δηλαδή αυτοί που θα πάνε. Όχι 

εκείνη την ώρα μεταξύ μας, δεν έχει νόημα αλλιώς. Λοιπόν, επειδή εγώ διαβλέπω, παρόλα αυτά 

διαβλέπω ότι ενδεχομένως το ζήτημα πηγαίνει να μην βγει τίποτα, προτείνω να δεχθούμε το 

ψήφισμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί είστε μάρτυς κακών ειδήσεων, κ. Μπόικε; 

Δ.Σ. : Έκανε πρόταση...   

ΜΠΟΪΚΟΣ : Σύμφωνα με το δικό μου, κ. Πρόεδρε, σύμφωνα με την δικιά μου την εκτίμηση, η 

οποία μπορεί να στηρίζεται σε επί μέρους, σε μερικά κριτήρια. Εγώ προτείνω αυτή τη στιγμή να 

γίνει αποδεκτό το αίτημα αυτό, έτσι, και από εκεί και πέρα και η πρόταση να μεταδίδεται το 

πρόγραμμα των εργαζομένων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι το αποδέχθηκε απευθείας ο Δήμαρχος... Κυρία Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Καταρχήν μην το παρουσιάζετε ότι διαφωνούμε. Άμα το δείτε και θεσμικά, 

συμφωνούμε όλοι ότι δεν θέλουμε να κλείσει κανένας η ΕΡΤ, αυτό εννοείται, δεν υπάρχει 

διαφωνία σε αυτό, νομίζω. Υπάρχει κάποιος εδώ που είπε... να κλείσει η ΕΡΤ; Αν υπάρχει, 

μπορεί να το δηλώσει. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, όμως ήμουν πολύ ξεκάθαρη στην τοποθέτησή 

μου. Εδώ έχουν κάποιοι ευθύνες και εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα στην δικιά σας 

αστική δημοκρατία, που τόσο πολύ έχετε σαν σημαία τους θεσμούς της, πρέπει να φέρετε 

αυτούς που ευθύνονται για αυτήν την κατάσταση απέναντι από τις ευθύνες τους. Δεν μπορούμε 

δηλαδή να κάνουμε επιδερμικά ένα ψήφισμα, δεν φταίει κανείς, φταίει κάποια ανώτερη δύναμη 

που κλείνει την καλή ΕΡΤ και να κλείσει αύριο... και όλο το δημόσιο. Είναι αυτές οι πολιτικές, 

είναι συγκεκριμένοι, είναι συγκεκριμένα κόμματα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Τρόικα, 

που γίνονται όλα αυτά. Θα τα τονίσουμε όλα αυτά με το ψήφισμα ή θα κάνουμε ένα επιδερμικό 

ψήφισμα, είστε κακοί που κλείνετε την καλή ΕΡΤ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνείτε; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αυτό, αυτό λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με αυτό το οποίο... οι εργαζόμενοι, για να μην πλατειάζουμε, κα. Σαραντίδου, 

και πάμε αλλού... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι, γιατί το παρουσιάζετε ότι δεν θα είναι ομόφωνη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλουμε να είναι ομόφωνη... 
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ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θα συμφωνήσουμε με το ψήφισμα, να φέρουμε προ των ευθυνών, όλοι αυτοί 

που φέρανε στην κατάσταση αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή, και μέσα σε αυτό είναι οι 2.500 

απολυμένοι της ΕΡΤ; Και το κλείσιμο της ΕΡΤ, η μαύρη οθόνη μέσα στη δημόσια συχνότητα; 

Θα το κάνουμε έτσι; Αλλιώς θα το βάλουμε σε μια πρόταση, ότι συμπαραστεκόμαστε στον 

δίκαιο αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι, και τον δημόσιο χαρακτήρα, όχι στις απολύσεις, και 

να το βάλουμε έτσι ξερά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, αποδεκτό... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να το βάλουμε έτσι ξερά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Παρόλα αυτά όμως, δεν είναι σωστό γιατί θα έπρεπε ένα τέτοιο ψήφισμα του 

Δημοτικού Συμβουλίου, να δείχνει και να χτυπά, ποιοι ευθύνονται για αυτό. Εγώ επιμένω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κ. Χασαπίδη, δευτερολογία; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ήθελα να τονίσω ότι... και εγώ επικέντρωσα την τοποθέτησή μου στο ζήτημα 

της δημοκρατίας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ... Ησυχία, συνάδελφοι. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Πρόεδρε, εγώ επικέντρωσα την τοποθέτησή μου και στο ζήτημα της 

Δημοκρατίας. Έχω την εντύπωση ότι το ψήφισμα που ζητούν οι εργαζόμενοι κινείται 

περισσότερο συντεχνιακά, για τα δικά τους ζητήματα, όχι ότι είναι δευτερεύοντα, αλλά δεν 

είναι, το κυριότερο ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο πάρθηκε αυτή η απόφαση και οι στόχοι 

της κυβέρνησης. Πρέπει να μπει το πλαίσιο, όπως είπε και η κα. Σαραντίδου και ο κ. Μπόικος. 

Αν είναι το πλαίσιο αυτό που λένε οι εργαζόμενοι, εγώ δεν το ψηφίζω έτσι. Δεν το ψηφίζω. 

Πρέπει να πούμε, να προσδιορίσουμε τα αίτια αυτής της απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κλείσουμε το θέμα, είπα και 

προηγουμένως ότι με κεντρικό άξονα τους εργαζόμενους, με τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν 

χθες, να μην πλατειάσουμε σε ιδιαιτερότητες και διαχωριστικά. Να βγει ενιαίο ψήφισμα, πάντα 

με πρωτοστάτες τους εργαζομένους, διότι αυτοί είναι οι πρώτοι που πλήττονται, αλλά και η 

δημόσια τηλεόραση, η δημόσια κρατική τηλεόραση και ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα πρέπει να 

συμφωνήσουμε τελικά. Θα παρακαλούσα την εκπρόσωπο των εργαζομένων, παρακαλώ την κα. 

Καβουρίδου, τι προτείνετε και εσείς; Τι θέλετε να συμπεριλάβουμε σε αυτό το ψήφισμα; Σας 

παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΑΣ : Το ψήφισμα, με αυτό το υπόδειγμα... 

ψηφίσματος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΑΣ : Ακούγομαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούγεσαι... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΑΣ : Στο υπόδειγμα ψηφίσματος προσπαθήσαμε να 

σας δώσουμε το πλαίσιο της κατάστασης. Δεν είναι δική μας άποψη να έχει το κείμενο πολιτική 

χροιά, γιατί θυμάμαι και ένα προηγούμενο ψήφισμα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, που σας έφερε 

ένα άλλο Σωματείο, και αν δεν κάνω λάθος ήταν από το Γενικό Νοσοκομείο, ήταν οι γιατροί, 

μαλώνατε 2 ώρες μεταξύ σας, αν θα έχει την άλφα πολιτική χροιά ή την βήτα. Το αν θα έχει 

πολιτική χροιά είναι δικό σας θέμα, εμείς προσδιορίσαμε ως εργαζόμενοι το πλαίσιο. Σαφέστατα 

είναι θέμα δημοκρατίας, πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο, να μην έχει σήμα η δημόσια 

ραδιοτηλεόραση, αλλά εμείς ζητάμε τη δική σας στήριξη, την έμπρακτη, με τη δική σας 

συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, όχι μόνο την παρουσία, με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, 

και με όποιες κινήσεις μπορείτε να κάνετε εσείς για να παραμείνει το δημόσιο ραδιόφωνο 

ανοιχτό, γιατί είναι η δική σας φωνή, και η δική μας φωνή που ανήκει στην τοπική... Τώρα, στο 

πολιτικό στίγμα, νομίζω, δεν μπορεί... όλοι οι συνάδελφοι... Εσείς έχετε πολιτική άποψη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, νομίζω είναι κατανοητό. Συμφωνούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

στο ψήφισμα, αυτό το οποίο μας κατέθεσαν οι εργαζόμενοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 



 

 16 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και όποιος θέλει ξεχωριστά, τέλος πάντων, ας κάνει ό,τι άλλο υπόμνημα, να 

στείλει όπου αυτός νομίζει. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε άπαντες. Ομόφωνα το 

Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξει αυτό το οποίο μας ζητούν οι εργαζόμενοι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, λοιπόν; Ομόφωνα ναι, αν υπάρχει διαφωνία, ας σηκώσει κάποιος 

το χέρι, να μην μπαίνουμε... Ναι ή όχι; 

Δ.Σ. : Όχι, κ. Πρόεδρε, συμφωνώ με την άποψη του κ. Χασαπίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι εσείς. Ο άλλος... Ωραία, ξεχωρίζουν τη θέση τους οι συνάδελφοι, τι να 

κάνουμε; Παρακαλώ, κα. Σαραντίδου. Λοιπόν μπαίνει το θέμα σε ψηφοφορία, για να 

τελειώσουμε... Ως έχει το κείμενο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι ο κ. Χασαπίδης, ναι, ναι, ναι, 

όχι ο κ. Νιζάμης, ναι ο κ. Στεργίου... 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Μοσχολιός, ναι, ναι... 

Δ.Σ. : Στηρίζουμε το ψήφισμα των εργαζομένων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ο κ. Μηλίδης ναι, ο κύριος... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με το ψήφισμα των εργαζομένων, πλην μιας 

φράσεως που υπάρχει εκεί, η οποία, λίγο να τη διαβάσω... αν απαλείφουμε την φράση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα όχι... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Φέρνοντας στην... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα όχι, κ. Κατιρτζόγλου... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Έχω το δικαίωμα να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι... Δεν έχετε δικαιώματα τέτοια που νομίζετε... Σας παρακαλώ πολύ... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λέει εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν απαλείφετε τίποτα, γιατί μπαίνετε στην διαδικασία αυτή; Δεν απαλείφετε 

τίποτα... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Εγώ λέω λοιπόν, για να το καταλάβουν και να το ακούσουν όλοι, ότι 

συμφωνώ με το ψήφισμα, πλην της φράσεως που λέει, φέρνουνε στην μνήμη του Ελληνικού 

λαού τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του. Εντάξει; Αυτό το πράγμα αν το θεωρείτε 

πραγματικότητα, πρόβλημα δικό σας, πρόβλημα πραγματικά... 

Δ.Σ. : Ήσουν πολύ μικρός... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Δεν διακόπτουμε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. 

Κυρία Σαραντίδου, ναι ή όχι; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι, ναι αλλά... Συγγνώμη, έχω το δικαίωμα να... Ναι αλλά ζητάμε μαζί με 

αυτό το ψήφισμα, να σταλθεί και ένα ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης που θα περιλαμβάνει 

όλα τα αιτήματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η Λαϊκή Συσπείρωση μπορεί να στείλει ως παράταξη διαφορετικό... 

Δ.Σ. : ...Η Λαϊκή Συσπείρωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ, νομίζω το ξεκαθάρισα, κύριε... Κύριε Αναστασιάδη... 

Παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη, ναι... Ναι... Ναι... Ναι... Ο κ. Μπόικος; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, ναι, αν είναι δυνατόν με την προσθήκη, το είπε και η κα. Σαραντίδου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως έχει το κείμενο... 

Δ.Σ. : Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως έχει το κείμενο... Ο κ. Αγοραστός... Ναι... Ναι... Ναι... Ναι... 

Δ.Σ. : Ως έχει το κείμενο... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ως έχει το κείμενο. Ναι και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους 

εργαζόμενους στην ΕΡΑ, στα κρατικά κανάλια και στα ραδιοφωνικά. Εύχομαι ολόψυχα, 

ομόφωνα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο εύχεται καλούς αγώνες και επικύρωση σε αυτούς τους 

αγώνες που έχετε επιλέξει. Εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 7, του 3852/2010, και σύμφωνα με το άρθρο 4, 

παράγραφος 2 του Κανονισμού. Το πρώτο θέμα... και φυσικά θα μπει σε ψηφοφορία... Το πρώτο 

θέμα αφορά τα εγκαίνια του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας 

του Δήμου Σερρών, με εισηγήτρια την κα. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα. Έχει το κατεπείγον 

του χαρακτήρα για τις δαπάνες ύψους περίπου 1.200€, οι οποίες θα πρέπει να ανακοινωθούν στο 

διαδίκτυο, να γίνουν κάποιες προσφορές, και επειδή δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε για ένα 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να είμαστε συνεπείς με αυτές τις προσφορές που πρέπει να 

έχουμε για τα διάφορα μικροαντικείμενα. Παρακαλώ να περάσει το θέμα προς συζήτηση, από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Το δεύτερο θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα του έργου «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως 

και Καπετάν Μητρούση και της Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής εδώ είναι ο Αντιδήμαρχος Έργων, ο κ. Μυστακίδης. Προκειμένου να συζητηθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα αυτό, έπρεπε ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας, αυτό δηλαδή που θα 

κριθούμε να ψηφίσουμε, να εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΕΚΑ. Η έγκρισή του, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε σήμερα το μεσημέρι περίπου στις 12.30 η ώρα, το έργο θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 22 Ιουνίου, ακούστε λοιπόν. Οποιαδήποτε καθυστέρηση 

σημαίνει πρόστιμα στον Δήμο Σερρών, και γιατί άργησε, επειδή ψάξαμε λίγο την υπόθεση, γιατί 

άργησε το ΥΠΕΚΑ, αυτό το τμήμα, να στείλει την έγκρισή του; Δεν ξέρω, όπως πιθανόν 

κάποιοι να έχετε ακούσει, μια τρομοκρατική ενέργεια στα γραφεία του ΥΠΕΚΑ... Όχι, του 

ΥΠΕΚΑ, κ. Δήμαρχε... ναι, με γκαζάκια. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο καθυστέρησε η 

έγκριση από το ΥΠΕΚΑ, και ήρθε στις 12.00 το μεσημέρι σήμερα. Οπότε μπήκε το θέμα, 

πιθανόν να σας ήρθε... στους επικεφαλής τουλάχιστον, και ζητώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

να συζητηθούν τα θέματα αυτά, ως κατεπείγοντα. Συμφωνεί το Σώμα; 

Δ.Σ. : Ναι, συμφωνεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. Λοιπόν... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ένα λεπτό, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν ψηφίζω ανακεφαλαιωτικό πίνακα χωρίς να τον δω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει, σεβαστό. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν ψηφίζω εάν δεν δω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.415 /2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για τα εγκαίνια του Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών, και ψήφιση 

απαιτούμενης πίστωσης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, όπως ανέφερα, τα εγκαίνια του Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών, εισηγήτρια είναι η 
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κα. Αγιαννίδου Σταυρούλα. Παρακαλώ, κα. Αγιαννίδου, αν θέλετε με δύο λόγια, ενημερώστε το 

Σώμα. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Πρόκειται για τις δαπάνες που χρειάζονται για τα εγκαίνια του Κέντρου που 

σκοπεύουμε, πρώτα ο Θεός, να γίνει στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Έχουμε εξασφαλίσει 

την πίστωση, την ψήφιση για την διάθεσή της από την 103/2013, που είναι απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, προβλέπονται από το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να 

ρωτήσετε ή να... τις δαπάνες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ κύριε... Άλλος, ερώτηση; Μόνο ο κ. Νιζάμης. Παρακαλώ. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες 300€ - 

επίσκεψη Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Υπουργού. Ποιος Υπουργός θα έρθει; 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Εσωτερικών. 

Δ.Σ. : Υφυπουργός. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι, υφυπουργός. Μετά από πρόσκληση... 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και τα προγράμματα αυτά που έχουμε, είναι 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι, και έγινε κάποια πρόσκληση του Υφυπουργού Εσωτερικών για να... 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Μου εξέφρασε... η κα. Βάσω Κόλλια μου εξέφρασε την επιθυμία να 

επισκεφθεί τις Σέρρες, η Γενική Γραμματέας Ισότητας, μαζί με τον Υπουργό, τον κ. Στυλιανίδη. 

Τώρα, αν αυτό αλλάξει, θα σας ενημερώσω. Αυτήν την... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Αυτήν την δαπάνη δεν την ψηφίζω εγώ, όλα τα άλλα τα ψηφίζω. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Να πω κάτι, όσον αφορά την δαπάνη, τα έξοδα τα πληρώνει η Γενική 

Γραμματεία Ισότητας. Μόνο εάν προκύψει ένα γεύμα το μεσημέρι, όλα τα υπόλοιπα, η διαμονή 

τους και λοιπά, καλύπτονται από την Γενική Γραμματεία, όχι από εμάς. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο, δύο λέξεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Μήπως γνωρίζει η κα. Αγιαννίδου, τα εκτός έδρας του Υπουργού και του 

Υφυπουργού, ποιος τα πληρώνει; Ευχαριστώ. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Αυτήν την δαπάνη δεν μπορώ να σας τη δώσω εγώ, μπορείτε να ρωτήσετε τον 

Υπουργό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φυσικά το Υπουργείο, ποιος θα... 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Αλλά νομίζω... Νομίζω ότι είναι άκομψο, από την στιγμή που έχουν την 

διάθεση να επισκεφθούν τις Σέρρες, να μην τους προσφέρουμε ούτε ένα ποτήρι νερό. Δική μου 

ταπεινή άποψη, ως Σερραία πολίτης. Αυτό για τον οποιονδήποτε που επισκέπτεται την πόλη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Θα απομονωθούμε τότε, να μην... 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Να κάνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα, κυρίες και κύριοι... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο κ. Νιζάμης; 

...Όχι 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι, εκτός από την δαπάνη την συγκεκριμένη, 300€.  Τα άλλα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, κ. Αναστασιάδη; Ναι, ναι, ναι, ο κ. Δήμου; Ο κύριος... ναι, ναι, ναι 

και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 416/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση του Α' Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «Περιβαλλοντική 

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως και Καπετάν Μητρούση και της 

Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών» 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, όπως ανέφερα αφορά την έγκριση 

του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 

Δήμων Σκουτάρεως και Καπετάν Μητρούση και της Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς του 

Δήμου Σερρών». Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; Νομίζω, εκτός από το... Εάν θέλετε... 

Δ.Σ. : Μια μικρή τοποθέτηση... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να εξηγήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις υπάρχουν; 

Δ.Σ. : Μια φορά έγινε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Μυστακίδη, κάντε την εισήγηση για να ξεκαθαρίσουμε τα 

πράγματα. 

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

ανακεφαλαιωτικός πίνακας αυτού του έργου, αναφέρω και αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης, 

αφορά την ογκομέτρηση των σκουπιδιών που μεταφέρθηκαν από τους ΧΑΔΑ. Δηλαδή είχε γίνει 

αρχικά μια προμέτρηση των σκουπιδιών αλλά είναι αδύνατον, όπως γνωρίζετε, σε εκτεταμένες 

επιφάνειες, μέσα στο ποτάμι που ήταν εκεί, στον Προβατά, στην Βροντού, εκεί στο ρέμα, είναι 

αδύνατον να κάνεις μια σωστή ογκομέτρηση, διότι υπολογίζουν ένα μέσο βάθος ένα μέτρο και 

στην συνέχεια... Ναι είναι αδύνατον να γίνει σωστή ογκομέτρηση, γι' αυτό προέκυψε ο 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας. Τα υπόλοιπα, κ. Πρόεδρε, τα είπατε εσείς, τους λόγους, μας τα 

καλύψατε πλήρως. Άμα θέλετε, να τους επαναλάβω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, τοποθετήσεις, εφόσον δεν υπάρχουν ερωτήσεις. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Τοποθέτηση... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ερώτηση, αν θέλετε, μπορώ να τα κάνω μαζί. Ερώτηση, κύριε... ποιο είναι αυτό 

το οποίο μας πιέζει, για να περάσει με τον τρόπο που περνάει το θέμα; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το ανέφερα προηγουμένως, κ. Φωτιάδη... Το έργο πρέπει να περατωθεί μέχρι 

22 Ιουνίου... της σύμβασης, μέχρι τότε είναι η σύμβαση, και οποιαδήποτε καθυστέρηση, εκτός 

από πρόστιμα, εκφέρει μάλλον πρόστιμα η οποιαδήποτε καθυστέρηση, και δεχόμαστε και 

πολλές πιέσεις από το ΥΠΕΚΑ για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τι εννοείτε, να αποπληρωθεί εννοείτε; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι να αποπληρωθεί... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ούτως ή άλλως, εφόσον είναι ανακεφαλαιωτικός, ολοκληρώθηκε, δεν 

ολοκληρώθηκε το έργο; Ποιος μας εμποδίζει δηλαδή για να ολοκληρωθεί το έργο; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να γίνει οριστική παραλαβή. Το να γίνει οριστική παραλαβή. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τώρα κατάλαβα. Πρέπει να γίνει οριστική παραλαβή του έργου; Πρέπει να 

αποπληρωθεί το έργο μέχρι 22 Ιουνίου; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το θέμα είναι ουσιαστικό, δηλαδή κάποια στιγμή, πρέπει να γνωρίζει το 

Υπουργείο ότι έχουν κλείσει όλοι οι ΧΑΔΑ, ότι έχουν αποκατασταθεί... Γι' αυτό δεχόμαστε 

πιέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Αναστασιάδη, το μικρόφωνό σας αν θέλετε να ανοίξετε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Αντιδήμαρχε... εσείς προσωπικά... 

Δ.Σ. : Κύριε Αντώνη, λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε... 

Δ.Σ. : Δεν ακούγεσαι. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Λέω αν εσείς προσωπικά είστε... του έργου. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Αναστασιάδη, έχω πάει σε όλα τα έργα, επέβλεψα στον βαθμό που θα 

μπορούσα, δεν είμαι ούτε ο επιβλέπων, ούτε ο επιστάτης. Τα είδα τα έργα και ήμουν παρών και 

στο ΧΑΔΑ του Κωνσταντινάτου και στο Μητρούση και στη Βροντού... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Αλλά θα μπορούσε με τα φορτηγά, τις φορτωτικές, δεν είναι περίπου ο 

όγκος. Εν πάση περιπτώσει εγώ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, σίγουρα... Το... και ο φορτωτής ο οποίος έφερε τον κουβά, αλλά και 

πάλι, το σύνολο των... με τα φορτηγά... δεν ταυτίζονται με τα προμετρημένα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ξέρω, ξέρω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Και εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Αντιδήμαρχε, με αυτόν τον ανακεφαλαιωτικό θα μεταφερθούν όλα τα αποκρίματα 

του πρώην ΧΑΔΑ, και τα υπόλοιπα που δεν έφτασαν τα χρήματα; Αυτό. Και τα υπόλοιπα όλα 

θα μεταφερθούν... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο ανακεφαλαιωτικός αφορά το συγκεκριμένο έργο και την συγκεκριμένη 

σύμβαση. Το ποσό για το οποίο είναι η σύμβαση. 

Δ.Σ. : Ανακεφαλαιωτικός είναι για... που έγινε. Δεν μπορεί να μείνει άλλο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για... 

Δ.Σ. : Για την ίδια δουλειά... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αποκαταστάθηκαν οι ΧΑΔΑ, δηλαδή μεταφέρθηκαν... Υπήρχε μια σύμβαση 

με ένα συγκεκριμένο ποσό. Σήμερα δεν υπάρχουν σκουπίδια εκεί, υπάρχει μια διαφορά στα 

προμετρημένα... Με αυτό κλείνουν οι ΧΑΔΑ. 

Δ.Σ. : Άλλα μετρήσανε και άλλα βγήκανε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εκ των πραγμάτων, άλλα εκτιμήθηκαν στην αρχή, ήταν αδύνατον να 

εκτιμηθεί ακριβώς, πώς το λένε; Και στην συνέχεια, αφού αποκαλύφθηκε το έδαφος, ξαναέγινε 

μέτρηση... και είδαν ότι ο όγκος ήταν διαφορετικός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Μια τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα εκτός ημερήσιας με τον τρόπο, δεχόμαστε 

βεβαίως αυτό το οποίο δόθηκε ως επεξήγηση, όμως... στην πρόταση-έγκριση, στο κείμενο. 

Ακούστε, σας παρακαλώ, τι λέει το κείμενο, γιατί προσπαθεί να αιτιολογήσει γιατί πάμε στον 

ανακεφαλαιωτικό. Λέει, είναι προφανείς οι παραλήψεις και σφάλματα της προμέτρησης της 

μελέτης. Οι απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα 

και λειτουργικότητα, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών, κατά την 

κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί το βασικό 

σχέδιο. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς εδώ τι πρόσθετο προήλθε, παρά μόνον, έτσι όπως εξηγεί ο 

Αντιδήμαρχος, απολογιστικά, μετρήσατε δηλαδή, και τα φορτηγά ήταν επιπλέον, τα κυβικά 

ήταν επιπλέον. Εγώ έτσι καταλαβαίνω, και η ερώτηση του κ. Αναστασιάδη εκεί αποσκοπούσε, 

μέτρησε κάποιος πόσα φορτηγά σηκώθηκαν από τους ΧΑΔΑ; Και η ερώτησή μου ήταν αυτή 

που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, σήμερα το έργο είναι ολοκληρωμένο ή τώρα θα πάρει τα υπόλοιπα, 

με βάση τα χρήματα που θα πάρει στον ανακεφαλαιωτικό; Έχει σημασία... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το έργο... 

Δ.Σ. : Και νομίζω ότι αυτή η ιστορία των... πρέπει να τελειώνει, μάλιστα εδώ υπαινίσσεται το 

κείμενο για την αρτιότητα και λειτουργικότητα, και βεβαίως βάζει θέματα, ενώ εφαρμόσαμε τις 

προδιαγραφές, ποιες ήταν οι προδιαγραφές, οι οποίες διαφοροποιήθηκαν; Θέλω να πω, θα 

παίρναμε σκουπίδια και θα τα θάβαμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η τεκμηρίωση δηλαδή δεν 

μας πείθει. Αυτό που λέτε όπως, η απολογιστική διαδικασία, δηλαδή, μετρήσαμε και είναι τόσο 
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και η έγκριση του ΥΠΕΚΑ, μας ωθεί να ψηφίσουμε αλλά έχουμε αυτές τις παρατηρήσεις, οι 

οποίες πρέπει, κ. Πρόεδρε, να γραφούν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε από τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, τον κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, την διατύπωση της σύμφωνης 

γνώμης... 

Δ.Σ. : Γι' αυτό είπα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την έχετε στα χέρια σας; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι, αυτό είπα, ότι την έχουμε. Τώρα δεν την διαβάσαμε, λέω, εφόσον υπάρχει 

σύμφωνη γνώμη, θα ψηφίσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι. 

Δ.Σ. : Αλλά λέω εδώ όμως, διερωτηθήκαμε όλοι, το έργο ολοκληρώθηκε; Αυτά τα επιπλέον 

χρήματα θα τα πάρει γιατί θα σηκώσει τα σκουπίδια τα εναπομείναντα; Τα κινήσαμε, τα 

μετρήσαμε απολογιστικά και είδαμε ότι κινήθηκαν παραπάνω φορτηγά... Ήταν κάποια 

ερωτήματα τα οποία και ο κ. Αντιδήμαρχος τα έθεσε, και τα ίδια βάλαμε εμείς. Λοιπόν, θα 

ψηφίσουμε γιατί τα δέχθηκε η Γραμματεία του αρμόδιου Υπουργείου, όμως νομίζω ότι τέτοια 

θέματα δεν πρέπει να... κύριε Πρόεδρε, γιατί πραγματικά, αφήνουμε κάποιες εντυπώσεις που... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι το μεσημέρι στις 12.30 η ώρα ήρθε η 

απάντηση και από τη στιγμή που ανέφερα τους λόγους της καθυστέρησης. 

Δ.Σ. : Δεν το λέω γι' αυτό, κ. Πρόεδρε, αφού πειστήκαμε. Για την διατύπωση... Για αυτό που 

είπατε, πειστήκαμε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Και εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος γραμμένο ότι είχαμε αστοχία στην 

προμελέτη. Είναι αδύνατον, αλλιώς μου το είπε εμένα ο επιβλέποντας και το δέχθηκα, το 

κατάλαβα αμέσως. Δεν είναι αστοχία, είναι αδύνατον να υπάρχει ευστοχία σε μια τέτοια 

ογκομέτρηση, σε έναν χώρο που είναι σκουπίδια απλωμένα, είναι αδύνατον να υπάρχει 

ευστοχία. Αλλά ήταν μια ασυμφωνία της προμέτρησης με την τελική επιμέτρηση, αυτό ισχύει. 

Δ.Σ. : Αστοχία προδιαγραφών λέει, κ. Αντιδήμαρχε, επ' αυτού μένουμε. Εδώ, άλλο αστοχία 

στον κυβισμό, στον όγκο, και άλλο αστοχία στις προδιαγραφές. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πέρα από αυτό, η ουσία είναι ότι οι προδιαγραφές, όπως είπα, τι 

προδιαγραφές να υπάρχουν στο να μεταφέρουμε τα σκουπίδια, αλλά οι ΧΑΔΑ τελειώσαν, 

περιφράχτηκαν, κλείσαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : ...Να ψηφίσουν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, να μπει σε ψηφοφορία. Ας μην το πλατειάζουμε, κύριε... 

Δ.Σ. : Δέκα δευτερόλεπτα θα κάνω... Με απλά ελληνικά, η μελέτη έγραφε ότι σε ύψος ενός 

μέτρου είναι τα σκουπίδια και ογκομετρήθηκαν, και υπήρχαν σημεία μέσα στον παλιό ΧΑΔΑ, 

μέσα στα χόρτα, μέσα στο δάσος, που αντί για ένα μέτρο, είχαν και ενάμισι μέτρο ύψος. Αυτή 

είναι η διαφορά, που μεταφέρθηκαν τα απορρίμματα στο... Αυτοί καλώς να τα πληρώσουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, και μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι, ναι, όχι ο κ. Κατιρτζόγλου, ναι ο κ. Αναστασιάδης, ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη, ναι ο κ. 

Μπόικος, ναι, ναι, ναι ο Γραμματέας, ναι ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΠΡΑΚ. 1/14/13 

ΘΕΜΑ 1ο : Ανακήρυξη του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια 

ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών και παράδοση σ' αυτόν του χρυσού κλειδιού της 

πόλης. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο 

θέμα αποσύρεται λόγω μετάβασης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κροατία. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 377/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 100ης Επετείου Απελευθέρωσης της 

πόλης μας στις 29 Ιουνίου 2013. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεύτερο θέμα, έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 100ης Επετείου 

Απελευθέρωσης της πόλης μας στις 29 Ιουνίου 2013. Εδώ θα παρακαλέσω να διορθώσετε την 

δαπάνη, από 1.210€, είναι 1.410€, και θέλω να καταγραφεί. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 378/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου: 

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.  379/2013 

β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τρίτο, ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και β) της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. Για να μην διαβάζω όλα τα 

ονόματα αυτά, όπως ακριβώς αναφέρονται, και τα έχετε στα χέρια σας, τα ονόματα των 

Επιτροπών. Τέταρτο... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, όχι εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στο τρία. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Και εγώ όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και όχι ο κ. Αναστασιάδης. Δεν συμφωνούν με τα ονόματα... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 380/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. 

«Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών. Στην θέση του κ. Νεραντζή Βασιλείου, ο 

οποίος είναι πλέον Δημοτικός Σύμβουλος, μπαίνει, τοποθετείται ο κ. Κλιγκάτσης Δημήτριος του 

Γρηγορίου. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 381/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση συμμετοχής στην εναρκτήρια συνάντηση της πράξης: «Προώθηση 

του μαζικού Αθλητισμού στη Διασυνοριακή Περιοχή του Δήμου Petrich και του Δήμου 

Σερρών με ακρωνύμιο ‘Sports for all’ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα πέμπτο, έγκριση συμμετοχής στην εναρκτήρια συνάντηση της πράξης: 

«Προώθηση του μαζικού Αθλητισμού στη Διασυνοριακή Περιοχή του Δήμου Petrich και του 

Δήμου Σερρών με ακρωνύμιο ‘Sports for all’ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013». 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι. Κυρία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταγράφεται το όχι. Οι υπόλοιποι ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 382/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 18ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού: «Γυναίκα, 

Δράση και Αυτοδιοίκηση» που θα πραγματοποιηθεί στην Άνδρο από τις 13 έως τις 16 

Ιουνίου 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έκτο, έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 18ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού: 

«Γυναίκα, Δράση και Αυτοδιοίκηση» που θα πραγματοποιηθεί στην Άνδρο από τις 13 έως τις 16 

Ιουνίου 2013. Λοιπόν, εδώ νομίζω, δεν ξέρω, δεν εμφανίστηκε καμία γυναίκα, η οποία να θέλει 

να συμμετάσχει σε αυτό το συνέδριο.  Πάμε στο έβδομο θέμα, έγκριση διοργάνωσης της 

πρώτης... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Εμείς όμως στην απόφαση θα πρέπει να πούμε αν εγκρίνουμε ή όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγκρίνουμε... Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμάστε καλά, 

εγκρίνουμε αλλά δεν θα μεταβεί καμία, σας το λέω... Δεν υπήρξε ενδιαφέρον. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 383/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διοργάνωσης της 1ης εκδήλωσης ενημέρωσης και της επίσκεψης 

αποστολών των εταίρων του έργου στην πόλη των Σερρών στο πλαίσιο του έργου 

ENCLOSE. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο έβδομο θέμα, έγκριση διοργάνωσης της 1ης εκδήλωσης 

ενημέρωσης και της επίσκεψης αποστολών των εταίρων του έργου στην πόλη των Σερρών στο 

πλαίσιο του έργου ENCLOSE. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Λέει για ανάθεση... Πού είναι η ανάθεση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Μέσα η εισήγηση μιλάει για ανάθεση... έτσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη. 

Δ.Σ. : Την απευθείας ανάθεση, πρέπει να τα λέει αυτά ο... όχι εμείς. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Την ανάθεση... χιλίων οκτακοσίων ευρώ; 

Δ.Σ. : Κύριε Αντιδήμαρχε, εδώ λέτε για απευθείας ανάθεση, και εφόσον πρέπει να πείτε το... 

Δ.Σ. : Αν διαβάσετε καλά όμως, τι λέει, έγκριση διενέργειας των ανωτέρω προμηθειών και 

υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης-υποβολής προσφορών, που θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών, στην Διαύγεια και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο... 

Για αυτό το μικρό ποσό θα αναρτηθεί αυτή η προμήθεια, θα καταθέσουν προσφορές, και όποιος 

μας δώσει την καλύτερη... Και στην συνέχεια υπάρχει και άλλη παράγραφος... Τι λέει η 

επόμενη; 

Δ.Σ. : Ναι, και ανάθεση... 

Δ.Σ. : Λέει, για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης... των ανωτέρω προμηθειών για ανάθεση των 

παροχών υπηρεσίας, με απευθείας ανάθεση. 

Δ.Σ. : Ακριβώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να εγκρίνουμε εμείς... 

Δ.Σ. : Μετά από ειδική διαδικασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η διαδικασία αυτή βγαίνει ο μειοδότης, και σε αυτόν ανατίθεται... 

Δ.Σ. : Κύριε συνάδελφε, υπάρχει και το ηλεκτρονικό μητρώο... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτά τα χρήματα είναι 75% από το πρόγραμμα και 25% πληρώνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σωστή η παρατήρηση. Ομόφωνα ναι νομίζω, συνάδελφοι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 384/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη μέρους των οργανωτικών εξόδων του 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων Στίβου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα όγδοο, έγκριση δαπάνης για την κάλυψη μέρους των οργανωτικών εξόδων 

του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων Στίβου. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Όχι, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι... 
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Δ.Σ. : Σε μια εποχή που η Πολιτεία χαρίζει χρέη των νταβατζήδων του επαγγελματικού 

ποδοσφαίρου, δεν μπορεί να μην χρηματοδοτεί τον λαϊκό αθλητισμό, που είναι ο στίβος. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Να πω κάτι... 

Δ.Σ. : Εμείς παραχωρούμε τους αθλητικούς χώρους, γιατί να πληρώσουμε... 

Δ.Σ. : Ναι, ναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας ακολουθήσουμε, σας παρακαλώ πολύ, την διαδικασία... 

Δ.Σ. : Πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Χασαπίδης, εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει, αλλά, επειδή δεν 

χρηματοδοτεί η Πολιτεία, δεν θα τους αφήσουμε και αβοήθητους... 

Δ.Σ. : Όχι αν...  Η διαδικασία... Αν βολεύονται όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες κατ' αυτόν τον 

τρόπο, η Πολιτεία πάλι θα χρηματοδοτεί μόνο τις ΠΑΕ, και όχι του κλασσικού αθλητισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο εισηγητής του θέματος είναι ο κ. Γαλάνης. Ερωτήσεις... 

Δ.Σ. : Μαζί με την κα. Μπιτζίδου... 

Δ.Σ. : Τώρα, η διαδικασία είναι λάθος, Πρόεδρε, είμαστε σε διαδικασία ψηφοφορίας και θα 

πάμε τώρα σε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξαφνικά σηκώθηκαν δέκα χέρια, είπαμε να περάσουμε το θέμα, υπήρξε μια 

αρνητική... 

Δ.Σ. : Με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε, ο κ. Χασαπίδης πήρε τον λόγο. Θέλω και εγώ τον λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Της ψηφοφορίας πήρε τον λόγο, κύριε... 

Δ.Σ. : Ωραία, και εγώ... ψηφοφορίας, θα μιλήσω... δύο λεπτά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί δεν ζητήσατε, ας πούμε... 

Δ.Σ. : Εισηγηθήκατε το θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη, αν θέλετε να εισηγείσθε τα θέματα και να κάνουμε ένα τέτοιο 

Συμβούλιο 5 ώρες, εγώ είμαι στη διάθεσή σας... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ τώρα... 

Δ.Σ. : Να ακούγονται οι αντίθετες απόψεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι... Ωραία, οι αντίθετες απόψεις... Δεν ζητήσατε τον λόγο, δεν τον έχετε τον 

λόγο... Όχι, όχι, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ... Όχι, δεν έχουμε ψηφοφορία, εφόσον τέθηκε 

έτσι το θέμα, εισηγητής είναι ο κ. Γαλάνης, παρακαλώ τον κ. Γαλάνη, έχει τον λόγο.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Νομίζω ότι ο κ. Δήμαρχος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ξεκάθαρες... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι μειώσαμε την χρηματοδότηση που 

δίναμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτός είναι ένας θεσμός, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 

Παίδων-Κορασίδων, που γίνεται χρόνια στην πόλη μας. Η σημερινή Δημοτική Αρχή σεβόμενη 

αυτόν τον θεσμό, τον συνέχισε, τον στηρίζει, έδινε περισσότερα χρήματα τα προηγούμενα 

χρόνια, φέτος μειώσαμε το μέρος αυτό της χρηματοδότησής μας, όσο μπορούσαμε πιο χαμηλά, 

για να μπορέσουμε να συνεχίζουμε να το στηρίζουμε και να φέρνουμε ξένο κόσμο στην πόλη 

μας, με αυτήν την λογική, και φυσικά η Πολιτεία έχει τον πρώτο ρόλο αλλά και εμείς είμαστε 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρέπει, νομίζω, να στηρίζουμε τέτοιους θεσμούς, και είναι λίγοι οι 

θεσμοί που ερχόμαστε και στηρίζουμε όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης, κ. Δήμαρχε, κ. 

Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Παίδων-Κορασίδων, το 

ECO Festival, είναι λίγοι, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, κ. Δήμαρχε, οι θεσμοί 

που στηρίζουμε και νομίζω ότι είναι σαφές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ερωτήσεις. Ερωτήσεις... Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, ο κ. Γκότσης, άλλος; 

Ερωτήσεις... 

Δ.Σ. : Εγώ θα τοποθετηθώ... 

Δ.Σ. : Εγώ ερώτημα θέλω να κάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη. 

Δ.Σ. : Μικρόφωνο, μικρόφωνο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας να ανοίξετε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τεσσεράμισι χιλιάδες ευρώ... και αναλυτικά υπάρχει η εισήγηση του Τμήματος 

Αθλητισμού, κ. Πρόεδρε, το που διατίθενται τα ποσά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Ο κύριος... 

Δ.Σ. : ...Δυο λεπτάκια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, ο κ. Γκότσης, ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Μπόικος. 

Άλλος; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Αν χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν χρειαστεί ο κ. Χασαπίδης. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Αν δεν καλυφθώ. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι μόνο καλό κάνουμε με αυτήν την βοήθεια που 

δίνουμε σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, διότι δεν σημαίνει, επειδή δεν βοηθάει 

εξ' ολοκλήρου η Πολιτεία, ότι εμείς πρέπει να δώσουμε άλλο ένα χαστούκι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και να αποτελειώσουμε... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Και να αποτελειώσουμε δηλαδή αυτήν την διοργάνωση. Και λέω ότι θα πρέπει, 

για πολλούς και ποικίλους λόγους. Ένας λόγος είναι ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους 

εφήβους σε αυτήν την προσπάθειά τους, και δεύτερος λόγος είναι ότι είναι Πανελλήνιο και θα 

φέρουμε κόσμο εδώ... Δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε τουρισμό και όταν μας δίνεται μια 

ευκαιρία, λέμε όχι. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Είναι λυπηρό να ακούγονται τέτοιες φωνές εδώ μέσα, στο Συμβούλιο... 

όταν πρόκειται για τους νέους και νεανίδες, οι οποίοι είναι θησαυρός της Ελλάδος, διότι... όχι 

εμείς.... και δεν θα τα χρειαζόταν... να δώσουμε και παραπάνω, γιατί αυτοί είναι η Ελλάδα, και 

ντρέπομαι που ακούω απόψε εδώ αυτά τα λόγια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος νομίζω ζήτησε... Α, ο κ. Χρυσανθίδης, και ο κ. Μπόικος, ναι. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, για εμάς είναι ένα θέμα... το οποίο πρέπει να περάσει 

αμέσως, να το λύσει αμέσως και ομόφωνα, όμως... από την θέση την οποία πήρε βέβαια, με την 

έναρξη της ψηφοφορίας, ο κ. Χασαπίδης, διότι... μια εκτροπή... Και πόσο ισχυροποιεί αυτό το 

οποίο λέω, πραγματικά η κεντρική εξουσία απέχει, απέχει από το να χρηματοδοτήσει, να 

βοηθήσει όλους τους ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους. Θα πρέπει να καταλάβουμε όμως 

εδώ το τι μεγάλη προσπάθεια έγινε από τους τοπικούς ερασιτέχνες Σερραίους παράγοντες, να 

φέρουμε αυτό το Πρωτάθλημα στην πόλη μας, με τα τόσα οφέλη τα οποία είπε και ο κ. Γκότσης. 

Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι πολύ καλά κάνει η Δημοτική Αρχή, η οποία χρηματοδοτεί την 

εκδήλωση αυτή, που είναι ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το ποσό, θεωρώ, είναι πάρα πολύ 

μικρό, τα οφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα για την πόλη μας, σε μια εποχή τέτοια, δύσκολη 

εποχή, πρέπει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, όλοι να είμαστε παρόντες και να ενισχύουμε, να 

μπορούμε να φέρουμε πολύ μεγαλύτερες και πολύ περισσότερες εκδηλώσεις στην πόλη  μας, 

διότι έτσι ακουγόμαστε, έτσι αποκτά προβολή, έτσι αποκτά ανάδειξη. Δυστυχώς, είναι τέτοια η 

κατάσταση, στην οποία πρέπει η Δημοτική Αρχή να μπαίνει μπροστά σε αυτήν την εποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ξεκινώ από την τοποθέτηση του συναδέλφου, του κ. Χασαπίδη, και θέλω να 

κάνω τον εξής συσχετισμό, να κάνω την εξής ερώτηση, που την έχω κάνει και άλλη φορά και 

στον κ. Δήμαρχο αλλά δεν έχει απαντηθεί. Μέχρι τώρα, και την τελευταία δεκαετία, τα έσοδα 

από το δημοτικό γήπεδο ήταν περισσότερα ή μήπως ήταν περισσότερα τα έξοδα; Λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, συγγνώμη, βάσει κανονισμού... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αφήστε με, να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορώ να σας αφήσω να λέτε τώρα για δημοτικό γήπεδο, ας πούμε, ενώ 

έχουμε άλλο θέμα... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μιλάμε για τον αθλητισμό... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος, σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε, επί του 

θέματος... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Επί του θέματος είναι, γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι καθόλου επί του θέματος το δημοτικό μας γήπεδο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είναι, θα σας εξηγήσω, μα δεν με αφήνετε να εξηγήσω γιατί είναι. Λοιπόν, το 

ποσό των 4.500€ που απαιτείται εδώ, και μας ζητείται να εγκρίνουμε, είναι πράγματι στα 

πλαίσια του Δήμου, μηδαμινό θα το έλεγα. Εγώ όμως λέω, εάν δεν δαπανούσαμε, εγώ λέω, αν 

δεν χαρίζαμε κυριολεκτικά, όχι μόνο εδώ σαν Δήμος Σερρών, αλλά σε όλη την Ελλάδα, είναι 

τακτική αυτή, στις... και στους διαπλεκόμενους, αμύθητα ποσά, όχι μόνο μια τέτοια... ένα μέρος 

του ποσού αυτού θα μπορούσαμε να καλύψουμε, αλλά και όλα τα έξοδα της διοργάνωσης, 

διοργανώσεων μαζικού λαϊκού αθλητισμού, και μάλιστα για πολλές διοργανώσεις. Αυτό είναι το 

ζήτημα, και είναι σημαντικό, και μη μου λέτε ότι δεν συσχετίζονται αυτά τα δύο, έτσι; Όταν επί 

χρόνια, και αυτό αναδείχθηκε και στην Οικονομική Επιτροπή από το 2007, ερχόταν και με 

προφορικές εντολές, λέγατε, όχι εσείς, και οι προηγούμενοι, σε εργολάβους, κάνε αυτό, κάνε 

εκείνο, κάνε το άλλο, και δεν μπορούσαν να πληρωθούν, και μας έχουν στα δικαστήρια, ξέρετε 

πόσα ποσά είναι αυτά, πόσες φορές τεσσεράμισι χιλιάδων ποσά είναι αυτά, που θα έπρεπε να 

διοχετευθούν στον μαζικό, σε τέτοιο διοργανώσεις, και λέτε ότι τώρα, δήθεν, κόπτεστε για τον 

ανοιχτό αθλητισμό. Σταματήστε, λοιπόν, να δίνετε εκατοντάδες χιλιάδες, και τώρα προσφάτως 

δώσατε, το παραχωρήσατε κιόλας έτσι στις ομάδες, να παίζουν. Ένα περιουσιακό στοιχείο, 

δεν... έσοδα. Είναι ντροπή να μας λέτε, δήθεν τώρα υποκριτικά, ότι ενδιαφέρεστε για να δώσετε 

αυτά τα λεφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, τον λόγο... 

Δ.Σ. : Τον λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τον λόγο... Μισό λεπτάκι, τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος... Παρακαλώ πολύ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Νομίζω ότι, επειδή τυχαίνει, πέρα από το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων μας, οι 

συνάδελφοι μεταξύ μας ανταλλάσσουμε απόψεις και για ζητήματα που τίθενται σε άλλους 

φορείς του Δήμου, και σε άλλα πρόσωπα, νομίζω ότι οι αποφάσεις που δίνει το Νομικό 

Πρόσωπο, γιατί σε αυτές αναφέρεται ο συνάδελφος, είναι αποφάσεις που τηρούν την 

νομιμότητα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι για το πώς εισπράττει κανείς έσοδα για το 

δημοτικό γήπεδο, που αναφέρθηκε ο συνάδελφος, αλλά εδώ μιλάμε για το εθνικό γήπεδο, το 

πρώην εθνικό, νυν δημοτικό στάδιο Σερρών, που είναι στον δρόμο για Θεσσαλονίκη, στα δεξιά 

μας όπως φεύγουμε, εκεί θα διεξαχθούν οι αγώνες, κ. Πρόεδρε, εφήβων. Νομίζω οι συνάδελφοι  

με κάλυψαν με τις απόψεις τους, και ο κ. Δήμαρχος όπως τοποθετήθηκε αρχικά. Για τα 

υπόλοιπα, δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης, γιατί αφορούν τον ΟΠΑΚΠΑ, το Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Θα έλεγα ότι είναι ατυχείς οι χαρακτηρισμοί, ότι κάτι 

κουκουλώνεται ή ότι κάτι δεν πάει σωστά. Υπάρχουν, νομίζω, απαντήσεις σαφείς που θα δοθούν 

από τους συναδέλφους που διοικούν το Νομικό Πρόσωπο και τον κ. Πρόεδρο. Δεν είναι τα 

πράγματα έτσι απλά. Νομίζω αδικούμαστε συζητώντας έτσι το θέμα. Αδικούμε τον εαυτό μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, θέλω τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί της διαδικασίας. 

Δ.Σ. : Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Έβαλε ένα ζήτημα ο κ. Μπόικος και τώρα πρέπει να απαντήσει. Δεν μπορούμε να λέμε 

τώρα εδώ πέρα πράγματα στον αέρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πείτε μου... 

Δ.Σ. : Κατηγόρησε το Νομικό Πρόσωπο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πείτε μου την διαδικασία, επί της διαδικασίας. 

Δ.Σ. : Επί της διαδικασίας πρέπει να απαντήσουμε, δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει εδώ 

πέρα. Βαράει πρώτα κανονιά και φεύγει... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορούσατε... Μπορούσατε να πάρετε τον λόγο, να... 

Δ.Σ. : Δεν καταλαβαίνω... Με συγχωρείς, τότε γιατί επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε, να μιλήσει για το 

δημοτικό γήπεδο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ή εφαρμόζουμε τον κανονισμό του Δημοτικού 

Συμβουλίου ή το... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Δεν εφαρμόζετε τον κανονισμό. Το θέμα ήταν για το εθνικό. Αν ήταν για το γήπεδο το 

δημοτικό, θα μιλούσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Απάντηση, κύριε... Σας παρακαλώ πολύ. Δευτερολογία υπάρχει; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ :  Όχι, πρωτολογία... Αφού δεν τοποθετήθηκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, εσείς. Πρωτολογία ζήτησε και ο... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Εγώ μίλησα γενικά για την τακτική της Πολιτείας. Αν κάποιοι θέλησαν να 

απολογηθούν και τοποθετήθηκαν, υπερθεμάτισαν υπέρ των αγώνων του στίβου, έχουν την 

αίσθηση ότι εγώ δεν θέλω; Εγώ είμαι υπέρ του λαϊκού μαζικού αθλητισμού. Δεν είμαι υπέρ των 

τυχοδιωκτών των ΠΑΕ που διαπραγματεύονται τώρα με τον Υπουργό Οικονομικών, πώς θα 

τους χαρίσει τα χρέη, όχι πώς θα τα ρυθμίσει, πώς θα τους χαρίσει, και είναι πολλές εκατοντάδες 

εκατομμυρίων. Μόνο από μια ΠΑΕ χαρίστηκαν εκατόν πενήντα εκατομμύρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ένα ποσό από εκείνο θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην ξεφύγουμε από το θέμα... Το θέμα αφορά συγκεκριμένο ποσό και 

συγκεκριμένη διοργάνωση... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ναι αλλά να αναφέρουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος, δευτερολογία. Ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Αναστασιάδης, και ο κ. 

Μπόικος, και ο κ. Γκότσης... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Και εγώ. 

Δ.Σ. :  Ο κ. Χασαπίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ξεκινώ με τον κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εδώ νομίζω ότι θα πρέπει με παρρησία να στηρίζουμε αυτά που 

λέμε. Είπε ο συνάδελφος, ο κ. Χασαπίδης, είπε ότι δεν θα ψηφίσω, αυτό. Τώρα μας λέει, πότε 

είπα ότι δεν το ψηφίζω; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Όχι, δεν το ψηφίζω, εξακολουθώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... για να μην πλατειάζουμε, τι είπε ο ένας, τι είπε 

ο άλλος, ο καθένας τοποθετείται και καταθέτει την θέση του εδώ πέρα, έτσι; Λοιπόν, δεν 

ασκείτε κριτική ο ένας στον άλλον... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Για ένα θέμα, που όπως είπε ο κ. Χρυσανθίδης, θα έπρεπε να περάσει χωρίς καν 

να το συζητήσουμε... Το κάνουμε μια συζήτηση και αναφέρουμε και βλέπουμε πράγματα, 

βλέπουμε πράγματα και εκεί πρέπει εσείς, ο κ. Στεργίου καλά λέει, δεν εφαρμόζετε καλά τον 

κανονισμό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λάθος καταλάβατε και εσείς και ο κ. Στεργίου. Εγώ δεν εφαρμόζω τον 

κανονισμό; Που ζητάει να μιλήσει ο κύριος... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Όχι γι' αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι λέτε τώρα, κ. Γκότση; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί προσωπικού με θίγετε; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Όχι, όχι, όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τότε τι μου λέτε, δεν πληρώ τον κανονισμό; Πάρτε το πίσω αυτό που είπατε. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το παίρνω πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι μπράβο. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άλλα όταν λέγονται πράγματα και υποθέσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φταίει ο Πρόεδρος... 
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ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν, θα πρέπει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιτέλους... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Θα πρέπει να σταματήσετε εκείνη την ώρα. Δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το σταμάτησα... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το δημοτικό στάδιο με το εθνικό. Εμείς συζητάμε, τι συζητάμε; Μια 

χρηματοδότηση τεσσεράμισι χιλιάδων για το εθνικό στάδιο, εκεί θα αναφέρουν το μέρος. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι ακριβώς. Κύριε Αναστασιάδη; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ένα απλό θέμα, πρέπει να περάσει σε μισό λεπτό. Ντροπή είναι. Όταν 

πρόκειται για τα Ελληνόπουλα, να κάνουμε πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα, δεν μπορεί να 

γίνεται αυτό το πράγμα. Ψηφίζουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Χρυσανθίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν θα δευτερολογούσα αλλά... αλλά είμαι αναγκασμένος, 

κ. Πρόεδρε, διότι ο συνάδελφος είπε κάποια πράγματα, τα οποία δεν ευσταθούν. Το λέω αυτό 

διότι και εγώ είμαι μέλος του Νομικού Προσώπου, το οποίο ψηφίσανε για την παραχώρηση του 

δημοτικού γηπέδου, και δεν πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση, πρέπει να κάνουμε σωστή... και 

να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα λοιπόν... ότι δεν μίλησε κανένας, δεν είχε τον λόγο 

λόγω του κανονισμού, του είχε πάρει τον λόγο. Λοιπόν, έγιναν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και 

ό,τι προβλέπουν αισίως οι διατάξεις, τίποτα παραπάνω. Αυτό ήθελα να πω, για να μην 

διαστρεβλώνουμε την αλήθεια και να μην μπερδεύουμε, να μην πω τι με τι. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κλείνει το θέμα και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ζητήσατε και εσείς 

δευτερολογία; Παρακαλώ, κ. Μπόικε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω σωστή αντιπολίτευση, θα κάνω ανάποδη, περίεργη, 

όπως θέλετε, αυτό ο καθένας το χαρακτηρίζει όπως θέλει. Απλώς θα αναφερθώ στο εξής, δύο 

μήνες πριν, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ήρθε ένα θέμα από το 2007, όπου με 

προφορικές εντολές, δόθηκαν εντολές σε εργολάβο να κάνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας διακόπτω, κ. Μπόικε, είστε εκτός θέματος... Και μπαίνουμε σε ψηφοφορία... 

Δεν καταγράφεται τίποτα από αυτά που λέτε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ... Από αυτά που εσείς θέλετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ την Γραμματεία, να μην καταγραφεί τίποτε. Επιτέλους, πρέπει να 

συντονιστούμε και να συμμαζευτούμε. Εκτός θέματος συνέχεια; Επιτέλους. Μπαίνει σε 

ψηφοφορία το θέμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Όχι εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Χασαπίδης. Κύριε Γκότση... Ο κ. Κατιρτζόγλου... Ναι ο κύριος... τον 

είδα... Ναι ο κ. Αναστασιάδης, ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Μπόικος, Ναι, ναι, ο Αντιδήμαρχος; Ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, ζητώ όμως να καταγραφεί το όχι, για ποιον λόγο, έτσι;. Διότι 

ξοδεύονται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε εκτός θέματος και σταματήστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένατο 

θέμα... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Εκεί που δεν πρέπει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένατο θέμα... Θα πρέπει κάποτε να συντονιστούμε εδώ πέρα... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 385/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση των υπ' αριθμ.: 

α) 143/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. «Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση και 

αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ, χρήσης 2013» και 
 

ΠΡΑΚ. 2/14/13 

β) 144/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. «Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» με θέμα: «Έγκριση ετήσιου σχεδίου 

δράσης 2013».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση των υπ' αριθμ.: α) 143/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ με θέμα: 

«Τροποποίηση και αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ, χρήσης 2013» και βήτα, το βήτα 

αποσύρεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επανέλθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με 

διορθωμένο, φυσικά, την έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης 2013. Για το άλφα, ομόφωνα ναι, 

υπάρχουν ερωτήσεις; 

Δ.Σ. : Το βήτα γιατί δεν επιτρέπεται να το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα αναμορφωθεί προς τα κάτω το ποσό. Λοιπόν, για το άλφα, αποσύρεται το 

βήτα, έτσι; Θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση, για τον λόγο που ανέφερα. Το άλφα, 

εισήγηση από τον κ. Δήμου. Παρακαλώ. Ερωτήσεις υπάρχουν... Παρακαλώ, κ. Δήμου. 

ΔΗΜΟΥ : Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού είναι αναγκαία διότι υπήρχαν κάποιες 

δικαστικές αποφάσεις που ήρθαν στην ΚΕΔΗΣ... με κατασχέσεις και λοιπά, και έπρεπε να 

δούμε, να αφήσουμε τα έξοδα, στην στήλη των εξόδων, έτσι ώστε να πληρώσουμε τις 

συγκεκριμένες διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, ο κ. Νιζάμης και ουδείς 

άλλος. Ο κ. Χρυσανθίδης και ο κ. Μπόικος. Κύριε Αναστασιάδη Ηλία, πρέπει  να σας ξεχωρίζω. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Καλέστε τα ονόματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, όχι ονόματα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Με τα ονόματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, δεν μου επιτρέπεται. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ, θα ήθελα 

να τον ρωτήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ, συνάδελφοι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Θα ήθελα να τον ρωτήσω, η παρεχόμενη υπηρεσία όλων όσων 

αναφέρονται εδώ μέσα, έχει καμία σχέση με τον κωδικό δαπάνης προμήθειας αναλωσίμων; 

Θέλουμε να πληρώσουμε τους εργαζόμενους; Ναι, αλλά εάν θέλουμε να βάλουμε μόνοι μας 

τρικλοποδιά, πολύ ωραία, να το δεχθούμε. Πιστεύω όμως ότι κανένας από εμάς δεν θέλει να μην 

πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι παρεχόμενη υπηρεσία και όχι 

αναλώσιμα υλικά... γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτό το σημείο να γίνει τροποποίηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάντε πιο συγκεκριμένη την ερώτηση προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ. Ποια 

είναι η ερώτησή σας; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ερώτηση είναι, με ποιο σκεπτικό έθεσε το ποσό αυτό που είναι ποσό 

που ανταποκρίνεται σε παροχή υπηρεσιών, στις δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορείτε να απαντήσετε... 

ΔΗΜΟΥ : Να το δω γιατί έτυχε να έχω τον προϋπολογισμό μαζί μου της ΚΕΔΗΣ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να σας απαντήσω εγώ, είναι ο κωδικός που αναφέρεται στα έξοδα 

παρελθόντων ετών... 

Δ.Σ. : Ακριβώς... Να κάνουμε αντιπαραβολή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διευκρινιστική. Βεβαίως, διευκρινιστική. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Θα καταθέσω την εμπειρία μου, από το παρελθόν. Σε τέτοιου είδους 

δαπάνες, με τέτοια ονομασία, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει πρόβλημα πληρωμής, και όχι μόνο, θα 

υπάρχει πρόβλημα και με αυτούς οι οποίοι θα ψηφίσουν τέτοιου είδους δαπάνη. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, είναι σεβαστή η επιφύλαξη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Και αν θέλουμε να βοηθηθούμε δηλαδή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βέβαια, είναι σεβαστή η επιφύλαξη που διατυπώνετε, απλώς ο Πρόεδρος της 

ΚΕΔΗΣ, αυτήν την επιφύλαξή σας να την μεταφέρει και αν πράγματι πρέπει να γίνει μια 

τροποποίηση, για να μην βρούμε εμπόδια, γιατί όχι; Αν είναι λάθος γραμμένο. 

Δ.Σ. : Να το πάρει πίσω... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι να μην το πάρει πίσω... Μπορεί να είναι εντάξει. Αν πράγματι χρειάζεται 

κάποια διόρθωση, το διορθώνει όπως... Για να μην επανέρχεται... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, το βήτα το πήραμε, αν το πάρουμε και το... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό δεν είναι τίποτα, είναι διαδικαστικό θέμα. Οι διαταγές πληρωμής... 

ΔΗΜΟΥ : Δεν μπορεί να τις πληρώσει... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεν μπορεί να μην πληρώνει... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα ένα ευρώ είναι αυτό, ένα ευρώ... Θα βγει αν υπάρχει λάθος ή όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Είναι απλό φαινομενικά, όμως οι διαταγές πληρωμής πρέπει να 

πληρωθούν. Δεν αμφισβητεί κανένας, ούτε διαφωνεί, επιβάλλεται. Το πρόβλημα είναι... Με τον 

κωδικό ετούτο δεν βλέπω να πληρώνεται, γι' αυτό εγώ έχω συγκεκριμένη πρόταση, την οποία 

βέβαια θα κάνει ο κύριος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, ποιος είναι άλλος από τους... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Κύριε Αναστασιάδη... αύριο πάτε στο λογιστήριο εκεί της ΚΕΔΗΣ, και δείτε 

αν χρειάζεται διόρθωση ή όχι. Αν χρειάζεται διόρθωση, να γίνει διόρθωση, και να... από τώρα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, και να προχωρήσει η διαδικασία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Γι' αυτό είπα συγκεκριμένη πρόταση, με έργο και υποέργο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, ελάτε αύριο, ελάτε αύριο. 

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, για να δώσω απάντηση, ορισμένα από αυτά... πήγαν στον Επίτροπο, 

υπογραφήκαν με τον συγκεκριμένο κωδικό και πληρωθήκανε. Άρα λοιπόν, δεν υφίσταται η 

παρατήρηση αυτού του συναδέλφου, καλοπροαίρετη, την δέχομαι, αλλά επειδή, θα σας πω 

συγκεκριμένα, και του κ. Αραμπατζή, που αφορά εδώ, και της Παπαδοπούλου Βασιλικής, που 

είναι δικαστική... απόφαση, και κάποιες ακόμα, για να μην τις λέω μία-μία, και η κα. 

Παναγιωτίδου, που βλέπω, από τον πρώην Δήμο  Σκουτάρεως, έχουν πληρωθεί αυτά, με τον 

συγκεκριμένο κωδικό. Έχουν πάει στον Επίτροπο, γύρισαν στον Επίτροπο, άρα λοιπόν δεν 

ισχύει αυτό, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ωραία, αν είναι λάθος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, έγινε η διευκρίνιση... να προχωρήσουμε... Κύριε Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για να μην υπάρχει η παραμικρή επιφύλαξη, κ. Αναστασιάδη, πάτε αύριο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αύριο στην ΚΕΔΗΣ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Εντάξει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χρυσανθίδης, ερώτηση; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση, είναι οι δικαστικές αποφάσεις αυτές, 

παρελθόντων ετών, όπου εκπροσωπηθήκαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή ή είναι διαταγές 

πληρωμής, τι από τα δύο; 

ΔΗΜΟΥ : Και τα δύο είναι, θα σας πω συγκεκριμένα... Μιας και το ανέφερα το όνομα, η 

απόφαση η τελεσίδικη είχε βγει, νομίζω, τέλος του 2010 ή αρχές του 2011, άρα λοιπόν δεν 

εκπροσωπηθήκαμε στην κα. Παναγιωτίδου, γιατί είναι μια υπόθεση του 2005, και στην 

συγκεκριμένη υπόθεση, να σας πω, ότι η δικαστική μαζί με τους τόκους... ήταν 32.000€ και 

καταλήξαμε να πληρώσουμε μόνο 15, αν λέει κάτι αυτό. Και επίσης, όσον αφορά τους 

γυμναστές, δεν είναι διαταγές πληρωμής. Του κυρίου... είναι διαταγή πληρωμής, καθώς και 

δικαστική απόφαση, που νομίζω έχει γίνει κατάσχεση της... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς... Μισό λεπτάκι, Γραμματέα, ποιος άλλος έχει ερώτηση; 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Ο κ. Μπόικος. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπόικος. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Και ο κ. Νιζάμης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Νιζάμης. Μπόικος... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε... Παρακαλώ, κ. Νιζάμη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω εάν οι αποφάσεις οι συγκεκριμένες, οι 

δικαστικές, σε συνέχεια της ερώτησης του κ. Χρυσανθίδη, αν παρέστη το Νομικό Πρόσωπο, και 

αν εκδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό...  εάν έκανε αίτηση, δηλαδή, παρέστη και έκανε αίτηση ή 

εξελίχθηκε έτσι, και χωρίς να παραστεί. 

ΔΗΜΟΥ : Απάντησα, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξανά. 

ΔΗΜΟΥ : Η υπόθεση της κας. Παναγιωτίδου είναι του 2005, μια σύμβαση που είχαν 

υπογράψει τότε. Ήρθε σε εμάς και ήμασταν υποχρεωμένοι γιατί είναι τελεσίδικη και οριστική 

απόφαση, οι άλλες διαταγές πληρωμές, διαταγή πληρωμής που υπάρχει σε τρεις-τέσσερις, αν 

θυμάμαι καλά, εδώ δαπάνες, και ποιες ήρθαν εδώ και τις πληρώσαμε αναγκαστικά, γιατί 

υπήρχαν όλα τα συνοδευτικά απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν, για να πληρωθούν, 

και με τους γυμναστές έγινε το ίδιο πράγμα, τους εντάσσουμε στην επόμενη χρηματοδότηση που 

θα έχουμε στην Επιχείρηση, για να πληρώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθετήσεις. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δέχεστε αυτό που λέω, να αποσυρθεί... με το βήτα, και 

να έρθει, έτσι, να πάει ο κ. Αναστασιάδης, που το έχει ψάξει το θέμα, να μην πατάμε 

πεπονόφλουδες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν θα κάνουμε καμία πεπονόφλουδα... Απαντήσει ο Πρόεδρος... Μα είναι 

σαφής, αλλά και επιπλέον διευκρινήσεις, θα πάει αύριο ο κ. Αναστασιάδης... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ωραία, θα πάει, θα πάει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Τι θα γίνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον σας είπε ο κ. Δήμου, σας είπε ότι με τον ίδιο κωδικό πλήρωσε, πέρασε 

από τον Επίτροπο, πληρώθηκαν, οπότε γιατί να καθυστερούμε την διαδικασία; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Μπορεί να έτυχε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι τόσο σημαντικό. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Πρόεδρε, ήταν δαπάνες αναλωσίμων... Ήταν δαπάνες αναλωσίμων, δεν 

ήταν παροχή υπηρεσιών. Ο κ. Δήμου το ξέρει. 

ΔΗΜΟΥ : Παροχή υπηρεσιών, μισό λεπτάκι. Του κ. Αραμπατζή είναι παροχής υπηρεσιών, δεν 

είναι αναλωσίμων, κ. Αναστασιάδη... Είναι παροχή υπηρεσιών, δεν είναι αναλώσιμα. Της κας. 

Παναγιωτίδου είναι αναλώσιμα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Τα δέκα πέντε χιλιάρικα. 

ΔΗΜΟΥ : Αν θυμάμαι καλά, νομίζω είναι σύμβαση με το πράσινο. Είναι σύμβαση με το 

πράσινο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, οι διευκρινήσεις... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Παρελθόντων ετών... 

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, όταν... μισό λεπτάκι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άντε, πες τα... 

ΔΗΜΟΥ : Ο κ. Βέρος. Από εκεί και πέρα, εφόσον και ένα ένταλμα πήγε στον Επίτροπο και 

γύρισε υπογεγραμμένο, αυτό σημαίνει ότι έχει... η μονιμότητά του. Και όσον αφορά τους 

κωδικούς, και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, δεν έτυχε λοιπόν, κ. Πρόεδρε, ότι πέρασε από τον 

Επίτροπο, ελέγχθηκε σοβαρότατα από τον κ. Επίτροπο και μας έδωσε το πράσινο φως να 

πληρώσουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση του κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν μου αρέσει να ψηφίζω εν λευκώ και επειδή μετά από 

τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον κ. Πρόεδρο, τον κ. Δήμου, δεν πείστηκα επαρκώς, ενώ ο 

σύμβουλός μας ο κ. Αναστασιάδης το έχει ψάξει σε βάθος, λέω λοιπό ότι είμαστε υπέρ του να 

πληρωθούν, πρέπει να πληρωθούν, είναι αποφάσεις... τους χρωστάμε τους ανθρώπους... Αλλά η 

φύση των δαπανών αυτών δεν μπορεί να μπει σε αυτόν τον κωδικό. Οι περισσότερες είναι άλλες 

δαπάνες, παροχής υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό... ναι, βεβαίως... θα πληρωθούν αλλά 

προτείνουμε αλλαγή κωδικού, ο οποίος θα λέγεται... Θα λέγεται, λοιπόν... στο έργο 

«Πολιτιστικές Δραστηριότητες» πρώτον, δεύτερον «Αθλητισμός και Πολίτης» - υποέργο 

«Δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών». Αυτή είναι η πρότασή μας, θέλετε να την ξαναπώ, 

κα. Φιλιώ; Είναι η πρόταση έτσι, για να πηγαίνουμε πλέον κανονικά και με τον νόμο, γιατί 

κινδυνεύουμε πάλι... 

Δ.Σ. : ...Κωδικοί υπάρχουν... Απλώς πρέπει να ενταχθούν... υπάρχουν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να γραφούν εκεί... 

Δ.Σ. : Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι αλλά δεν... κύριε Φωτιάδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά τον κ. Μηλίδη δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Από κανέναν. Κλείνει το 

θέμα. 

Δ.Σ. : Η κυρία... 

Δ.Σ. : Ναι, ναι, επί της διαδικασίας. Εγώ στο συγκεκριμένο θέμα δεν θέλω να ψηφίσω, γιατί... 

Δ.Σ. : Θα εξαιρεθείς... 

Δ.Σ. : Απέχει, απέχει... 

Δ.Σ. : Εντάξει, απέχει η κυρία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι, δυνατά. Ναι. Κύριε Δούκα; Ναι. Ο κ. Νιζάμης, όχι. Ο κ. Στεργίου, ναι. Ο 

κ. Μοσχολιός; 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Την πρόταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την πρότασή σας, όλη η παράταξη του κ. Μηλίδη. Ο κ. Αναστασιάδης; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Παρών, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρών. Η παράταξη του κ. Φωτιάδη, ναι. Ο κ. Μπόικος, ναι. Ο κ. Δήμου, ναι, 

ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ α' ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΤΟ ΘΕΜΑ β' ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 386/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών 

«Δήμος ΝΕΤ» και στην Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο θέμα, έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα 

Πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ» και στην Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια». Ομόφωνα 

ναι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι είναι αυτό το πράγμα, κ. Πρόεδρε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Αντώνη, να σας πω...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι είναι αυτό το πράγμα... 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Να σας πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σας εξηγήσει ο εισηγητής. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η «Νομοτέλεια», όπως ξέρει και ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Κατιρτζόγλου, 

είναι μία από τις καλύτερες βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν και όσοι ενδιαφέρονται να 

έχουν δικαστικές αποφάσεις ή νομοθεσία, για να μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους. Δηλαδή 

στον νόμο, αν θέλουμε να ανατρέξουμε, στον Δήμο, συγγνώμη, αν θέλουμε να ανατρέξουμε, 

κύριε συνάδελφε, σε έναν νόμο ή σε κάποια δικαστική απόφαση, οποιουδήποτε δικαστηρίου ή 

όποια νομοθεσία μπορείτε να φανταστείτε, αυτή η βάση δεδομένων, ανατρέχουμε, και με αυτόν 

τον τρόπο μπορούμε να... Είναι ένα εργαλείο δηλαδή, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για τις νομικές υπηρεσίες. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν είναι η έννοια της νομοτέλειας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην πάμε σε άλλο θέμα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Έτσι είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα ανατρέξουμε στον Μπαμπινιώτη τώρα. Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Εργαλείο είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Παρών, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρών ο κ. Αναστασιάδης. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 387/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα ενδέκατο, έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων πρώτου τριμήνου 2013 για τον 

έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013. Ομόφωνα ναι; ...Όχι ο κ. Κατιρτζόγλου, 

όχι ο κ. Αναστασιάδης. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 388/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σερρών (χωρίς τα Νομικά 

Πρόσωπα) μεταβατικής περιόδου 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο θέμα, έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σερρών, 

χωρίς τα Νομικά Πρόσωπα, μεταβατικής περιόδου 2013. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Διαδικασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διαδικασία κανονική, εισήγηση του κ. Γαλάνη. Παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε, εδώ χρειάζεται διαδικασία οπωσδήποτε. 

Δ.Σ. : Και εγώ έτσι νομίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, απλά περίμενα την δικιά σας ανταπόκριση. Νομίζω 

ότι θα πρέπει να έρθουν εδώ ο κ. Κατιρτζόγλου με την κα. Πορτοκαλίδου και τον Διευθυντή 

Οικονομικών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μου κομμάτι, που έχει να κάνει με την 

οικονομική στοχοθεσία, είναι αυτά που ανέφερε η συνάδελφος, η κα. Σαραντίδου, κ. Πρόεδρε, 

και ότι τα πράγματα αλλάζουν άρδην. Είδατε το 2011 μια παρουσίαση που κάναμε με τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες, παρουσιάσαμε πως, συνοπτικά πως είχε η οικονομική κατάσταση 
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του Δήμου, όταν αναλάβαμε. Έπειτα παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα οικονομικής εισηγήσεως, το 

οποίο ακολουθήσαμε πιστά και το 2011, και το 2012. Τώρα βλέπουμε ότι η Πολιτεία του 2013 

υπερθεματίζει, και παίρνει αποφάσεις και με νόμους και με εγκυκλίους... οι οποίες αυτές 

αποφάσεις οδηγούν σε κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές.  Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κ. 

Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι άλλαξε η ζωή μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

υπάρχουν πλέον, υπάρχει το Παρατηρητήριο, υπάρχει η στοχοθεσία, και στοχοθεσία δεν θα 

κάνει μόνο ο Δήμος, θα κάνουν και τα Νομικά Πρόσωπα, θα πρέπει να έχουν ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, το οποίο κάθε χρόνο θα ψηφίζεται και θα ελέγχεται αυστηρά. 

Εμείς δουλέψαμε περίπου δύο μήνες, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, μάλιστα χρειάστηκε να 

μεταβούμε και στην Αθήνα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως θέσαμε ερωτήματα, και 

ηλεκτρονικά αλλά και επί τόπου, στον κ. Τσαμίνη, που είναι ο υπάλληλος Υπουργείου 

Εσωτερικών που ασχολείται με το θέμα της στοχοθεσίας, και από τα συμπεράσματα που 

βγάλαμε, και σε συνεργασία με την Singular, που είναι η εταιρεία που μας στηρίζει, μπορέσαμε 

να ολοκληρώσουμε μετά από αυτό το διάστημα που σας λέω, δύο μηνών, γιατί πρέπει να... κύριε 

Πρόεδρε, και το Υπουργείο δεν ήταν έτοιμο για να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα που σας λέω, 

της στοχοθεσίας, και σε πολλά ερωτήματα που θέσαμε, και είναι εδώ οι υπάλληλοι να μας το 

επιβεβαιώσουν, είχε αργές απαντήσεις, άργησε να απαντήσει σε αρκετά από τα ερωτήματά μας, 

και καταλήξαμε τελικά, να μανατζάρονται, να το πω έτσι, να διοικούνται οι Δήμοι από εδώ και 

πέρα, για όποιον βρεθεί σε αυτήν την θέση, της Δημοτικής Αρχής, με αυτόν εδώ τον τρόπο. 

Αυτός εδώ ο τρόπος, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο θα ελέγχονται 

συγκεκριμένες ομάδες εσόδων και συγκεκριμένες ομάδες δαπανών, κάθε τρίμηνο. Εμείς φυσικά 

θα πρέπει να ελέγχουμε αυτήν την κατάσταση, αυτό το excel οπωσδήποτε πολύ συχνά, και κάθε 

μήνα, και κάθε τρίμηνο οπωσδήποτε, γιατί το Παρατηρητήριο, κ. Πρόεδρε, αν βρει απόκλιση, 

μετά από δύο τρίμηνα, άνω του 10%, σε κάποιους από τους κωδικούς αυτούς που 

στοχοθετούνται, γιατί δεν στοχοθετούνται σε αυτό το excel όλοι οι κωδικοί, τότε ένας Δήμος 

πρέπει ξεφύγει, όπως σας λέω, και να έχει τέτοιες αποκλίσεις, θα μπει σε... οικονομικής 

εξυγίανσης. Με πολλή προσοχή συντάξαμε την συγκεκριμένη στοχοθεσία. Είναι η πρώτη 

στοχοθεσία, ανατρέξαμε και σε άλλους Δήμους, κ. Πρόεδρε, δυσκολεύτηκαν αρκετά, από 

Δήμους παλιούς και μεγάλους, όπως είναι ο Δήμος Καλαμαριάς, για το πως θα κατανείμουν τα 

ποσά. Εμείς εδώ, κύριε συνάδελφε, και αυτό είναι το σημαντικό, κατανείμαμε τα ποσά σύμφωνα 

με τον προϋπολογισμό, ψηφίσαμε τον Φεβρουάριο, και σύμφωνα και με τις τελευταίες 

αναμορφώσεις. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η εικόνα του προϋπολογισμού όπως έχει μέχρι 

σήμερα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι οι πρώτοι τέσσερις μήνες στην στοχοθεσία είναι τα 

πραγματικά δεδομένα. Είναι δηλαδή, ουσιαστικά, απολογιστικά, να το πω έτσι, τα ποσά, είναι 

αυτά που έγιναν, επομένως η εικόνα που έχουμε, ειδικά για αυτήν την πρώτη χρονιά και την 

πρώτη φορά που γίνεται στοχοθεσία στον Δήμο Σερρών, είναι των πρώτων τεσσάρων μηνών... 

Μην ξεχνάτε ότι εδώ, σε αυτό το Συμβούλιο, ψηφίσαμε, με την νέα κοινή υπουργική απόφαση, 

με βάση τα εισπρακτέα. Δεν, δηλαδή, αποφύγαμε την λογική, είχαμε την δυνατότητα, να 

ψηφίσαμε και κάτι παραπάνω από τα εισπρακτέα, επ' ουδενί. Ψηφίσαμε με βάση τα εισπρακτέα 

του 2012, ίσως και λίγο χαμηλότερα σε κάποιους κωδικούς, με πολλή προσοχή για να μην 

μπούμε σε περιπέτειες. Επομένως, είναι και εδώ οι υπάλληλοι να το επιβεβαιώσουν, στους 

πρώτους τέσσερις μήνες, έτσι όπως βλέπουμε τα νούμερα, είμαστε κοντά στην περσινή χρονιά, 

τα εισπρακτέα. Κάποια ζητήματα που έχει θέσει η Υπηρεσία στο Υπουργείο, για τα ποσά που 

αφορούν τα έργα ή το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί μπαίνουν ολόκληρα τα ποσά, και έχουμε 

κάποιες ερωτήσεις να κάνουμε στο Υπουργείο και τις κάνουμε, ουσιαστικά θα μπορέσουμε, αν 

χρειαστεί, να αλλάξουμε αυτό εδώ το πράγμα, αυτήν εδώ την στοχοθεσία, μέχρι 30/06/2013.  

Δηλαδή το ορόσημο για κάθε χρονιά θα είναι η 30/06, μετά τις 30/06 παύεις να έχει το δικαίωμα 

να τροποποιήσεις τις στοχοθεσίες. Αν έχεις πρόβλημα μέχρι το τέλος της χρονιάς, όπως σας 

είπα, έχεις κάποιες συνέπειες. Όπως σας είπα, έχει στοχοθεσία σε κάποιες ομάδες εσόδων, δεν 

είναι όλος ο προϋπολογισμός φυσικά, και σε κάποιες ομάδες δαπανών. Δεν συνταιριάζουν 
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μεταξύ τους, άλλοι είναι οι κωδικοί που ενδιαφέρει για τα έσοδα, και άλλοι είναι οι κωδικοί που 

ενδιαφέρουν για τις δαπάνες. Δεν είναι όλοι ίδιοι μεταξύ τους. Δηλαδή στο Υπουργείο και στο 

Παρατηρητήριο ενδιαφέρουν κάποιοι συγκεκριμένοι κωδικοί εσόδων, και κάποιοι 

συγκεκριμένοι δαπανών.  Εμένα αυτό που πραγματικά, ουσιαστικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση, 

και νομίζω ότι... βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα από 

κανέναν μας, να αποφύγει αυτήν την λογική, είναι νόμος, φυσικά βρίσκομαι στην ισχυρή θέση 

να το εισηγηθώ, με την έννοια ότι, ναι μεν... αυτή η γνώση και εικόνα των οικονομικών 

στοιχείων του Δήμου, ακόμη καλύτερα, αλλά από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι με αυτό το 

στενό πλαίσιο που βάζει η Πολιτεία, ουσιαστικά σφίγγει όλο και περισσότερο τη θηλιά στο 

λαιμό των Δήμων. Δεν έχεις την δυνατότητα ούτε για υπηρεσία να κάνεις αρκετές κινήσεις. 

Πρέπει τον έκτο μήνα ό,τι αναμορφώσεις κάνεις και... στοχοθεσίες σου, και μετά πορεύεσαι με 

αυτά που στοχοθέτησες. Φυσικά αναμορφώσεις προϋπολογισμού μπορούν να γίνονται αλλά σε 

ό,τι έχεις στοχοθετήσει. Είναι εδώ, κ. Πρόεδρε, και οι συνάδελφοί μου, θα ήθελα να τους 

δώσετε... τον λόγο, πριν άλλοι συνάδελφοι έχουν τον λόγο, για να δώσουν, έτσι, με απτές 

γραμμές λίγο την εικόνα της δουλειάς που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας ξεκινήσει η διαδικασία ερωτήσεων-τοποθετήσεων και λοιπά, και εφόσον 

χρειαστεί, οι υπηρεσιακοί παράγοντες μπορούν να... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η κα. Πορτοκαλίδου είναι για τα έσοδα, κ. Πρόεδρε, ο κ. Κατιρτζόγλου είναι για 

τις δαπάνες, αλλά έχουν και οι δύο συνολική εικόνα των... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να προηγηθούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, για να λυθούν ίσως κάποιες 

απορίες; Παρακαλώ, κα. Πορτοκαλίδου, κ. Κατιρτζόγλου, ελάτε, καθίστε δίπλα σε κάποιο 

μικρόφωνο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Έχει κενές θέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει κενές θέσεις. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στον κ. Μπόικο δίπλα. 

Δ.Σ. : Παρακαλώ... να μην μπούμε σε... τέτοια, κ. Πρόεδρε, γιατί τα εξήγησε... πολιτικό 

όργανο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σύντομα, σας παρακαλώ, όσο είναι δυνατόν, κ. Κατιρτζόγλου... Παρακαλώ. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Τα πράγματα έχουν όπως τα είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, είμαστε σε ένα, 

έχουμε μπει σε ένα πλαίσιο που αναγκαστικά πρέπει να το τηρήσουμε. Στην ουσία κάναμε μια 

ανάλυση του προϋπολογισμού σε ένα δωδεκάμηνο. Ελέγχοντας το πρώτο τετράμηνο, είμαστε 

μέσα στα όρια, είμαστε ίσως κερδισμένοι και μάλιστα ελαφρά πλεονασματικοί. Το ζητούμενο 

βέβαια είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία από εδώ και πέρα. Φιλοδοξούμε και πιστεύουμε ότι θα 

είμαστε μέσα στους στόχους. Βέβαια, δεν είναι ξεκαθαρισμένο... από το Υπουργείο, ακόμα, 

είχαμε πολλά προβλήματα, όπως είπε, και σε ερωτήματα, δεν ήταν έτοιμο ίσως, ακόμα, το 

Υπουργείο, για την στοχοθεσία αυτήν την χρονιά, την επόμενη χρονιά θα πάει μαζί με το... που 

τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα και για εμάς. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι 

άλλο νομίζω, αν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Πορτοκαλίδου, θέλετε να προσθέσετε κάτι και εσείς; 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ : Όχι, εγώ νομίζω ότι καλύτερα να απαντήσουμε σε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ ωραία. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ : Καλύτερα να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ερωτήσεις. Ο κ. Νιζάμης, ο κ. Γκότσης, ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. 

Αναστασιάδης. Άλλος κανείς; Όχι. Λοιπόν, κ. Γκότση. 

Δ.Σ. : Ο κ. Νιζάμης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης... με την σειρά. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω τόσο τον κ. Αντιδήμαρχο, κυρίως όμως... του 

λογιστηρίου. Ο στόχος τον οποίο έχετε, και ως Υπηρεσία, και ως Αντιδημαρχία, στο μέρος των 

εσόδων που έχει να κάνει τόσο με τα ανταποδοτικά, ένα, και δεύτερον τόσο με τις... που έχουν, 
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την διαφορά με της δημοτικής αστυνομίας, είτε της αστυνομίας γενικά... Σε ποια πορεία 

είμαστε, αν είστε ικανοποιημένοι και αν προβλέπετε ότι θα υπάρχουν προβλήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, παρακαλώ. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ : Ναι, σχετικά με τα ανταποδοτικά, πιστεύω ότι τα έχουμε προϋπολογίσει, 

βάσει προϋπολογισμού, και έχουμε στοχοθετήσει τα τρία-τρεισήμισι εκατομμύρια, 

3.532.722,88. Πιστεύω ότι θα είμαστε εντός στόχων, με αυτά που έχουμε εισπράξει μέχρι τώρα. 

Τώρα για τα έσοδα της δημοτικής αστυνομίας, όπως λέτε, τι να σας πω, νομίζω, και εκεί νομίζω 

ότι θα είμαστε μέσα στα πλαίσια του στόχου.  Δεν νομίζω ότι θα έχουμε απόκλιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να πω κι εγώ μια κουβέντα... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Παρεμφερής ήτανε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Α, εντάξει... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Παρεμφερής ήτανε, έτσι όπως το τοποθέτησε... Παρεμφερής ήταν με τον κ. 

Νιζάμη... Στοχοθέτηση... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στοχοθεσία. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Στοχοθεσία. Στοχοθεσία, άρα, ας πούμε, τα έσοδα αυτά ανταποκρίνονται ώστε να 

μην ξεφύγουμε. Αλλά δεν έδωσε απάντηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έδωσε απάντηση... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να πω μόνο μια κουβέντα, κ. Πρόεδρε, και να μιλήσω στους συναδέλφους. 

Έχουμε αποστείλει έγγραφο εδώ και καιρό, και ο κ. Κατιρτζόγλου, και η κα. Πορτοκαλίδου, 

στις Διευθύνσεις, έγγραφο το οποίο ζητά όποιες άλλες αλλαγές πρέπει να γίνουν, γιατί οι 

Διευθυντές βλέπουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στον τομέα τους, και στους κωδικούς που τους 

αφορούν στον προϋπολογισμό, να μας τις εισηγηθούν, ήδη έχουμε... εισηγήσεις, έτσι ώστε μέχρι 

30 Ιουνίου 2013, να φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο, να σας εισηγηθώ την τελική στοχοθεσία. 

Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Και να πω και κάτι για την 

στρατηγική, φυσικά και επιθυμούμε και θα χαρούμε ιδιαίτερα, να πετύχουμε, κ. Πρόεδρε, τα 

περσινά έσοδα, και ό,τι μπορούμε καλύτερο. Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί, κ. Πρόεδρε, χθες 

μόλις διάβαζα στο in.gr ότι η ύφεση στην χώρα μας το πρώτο τρίμηνο 2013 είναι 5.6%. Ζούμε 

σε μια εποχή, κ. Πρόεδρε, άσχετα αν δεν το λέμε μεταξύ μας, πτώχευσης του Κράτους, η 

οικονομία της χώρας είναι σε ύφεση βαθιά, 5,6% νομίζω λέει πολλά, με κλειστές επιχειρήσεις με 

ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά, και εμείς περιμένουμε τα έσοδα τα περσινά. Θα είμαι στην 

ευτυχή θέση, και εγώ και οι συνάδελφοι στην Οικονομική Επιτροπή, να έχουμε τα περσινά 

έσοδα, και ό,τι μπορούμε καλύτερο. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Μικρή απόκλιση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Έστω και μικρή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης, ερώτηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Μιλάτε για έσοδα και έξοδα. Έχω πει 100 φορές στο Συμβούλιο αυτό, 

γιατί δεν μας στέλνει αναλυτικά, για τον κάθε Δήμο, τι έσοδα είχε και τι έξοδα είχε. Τι έσοδα 

είχε... Δήμος Σερρών, ο Δήμος Σκουτάρεως, Καπετάν Μητρούση.. Για ποιον λόγο... δεν φέρνει 

αναλυτικά, εκεί είναι το θέμα. Για ποιον λόγο. Γιατί εγώ... για να φέρω, να φέρει αναλυτικά τι 

έξοδα έχει ο κάθε Δήμος... μέχρι σήμερα. Τα πληρώνουμε εδώ, οι φτωχοί Σερραίοι. Γιατί το 

κάνει αυτό το πράγμα; Ε; Γιατί να το κάνει; Επιμένω. Είναι σοβαρότατο, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πιο χαμηλά όμως. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Χαμηλά. Χαμηλά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Χαμηλά, πολύ χαμηλά, με χαμηλούς τόνους... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Απαντήστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πάντοτε... 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ήρεμα και πολιτισμένα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σέβομαι όλους τους συναδέλφους και μιλώ με χαμηλούς τόνους. Ήμουν 

προετοιμασμένος για αυτές τις απαντήσεις. Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, σας είχα παρουσιάσει από 

το 2011, παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Σερρών, με την απόφαση 

288/2011... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όλα τα οικονομικά στοιχεία... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Είπα μια συγκεκριμένη ερώτηση, δεν απαντάει, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν απαντάει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... ερωτήματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατ' αρχάς είμαστε εκτός θέματος, πραγματικά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Παρόλα αυτά, εγώ θα απαντήσω ακόμη και σε αυτό, επειδή ήξερα ότι μπορεί 

κάποιοι συνάδελφοι να ενδιαφέρονται. Παρουσιάσαμε και στην Οικονομική Επιτροπή τις 

οφειλές, και μπορώ, σταχυολογώντας τες... ότι είναι, περίπου ήταν πάνω από τέσσερα 

εκατομμύρια ευρώ, τέσσερα εκατομμύρια ευρώ – τεσσεράμισι, οι οφειλές του Δήμου Σερρών. 

Σίγουρα τρία εκατομμύρια... του Δήμου Καπετάν Μητρούση, κοντά στις 700.000 ευρώ ήταν οι 

οφειλές του Δήμου Λευκώνα, και λιγότερες από 300 ή 500.00 ευρώ ήταν οι οφειλές του Δήμου 

Σκουτάρεως. Η Ορεινή, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε καμία οφειλή, η Βροντού κάτι ελάχιστα. Τα 

έχω πει επανειλημμένως και όμως, κ. Πρόεδρε, εγώ ειλικρινά από σεβασμό στο Σώμα... αριθμός 

περιπτώσεων που, στον ισολογισμό θέλετε, στον απολογισμό θέλετε, έχω δεχθεί ερωτήματα 

συναδέλφων, αναφέροντας στοιχεία και στον κύριο συνάδελφο, έχω την καλή διάθεση, όποτε 

θέλει, στον Δήμο... να του δώσουμε ό,τι στοιχεία θέλει. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος ερωτών. Ο κ. Χρυσανθίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ακούω από τον κ. Αντιδήμαρχο, και από τους υπηρεσιακούς, και πιστεύω 

ότι κάνοντας έναν καταμερισμό του κωδικού αυτού... είμαστε σε... πάρα πολύ καλά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ελέγχουμε την κατάσταση. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Αυτό όμως που δεν μπόρεσα να καταλάβω, τι ήταν αυτό το οποίο μας 

οδηγεί να κάνουμε την αλλαγή της στοχοθεσίας, πρώτον... Ναι, απ' ότι βλέπω υπάρχουν... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να σας εξηγήσω... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ποιοι είναι οι λόγοι... Ένα δεύτερο ερώτημα, που ίσως είναι πιο 

εξειδικευμένο... Ετήσιο πρόγραμμα δράσης, εκεί στις προτεραιότητες, διαπίστωσα το εξής, και 

θέλω να μου απαντήσετε. Η λειτουργία της περιοχής... Χρυσοπηγή, της κατασκήνωσης πάνω, 

έγινε από... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, επειδή το ολοκληρωμένο πλαίσιο 

δράσης έγινε, ο κ. Γρηγοριάδης είναι αυτός που έχει τα κομμάτια αυτά που... για στρατηγικό 

σχεδιασμό, εγώ έχω μόνο την οικονομική στοχοθεσία. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Μάλιστα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας ζητώ συγγνώμη, για να έρθει ο κύριος συνάδελφος. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ναι, λέει, έχει τον κωδικό μέσα, για την λειτουργία της κατασκήνωσης 

Χρυσοπηγή 120.000€, έτσι, και λέει σε αναμονή. Ένα ερώτημα αυτό. Επίσης... τον κ. 

Γρηγοριάδη... αν έχει γίνει τίποτα εκεί, αν έχει γίνει τίποτα, επειδή είναι σε αναμονή, γράφει σε 

αναμονή. Επίσης, για τον κ. Γρηγοριάδη, παρεμβάσεις για λύσεις... έχουμε ένα ποσό 100.000€ 

και γράφει αναζήτηση πηγής χρηματοδότησης, έχει γίνει τίποτα; Για τον κ. Αντιδήμαρχο... έχει 

γίνει... 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Ο κ. συνάδελφος... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ναι... Κάποιοι που παρουσίασαν... Χιλιάδες φορές που... Είναι η εξής, ότι 

έχει... προτάσεις, στο... σχετικά με το... εξοπλισμό και την αγορά αυτοκινήτου, ένα ποσό της 

τάξεως των 580.000€... τον μισό χρόνο. Και... 

Δ.Σ. : Συμπληρωματικές ερωτήσεις... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η τελευταία ερώτηση, κ Πρόεδρε, είναι... Το γνωρίζει σίγουρα, είναι ο κ. 

Αντιδήμαρχος, εκτός αν το ξέρει ο κύριος... 

Δ.Σ. : Εγώ γνωρίζω, καταρχήν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι... γιατί τώρα... τις ερωτήσεις... Δεν θα θυμάστε τι ερωτήσεις έκανε 

ο συνάδελφος. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Τον κύριο... Οικονομικών, έχουμε και τα παρελθόντα έσοδα στον 

προϋπολογισμό μας, δύο εκατομμύρια... δύο εκατομμύρια, εννιακόσια τριάντα ένα, επτακόσια 

εξήντα και πενήντα... βάλαμε στο, ότι θα εισπράξουμε εκατόν εξήντα ένα χιλιάδες επτά ογδόντα 

οκτώ, γιατί αυτό; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρώτη απάντηση, κύριε συνάδελφε, μας δίνει την δυνατότητα ο νόμος να 

κάνουμε αναμόρφωση της στοχοθεσίας και φυσικά θα την εκμεταλλευτούμε, γιατί, για 

παράδειγμα, αν προσέξετε, ο προϋπολογισμός ο περσινός με τον φετινό, είναι ανεβασμένος 

αρκετά. Η εξήγηση είναι ότι υπάρχουν ποσά, όπως π.χ. τα ποσά Τεχνικού Προγράμματος ή τα 

ποσά της μεταφοράς μαθητών, τα οποία ανέβασαν το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού. 

Αυτά τα ποσά, στην εξέλιξη της χρονιάς, για παράδειγμα ο κ. Κουρκούλης από την Τεχνική 

Διεύθυνση, μας κάνει ήδη εισήγηση στο λογιστήριο, ότι θα αλλάξει αυτό το ποσό, της 

μεταφοράς μαθητών. Άρα, θα είμαι υποχρεωμένος μέχρι την 30/06, γι' αυτό σας είπα ότι 

ζητήσαμε από τις Διευθύνσεις ό,τι αλλαγές έχουν να κάνουν, μετά τέλος, για την στοχοθεσία. 

Για την στοχοθεσία, έτσι, όχι για την αναμόρφωση προϋπολογισμού, και επομένως, ό,τι θα 

χρειαστεί μέχρι 30/06, θα το φέρω, κ. Πρόεδρε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εισηγήσεις, που θα 

υπάρχουν, συγκεκριμένες. Για το δεύτερο θέμα που μου θέσατε, και το έχουμε συζητήσει και με 

την κα. Πορτοκαλίδου, και μαζί, ας το πούμε και δημόσια, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό το 

ποσό, τα εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάρικα, τα εκατόν εξήντα ένα, εκατόν εξήντα ένα δεν είπατε; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ναι, ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Που, ουσιαστικά, στοχοθετούμε για φέτος, βγαίνει σαν ποσοστό εισπραξιμότητας 

από αυτά που εισπράξαμε πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι αν, ας με διορθώσει η κα. Πορτοκαλίδου αν 

κάνω λάθος, εισπράξαμε 177.000€ από τις παλιές οφειλές, οι οποίες μπορεί να σας φαίνονται 

τώρα δύο εννιακόσια, με εισήγησή μου όμως, που την ελέγχουμε νομικά με την κα. 

Πορτοκαλίδου, θα μειωθεί λόγω παραγραφών αυτό το ποσό, κατά, κα. Πορτοκαλίδου, 

τριακόσιες με τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ; 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ : Διακόσιες... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λόγω παραγραφών, όπως κάνει για παράδειγμα η... και παραγράφει κάποια ποσά 

παρελθόντων οικονομικών ετών, ελέγχουμε νομικά με την κα. Πορτοκαλίδου, και είναι έτοιμη η 

εισήγηση, να μειώσουμε το ποσό, κύριε συνάδελφε, να μειώσουμε το ποσό των οφειλών των 

παρελθόντων οικονομικών ετών. Συνεισφέρω στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου όμως, 

συνεισφέρω ότι οι διαδικασίες που ακολουθήσαμε ήταν πιο αυστηρές, και μάλιστα, σε 

διάφορους ελέγχους που έχουν γίνει στον Δήμο, μας ερωτούν οι άνθρωποι που κάνουν ελέγχους 

και εμείς τους απαντούμε. Στείλαμε τις επιστολές που έπρεπε να στείλουμε, βεβαιώσαμε πάσης 

φύσεως οφειλές από εκκρεμότητες του παρελθόντος, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε βρήκαμε σε 

εκκρεμότητα. Στείλαμε επιστολές προκατάσχεσης, που είναι το άκρον άωτον και όπως το 

προβλέπει ο νόμος, βεβαιώσαμε στην εφορία, στείλαμε επιστολές προκατάσχεσης, και τώρα 

ελέγχουμε με την κα. Πορτοκαλίδου νομικά, ένα δεύτερο θέμα που ελέγχουμε νομικά, αν έχουμε 

την δυνατότητα να πάμε και σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Επομένως, θέλω να σας πω ότι, 

γιατί θα μου πείτε από τα δύο εννιακόσια ή τα δύο τετρακόσια, πόσα θα είναι τελικά, εισπράξατε 

μόνο εκατόν εβδομήντα πέρυσι, πρόπερσι είχατε εισπράξει παραπάνω, μόνο εκατόν εβδομήντα; 
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Εντάξει, σας είπα ποια είναι η οικονομική κατάσταση των πολιτών... το γνωρίζετε και εσείς 

πολύ καλά. Εισπράξαμε εκατόν εβδομήντα, και αυτά τα εκατόν εβδομήντα που τα εισπράξαμε, 

έχουμε βγάλει βεβαιώσεις για όλα στην εφορία, έχουμε στείλει επιστολές προκατάσχεσης, 

εξαντλήσαμε δηλαδή κάθε δυνατότητά μας, όπως ποτέ δεν έκαναν οι Δήμοι, και μάλιστα το 

συζητούμε και με άλλους Δήμους, ούτε καν... τις βασικές λύσεις, και θέλω να πω, αν είναι 

δυνατόν, ότι εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα, το ποσό που στοχοθετήσαμε βγαίνει μέσα από 

μια... λέγεται ποσοστό εισπραξιμότητας. Και αφού εισέπραξες τόσα πέρυσι, αυτά θα 

στοχοθετήσεις και φέτος. Αν η κα. Πορτοκαλίδου θέλει να με διορθώσει, ευχαρίστως. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ : Ναι, να διορθώσω λίγο κάτι στο εκατόν εξήντα ένα, δεν ξέρω αν έχετε το 

σχέδιο της εισήγησης μπροστά. Το έχετε; Την εισήγηση που έχουμε πιο μπροστά από την 

στοχοθεσία, την νομική στοχοθεσία. Αναλύουμε ότι τα εκατόν εξήντα ένα επτά ογδόντα οκτώ 

προκύπτουν από το 32 που είναι τα δύο εννιά τριάντα ένα που είναι τα εισπρακτέα, τα 

αναδρομικά... του 2013, μείον το 85 που είναι οι επισφαλείς απαιτήσεις. Δηλαδή, δύο εννέα 

τριάντα ένα μείον δύο επτά εβδομήντα επισφαλείς απαιτήσεις, μας βγάζει εκατόν εξήντα ένα 

επτά ογδόντα οκτώ που στοχοθετήσαμε φέτος. Από εκεί βγαίνει το εκατόν εξήντα ένα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Υπήρχαν και κάποιες άλλες ερωτήσεις, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάποιες απαντήσεις... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για το Πράσινο Ταμείο ρώτησε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και για το Πράσινο Ταμείο, και για το λεωφορείο ρώτησε, και τι άλλο; 

Δ.Σ. : Σε αυτό που μπορώ να απαντήσω εγώ, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, είναι για το θέμα της 

Χρυσοπηγής, τις κατασκηνώσεις Χρυσοπηγής. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ρώτησε για τον στρατηγικό... 

Δ.Σ. : Από την στιγμή που περιήλθαν στην δικαιοδοσία του Δήμου δεν έχουν λειτουργήσει, 

γιατί δεν έρχεται χρηματοδότηση. Κάθε χρόνο γίνεται αίτημα, πιστεύω για αυτόν τον λόγο 

υπάρχει στον προϋπολογισμό, ίσως, πιστεύουμε κάποια στιγμή, να έρθει χρηματοδότηση και να 

ξαναλειτουργήσουν. Αλλά από το 2011 που περιήλθαν στον Δήμο, δεν έχει έρθει 

χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Φέτος κάναμε πάλι το αίτημά μας, και η απάντηση ήταν... 

λόγω της οικονομικής δυσχέρειας του Υπουργείου δεν θα λειτουργήσει, δεν θα χρηματοδοτηθεί 

η κατασκήνωση Χρυσοπηγής. Αν είναι κάτι άλλο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλες ερωτήσεις οι οποίες... Η κα. Αγιαννίδου; 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος, ότι τα χρήματα αυτά 

υπήρχαν, σε περίπτωση που οι κατασκηνώσεις λειτουργούσαν, θα έπρεπε να αποκατασταθούν 

πρώτα όλα τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί στο ΠΙΚΠΑ. Υπήρχαν, αφότου αναλάβαμε εμείς, 

και συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα χρήματα, κάποια... ο κωδικός αυτός, υπάρχουν αυτά τα 

χρήματα, σε περίπτωση που ο Υπουργός στείλει εντολή ότι λειτουργεί η κατασκήνωση, θα 

πρέπει να αποκατασταθούν όλες οι βλάβες, για αυτόν τον σκοπό υπάρχουν αυτά τα χρήματα. 

Και από την στιγμή που δεν μας ήρθε εντολή... να την λειτουργήσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλες ερωτήσεις οι οποίες δεν απαντήθηκαν; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για το Πράσινο Ταμείο... ρώτησε ο κ. συνάδελφος... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : ...Τουρισμού, έχουν εκατό χιλιάδες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ακούγεστε, κ. Χρυσανθίδη, λίγο το μικρόφωνο. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : ...Παρεμβάσεις αιτήσεις των... Τουρισμού, έχουμε εκατό χιλιάδες και... λέμε 

αναζήτηση πηγής χρηματοδότησης, έχει γίνει τίποτα; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Το μόνο πρόγραμμα που έχουμε βρει, το «Easy Trip», προσπαθούμε με αυτό 

να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, από δικά μας χρήματα, δεν υπάρχει 

η δυνατότητα. Δυστυχώς, θα πω εγώ, και θα το πω, θα σας κάνω και μια εκτενή ενημέρωση, 

βρίσκομαι σε δυσάρεστη θέση να πω ότι για την προβολή δεν μένουν πλέον χρήματα. Δυστυχώς 

έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, είναι δυσάρεστο αυτό, το έχω πει και στην παράταξη, θα το 

μάθετε και όλοι αν και το ξέρετε, θα έπρεπε ή θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για 

να μπορέσουμε να έχουμε και προβολή αλλά και κάποια ανάπτυξη όπως λέτε, κ. Χρυσανθίδη. 
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Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλοι ενδιαφερόμαστε εδώ, και η αντιπολίτευση, προς τιμήν της, και 

εμείς, αλλά δυστυχώς τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Προσπαθούμε να κάνουμε προβολή 

αυτού του τεράστιου Δήμου με δέκα – δώδεκα χιλιάδες το χρόνο, και ξέρετε εσείς ειδικά τι 

σημαίνει αυτό το πράγμα. Τα έχουμε πει πολλές φορές και τα γνωρίζετε. Δυσκολευόμαστε πάρα 

πολύ. Να σας πω ότι για τις εκθέσεις που πήρα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, με ομόφωνη 

απόφασή σας, δεν πήραμε ανάληψη δαπάνης ακόμη; Να σας πω ότι δύο ιδιώτες άνθρωποι 

έβαλαν τα χρήματά τους για να πάμε εμείς να προβληθούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Να προβληθούμε, και δεν πήραμε ανάληψη δαπάνης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απλώς δεν πληρωθήκατε. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όχι, ούτε ανάληψη υπήρχε. Ούτε ανάληψη υπήρχε. Δεν είναι εύκολο να δω, 

με το δίκιο του τον ιδιώτη, τους δύο ιδιώτες, να μου λένε, Παναγιώτη, εμείς εσένα ξέραμε, τι 

κάνουμε τώρα. Περνάνε μήνες και δεν παίρνουμε τα χρήματά μας. Θα τα πούμε πάλι άλλη 

φορά, αλλά θέλω να τα καταλάβετε και από την αγωνία μου, και από τον τόνο της φωνής μου. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Και μια τελευταία... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για το Πράσινο Ταμείο... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Έχουν... δύο προτάσεις, για τον εξοπλισμό και το αυτοκίνητο, τετρακόσιες 

ογδόντα χιλιάδες, εξήντα... Έχουμε καμία απάντηση, τίποτα; 

Δ.Σ. : Για το λεωφορείο και το απορριμματοφόρο εννοείτε; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Το απορριμματοφόρο που πλήρωσε... Ναι, το ένα το λεωφορείο, το απορριμματοφόρο 

λειτουργεί κανονικά... είναι το πρόγραμμα, και το λεωφορείο είναι σε εξέλιξη η αδειοδότηση, η 

άδεια κυκλοφορίας, να βγει η άδεια κυκλοφορίας. Απλά, αυτός ο τίτλος ο συγκεκριμένος, με τις 

παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ακόμα δεν έχει γίνει... είμαστε 

στη διαδικασία έγκρισής του... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος ερωτών; Τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Μηλίδης και ο κ. 

Μπόικος. Παρακαλώ κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπω στην διαδικασία των αριθμών, γιατί είναι πάρα πολύ 

δύσκολο κανείς να παρακολουθεί τα νούμερα... Εγώ θα σταθώ σε έναν σημαντικό πίνακα που 

έχει η εισήγηση, τον πίνακα 1, όπου αναφέρεται ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Σερρών 

και το αναπτυξιακό όραμα του  Δήμου Σερρών. Άμα δει κανείς, αντιληφθεί τον πίνακα αυτόν... 

ότι η Δημοτική Αρχή είναι εκτός πραγματικότητας, και είναι εκτός πραγματικότητας γιατί αυτό 

που έφερε σήμερα... μέσα στην εισήγηση, θυμίζει προεκλογικό μανιφέστο, και όχι αυτό που... 

Ακούστε λοιπόν να λέει, όραμά τους είναι ένας ισχυρός Δήμος, κοντά στον δημότη... με 

ισόρροπη ανάπτυξη. Θεωρώ ότι αυτά τα λέτε εδώ και τρία χρόνια, πρέπει να επισυνάπτονται και 

σαν περιτύλιγμα σε οποιαδήποτε εισήγηση φέρνετε; Νομίζω ότι δεν σας τιμά. Τα δεδομένα 

έχουν αλλάξει. Άκουσα και την δραματική ομολογία, θα το έλεγα, του κ. Αντιδημάρχου, του κ. 

Γρηγοριάδη. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Κάντε κάτι πιο καινοτόμο. Πιο... ακριβώς. Και λέω, 

θα πρέπει να πούμε κάποιες αλήθειες εδώ. Όταν λέμε ισχυρός Δήμος, πώς θα γίνει ισχυρός 

Δήμος, όταν ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους μας δεν εκπροσωπείται δια του Δημάρχου, 

στα κεντρικά όργανα ΠΕΔ και ΚΕΔΕ, για να προβάλλει τα αιτήματα του Δήμου; Όταν λέμε ότι 

είναι κοντά στον δημότη, εάν κάνετε μια βόλτα στην πόλη, αν κάνετε μια βόλτα στην πόλη, θα 

δείτε ότι ο δημότης νιώθει αποκομμένος και αποξενωμένος από τον Δήμο. Αυτή η περιβόητη 

κοινωνική συνοχή πήγε περίπατο, που είναι το υπ' αριθμόν ένα σε αυτήν την οικονομική κρίση. 

Βέβαια, ήταν βασική πρόταση στον σχεδιασμό, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η αντιγραφή, 

επιτέλους, φτάνει αυτές οι κακές αντιγραφές, κάντε κάτι άλλο. Άμα δείτε, ακριβώς όπως πέρασε 

το σχέδιο πριν τρία χρόνια, ακριβώς τα ίδια λέει. Ε, αλλάξτε το. Αλλάξαν τα δεδομένα. Λοιπόν, 

ή μην τα βάζετε καθόλου, τα βλέπουμε και... Λοιπόν, λέτε για έναν Δήμο ελκυστικό, εγώ θα 

έλεγα Δήμο απωθητικό. Έτσι λέει μέσα, ελκυστικό Δήμο θα κάνουμε.  Το λέω απωθητικό γιατί 

εάν έρθετε, εάν μπει ένας ξένος στην πόλη, θα δει ένα κυκλοφοριακό χάος, θα δει ότι δεν 
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υπάρχει πουθενά πάρκο... πάρκινγκ, και όταν λέμε για την...  και μπορούμε να φέρουμε ξένο 

κόσμο για να φέρει χρήματα, να ανεβάσουμε τα έσοδα, γιατί έχει άμεση σχέση με τα έσοδα που 

συζητάμε, και τα έξοδα. Ένα λοιπόν που είχαμε, το αυτοκινητοδρόμιο, και αυτό το απαξιώσαμε 

φερόμενοι τόσο ερασιτεχνικά. Αυτό, δηλαδή, που ήταν πραγματικός πόλος έλξης, και θα 

μπορούσε να κάνει τον Δήμο ελκυστικό, δυστυχώς το απωθήσαμε. Λέχθηκε μέσα για ισόρροπη 

ανάπτυξη, για ποια ισόρροπη ανάπτυξη μιλάμε; Μιλάμε για την περιφέρεια; Μιλάμε για τις 

γειτονιές; Μιλάμε για τα χωριά μας; Έχουν την εικόνα εγκατάλειψης και αυτό αναφέρεται από 

όλους, ότι τα χωρία και η περιφέρεια νιώθουν εγκαταλελειμμένοι. Επίσης μιλάμε για... 

προτεραιότητες, τοπική ανάπτυξη, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, διαχείριση του 

περιβάλλοντος, ποιότητα ζωής. Λέτε, εδώ μέσα στον πίνακα, για έρευνα και καινοτομία. Πού 

είναι αυτή η έρευνα και καινοτομία, κ. Πρόεδρε; Έχουν μείνει έτσι τα χαρτιά και συνεχίζουμε να 

τα λέμε; Λέτε για ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, έχει γίνει κάτι τέτοιο, πέρα από μερικούς 

κάδους που βάλαμε; Έγινε καμία ορθολογική διαχείριση; Λέτε για τουριστική ανάπτυξη. 

Κύριε...  επειδή ξέρω τι λέτε, είμαι σίγουρος τι λέτε, εδώ μέσα είναι, στην εισήγηση, αυτά που 

λέω. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτά δεν είναι δική μου εισήγηση, του κ. Γρηγοριάδη είναι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε, κύριε... δεν σας διέκοψε κανείς... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν σας διέκοψα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτά είδα μέσα στην εισήγηση και απαντώ επ' αυτών. 

Λοιπόν, όσο στενά και να είναι, όπως αναφέρθηκε, και το δέχομαι αυτό, τα οικονομικά πλαίσια, 

όσο στενά και να είναι, δεν έχετε τις σωστέ προτεραιότητες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ολοκληρώνω. Δεν έχετε τις σωστές προτεραιότητες. Είδα την κραυγή αγωνίας 

του κ. Αντιδημάρχου, το καταλαβαίνω, όμως πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση, να γίνει 

καλή στοχοθεσία, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Για αυτούς τους 

λόγους, αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο, δεν το ψηφίζουμε, το καταψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Για μια ακόμη φορά αναρωτιέμαι για την όχι τόσο φανερή συνάφεια των 

πραγμάτων, και φοβάμαι ότι, κ. Πρόεδρε, φοβάμαι μήπως πάλι με βγάλετε ότι είμαι εκτός 

θέματος. Αλλά, γιατί παλεύω να κατανοήσω το εξής, από την μια μεριά υπάρχει το πλαίσιο, 

Παρατηρητήριο, στοχοθεσία, οι πολιτικές αυτές, και τις ξέρω καλά αυτές τις λέξεις γιατί τις 

βίωσα και στον δικό μου εργασιακό χώρο, στο δημόσιο σχολείο πολύ πριν, γιατί πρώτα, η νέα 

γλώσσα πρώτα έρχεται στα σχολεία, έρχεται εκεί που δημιουργείται η γλώσσα, και εκεί 

εφαρμόζεται, και μετά προχωράει και στα άλλα. Δηλαδή, για την στοχοθεσία και το 

Παρατηρητήριο, εγώ αυτό που αισθάνομαι είναι το εξής, αφού πρώτα σε ρίξω σε έναν λάκκο με 

φίδια, σου λέω μετά, οργανώσου, βάλε στόχους, βάλε οριοθετήσεις, έτσι ώστε να μην σε 

δαγκώσουν τα φίδια ή να σε δαγκώσουν κατά το δυνατόν λιγότερο. Ωραία, αυτό να το δεχθούμε, 

και από την άλλη μεριά να δούμε πως θα βγάλουμε μέσα στον λάκκο με τα φίδια. Πραγματικά 

δυσκολεύομαι να επιλέξω και να πω, ωραία, με αυτά τα δεδομένα, εμείς κάνουμε αυτά, αλλά το 

ότι μας ρίχνουν στον λάκκο με τα φίδια, το ξεχνάμε, ή όταν γίνεται επιδερμικά, το λέμε έτσι για 

να το πούμε, και φυσικά εκεί που έπρεπε να ειπωθεί μια εβδομάδα πριν, στο συνέδριο της 

ΚΕΔΕ, ήταν, όπως και οι ίδιοι, οι περισσότεροι Δήμαρχοι είπαν, ήταν απογοητευτικό, έλειπαν 

και πάρα πολλοί. Εδώ είναι το πρόβλημα. Πραγματικά, εγώ λέω να το ψηφίσω αυτό, ωραία. Και 

από εκεί και πέρα, την άλλη φορά το Παρατηρητήριο θα γίνει ακόμα πιο σφιχτό, οι στοχοθεσίες 

ακόμη πιο σφιχτές, και μας λένε και το εξής, ότι εφόσον εσείς κάνατε τη στοχοθεσία, είστε 

υπεύθυνοι και υπόλογοι να την υλοποιήσετε. Πραγματικά, πρέπει κάποια στιγμή να το θέσουμε 

συνολικά το ζήτημα. Όχι μόνο τι κάνουμε εντός του πλαισίου, αλλά και ποιο είναι αυτό το 

πλαίσιο που μας βάζουν, και αν το αποδεχόμαστε. Και αν αγωνιζόμαστε πραγματικά να το 

αποτινάξουμε. Αυτά. 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... ο κ. Δήμαρχος θέλει να απαντήσει για το ολοκληρωμένο 

πλαίσιο δράσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σύντομα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το κομμάτι που με αφορά, η οικονομική στοχοθεσία, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, 

κύριοι συνάδελφοι, έγινε με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο, και από τον Φεβρουάριο... που ψηφίσαμε 

τον προϋπολογισμό, αλλά και τώρα με την στοχοθεσία. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες πάτησαν 

ακριβώς στα δεδομένα του νόμου, και στα δεδομένα τα οικονομικά του Δήμου. Φυσικά η 

στρατηγική και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης που είναι σε εύρος δεκαετίας, έχει μέσα και 

άλλα πράγματα, και άλλες λογικές. Εγώ θα στεναχωριόμουν αν δεν αναγνώριζε κανείς τα 

πράγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τα 35.000.000€ στο σύνολο, που έρχονται 

χρηματοδοτήσεις για διάφορες δράσεις και προγράμματα, το ότι υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη 

γιατί βγάλαμε χρηματοδοτήσεις για τα χωριά μας, όχι μόνο για την πόλη, ο κ. Δήμαρχος έδωσε 

συνέντευξη τύπου σήμερα για το αποχετευτικό Σκούταρι-Μητρούση, τα 5.000.000€ στον 

Ελαιώνα, στο... και πολλά άλλα πράγματα. Στην πόλη μέσα γίνονται πράγματα που αρέσουν 

στον κόσμο, το πάρκο στην δημοτική αγορά, το υπόγειο πάρκινγκ που τελείωσε στη Νομαρχία, 

το πάρκο πάνω από το υπόγειο πάρκινγκ, και πλήθος άλλων ενεργειών που έγιναν σε εποχή 

πτώχευσης, κι ας τη λέμε τη λέξη, να μην τη φοβόμαστε. Αυτό δεν μας στερεί την δυνατότητα 

να είμαστε και νοικοκυρεμένοι, κύριοι. Κύριοι συνάδελφοι, όπως κάνει, όπως λέει πολύ ωραία ο 

κ. Δήμαρχος, όπως κάνει μια οικογένεια, ανάλογα με τα λεφτά που έχει στο συρτάρι της, να 

κάνει δαπάνες, έτσι κάνουν πλέον και οι Δήμοι, συμμαζευόμαστε. Και το λέω με α' πληθυντικό 

γιατί είμαστε όλοι μέσα στον λάκκο με τα φίδια, στον λάκκο με τους λέοντες; Ο Καλλικράτης 

είναι μια ιστορία, και αυτή η θητεία πραγματικά αφόρητη, θα έλεγα. Και φυσικά σας 

ενημερώνουμε και προβληματιζόμαστε και εμείς, γιατί οι εξελίξεις πάνε προς το αρνητικό, 

βλέπετε και τι κινήσεις γίνονται από την Πολιτεία καθημερινά, και ειλικρινά είμαστε, 

βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, θα το έλεγα, τα στοιχεία που έχουμε από πέρυσι, τα 

οικονομικά στοιχεία, στους πρώτους 4 μήνες, κ. Πρόεδρε, να είμαστε κοντά στα περσινά. Γιατί, 

όπως βλέπετε, ο λαός υποφέρει, η οικονομική κατάσταση είναι αφόρητη και δεν ξέρεις που θα 

πάμε. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι σε αντίθεση, και είναι οξύμωρο το σχήμα, από την μια να 

έχεις ένα στρατηγικό σχεδιασμό και κάποιο μπροστά, κάποιες ιδέες, που να θες να πας 

καλύτερα, έστω και από αυτήν την συγκυρία, με έναν όμως εναλλακτικό τρόπο, κ. Πρόεδρε, με 

έναν άλλο τρόπο. Και πιστεύω αυτό έπιασε η Δημοτική Αρχή. Νοικοκυρεύει τα οικονομικά, 

βάζει η Πολιτεία τον τρόπο και την μέθοδο, ειδικά φέτος, και από την άλλη, πάει στην ανάπτυξη 

η αντιπροσωπεία αυτή που σας είπα, με διάφορες δράσεις, μέσα από προγράμματα... Τα πει 

καλύτερα από εμένα ο κ. Δήμαρχος. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι. Οι προλαλήσαντες, αν θέλουν να 

τοποθετηθούν, ο κ. Μηλίδης και ο κ. Μπόικος είναι. Θέλετε, κ. Μπόικε, να δευτερολογήσετε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι... Αυτήν την παρατήρηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χάριν συντομίας... Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα από την πρωτολογία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να μην έχουμε επαναλήψεις... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν θα πω το ίδιο... Λοιπόν, η διαφωνία μου είναι στην στοχοθεσία και η 

διαφωνία μου είναι σε αυτά που ανέφερα, κάποια συγκεκριμένα, είπε προηγουμένως για το 

Σκούταρι και το Μητρούση, είπατε, κ. Αντιδήμαρχε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείτε, συνάδελφε, λέτε για το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι για την οικονομική στοχοθεσία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και για την στοχοθεσία λέω, ότι, για μένα, δεν είναι ρεαλιστική. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η οικονομική στοχοθεσία; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν, δεν είναι ρεαλιστική, κύριε... σαφώς για ποιον 

λόγο, παρά την... Τίποτε τώρα, να... από το Σκούταρι και το Μητρούση, πολύ σωστά. Τα άλλα 
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χωριά έχετε ρωτήσει, εκείνα δεν έχουν προβλήματα ανάλογα; Θέλω να πω δηλαδή, και πάλι 

επαναλαμβάνω ότι η περιφέρεια νιώθει εγκαταλελειμμένη, το συζητάει στην πλατεία, στα 

καφενεία, όπου και αν βρεθεί, και έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα αναφέρατε και το 

πάρκινγκ, βέβαια το πάρκινγκ είναι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες ευρώ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εν πάση περιπτώσει... μην με διακόπτετε. Λοιπόν, σας είπα και προηγουμένως, 

και για την διαχείριση των αποβλήτων... οικονομικοί πόροι, για να έχουμε καλύτερη 

στοχοθεσία, για την τουριστική ανάπτυξη, η οποία είναι σε μηδενική βάση, σε μηδενική βάση. 

Και είχαμε, είπα, ένα αυτοκινητοδρόμιο που μπορούσε να φέρει κόσμο, δυστυχώς και αυτό το 

απαξιώσατε με τον τρόπο, ερασιτεχνικά, που φέρεστε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, επειδή 

διαφωνώ και με την στοχοθεσία αλλά και με το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, 

καταψηφίζουμε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μια κουβέντα θα πω, κ. Πρόεδρε, ότι στο ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, που 

είναι το πενταετές επιχειρησιακό, είναι ενσωματωμένη η οικονομική στοχοθεσία. Νομίζω ότι οι 

συνάδελφοι δεν θα πρέπει να μπερδεύονται. Η οικονομική στοχοθεσία, και να θέλαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, λίγο τα μικρόφωνα κλείστε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και να θέλαμε, κ. Πρόεδρε, η Δημοτική Αρχή πλέον, και να ήθελε, όποιος 

Δήμαρχος, σήμερα, ειδικά από φέτος, ή στο μέλλον όποιος θα είναι, όποια Δημοτική Αρχή, 

όποιο Δημοτικό Συμβούλιο, να ξεφύγει από τα οικονομικά δεδομένα που υφίστανται στην 

Οικονομική Υπηρεσία, παίρνει ένα ρίσκο να βρεθεί σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης. 

Άρα, όχι απλά ηρεμιστικά, είναι πιο ηρεμιστικά δεν γίνεται, το κομμάτι της οικονομικής 

στοχοθεσίας. Οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί, οι αντίθετες απόψεις στο κομμάτι του 

πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος, σεβαστές. Νομίζω ο κ. Δήμαρχος θα δώσει τις 

καλύτερες απαντήσεις. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πάντως, κ. Πρόεδρε, το θέμα λέει έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του 

Δήμου Σερρών, έτσι; Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Και ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Γρηγοριάδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Κύριε Μηλίδη, σας τιμά, το είπα και προηγουμένως, και όλη την 

αντιπολίτευση, ότι ενδιαφέρεστε για την τουριστική ανάπτυξη. Νομίζετε ότι υπάρχουν χρήματα 

να κάνουμε παρεμβάσεις δεκάδων η εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ξοδεύονται άσκοπα αλλού. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Πού; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ξοδεύονται άσκοπα αλλού. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Πού; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα... τα πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς διακοπή, παρακαλώ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα. Εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα να 

κάνουμε κάτι απλό. Έρχονται τώρα οι άνθρωποι αυτοί για τον στίβο. Έχουμε ως Δήμος κάτι να 

τους δώσουμε; Μπορούμε να το κάνουμε; Δεν μπορούμε. Όχι δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, 

δυστυχώς δεν μπορούμε. Σας το λέω, μας στεναχωρεί όλους, και εσάς, και εμάς, όλους. Δεν 

μπορούμε. Μην πετάμε τώρα κάτι, ανάπτυξη. Θα πάμε να κάνουμε παρέμβαση πού; Μόνοι μας, 

με δικά μας χρήματα, στο... δεν ξέρω κι εγώ τι, κάτι άλλο, εκτός από αυτά που γίνανε; Δεν 

μπορούν να γίνουν, αυτά θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ψάχνουμε προγράμματα, το ξέρετε 

καλά, εκτός των προγραμμάτων που ήδη έχουμε φέρει, μεταξύ των άλλων, υπάρχουν και κάποια 

για την τουριστική, έτσι, ενημέρωση, προώθηση και τα λοιπά... συνεργασία. Δεν υπάρχουν 

χρήματα, για να μην μακρηγορώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πριν δώσω τον λόγο, για να ολοκληρώσει το θέμα ο κ. Δήμαρχος, ένα πράγμα 

να ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επειδή εμπλέκομαι πολύ τακτικά στις οικονομικές 

υπηρεσίες, και εδώ είναι οι οικονομικοί παράγοντες του Δήμου Σερρών... Δεν υπάρχει χρήμα. 

Είναι τόσο τσίμα-τσίμα τα πράγματα, που δεν μπορούμε ένα βελόνι να αγοράσουμε... 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Έξω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, κ. Μηλίδη, και έχετε κάθε δικαίωμα να το 

λέτε... Όμως θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να επισκεφθείτε τις Οικονομικές Υπηρεσίες του 

Δήμου, ειλικρινά το λέω, και να σας πουν πού γίνονται οι σπατάλες. Να σας πουν οι ίδιοι πού 

γίνονται οι σπατάλες. Τίποτε άλλο. Γιατί το ανέφερε προηγουμένως... Μισό λεπτάκι, ο κ. 

Μηλίδης, απαντώ σε κάτι καυτό που είπε, σπατάλες γίνονται αλλού και αλλού, σπατάλες. Θα 

πάτε στις Οικονομικές, έρχεστε στην Δημοτική Αρχή, πάτε στις Οικονομικές Υπηρεσίες, και 

αυτοί να πιστοποιήσουν ότι γίνονται σπατάλες, πραγματικά. Λοιπόν, ο λόγος στον κ. Δήμαρχο 

για να κλείσουμε το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... τις Υπηρεσίες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ είπα κάτι πάνω στις σπατάλες, τη λέξη σπατάλες... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα το δούμε στην πορεία... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, είναι εκτός των ορίων που ορίζει ο νόμος. Τι εισήγηση είναι αυτή... προς 

Θεού δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ... 

Δ.Σ. : Από την... έχουν περάσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κάποια πράγματα είπα, επειδή εμπλέκομαι, γι' αυτό... ας είμαστε και 

λίγο πιο προσεκτικοί... Λοιπόν, παρακαλώ, κ. Δήμαρχε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θέλω να πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Κύριοι συνάδελφοι, δείτε το Συμβούλιο, έχει εξουθενωθεί. Κύριε Πρόεδρε, 

έχετε υποσχεθεί, και εσείς, και ο κ. Δήμαρχος, ότι δεν θα κάνετε κατάχρηση. Εγώ μίλησα με 

έναν εκπρόσωπο. Αισθάνομαι ότι, πραγματικά, κάνω λάθος που κινούμαι σε αυτό που πρέπει 

και είναι επιταγή για την διαδικασία. Ο ένας με τον άλλον, με τον παρ' άλλον, μιλήσατε πέντε 

άνθρωποι, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Φτάσαμε στο αμήν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να στερώ τον λόγο από τους συναδέλφους; Ακολουθώ... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ θέλω να υπάρχει μια εισήγηση, να τηρείται ο χρόνος και για τον εισηγητή, 

όπως το λέει ο κανονισμός... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα έχετε αμφιβολίες, κ. Φωτιάδη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να μην γίνεται κατάληψη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για τον χρόνο που τηρώ; Έχετε αμφιβολίες; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως έχω αμφιβολίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, πάρτε λοιπόν την δισκέτα...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως, βεβαίως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μετρήστε τους χρόνους, σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σας παρακαλώ και εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ένας εισηγητής από κάθε παράταξη, δεν μπορούν να τελειώσουνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό δεν βαρύνει εμένα, αυτό βαρύνει τους συναδέλφους. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ποιος... ένας εισηγητής από κάθε παράταξη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορώ εγώ να κόψω ούτε τον κ. Μηλίδη, ούτε κανέναν άλλο συνάδελφο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ένας εισηγητής από κάθε παράταξη μίλησε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένας εισηγητής... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θέλετε να μας πείτε ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος μίλησε, εκτός από τον κ. Μηλίδη... Ποιος μίλησε εκτός από τον κ. 

Μηλίδη; Μίλησε και κανένας άλλος; Γιατί δηλαδή... το Προεδρείο; 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ένας λέω... Ένας λέω, κ. Πρόεδρε, από κάθε παράταξη μίλησε, και εσείς 

μιλήσατε πέντε, και μετά επανάληψη από τον κ. Δήμαρχο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρεις μίλησαν, οι δύο εμπλεκόμενοι Αντιδήμαρχοι... Οι δύο εμπλεκόμενοι 

Αντιδήμαρχοι. Δηλαδή, αγνοούμε τον κανονισμό; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ποιον κανονισμό; Ένας εισηγητής... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένας εισηγητής... με εμπλεκόμενο στο πενταετές πρόγραμμα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ο κ. Γρηγοριάδης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Πόσο σύντομος, μα δευτερόλεπτα, ένα λεπτό μίλησε ο κ. Γρηγοριάδης. Γιατί 

να το πλατειάζουμε έτσι το θέμα; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αισθάνεστε, δηλαδή, ότι εδώ κύλησε καλά το θέμα; Έτσι αισθάνεστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι νομίζω. Αν εσείς έχετε διαφορετική άποψη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για να διαμαρτύρομαι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριε... Παρακαλώ, σύντομος... Έχει δικαίωμα από τον κανονισμό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ακούστηκαν ορισμένα πράγματα που πρέπει να απαντηθούν, που φυσικά αυτά 

θα ειπωθούν στην λογοδοσία αλλά το όραμά μας και για ισχυρό Δήμο, και για έναν Δήμο κοντά 

στον δημότη, και για έναν Δήμο ελκυστικό, και για έναν Δήμο ο οποίος θα τονώνει την τοπική 

οικονομία, παραμένει, και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε, και 

υλοποιούμε αρκετά από αυτά, τα περισσότερα, αυτά που υποσχεθήκαμε. Το ότι δεν 

συμμετέχουμε στην ΠΕΔ ή στην ΚΕΔ, νομίζω το ξεκαθάρισα, δεν συμμετέχω διότι μπήκαν 

κομματικά ψηφοδέλτια. Γι' αυτό δεν συμμετέχω, ήταν ξεκάθαρο, και καλά έκανα και δεν 

συμμετέχω. Λοιπόν, ασφαλώς είμαστε κοντά στον δημότη, με το Κοινωνικό Φαρμακείο, με την 

Δημοτική Κοινωνική Κουζίνα, με το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, με τον Δημοτικό 

Λαχανόκηπο, με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, με το Κοινωνικό Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα που θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε λίγο, με το αυτοκίνητο για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες που πήραμε, με την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Βεβαίως, είμαστε κοντά στον δημότη, με όλες αυτές τις δράσεις, και μάλιστα μέσα από 

προγράμματα. Δύο εκατομμύρια εξασφαλίσαμε μέσα από προγράμματα, για να είμαστε κοντά 

στον δημότη. Ασφαλώς και κάνουμε έναν Δήμο ισχυρό, έναν Δήμο τον οποίο πήραμε με εννιά 

εκατομμύρια χρέη σε προμηθευτές... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι από τον Δήμο Σερρών. Όχι από τον Δήμο Σερρών... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και εξίμισι εκατομμύρια... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι από τον Δήμο Σερρών. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συνολικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε, κ. Αναστασιάδη, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Από τον Δήμο Σερρών έξι εκατομμύρια. Λοιπόν, εννιά εκατομμύρια στους 

προμηθευτές, εξίμισι εκατομμύρια στις τράπεζες. Και αυτόν τον Δήμο τον νοικοκυρεύουμε. 

Μειώνουμε τα χρέη του και στο τέλος αυτής της θητείας, τα χρέη θα είναι ελάχιστα. Έτσι 

κάνουμε τον ισχυρό Δήμο, μειώνοντας τα χρέη, ναι, σωστό, με σωστή διαχείριση. Τονώνουμε 

την τοπική οικονομία με προγράμματα που εξασφαλίσαμε, ύψους 35.000.000€, στα δυόμισι 

αυτά χρόνια, 35.000.000€ θα πέσουν στην πόλη, κάποια προγράμματα υλοποιούνται, κάποια θα 

υλοποιηθούν, και θα δώσουν δουλειά και ανάπτυξη στην πόλη. Κάποιοι μάλλον, κάποιοι 

μάλλον, κάποιοι μάλλον δεν ζουν στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζουν ότι μειώθηκαν οι 

χρηματοδοτήσεις του Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κατά 65%, ότι αυτός ο μεγάλος 

Δήμος, που το 2009 έπαιρνε 3.300.000€ ΣΑΤΑ, 1.000.000 παίρνει τώρα. Ότι οι ΚΑΔ μειώθηκαν 

επίσης, κατά 65%. Μάλλον δεν γνωρίζουν τίποτα, έχουν πλήρη άγνοια για το τι συμβαίνει σε 

αυτήν την χώρα ή εκτός αν τα λένε σκόπιμα. Βεβαίως κάνουμε τον Δήμο ελκυστικό, με το 

γκρέμισμα της δημοτικής αγοράς και στη θέση της κάναμε μια ωραιότατη πλατεία, με την 
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πεζοδρόμηση της Μεραρχίας, με το πάρκινγκ και την πλατεία που υπάρχει πάνω από το 

πάρκινγκ, το δε πάρκινγκ είναι ένα διαχρονικό έργο, δεν ανήκει σε έναν Δήμαρχο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι δουλειά έχει το πάρκινγκ; Τι δουλειά έχει το πάρκινγκ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ρε, τι δουλειά έχει το πάρκινγκ, ρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βέβαια, θα τα πούμε εδώ. Θα τα λέμε τώρα από εδώ και πέρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όσο θα προκαλείτε, τόσο θα τα ακούτε αυτά. 

Δ.Σ. : Δήμαρχε, αυτά τα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν διακόπτουμε... 

Δ.Σ. : Είναι και ο Δήμαρχος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν διακόπτουμε ποτέ... Κανέναν συνάδελφο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ περισσότερο τον Δήμαρχο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν διέκοψα κανέναν, διακόπτετε. Το πάρκινγκ είναι ένα διαχρονικό έργο, αυτή 

η Δημοτική Αρχή για αυτό το πάρκινγκ έδωσε πάνω από 1.000.000€, τα μισά λεφτά που 

διατέθηκαν από τον Δήμο, τα διέθεσε αυτή η Δημοτική Αρχή, και όταν ήταν στην 

αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση υποστήριξε το έργο, το ψήφισε αυτό, δεν το σαμπόταρε, όπως 

γίνεται τώρα, που τα σαμποτάρετε όλα, τα πάντα, αρκεί να μην γίνει τίποτα Αρκεί να μην γίνει 

τίποτα. Λοιπόν, ισόρροπη ανάπτυξη.  Δεν είναι ισόρροπη ανάπτυξη όταν εξασφαλίζουμε... μέσω 

προγραμμάτων για να γίνουν έργα, στο Χιονοχώρι, στην Κάτω Καμήλα, στο Σκούταρι, στην 

Ορεινή; Αποχετευτικό Σκουτάρεως-Μητρουσίου 13.000.000€. Το Γυμνάσιο του Προβατά θα 

εγκριθεί τώρα. Στον Ελαιώνα 5.000.000€, και μέσα από την ΣΑΤΑ, ό,τι μπορούμε να δώσουμε 

σε όλα τα χωριά, τα δίνουμε. Λοιπόν, αυτά δεν είναι ισόρροπη ανάπτυξη; Για όνομα του Θεού, 

πότε πέσανε τόσα χρήματα στα χωριά αυτά; Για ορθολογική διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων, 146.000€, υλοποιείται πρόγραμμα για να μαζεύονται τα σκουπίδια με πιο γρήγορο 

τρόπο, και με πιο οικονομικό, αποκαταστήσαμε τους ΧΑΔΑ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μέσω προγραμμάτων. Πήραμε ένα απορριμματοφόρο μέσω προγράμματος 

ανακύκλωσης, και 400 κάδους ανακύκλωσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μέσω προγράμματος, 150 κάδους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναγκάζομαι να σας διακόψω, επιμένοντας στον κανονισμό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σπατάλες, θα μας πείτε ποιες είναι οι σπατάλες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το θέμα, κυρίες και κύριοι, και μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Η θέση της παράταξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η θέση της παράταξης. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. Η θέση της παράταξης... 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι δηλαδή η παράταξη του κ. Μηλίδη. Όχι ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Καταστρέψατε την πόλη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς διάλογο... Όχι η παράταξη του κ. Φωτιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Καταστρέψατε την πόλη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε; Όχι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Να φύγουν από εδώ μέσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Χασαπίδης ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Δούκας, ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 389/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013 για την απόδοση της κράτησης του 0,1% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής 

δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο επόμενο θέμα, δέκατο τρίτο, αναμόρφωση πιστώσεων 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για την απόδοση της κράτησης του 

0,1% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Τι είναι αυτό, κ. Πρόεδρε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κράτηση, κράτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κράτηση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η κράτηση για την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, την καινούρια 

αρχή. 

Δ.Σ. : Α, την καινούρια, ναι, αυτή που... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Μετά το Διαύγεια... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας: 

α) τμημάτων του υπ' αριθμ. 2971α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Άνω Βροντούς και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 391/2013 

β) του υπ' αριθμ. 26 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τέταρτο, έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας: α) τμημάτων του υπ' 

αριθμ. 2971α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Άνω Βροντούς και β) του υπ' αριθμ. 26 

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Το 26 ποιο είναι, το κατάστημα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα σας πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εισηγητής ο κ. Γαλάνης, παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι είναι τα δύο κομμάτια στην Άνω Βροντού, υπάρχει 

ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, του κ. Προέδρου... για βιολογική καλλιέργεια, για 

είκοσι χρόνια. Αυτό εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για την οικονομία του χρόνου, για το άλφα, ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Το κατάστημα ποιο είναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα σας πω αμέσως, θα σας πω αμέσως. Το κατάστημα είναι, τον αριθμό λίγο, κ. 

Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο αριθμός είναι 26. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το υπ' αριθμ. 26... 

Δ.Σ. : Ποιο είναι αυτό; 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα σας πω... ένα λεπτό... Μου έδωσε η κυρία... Είναι ένα μικρό κατάστημα, 26 

τετραγωνικά μέτρα, 26 τετραγωνικά μέτρα, είναι απέναντι... 

Δ.Σ. : Άδειο είναι αυτό; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, είναι γεμάτο. Τώρα εδώ... αν δεν με διακόψετε, θα σας πω... δυο λεπτά. 

Κοιτάξτε, εγώ δεν φέρνω το θέμα σε εισήγηση για να πω ποιο κατάστημα είναι. Είναι το υπ' 

αριθμ. 26 κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου, 26 τετραγωνικά μέτρα... Εδώ είναι... Εδώ είναι 

το σχεδιάγραμμα, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω... Όλα τα αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο. 

Γιατί εισηγείται η Υπηρεσία Προσόδων το θέμα αυτό... στο Δημοτικό Συμβούλιο; Γιατί αν δεν 

το εισηγηθεί, θα περάσει, κ. Πρόεδρε, η λήξη της μίσθωσης την δεκαεξαετία, αν είδα καλά την 

εισήγηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκα επτά. 

Δ.Σ. : Δέκα επτά χρόνια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, τα χρόνια δηλαδή, και η μίσθωση θα καταστεί αορίστου χρόνου. Αν 

καταστεί αορίστου χρόνου, μετά υπάρχουν άλλα ζητήματα. Δηλαδή, αυτήν την στιγμή, με την 

τελευταία γνωμοδότηση που έχει εισάγει ο κ. Αμαξόπουλος στην Οικονομική Επιτροπή, και 

πήραμε κάποιες αποφάσεις, μας λέει ότι όταν λήγει μια μίσθωση, εδώ είναι η γνωμοδότηση του 

κ. Αμαξόπουλου, όταν λήγει μια μίσθωση και δεν θα πρέπει να περάσει 16 χρόνια, για να μην 

καταστεί η μίσθωση αυτή αορίστου χρόνου. Δεν θεωρείται ο ενδεδειγμένος τρόπος, λέει ο κ. 

Αμαξόπουλος, διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Και υποχρεωθήκαμε οι 

συνάδελφοι στην Οικονομική Επιτροπή, εκτός από τον κ. Χρυσανθίδη, για τα ακίνητα, που 

ξεπέρασαν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για τα ακίνητα που ξεπέρασαν τα 16 χρόνια, κ. Πρόεδρε, έχουμε αυτήν την 

γνωμοδότηση. Ακόμη και για αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς. Αυτή η γνωμοδότηση μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι για όποιους λήγει αυτή η δεκαεξαετία, αυτά τα χρόνια δηλαδή, πριν 

καταστεί η μίσθωση αορίστου χρόνου, να έρχεται θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να 

ξαναβγαίνει σε δημοπρασία. Για αυτόν τον λόγο το εισηγήθηκε η κα. Κελεπού. Σας ενημερώνω 

όμως ότι, επειδή πάντοτε ενδιαφερόμαστε για αυτούς που είναι συνεπείς, παρά το γεγονός ότι 

ξεπέρασαν τα 16 χρόνια, ότι έχουμε στείλει ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κ. Πρόεδρε, και Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, απ' ότι έχω καταλάβει, για να βρεθεί λύση γι' αυτό το ακανθώδες θέμα, αν δηλαδή 

μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να κόψει, αν κάποιος ξεπεράσει τα 16 χρόνια... να δώσει 

παράταση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα, ο κ. Αμαξόπουλος λέει όχι... ένας άλλος δικηγόρος, ο 

οποίος είναι ο δικηγόρος, ο εντολοδόχος των ανθρώπων που είναι κάτω από το Δημαρχείο, λέει 

ναι. Στείλαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να μην έχει πρόβλημα ούτε το Δημοτικό 

Συμβούλιο, όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να προχωρήσουμε επί του θέματος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το θέμα είναι όμως, κ. Πρόεδρε, ότι όλα τα... δεν είναι τόσο εύκολα. Το θέμα 

είναι όμως ότι μέχρι να απαντηθεί αυτό, εγώ δεν μπορώ να σας εκθέσω... 

Δ.Σ. : Να κάνουμε... το συγκεκριμένο... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν μπορώ να εκθέσω εσάς, τους Δημοτικούς Συμβούλους, είμαι υποχρεωμένος 

να το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό πλέον ο Νομικός Σύμβουλος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν έχω κάποια άλλη απάντηση, 

προστατεύοντας το Σώμα, υποχωρούμε.. Και δεν κοιτώ, ειλικρινά, δεν κοιτώ ποιος είναι στο 26, 

ούτε στο 36, ούτε στο 16. 

Δ.Σ. : Εντάξει. 

Δ.Σ. : Οκ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ερωτήσεις υπάρχουν επί του θέματος; Ο κ. Χρυσανθίδης μόνο.  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Θα ήθελα να ρωτήσω, ο συγκεκριμένος, τον οποίο... γνωρίζω κι εγώ 

προσωπικά, αλλά δεν έχω ασχοληθεί, γιατί... η Οικονομική Επιτροπή και είχα πει και στην 

τοποθέτησή μου... θα πρέπει για να ψηφίσουμε, πρέπει να πάρουμε και δεύτερη παράταση, και 

δεύτερη γνώμη. Πραγματικά, και όταν λέω και δεύτερες γνώμες, και οι απόψεις διίστανται και 

νομίζω, γι' αυτό κάνω την ερώτηση, οικονομικά είναι εντάξει απέναντι στον Δήμο; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε συνάδελφε, μπορώ να το μάθω αυτό, γιατί δεν είναι οικονομικής φύσεως το 

θέμα, είναι καθαρά νομικής... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Νομικής είναι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μπορώ να το δω, εγώ σας λέω ότι είναι εντάξει οικονομικά, για να... το Σώμα, 

μπορώ να το κρατήσω το θέμα, να ρωτήσω την κα. Κελεπού να μου απαντήσει. Το ζήτημα δεν 

είναι να είναι οικονομικά τακτοποιημένος, το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια γνωμοδότηση... που 

μου στερεί την δυνατότητα, να αποκλείσω το ενδεχόμενο να έρθει το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Είμαι υποχρεωμένος, προστατεύοντας το Σώμα, και σας ενημερώνω ότι έχουν έρθει 

για έλεγχο και για τα κληροδοτήματα και για άλλα πράγματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην πάμε σε άλλα θέματα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε, αυτά πρέπει να τα λέμε στο Σώμα. Το Σώμα πρέπει να είναι 

ενήμερο, όχι μην πάμε σε άλλα πράγματα, μετά τρέχουμε στον εισαγγελέα... Θέλω, 

προστατεύοντας το Σώμα, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους συναδέλφους, και όλους εμάς, 

κ. Πρόεδρε, να πω αυτά, ότι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου λέει ότι, πέρασε η δεκαεξαετία, 

πρέπει να το βγάλουμε σε δημοπρασία για να μην καταστεί αορίστου χρόνου η σύμβαση, και αν 

με το καλό έχουμε κάποια άλλη απάντηση στο μέλλον από το Υπουργείο, που έχει στείλει η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση το ερώτημα, έχει καλώς, εδώ είμαστε να το ξαναδούμε... βιαστικές 

κινήσεις. Αλλά τώρα πρέπει να πάρουμε αυτήν την απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάποιος θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Έχουμε χρόνο. Να το ολοκληρώσω λέγοντας ότι έχουμε χρόνο, να ορίσουμε τους 

όρους στην Οικονομικής Επιτροπή, και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Να λέτε και το μικρό, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Να λέτε και το μικρό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Επειδή, κ. Πρόεδρε, υπάρχει και άλλη γνωμοδότηση νομικού, καθηγητή 

πανεπιστημίου, επί του συγκεκριμένου θέματος, για την οποία έχω ενημερωθεί και έχω 

διαβάσει, και εφόσον είναι συνεπής αυτός ο οποίος έχει το κατάστημα, έχει την δυνατότητα, και 

το λέει μέσα το Προεδρικό διάταγμα... και έχει την δυνατότητα για να παραταθεί η μίσθωση για 

άλλα δώδεκα χρόνια. Και επειδή αυτό θα απασχολήσει πολλούς... και έχει απασχολήσει ήδη, 

πιστεύω ότι δεν πρέπει να προβούμε άμεσα στην εισαγωγή δημοπρασίας, γιατί καταλαβαίνετε, 

ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσα χρόνια εκεί, και του δίνει ο νόμος το δικαίωμα, εδώ 

υπάρχουν δύο απόψεις, να παρατείνει για άλλα δώδεκα χρόνια, χωρίς βέβαια να ζημιώνεται ο 

Δήμος, γιατί δίνει την δυνατότητα και στον Δήμο, έτσι, να πάει... να δοθεί παράταση αντί να 

συμφωνηθεί... το μίσθωμα να είναι 10% αυξημένο, σύμφωνα με τις ισχύουσες αντικειμενικές 

αξίες. Άρα λοιπόν, αυτό το θέμα θα παρακαλούσαμε αν μπορούσε να αποσυρθεί, να γίνει 

καλύτερη διευθέτηση, να έρθουν, μήπως απαντήσει και το Υπουργείο, γιατί θα δημιουργηθούν 

πολλά προβλήματα σε όλους τους καταστηματάρχες που έχουν τέτοιου είδους, εκμισθώνουν 

τέτοιου είδους καταστήματα.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μίλησα και με την προϊσταμένη του Προσόδων, η μίσθωση λήγει 30/06/2013. Αν 

θα υπήρχε χρόνος, ευχαρίστως είμαστε, νομίζω, οι συνάδελφοι της Οικονομικής Επιτροπής το 
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έχουμε πιάσει καλά το θέμα, ευχαρίστως και, για αυτόν τον λόγο όσους είναι συνεπείς και έχει 

καταστεί ήδη αορίστου χρόνου η μίσθωση, από το παρελθόν, κάνουμε το ερώτημα στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στο Υπουργείο. Αλλά για αυτήν την περίπτωση... για αυτήν την 

περίπτωση, κύριοι συνάδελφοι, τώρα λήγει η μίσθωση 30/06, οπότε με βάση την γνωμοδότηση 

του κ. Αμαξόπουλου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή... η μίσθωση, δεκαεξαετία, 

και μετά, κ. Πρόεδρε; Αν δεν το βγάλουμε σε δημοπρασία, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα βρεθούμε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με την λήξη της μίσθωσης, πέρασαν δέκα έξι χρόνια, ποιος θα την αναλάβει την 

ευθύνη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Να ψηφίσουμε; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης θέλει να τοποθετηθεί. Αναστασιάδης Αντώνης, έχουμε δύο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Επειδή... στο Δημοτικό Μέγαρο... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και, συγγνώμη, δεν οφείλει, είναι τακτοποιημένος, συγγνώμη, κ. σύμβουλε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Είσαι φλύαρος, φλύαρος είσαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, το είπα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Σε παρακαλώ... Θρασύτατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Επειδή... στο Δημοτικό Μέγαρο υπάρχουν καταστήματα παραδοσιακά, 

πού από το 1900, και προπολεμικά ακόμα, υπήρχαν εκεί αυτά, οι λεγόμενες... την πόλη των 

Σερρών, έχουμε πάλι παρακαλέσει να μην τα πειράξει αυτά κανείς, να ανανεώνουν τη σύμβασή 

τους όταν λήγει ο χρόνος, διότι η γνωμοδότηση ενός καθηγητή πανεπιστημίου από την 

Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει βγάλει... είπε ότι μπορεί και είναι στο χέρι του Συμβουλίου Σερρών, 

να ανανεώσει την σύμβασή τους. Το τι είπε ο Αμαξόπουλος, αυτό... διότι δεν μπορεί καθηγητής 

πανεπιστημίου να δώσει γνώμη ότι πραγματικά μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό πρέπει να 

ψηφίσουμε, να δοθεί η αρχή αυτή, γιατί αν πούμε τώρα εμείς όχι σε αυτόν, θα πρέπει να πάει 

στο...  Και επειδή πρέπει να προστατεύσουμε τα καταστήματα που είναι τα παραδοσιακά, πρέπει 

να ψηφίσουμε ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Για μια περίπτωση είμαστε εδώ σήμερα. 

Για τις άλλες περιπτώσεις που είναι συνεπείς οι εκμισθωτές μας, και μπράβο τους που είναι 

συνεπείς, κατά τις αντίθετες φημολογίες, γνωρίζετε πολύ καλά, που κυκλοφορούσαν στην πόλη, 

γιατί υπάρχουν πολλοί συνεπείς... κατάστημα, θέτουμε τα ερωτήματα στο Υπουργείο, μέσω της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και περιμένουμε απάντηση. Δεν βιάζεται η Οικονομική Επιτροπή. 

Το συγκεκριμένο όμως, λήγει τώρα η μίσθωση, 30/06, οπότε θα καταστεί αορίστου εάν 

περάσει... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... το θέμα... το θέμα έχει ολοκληρωθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

και μπαίνει σε ψηφοφορία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν έχω... 

Δ.Σ. : Για όνομα του Θεού, μην επαναλαμβάνετε... 

Δ.Σ. : Λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνουμε σε ψηφοφορία, είπα. Μην διακόπτετε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 

ο κ. Νιζάμης ναι, ο κ. Στεργίου ναι, ναι ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Αναστασιάδης ναι, ο κ, Μηλίδης 

ναι, η παράταξη του κ. Φωτιάδη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η πρότασή μας που είπαμε στην Οικονομική Επιτροπή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, συγγνώμη. 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η πρότασή μας, η οποία... στην Οικονομική Επιτροπή, εφόσον είναι 

τακτοποιημένος οικονομικά, αν έχει τη δυνατότητα, να παραταθεί για δώδεκα χρόνια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, την πρότασή σας λοιπόν. Ο κ. Μπόικος ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Την πρόταση 

της παράταξης ο κύριος... Ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 392/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων του 

κληροδοτήματος Αποστολίδη. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο θέμα, έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

ακινήτων του κληροδοτήματος Αποστολίδη. Ομόφωνα ναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ακόμα μια κουβέντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το κληροδότημα... Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αυτά τα θέματα ελέγχονται 

και από τις αρμόδιες αρχές και πρέπει κάποιος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε τον λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα τουλάχιστον, για την διαχείριση του 

κληροδοτήματος Αποστολίδη δεχόμαστε τα εύσημα από την Αρχή που μας ελέγχει. Εγκρίσεις 

έχουμε συνεχείς και με πρωτόκολλα, και με εγκρίσεις για τους προϋπολογισμούς και ό,τι... 

κάνουμε, και για την τοποθέτηση των κτημάτων, και για τις δημοπρασίες. Για πρώτη φορά τα 

κληροδοτήματα του Δήμου Σερρών βαίνουν καλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι λοιπόν; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 393/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Αποδοχή και ταυτόχρονη επιστροφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

και στο Δήμο Petrich της Κοινοτικής Συνδρομής του έργου PROMO SAFE DRIVING που 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 (85% Κοινοτική Συμμετοχή, 15% Εθνική Συμμετοχή). 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο θέμα, αποδοχή και ταυτόχρονη επιστροφή στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων και στο Δήμο Petrich της Κοινοτικής Συνδρομής του έργου PROMO 

SAFE DRIVING που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 (85% Κοινοτική Συμμετοχή, 15% Εθνική Συμμετοχή). 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι. Όχι. 

Δ.Σ. : Να πούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλει ο Αντιδήμαρχος να κάνει την εισήγησή του... Παρακαλώ, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Απλώς θέλω να πω λίγο τον τρόπο χρηματοδότησης σε αυτά τα 

προγράμματα, να γίνει ξεκάθαρο, γιατί υπήρχε στο προηγούμενο Συμβούλιο μια σύγχυση, έτσι 

να γίνει ξεκάθαρο λίγο το πώς χρηματοδοτούνται.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αφού το... επεξηγεί επ' ακριβώς... 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ναι, κ. Φωτιάδη, την προηγούμενη φορά εσείς είπατε ότι εγώ ψεύδομαι. Αν 

δεν ισχύει αυτό... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, όχι...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πήγα, ενημερώθηκα και... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αφού ενημερωθήκατε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και τηλεφωνικά ζήτησε από εμένα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πήγα, ρώτησα τον Αντιδήμαρχο, πήγα ενημερώθηκα, και το γράψαν τώρα στην 

εισήγηση. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Άρα δεν υπάρχει θέμα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι, τα ξέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 394/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Γνωμοδότηση σχετικά με χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με την αριθ. 

19/2013 Απόφαση Ποιότητας Ζωής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο θέμα, σχετικά με χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Όχι, Πρόεδρε, εδώ πρέπει... μισό λεπτό, δεν είναι έτσι... αναφορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Καλαϊτζίδη, είστε εισηγητής, έχετε τον λόγο... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό 

χαρακτήρα όσον αφορά τον καθορισμό των στάσεων ΤΑΞΙ. Τα παρακάτω... μετά από αιτήματα 

του Συλλόγου και μετά την... Το νούμερο ένα... την στάση που υπήρχε μπροστά στο ΙΚΑ, η 

οποία μεταφέρθηκε κοντά στις Υπηρεσίες... Πρότεινα, εγώ προσωπικά, να μεταφερθεί στην οδό 

Γεναδίου... στην οποία διεύθυνση, είχα συζητήσει νωρίτερα με το Τμήμα Κυκλοφοριακών, απλά 

εκκρεμεί μια μελέτη, ώστε να πράξει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα προκύψουν με την 

μεταφορά τους εκεί. Το δεύτερο θέμα αφορά αίτηση από το Ραδιοταξί Σερρών, όπου ζητά 

δημιουργία στάσεων επί της οδού Ερμού με αριθμό 35 ως Παναγή Τσαλδάρη 5, και στην οδό 

Παπαπαύλου, από την οδό Εθνικής Αντίστασης ως το Park Hotel, αίτημα το οποίο απερρίφθη, 

διότι στο κέντρο της πόλης υπάρχουν σε κοντινές αποστάσεις πάρα πολλές στάσεις ΤΑΞΙ. Τρίτο 

αίτημα, αφορά την μεταφορά της στάσης ΤΑΞΙ από την οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου μετά 

την πεζοδρόμηση στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, μεταφέρθηκε, το θέμα αυτό έχει 

απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και σε προηγούμενη συνεδρίαση, μεταφέρθηκε εκεί που 

είναι σήμερα... 

Δ.Σ. : Παρακάτω... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Το τέσσερα αφορά την δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης στις... Και το 

πέμπτο θέμα, την μεταφορά των στάσεων των ΤΑΞΙ, από την κατάσταση στην οποία ήταν, 

λόγων των αναπλάσεων, έχει δημιουργηθεί και... αναπλάσεις, έχει δημιουργηθεί μια εσοχή δέκα 

μέτρα πιο κάτω, για την στάση πέντε των ΤΑΞΙ, στην Εθνική απέναντι. Και ήταν ακριβώς στην 

Εθνική απέναντι, μεταφέρθηκε δέκα μέτρα... 

Δ.Σ. : Εκεί που ήταν τα λεωφορεία. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Εκεί έχουν τοποθετηθεί, εδώ και λίγες ημέρες. 

Δ.Σ. : Μεραρχίας πάει... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Εκεί που είναι τώρα... Εκεί που είναι τώρα και στην πλατεία... 
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Δ.Σ. : Και από το ΙΚΑ, πάνε προς Μητροπόλεως ή Γεναδίου; 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Όσον αφορά το ΙΚΑ, η Υπηρεσία προτείνει Κωνσταντινουπόλεως. Τις 

τελευταίες ημέρες προέκυψε μια νέα εναλλακτική πρόταση για την τοποθέτησή τους στην οδό 

Γεναδίου. Στόχος μας ήταν να μεταφερθεί η στάση ΤΑΞΙ από εκεί που βρίσκονται αυτήν την 

στιγμή. 

Δ.Σ. : Τελικά που πάει; 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Τελικά περιμένουμε μια πρόταση από το.. Κυκλοφοριακού, μια μικρή 

μελέτη κατά κάποιον τρόπο, που να... Το Σωματείο ΤΑΞΙ συμφώνησε στην μεταφορά στην οδό 

Γεναδίου, απλά διαφώνησε, πρότεινε μάλλον την αλλαγή της φοράς του δρόμου. Αιτηθήκαμε 

στο Τμήμα Κυκλοφοριακού, με την αλλαγή αυτή, αν μπορεί να γίνει κατ' αρχήν αλλαγή, και 

περιμένουμε μια μικρή μελέτη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοιου τύπου αλλαγή... 

Δ.Σ. : Εμείς τώρα, εδώ πέρα, τι θα ψηφίσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ πολύ. Μην διακόπτετε τον εισηγητή, τελειώστε 

την εισήγησή σας, μετά ερωτήσεις.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Όσον αφορά το πρώτο, δεν αποφασίζουμε, περιμένουμε την εκ νέου 

απόφαση του συγκεκριμένου θέματος από την Ποιότητα Ζωής, και... για το συγκεκριμένο... μια 

απόφαση. 

Δ.Σ. : Η εισήγηση αυτό λέει; 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Η πρόταση της Ποιότητας Ζωής, ναι αυτό, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ερωτήσεις επί του θέματος, ποιοι θέλουν να ερωτήσουν; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συγγνώμη... και εγώ να... τους Συμβούλους; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, εφόσον συμφωνεί το Σώμα... Το Σώμα δεν 

συμφωνεί όμως, υπάρχει ένσταση από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κ. Νιζάμη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Γιατί να μη μιλήσει; Γιατί να μη μιλήσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, τον ρόλο εγώ τον έχω... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ωραία, και εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και το Σώμα. Εσείς δεν έχετε δικαίωμα παρεμβάσεως.... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε δικαίωμα παρεμβάσεως... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Αυτό το πράγμα; Πώς δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω; Ε; Ποιοι θα 

μιλήσουνε, αυτοί θα μιλήσουνε; ...Βεβαίως... 

Δ.Σ. : Μ' αρέσει να τ' ακούω... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Υπάλληλοι είστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... Σας παρακαλώ, κύριε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Τι είσαι; Σερραίος είσαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας κυλήσει ομαλά και ένα Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Να μιλήσω. Δεν μου επιτρέπετε να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταματήστε επιτέλους. Σταματήστε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι να σταματήσω, εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Σταματήστε τις παρεμβάσεις σας και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι θες να κάνουμε; Να σιωπούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν βαρεθήκατε; Τόσο πολύ σας αρέσει η.... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι, από σένα δεν θέλω τίποτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ηδονίζεστε με αυτό το πράγμα; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τίποτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν σας αρέσει; Φύγετε. Εγώ πρέπει να σας βγάζω έξω; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Μας διώχνουν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βαρέθηκα να σας βγάζω... Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, ηρεμήστε. 

Ερωτήσεις επί του θέματος από το Σώμα, τους Δημοτικούς Συμβούλους. Παρακαλώ ο κ. 

Νιζάμης. Άλλος; Κανείς. Παρακαλώ, κ. Νιζάμη. 
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ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, ωραία, χωροθετούνται οι στάσεις ΤΑΞΙ, εκεί 

που χωροθετούνται, πολύ ωραία. Χωροθετούνται όμως όλες σε έναν συγκεκριμένο αριθμό 

ΤΑΞΙ, πλην όμως, παρατηρούμε μέσα στην πόλη των Σερρών, ο αριθμός αυτός να είναι 

πολλαπλάσιος κατά την ημέρα της χρήσης του. Τι σκέφτεται να κάνει ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απάντηση στο ερώτημα από τον κύριο... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Είναι εκτός θέματος τώρα αυτό, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ ωραία. Τοποθετήσεις επί του θέματος. Γραμματέα, σημειώνεις τα 

ονόματα; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Δηλαδή τον Πρόεδρο των ΤΑΞΙ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα μιλήσει ο Πρόεδρος, κύριε... Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Ναι, πρέπει να τον ακούσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, προηγούνται οι τοποθετήσεις,  αυτό θέλει το Σώμα... 

Δ.Σ. : Το Σώμα πώς το θέλει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέτω σε ψηφοφορία. Θέλετε, κύριοι, να μιλήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

να προηγηθούν και μετά ο Πρόεδρος ή ο Πρόεδρος; 

Δ.Σ. : Αυτή η διαδικασία, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ερώτηση είναι αυτή, όπως λέω την διαδικασία. Ο κύριος Χουλιάρας άλλα 

θέλει, να είναι αρεστός στον Πρόεδρο των ταξιτζήδων. Εντάξει, δικαίωμά του, εγώ το θέτω σε 

ψηφοφορία. Λοιπόν, προηγούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την τοποθέτηση. Παρακαλώ. 

Ναι, ναι, ναι, αν και το θεωρούσα αυτονόητο αλλά... ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ, κ. 

Αναστασιάδη Ηλία... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ναι, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι ο κ. Γκότσης, ναι ο κ. Μηλίδης, ναι ο κ. Κατιρτζόγλου; 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ναι, κ. Πρόεδρε, αρκεί όμως αυτό το πράγμα να το κάνουμε πάντα, όχι 

μόνο... 

Δ.Σ. : Έτσι ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ θα το θέτω σε ψηφοφορία, κ. Κατιρτζόγλου. Ο κ. Αναστασιάδης όχι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Να μας ξεχωρίζεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης όχι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Να μας ξεχωρίζεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Ναι ή όχι, κ. Χρυσανθίδη, χωρίς διαδικασίες ιδιαίτερες... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Δεν είναι έτσι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και λόγια... 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Δεν είναι έτσι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, ναι ή όχι; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Δεν είπατε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ή όχι; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Είπατε θα μιλήσει, ο Πρόεδρος ήταν πρώτος. Εννοείται ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ το βάζω σε ψηφοφορία και οφείλετε να απαντήσετε. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Και βέβαια ο Δημοτικός Σύμβουλος θα μιλήσει πρώτος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί ταλαιπωρεί ο κ. Χουλιάρας το Σώμα; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Όχι, εσείς ταλαιπωρείτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί ταλαιπωρεί το Σώμα... Προηγούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είναι 

αυτονόητο για μένα. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Δεν είπε αυτό ο κ. Χουλιάρας... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ, μην μου τα αλλάζετε... Εδώ νομίζω ότι έχουμε και αυτιά 

και μάτια, μην αλλάζετε λοιπόν. Αφήστε τα τα υπόλοιπα. Παρακαλώ, κ. Μπόικε, ναι ή όχι; Ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος. Παρακαλώ λοιπόν, τοποθετήσεις. Ονόματα. Τοποθετήσεις 

επί του θέματος. Ο κ. Γρηγοριάδης. Άλλος; Ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Χασαπίδης. 

Δ.Σ. : Και εγώ. 

Δ.Σ. : Και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλά, βαριέστε να σηκώσετε τα χέρια σας; Σας παρακαλώ δηλαδή. Περνάω 

έναν-έναν, δεν σας καταλαβαίνω. Ο κ. Γκότσης. Άλλος; Ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Χράπας. Λοιπόν... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Χουρουζίδη; 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Με γράψατε στην αρχή; 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Σας έχω γράψει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, είστε κανονικά γραμμένος στη λίστα του κ. Χουρουζίδη. 

Δ.Σ. : Ο κ. Φωτιάδης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή τεχνηέντως ήρθε έτσι το θέμα, βεβαίως και θα 

ψηφίσουμε την εισήγηση γιατί τα μέλη μας ήταν στην ανάλογη Επιτροπή. Όμως για πρώτη 

φορά, τεχνηέντως βεβαίως, θέλετε να μιλήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, για να μην τυχόν 

επηρεαστεί το Σώμα από την τοποθέτηση του Προέδρου. Αυτό να το κάνετε πάντοτε. Να το 

κάνετε πάντοτε, και θεωρώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι στην διάθεση του Σώματος... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν είναι στην διάθεση του Σώματος, η μεθόδευση δεν είναι στην διάθεση του 

Σώματος, κ. Πρόεδρε. Αυτά δεν, επιλέξτε και τους υπηρεσιακούς πότε θα τους βάζετε, λέει ο 

κανονισμός, αλλά και αυτούς που έρχονται και τους απασχολεί το θέμα, επιλέξτε, και θα πρέπει 

να επιλέξουμε πότε θα... Αυτή είναι η άποψή μας. Επιλέξτε. Μήπως θα έπρεπε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιλέγετε εσείς, κ. Φωτιάδη, όχι ο Πρόεδρος. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πώς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιλέγετε εσείς, ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, και μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι, αλλά κάθε φορά θεωρώ, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ότι, όλοι θα συμφωνήσουμε, δείτε τους, ότι θέλουν ενημέρωση και ειδική 

πληροφόρηση, έστω και την τελευταία στιγμή, πριν διαμορφώσουν την τοποθέτησή τους. 

Αλλιώς πρόκειται περί... Και αυτό το κάνετε κατά περίπτωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ουδεμία μεθόδευση, αυτή είναι η άποψή σας... Διότι δεν χρησιμοποιώ τέτοιες 

μεθοδεύσεις... Ναι, αυτές τις μεθοδεύσεις... Αυτές τις μεθοδεύσεις πιθανόν εσείς να τις 

ακολουθείτε, όχι ο Πρόεδρος. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Καλά, κ. Πρόεδρε, δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω, κάνατε διάλογο, δεν 

πειράζει, αλλά αυτό που ήθελα να προκύψει, προέκυψε. Λοιπόν, κατά περίπτωση εσείς θα δίνετε 

τον λόγο σε αυτόν που προσέρχεται εδώ, γιατί έχει προσωπικό θέμα... 

Δ.Σ. : Καλά, αυτό το θέμα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως είναι το θέμα αυτό... Διότι ο προσερχόμενος Πρόεδρος ενδεχομένως... 

να μας δώσει μια πρόσθετη πληροφόρηση... 

Δ.Σ. : Συμφωνεί ο Πρόεδρος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν στερείται του λόγου κανένας, εντάξει; 

Δ.Σ. : Αφού συμφωνεί ο Πρόεδρος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ δεν θέλω. 

Δ.Σ. : Ωραία, ο επόμενος. 

Δ.Σ. : Ο κ. Αναστασιάδης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Μπόικος νομίζω... 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, όχι, εντάξει. 

Δ.Σ. : Δεν ζήτησε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, λογικό είναι να ακούσουμε το αίτημα αυτού του 

ανθρώπου που εργάζεται... έξω στον δρόμο, να πει τα προβλήματά του. Εμείς ό,τι και αν 

κάνουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι προβλήματα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό θα 

παρακαλέσουμε να μιλήσει πρώτα αυτός, να μας διαφωτίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό έχει λήξει, κ. Αναστασιάδη Αντώνιε, και προχωρήστε στην τοποθέτησή 

σας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ, εγώ είμαι πάντα... Εμείς συμφωνούμε με την γνώμη, πάντα, των 

επαγγελματιών, διότι ο επαγγελματίας που βασανίζεται μέρα-νύχτα για να βγάλει ένα 

μεροκάματο και... που πρέπει να κάνει. Και εμείς να βοηθήσουμε αυτούς, όχι μην τα... γι' 

αυτούς. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ ωραία, πάμε στον επόμενο, τον κ. Αντιδήμαρχο τον κ. Γρηγοριάδη. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε, δεν θα είμαι εκτός θέματος γιατί αυτό που θα πω, η τοποθέτηση 

έχει άμεση συνάρτηση με το θέμα. Δυστυχώς έχουν αλλάξει οι δύο θέσεις στάθμευσης 

τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης. Εάν έχουμε σκοπό, και αν θέλουμε να έρχονται 

ξένοι άνθρωποι με το τουριστικό στο κέντρο της πόλης, εκεί ακριβώς που ήταν, και δεν ενοχλεί 

κανένα μαγαζί, κανέναν απολύτως, θέλω να αποφανθεί το Σώμα. Γιατί αυτήν την στιγμή έρχεται 

λεωφορείο και δεν έχει που να, όχι τώρα που έγινε... δεν θα έχει να παρκάρει πουθενά στο 

κέντρο. Πουθενά στο κέντρο. Αυτό, παρακαλώ όλους τους συναδέλφους, να το λάβουν υπ' όψιν, 

και πιστεύω ότι στο σημείο στο οποίο υπήρχαν δύο θέσεις, είναι το καλύτερο της πόλης. Εάν 

υπάρχει καλύτερο μέρος, να το δούμε, αλλά η γνώμη μου είναι ότι ήταν το καλύτερο μέρος, 

έτσι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κόσμο και να λέμε πήγαινε πάρκαρε στην Αγορά Τσεσμέ ή 

στον Πύργο του Ορέστη, έτσι.  

Δ.Σ. : Το Κυκλοφοριακό Τμήμα... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ναι, παρακαλώ να ακούσουμε τις απόψεις... 

Δ.Σ. : Σας έδωσε... Με συγχωρείτε δηλαδή... 

Δ.Σ. : Θα απαντήσει... Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Με συγχωρείτε δηλαδή. Το φέρνετε σε εμάς το θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα απαντήσει ο Αντιδήμαρχος; Παρακαλώ, κ. Καλαϊτζίδη. Λίγη ησυχία σας 

παρακαλώ, και μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας... Παρακαλώ, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Όσον αφορά τις θέσεις των λεωφορείων που επισκέπτονται τις... έχει 

οριοθετηθεί, και το έχουμε ορίσει και την... την ψηφίσαμε. Ξεκινάει από τον Γατίδη και 

ολοκληρώνεται στην είσοδο της Εμπορικής Τράπεζας. Απλά ο συγκεκριμένος δρόμος, λόγων 

των εργασιών που γίνονται... είναι σε σύγχυση, αλλά εντός των επόμενων, δεν θα πω 

εβδομάδων,  των επόμενων ημερών... θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η... που ορίζει να 

απαγορεύεται στάση-στάθμευση σε συγκεκριμένο δρόμο, και θα γίνεται... όπως ορίζει. Απλά 

βρισκόμαστε, τα έργα είναι εν εξελίξει, δεν έχει μπει ακόμα η σύμβαση και από τον εργολάβο 

και από το τμήμα μας, αλλά εκτιμώ μέσα στον μήνα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κ. Χράπα; 

ΧΡΑΠΑΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ προτείνω να ψηφιστεί από το Σώμα όπως 

εισηγήθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας, όπου ήρθε και, νομίζω, ομόφωνα ψηφίστηκε από εκεί, 

αναλύθηκε το θέμα, παρουσιάστηκε από το Σωματείο των ΤΑΞΙ, με μια μοναδική παρατήρηση, 

ότι υπάρχει μια καθυστέρηση πολύ μεγάλη του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, για την 

γνωμοδότηση της κυκλοφοριακής μελέτης, πως θα είναι δηλαδή το κυκλοφοριακό με την 

αντίστροφη κυκλοφοριακή δομή της Γεναδίου... Να μας φέρει στην... Επιτροπή Ποιότητας το 

Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού σύντομα μια μελέτη, να ξέρουμε τι γίνεται. Έχει ήδη 

επιβαρυνθεί η Εθνικής Αντιστάσεως, ήδη υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι την πλατεία Ελευθερίας. 



 

 58 

Να μας κάνει μια μελέτη πώς θα γίνει, μετά πώς θα είναι το κυκλοφοριακό, και σύντομα 

μάλιστα, καθυστέρησε πάρα πολύ. Αυτό προτείνω στο Σώμα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δινάκη. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, άκουσα προ ολίγου τον 

Αντιδήμαρχο και είπε ότι οι θέσεις στάθμευσης των λεωφορείων των επισκεπτών, τέλος πάντων, 

έχει μεταφερθεί από εκεί που ήταν, μπροστά στο Μουσείο, σε απέναντι θέση; 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Πιο κάτω. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Πιο κάτω απέναντι; Αυτό κατάλαβα; Καλά κατάλαβα... 

Δ.Σ. : Τώρα θα... τι ερώτηση είναι αυτή... 

Δ.Σ. : Έχει ολοκληρωθεί... Ψηφίσαμε 100 φορές... 

Δ.Σ. : Έχω την αίσθηση ότι κακώς πήγε εκεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να δώσουμε και τον λόγο στον Πρόεδρο... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, είχα ζητήσει τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εσείς; 

Δ.Σ. : Τελευταία όλο τέτοια μου κάνετε, μου λέτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, είναι 

του Γραμματέα αυτή η δουλειά. Αν θες κάτι να χρεώσεις, να το χρεώσεις στον Γραμματέα. 

Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, η εισήγηση έχει και τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της. 

Εγώ θα επισημάνω ότι η υποχώρηση της Δημοτικής Αρχής στο αίτημα της συντεχνίας, για να 

μεταφερθεί η στάση από το ΙΚΑ στην Γεναδίου, δεν είναι καθόλου λειτουργική. Αν πάνε στην 

Γεναδίου την στάση, και όχι στην Κωνσταντινουπόλεως, ακόμα και την φορά κίνησης των 

αυτοκινήτων να διορθώσουμε, η Γεναδίου, αν θέλει κάποιος να φύγει ανατολικά, προς την έξοδο 

της πόλης, θα πρέπει να κάνει τον τεράστιο κύκλο της πόλης. Γιατί η Γεναδίου, δεξιά από την 

Εθνικής Αντίστασης, είναι μονόδρομος. Αυτός που θα κατέβει από το ΙΚΑ, αν θέλει να φύγει 

ανατολικά της πόλης, από πού θα πάει; Νομίζω η... 

Δ.Σ. : Ευθεία. 

Δ.Σ. : Όχι, δεν μπορεί να πάει, μονόδρομος είναι. Νομίζω... τεράστιο κύκλο θα κάνει... 

Δ.Σ. : Ένα οικοδομικό τετράγωνο... 

Δ.Σ. : Αν είναι... Αν είναι στην Κωνσταντινουπόλεως, μπορεί να φύγει απευθείας, κάτω από το 

Ταχυδρομείο. Αν είναι στην Κωνσταντινουπόλεως, σε έναν πιο φαρδύ δρόμο, μπορεί να φύγει 

απευθείας κάτω, προς το Ταχυδρομείο... Να πω την άποψή μου, η άποψή μου είναι ότι η 

οριοθέτηση της στάσης ΤΑΞΙ στο Μουσείο από πίσω, δεν είναι σωστή. Αυτή η στάση ΤΑΞΙ 

πρέπει να μεταφερθεί στην Λαμπράκη... ο δρόμος του ΟΤΕ, και εκεί να μεταφερθούν τα 

τουριστικά λεωφορεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή είναι μια πρότασή σας, έχει περάσει όμως το θέμα από την Ποιότητα Ζωής 

ομόφωνα, και σε συνεργασία με τους... 

Δ.Σ. : ...Δεν ψηφίζεται. Εμείς γνωμοδοτούμε, κ. Δήμαρχε, και πάει... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε, ένα λεπτό. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Γιατί θεωρώ πως 

το να υπάρχει μια εναλλακτική, να... σε μια εξαίρεση μιας διαφορετικής πρότασης και να 

καταλήγουμε κάπου τελικά, δεν την θεωρώ, προσωπικά... υποχώρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφής. Ο κ. Πρόεδρος των ΤΑΞΙ Σερρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΞΙ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι επικεφαλής... κύριοι Αντιδήμαρχοι, 

αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ερχόμενος εδώ στο... Μέγαρο και στην Δημοτική Αίθουσα που 

διεξάγεται το Δημοτικό Συμβούλιο δεν... η παρουσία μας, και όχι την δική μου, την παρουσία 

του Σωματείου, γιατί... είτε αρέσει κάποιος, είτε όχι, θα έδινε μια τέτοια όχληση ή αγανάκτηση... 

κάποια σύγχυση σε ορισμένους που δεν συμφωνούν με τις θέσεις μας ή δεν υιοθετούν και ακόμα 

την άποψη του κ. Αντιδημάρχου, που αυτός, σας το είπε ο κ. Καλαϊτζίδης, ότι με πρόταση δική 

του και πρωτοβουλία, μετά από την Ποιότητα Ζωής, στο Συμβούλιο που παρευρεθήκαμε και 
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εμείς, συμφωνήσαμε να μεταφερθεί η στάση των ΤΑΞΙ στο τμήμα... της Γεναδίου, στην πλατεία 

του ΙΚΑ, με δυνατότητα αλλαγής φοράς κατεύθυνσης. Όπως σας το προείπε και ο κ. 

Αντιδήμαρχος, ομόφωνα πάρθηκε η απόφαση, παρόντες ήταν και ο Προεδρεύων, ο κ. 

Μυστακίδης, ο κ. Χράπας... από την ελάσσονα αντιπολίτευση ήταν ο κ. Γάτσιος και η κυρία.. 

ναι... Το θέμα ποιο είναι, εγώ δεν είδα ούτε... σύγχυση, ούτε εντυπώσεις. Αυτό που λέει εδώ, 

σχετικά με την στάση ΤΑΞΙ που υπήρχε μπροστά στο ΙΚΑ, δηλαδή δεν υπάρχει στάση ΤΑΞΙ 

του ΙΚΑ; ...Και πρότεινα να μεταφερθεί στην Κωνσταντινουπόλεως. Κύριε Δήμαρχε, εσείς που 

ξέρετε και καλά τα θέματα... και πολλές φορές μαζί, στο εγκεκριμένο σχέδιο της τροποποίησης 

721, δεν φαίνεται πουθενά... στην Κωνσταντινουπόλεως η εσοχή της στάσης των ΤΑΞΙ. Σε 

αντίθεση, θα σας παραθέσω τώρα και τους συναδέλφους από τα αστικά, αλλά αυτή είναι η 

αλήθεια. Και στην Κωνσταντινουπόλεως υπάρχει εσοχή για τα αστικά, και μπροστά στην 

Εθνικής Αντίστασης, και περαιτέρω υπάρχει εσοχή για τα υπεραστικά, κάτι που κατά την γνώμη 

μου, και την δική σας γνώμη, δεν θέλετε να περνάνε τα υπεραστικά και εσείς... ΤΑΞΙ, βεβαίως 

είναι άλλο θέμα αυτό. Γιατί τέτοια... με την στάση των ΤΑΞΙ, έναν φορέα ο οποίος είναι ειδικό 

μέσο μεταφοράς, χρήζει μια άλλη, τέτοια αρνητική συμπεριφορά από ορισμένους. Ευτυχώς, και 

θα το ξαναπώ, ναι ευτυχώς, ότι η αντιπροσωπεία ορθά σκεπτόμενη και ομόφωνα, της Ποιότητας 

Ζωής και, φυσικά θέλω να πιστέψω ότι... αυτήν την άποψη... σκεπτόμενοι σοβαρά ότι το ΤΑΞΙ 

είναι... ειδικό μέσο μεταφοράς, πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Η πρόταση του κ. 

Αντιδημάρχου, η οποία έγινε αποδεκτή από όλους τους παρευρισκόμενους στην Ποιότητα Ζωής, 

ήταν η εξής, ότι θα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη, να είναι απέναντι στον αξονικό 

τομογράφο, να εξυπηρετεί τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα άτομα που επισκέπτονται... το 

ΙΚΑ εκεί, να είναι κοντά δηλαδή. Πού θα έπρεπε να εξαφανιστεί η στάση του ΙΚΑ; Να μην 

εξυπηρετεί καν... το επιβατικό κοινό, από τα ΤΑΞΙ; Να τα αφανίσουμε τελείως τα ΤΑΞΙ από το 

κέντρο της πόλης; Η ένστασή μας ήταν αυτή, είναι σοβαρή ένστασή και πιστεύω ότι είναι και 

κατανοητή. Η φορά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΞΙ : ...Η φορά αλλαγής της Γεναδίου... είναι και προσβάσιμη και από την 

Αριστοτέλους, και από...  όπως επίσης, θα μπορεί να συνεχίζει από την Αριστοτέλους, να 

βγαίνει απέναντι στο τέρμα της Κωνσταντινουπόλεως, να απαντήσω στον κ. Δινάκη που είπε ότι 

θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στο αδιέξοδο εκεί, της Γεναδίου, σε ένα ΙΧ που θα μπορεί να 

επισκεφθεί το ΙΚΑ, θα του δίνει την δυνατότητα να βγαίνει Κωνσταντινουπόλεως, οπότε να πάει 

και αριστερά και δεξιά. Η μονοδρόμηση που θέλουμε να γίνει είναι από την Αριστοτέλους, 

δηλαδή ερχόμενοι Γεναδίου από Αριστοτέλους, μπορεί να πάει και αριστερά, και δεξιά να 

κατέβει το ΙΚΑ, και ευθεία να προχωρήσει από την... ΙΚΑ. Επίσης θέλω να... Παπαπαύλου 

ανεβαίνει, η Γεναδίου ανεβαίνει όπως έχει τώρα... Οι ίδιες... κατά σειρά, βγαίνουν 

Κωνσταντινουπόλεως, είναι δυνατόν; Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, κ. Πρόεδρε, και 

αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ότι αν αλλάξει η φορά της Γεναδίου, θα έρθει η καταστροφή 

της πόλης. Ίσα-ίσα θα... ο κυκλοφοριακός ιστός εκεί της πόλης... Και κατηγορούν, και σε 

συζήτηση που είχα... της Δημοτικής Αστυνομίας, ξεχώρισα απόλυτα ότι έχουν δίκιο, γιατί... η 

Εθνικής Αντίστασης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΞΙ : Ναι, θα ολοκληρώσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί πολύ λόγο για το ίδιο πράγμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΞΙ : Ναι, ναι, απλά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ λόγο για το ίδιο πράγμα... Απόφαση της... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΞΙ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, για τον λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Ας μας φέρουν την κανονιστική... 

Δ.Σ. : Δευτερολογία... 

Δ.Σ. : Τι δευτερολογία... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί δευτερολογία... 

Δ.Σ. : Φυσικά. Δεν κατάλαβα, δηλαδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Λοιπόν, εγώ, συνάδελφοι, πρώτη φορά ακούω ότι στην Εμπορική Τράπεζα είναι 

χαρακτηρισμένες δύο θέσεις λεωφορείων. 

Δ.Σ. : Εκεί έχει τους κάδους... 

Δ.Σ. : Πρώτη φορά το ακούω. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι το άκουσαν πρώτη φορά... Λοιπόν... 

Λοιπόν, θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε τα ΤΑΞΙ εκεί, γιατί δεν έχω τίποτα με ΤΑΞΙ εγώ, τα 

ΤΑΞΙ μας... ως τουριστικά, δεν... δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Απλώς, εγώ επειδή έτυχε 

πολλές φορές να πάω στο Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, να πάρω λεωφορείο... από πίσω να 

έρχεται λεωφορείο από άλλο Νομό και να το οδηγήσουν στην πλατεία Ελευθερίας, και πολλές 

φορές έτυχε να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία, και την δημοτική και την άλλη, να καθαρίσει 

τον τόπο, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Για αυτό σας το λέμε με αυτόν τον τρόπο. 

Και δύο φορές κιόλας που του ζήτησαν πρακτορεία των Αθηνών να κάνει τον ξεναγό και δεν 

τον έκανε. Γι' αυτό πρέπει να είναι στο κέντρο. Φοβάμαι ότι δεν θα εισακουστώ αλλά, εν πάση 

περιπτώσει, άλλο είναι το Μουσείο, άλλο είναι η Εμπορική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, μπαίνουμε στο δέκατο όγδοο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

Δ.Σ. : Δεν θα ψηφίσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 

Δ.Σ. : Που σημαίνει, τα είπαμε και τελειώσαμε. Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γνωμοδοτούμε, νομίζω ότι είναι σεβαστοί. Ποιος γνωμοδοτεί αρνητικά, ας 

σηκώσει το χέρι του. Ένας. Ωραία, υπάρχει άλλος, εκτός από τον κ. Χασαπίδη; 

Δ.Σ. : Γιατί ο Αντιδήμαρχος τι; Θετικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γνωμοδοτείτε αρνητικά. 

Δ.Σ. : Εγώ αρνητικά εκ των πραγμάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, δύο οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις. 

Δ.Σ. : ...Να μείνουμε δύο, και τα λοιπά. Εγώ θέλω, πραγματικά, να δω το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν θέλετε να δείτε το θέμα, έχετε όλον τον χρόνο να πάτε στο Τμήμα 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, να υποβάλετε πρόταση, να μαζέψετε τα τουριστικά λεωφορεία, 

και να έρθει ξανά το θέμα στην Ποιότητα Ζωής και μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η 

διαδικασία, κ. Αντιδήμαρχε. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... Πρώτη φορά ακούμε ότι στην Εμπορική έχει στάση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Πρώτη φορά το ακούω εγώ. Το ξέρεις; Το ξέρεις; Το ξέρεις; Πείτε, συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : Εγώ το ξέρω. 

Δ.Σ. : Ποιο δεν ξέρουμε; 

Δ.Σ. : Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο στάσεις εκεί; Δεν το ξέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή όμως το θέμα... 

Δ.Σ. : Το είχαμε ψηφίσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή όμως το θέμα... 

Δ.Σ. : Ναι αλλά δεν το ήξερα... 

 

 

ΠΡΑΚ. 3/14/13 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του περιβαλλοντικού πάρκου Αγίου 

Γεωργίου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Σέρρανθος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωράμε στο δέκατο όγδοο θέμα, έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του 

περιβαλλοντικού πάρκου Αγίου Γεωργίου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

«Σέρρανθος», με εισηγητή τον κ. Μυστακίδη, τον Αντιδήμαρχο. Παρακαλώ, κ. Μυστακίδη. 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όπως γνωρίζετε, το πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής έγινε με κάποιο 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πέρυσι, όταν αναλάβαμε, το βρήκαμε εγκαταλειμμένο και 

λεηλατημένο το πάρκο, την περίφραξή του, οι πόρτες ήταν σπασμένες όλες, μέσα είχε 

σκουπίδια. Δύο φορές... και στην συνέχεια το κλειδώσαμε και είχαμε την φύλαξη από έναν που 

πήγαινε στο Μουσείο. Από τότε δεν είχαμε προβλήματα στη κτήριο, αλλά δεν εκπλήρωσε τον 

σκοπό για τον οποίο είχε γίνει το πάρκο. Σήμερα μια επιχείρηση «Σέρρανθος», Κοινωνική  

Συνεταιριστική Επιχείρηση, ζητάει να το παραχωρήσουμε κατά χρήση, προκειμένου να 

προωθήσουν την μεγάλη βιοποικιλότητα του Νομού μέσα από περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα που έχουν δημιουργήσει, για την προβολή της περιοχής και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Υπάρχει απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών που συμφωνεί. Το 

καταστατικό της επιχείρηση, βάσει του οποίου... λέει ότι ο σκοπός... του συλλογικού οφέλους 

και εξυπηρέτηση των γενικών και κοινωνικών συμφερόντων. Υπάρχει γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου, που λέει ότι μπορεί να παραχωρηθεί δωρεάν, αφού εξέτασε 

τους σκοπούς του Συλλόγου και το καταστατικό, και σήμερα προτείνουμε για 3 χρόνια να 

παραχωρηθεί δωρεάν σε αυτήν την εταιρεία, για να κάνει αυτές τις δράσεις που υποσχέθηκε, με 

το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσουμε την παραχώρηση, και νομίζω ότι θα φυλάσσει 

αυτό το πάρκο, θα το διατηρήσει σε καλή κατάσταση, θα περιποιείται τον χώρο, εκείνο το 

αγροτεμάχιο, το βλέπουμε θετικά δηλαδή. Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

συζήτηση του θέματος και την λήψη σχετικής απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Κύριος Στεργίου, κ. Γκότσης, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Φωτιάδης και 

ο κ. Μπόικος. Παρακαλώ, με την σειρά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Κύριε Αντιδήμαρχε, καταρχήν, η εταιρεία αυτή, «Σέρρανθος», είναι Σερραϊκή 

εταιρεία, έχει έδρα τις Σέρρες, από πού είναι εν πάση περιπτώσει, ταυτότητά της. Και δεύτερον, 

ζητάει δηλαδή μια εταιρεία, και λέει να το παραχωρήσετε δωρεάν, για να το αναδείξω, και 

λοιπά. Ποια είναι τα οφέλη δηλαδή, αυτή, δηλαδή, γιατί το κάνει; Γιατί μας αγαπάει αυτή η 

εταιρεία; Κάποιο όφελος θα έχει, κάποιο σκοπό θα έχει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έρθει, να 

τακτοποιήσει όλο εκείνο θέμα με έξοδά της προφανώς, έτσι δεν είναι; Γιατί το κάνει αυτό; Για 

ποιον λόγο; Κάποιο συμφέρον θα έχει, κάτι θέλει να προωθήσει η ίδια. Αυτά, αυτές είναι οι 

ερωτήσεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να σας απαντήσω. Η ταυτότητα, δεν γνωρίζω άμα είναι Σερραίοι, μάλλον 

είναι Σερραίοι, η εταιρεία που έχει αυτό το όνομα, νομίζω ότι είναι Σερραίοι. 

Δ.Σ. : Η Εμμανουηλίδου η Καίτη... 

Δ.Σ. : Ορίστε; 

Δ.Σ. : ...Η Καίτη η Εμμανουηλίδου. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τα οφέλη, όπως διατείνονται αυτοί, πάντοτε εφόσον δεν εκπληρώσουν 

βέβαια τον σκοπό τους, έχουμε το δικαίωμα να την άρουμε την παραχώρηση. Τα οφέλη είναι η 

προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας, μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών 

συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Η πρόταση του ατόμου και της εργασίας έναντι του 

κεφαλαίου, και η χρησιμοποίηση των κερδών... της ανάπτυξης, της απασχόλησης και τη... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Λοιπόν, εκεί θα μπουν χέρια, θα δουλέψουν. Λοιπόν, γιατί το κάνει, θα 

πληρώνει αυτή η εταιρεία εργατικά χέρια για να γίνει αυτό όμορφο, περιβαλλοντικό και λοιπά, 

χωρίς να έχει οφέλη; Που αποσκοπεί; Κάτι θέλει να προωθήσει. 

Δ.Σ. : Τα λέει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ακόμα και έτσι να είναι σε έναν βαθμό, εμάς ως Δήμος τι μας πειράζει όταν 

θα έχει έναν χώρο τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να περιποιηθούμε. Ο χώρος αυτός στην ουσία 

μας δημιουργεί προβλήματα, διότι στέλνουμε κάπου-κάπου την Υπηρεσία Πρασίνου, κάθε τόσο 

αλλάζουμε κλειδαριές, έτσι, δεν μπορούμε να τον διαχειριστούμε αυτόν τον χώρο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Αν τον εκμεταλλευτεί, μήπως πρέπει να... οφέλη... 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σαφώς, γι' αυτό έχουμε και το περιθώριο της άρσης της παραχώρησης. Θα 

δούμε πώς θα λειτουργήσει στα τρία χρόνια, το διάστημα είναι μικρό, μέχρι να οργανωθεί, με 

δικά της έξοδα θα στήσει ό,τι χρειάζεται για να γίνει λειτουργικός ο χώρος. Στα τρία χρόνια θα 

δούμε πώς θα το διαχειριστεί το θέμα και τι πραγματικά θα προκύψει, και μετά μπορούμε να 

άρουμε ακόμα και την παραχώρηση, εάν... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Στα τρία χρόνια, δηλαδή μετά από έναν χρόνο, μετά από έξι μήνες ή στα τρία 

χρόνια; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Νομίζω είναι... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Η διακοπή δηλαδή, θα μπορούμε ξαφνικό θάνατο να έχουμε; Αυτό εννοώ. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η διάρκεια της παραχώρησης είναι τρία έτη. Εάν προκύψει κάτι, νομίζω ότι 

θα μπορεί ο Δήμος, ακόμα και στον χρόνο εάν δούμε ότι αλλάζουν οι σκοποί και οι στόχοι και 

οι κινήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κινήσεις να άρουμε την παραχώρηση... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Την ίδια στιγμή, μπορούμε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αν υπάρχει παραβίαση των όρων, φυσικά, ανά πάσα στιγμή. Έτσι θα έπρεπε. 

Δ.Σ. : Όταν εκπληρώνει τους όρους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Αυτός μπορεί να τους εκπληρώνει, να κερδίζει... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι, το λέει, το λέει, κοιτάξτε. Προτείνουμε η διάρκεια της παραχώρησης 

να είναι για τρία έτη, με δυνατότητα χρονικής παράτασης, καθώς και δυνατότητα ανάκλησης της 

παραχώρησης σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον υπάρξει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφέστατο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για χρήση του από τον Δήμο Σερρών. Άρα μπορούμε, όποτε θέλουμε, να 

κάνουμε ανάκληση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενη ερώτηση από τον κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις φέρουν και υποχρεώσεις και βάρη προς τον 

Δήμο. Ελέγξατε αν έχει την δυνατότητα ο Δήμος να κάνει αυτό που μας φέρατε εδώ; Δεύτερη 

ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, εδώ στο καταστατικό του συγκεκριμένου Συλλόγου, στην πρώτη 

σελίδα, οι συνάδελφοι διαβάζουμε, για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί 

να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, 

εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικονομικού, αναπτυξιακού, τα πάντα. Πώς συνάδει 

αυτό, και εκπλήσσομαι, γιατί η εισήγηση στο τέλος της λέει κάτι το οποίο δεν νομίζω, πώς, θέλω 

να μας το εξηγήσετε, πώς συνάδει αυτό, η ερώτησή μου σε αυτό συνίσταται. Για να μπορέσουμε 

εμείς να δώσουμε δωρεάν, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα, ο 

Σύλλογος δηλαδή, θα κάνει κοινωφελή δραστηριότητα, ενώ μπροστά το καταστατικό λέει άλλα, 

και να προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Πώς θεωρείτε ότι αυτά συνάδουν και φέρνετε μια τέτοια 

εισήγηση; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για το αν μπορούμε να το παραχωρήσουμε δωρεάν ή όχι, αποφάνθηκε ο 

Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, έτσι, δεν θα αποφανθώ εγώ, ούτε κανένας άλλος. Εμείς 

σεβαστήκαμε την... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το ίδιο ήταν, κ. Αντιδήμαρχε, το ίδιο ήταν και για την παραχώρηση του 

οικοπέδου μπροστά από το Εθνικό Στάδιο, τις γεωτρήσεις... και σας λέω αν πήραμε έγκριση, και 

δεν πήραμε έγκριση, και δεν ισχύει η παραχώρηση. Και τότε υπήρχε η εισήγηση να 

παραχωρηθεί, αν το θυμάστε...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η έγκριση δεν... στις γεωτρήσεις που είναι μέσα στον... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η παραχώρηση έγινε για τις γεωτρήσεις που ήταν έξω. Και σας είπα, από πού 

προκύπτει ο χαρακτήρας για να δώσουμε δωρεάν, και είπατε Νομική Υπηρεσία και τα λοιπά. 

Και εκείνη η παραχώρηση είναι άκυρη, και αυτή δεν μπορεί να είναι... 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Νομίζω ότι αναφέρεστε σε άλλο, αυτό που δεν εγκρίθηκε είναι η 

παραχώρηση των γεωτρήσεων μέσα στον χώρο της... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην πάτε σε άλλα θέματα... Μην πάτε σε άλλο θέμα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ζητήσατε την γνώμη του Νομικού Συμβούλου, τι να κάνουμε... ένα αυτό. 

Όσο για το άλλο, μπορούμε να το διαχειριστούμε τώρα όπως θέλουμε, επειδή είναι από 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εφόσον έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου, μπορούμε να το 

διαχειριστούμε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πολύ ωραία... Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είσαι υποχρεωμένος με δέσμια 

υποχρέωση... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για κάποιο χρονικό διάστημα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για να είναι δωρεάν για τον κόσμο, όχι να το δίνεις σε κάποιον συγκεκριμένο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εξάλλου οι δράσεις αυτές που σκέφτονται αυτοί, δεν είναι σε αντίθεση με 

τον σκοπό της κατασκευής του έργου. Άμα διαβάσετε και εκεί αυτά που γράφουν για την 

εκπαίδευση των επισκεπτών, είναι παρόμοια με αυτά που προτείνει αυτή η εταιρεία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να προσθέσω και να πω το εξής, εδώ παίρνουμε μια απόφαση για να το 

παραχωρήσουμε... Εν συνεχεία, εφόσον πάρουμε την απόφαση, θα έρθουν συμβόλαια, έτσι δεν 

είναι; Θα έρθουν... Εκεί θα φαίνεται ξεκάθαρα τι ακριβώς θα συμβεί, και θα δούμε, αν κάτι δεν 

πάει καλά, αν κάτι δεν μας αρέσει, αλλά αυτό που μου είπαν, όταν με επισκέφθηκε ο Πρόεδρος 

μαζί με την κα. Εμμανουηλίδου, μου είπαν ότι αυτοί ασχολούνται με περιβαλλοντικά τέτοια, 

τέλος πάντων, θέματα, θα βάλουν διάφορα φυτά, και θα μπορούν να τα επισκέπτονται εκεί τα 

σχολεία, πολύς κόσμος, έτσι, αυτοί θα το συντηρούν. Τώρα, αν από αυτά θα έχουν κέρδη ή όχι, 

δεν μου είπαν κάτι τέτοιο, αλλά αυτό θα φανεί όταν θα... από τους όρους, από εδώ θα περάσει. 

Αν δούμε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο και δεν μας αρέσει, δεν το ψηφίζουμε, το γυρνάμε πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Για την παραχώρηση κατά χρήση... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, να τοποθετηθούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... 

Δ.Σ. : Ερωτήσεις.... 

Δ.Σ. : Ερωτήσεις.... 

Δ.Σ. : Ο κ. Μπόικος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο κ. Μπόικος, ναι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ... Τι πράγματα είναι αυτά; 

Δ.Σ. : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ερωτήσεις. Μία πρώτη ερώτηση, έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου; 

Δεύτερη, εφόσον πρόκειται να παραχωρηθεί αυτό, έχει γίνει κάποια ανακοίνωση/πρόσκληση 

ενδιαφέροντος ανοιχτή από τον Δήμο; Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι Σύλλογοι που να 

έχουν και δράση και να είναι γνωστή η δράση τους, που θα ενδιαφέρονταν. Τρίτη, αν ξέρετε 

πότε ιδρύθηκε αυτή η εταιρεία και ποια είναι η μέχρι τώρα δράση της εδώ ή οπουδήποτε αλλού. 

Αυτές είναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Υπάρχει το καταστατικό της εταιρείας, και ο Επιμελητής και ο Νομικός, 

προφανώς, θεώρησε ότι είναι εντάξει... Έχει παραληφθεί οριστικά το έργο, και το δεύτερο 

ερώτημα που κάνατε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πότε ιδρύθηκε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποια είναι η δράση... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και ποια είναι η δράση της εταιρείας, αν έχει δράση, για να εγκρίνουμε και 

κάποια φερεγγυότητα της εταιρείας. Μήπως ιδρύθηκε φέτος; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σας είπα ότι αυτά τα έχει εξετάσει ο Νομικός. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Στην τοποθέτησή μου θα πω περισσότερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Αντιδήμαρχε, ξέρετε σε τι κίνδυνο θα βάλετε τα παιδιά του 

σχολείου που θα πάνε εκεί; Ξέρετε καταρχάς ότι εκεί είναι γεμάτο φίδια; Έχετε προσπαθήσει 

να... Δεν πήγατε να ρωτήσετε ποτέ. Διότι αν δεν το κλέψανε μέχρι τώρα... φοβούνται να μπούνε 

μέσα. Φοβούνται να μπουν μέσα διότι έχει πάρα πολλά φίδια. Και να προσέχετε πάρα πολύ καλά 

τι θα κάνετε. Εκεί το πράγμα απέτυχε διότι όταν κατασκευαζόταν, υπήρχαν πάρα πολλά 

κρούσματα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πότε έγινε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Έγινε, κ. Φωτιάδη, το 2008 πρέπει να έγινε... Και κανείς δεν πήγε 

μέσα ποτέ, φοβόντουσαν όλοι. Προσέξτε καλά τι πάτε να κάνετε. Εγώ με όλη μου την ψυχή το 

δίνω σε αυτούς, διότι πράγματι θα κάνουν κάποια αρωματικά φυτά, θα κάνουν ωραία πράγματα, 

αλλά όχι επισκέψιμο για τα παιδιά του σχολείου. Το να πάει ένας μεγάλος και να πάθει ζημιά, θα 

την πάθει, αλλά όχι τα παιδάκια. Προσέξτε καλά, επαναλαμβάνω, ότι να προσέξουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτή την στιγμή είναι επικίνδυνο γιατί δεν είναι... έχει... και πολλά... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Είναι επικίνδυνο, σου λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφές. Τοποθετήσεις... Κύριε Μυστακίδη, τι να πείτε άλλο; ...Όμως θα διώξουν 

τα φίδια; Θα βάλουν κι άλλα; Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Φοβάμαι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Γκότσης, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, ο κ. 

Αναστασιάδης Αντώνης, ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Μπόικος. Άλλος; Όχι. 

Δ.Σ. : Από σεβασμό στον επικεφαλής. 

Δ.Σ. : Ευχαριστώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συναδέλφισσες, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο 

θέμα δεν έπρεπε να έρθει καν. Ατυχώς ήρθε, διότι η θέση μας είναι ότι υπάρχουν υποχρεώσεις 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν θα υπάρχει καν η δυνατότητα να προχωρήσει, όπως ήδη 

αναφέραμε. Ο κ. συνάδελφος ξέρω, εικάζει παραμέτρους οι οποίες είναι επικουρικά προσθετικές 

για να μην προχωρήσει. Αυτό όμως που μας κάνει εντύπωση είναι η διάθεση της 

συμπολίτευσης, του Δημάρχου κυρίως, σε ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, το οποίο είναι 

καινούριο στην κατασκευή, το οποίο είχε συγκεκριμένη υποχρέωση ο Δήμος όταν πήρε τα 

χρήματα, και αυτό είναι βεβαίως ενεργό ακόμη, ως υποχρέωση. Εμείς θα βάλουμε κάποιους, 

που δεν ξέρουμε ακόμη, θα τους δώσουμε την δυνατότητα να επενδύσουν, διότι πρέπει να το 

ανακατασκευάσουν, και αν σε ένα εξάμηνο, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν, θα τους βγάλουμε. 

Αυτά δεν γίνονται, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι. Αυτά είναι προφάσεις. Εδώ είναι ξεκάθαρη 

απόφαση πολιτική, για την οποία εμείς έχουμε κάθετες αντιθέσεις και θεωρούμε ότι το όλο έργο, 

αν θέλετε να το στηρίξετε, υπάρχουν τα Νομικά Πρόσωπα, οι δυνατότητες του Δήμου, και αυτό 

έπρεπε να κάνετε, και αυτό ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος να κάνει, να το δουλέψετε στην 

κατεύθυνση, μαζί με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, συνάδει, μια χαρά είναι τα πράγματα, και 

κοντά είναι. Και αυτά που είπε ο κ. Αναστασιάδης θα έπρεπε να τα δείτε και να τα 

αντιμετωπίσετε, και κάποια άλλα προβλήματα, και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βρήκαν εκεί 

άσυλο και κάνουν ό,τι κάνουν, και να μην πάτε σε αυτήν την, εντός εισαγωγικών, εύκολη 

λύση... Ως χαρακτηρισμό αυτήν την εύκολη λύση, εντός εισαγωγικών, να μην πω κάτι άλλο. 

Αυτή είναι η άποψή μας. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε το έργο αυτό να το δώσετε σε κάποιον 

Σύλλογο για να κάνει δουλειές, τουλάχιστον βάλτε το σε διαδικασία διαγωνισμού, μην εκτίθεστε 

έτσι, γιατί αλλιώς μόνο ως ψηφοθηρικό μπορούμε να το αντιληφθούμε, το φέρνετε εδώ, να 

πούμε τις απόψεις μας, να πάτε να πείτε κάπου, εμείς είμαστε καλοί, και μετά να πάτε σε 

διαδικασίες δεύτερου γύρου. Να ξέρετε, αυτό είναι σκαλωμένο και έχει υποχρεώσεις. Η άποψή 

μας είναι συγκεκριμένη, δια του Δήμου, και σας είπα ακριβώς. Σας είπα τις επιφυλάξεις μας, οι 

οποίες είναι απολύτως συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες, και δεν κατάλαβα γιατί απασχολείτε 

το Δημοτικό Συμβούλιο με ένα θέμα το οποίο δεν πρόκειται να προχωρήσει. Αυτή η λογική του 

χαϊράματος και της ψηφοθηρίας, δεν νομίζω ότι ταιριάζει, κ. Δήμαρχε, στο Σώμα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια 

πολύ δύσκολη περιοχή εκεί. Δυστυχώς δεν επετεύχθη ο στόχος, ο σκοπός. Εγώ δεν θα 

κατηγορήσω την Δημοτική Αρχή, ότι στόχο έχει να το δώσει κάπου για άλλους λόγους, απλά για 

να συντηρηθεί, και λοιπά. Εδώ όμως είναι το ερώτημα, το ότι, μήπως μπορούσε, γιατί σήμερα 

αυτή η εταιρεία βάζει κάποιο πρόγραμμα, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε. Είναι δυνατόν από ιδίοις 

χρήμασι να κατασκευάσει, να το ανακατασκευάσει. Σίγουρα θα μπει σε πρόγραμμα, και εδώ 

ερωτάται τώρα η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος δεν μπορούσε να μπει σε κάποιο πρόγραμμα; 

Πιστεύω ότι μπορούσε. Το δεύτερο, επαναλαμβάνω, εγώ πείθομαι ότι δεν υπάρχει δόλος, 

δηλαδή ότι το κάνετε για λόγους άλλους, ψηφοθηρικούς και λοιπά, αλλά για να καλύψετε κάθε 

ενδεχόμενο και κάθε υποψία, γιατί δεν το ανεβάζετε στο Διαύγεια και λοιπά, και αν υπάρχουν 

και το δούνε, και άλλοι δηλαδή μπορεί να ασχολούνται με αυτό, με τέτοια προγράμματα, να 

έρθουν κι άλλοι. Και αυτό το λέω τώρα πανειρηνικά με την Δημοτική Αρχή, για να μην 

κατηγορηθεί ότι... Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αυτός ο στόχος σας, αλλά θα κατηγορηθείτε ότι το 

κάνετε για ψηφοθηρικούς λόγους, επειδή έχετε κάποιους γνωστούς και λοιπά. Εγώ νομίζω ότι, 

να το δείτε ξανά, να το ανεβάσετε, και αν δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες, πάλι αυτή θα έρθει, η 

ίδια, να το διεκδικήσει. Αυτή... ναι τελείωσα. Αυτή είναι η πρότασή μου και η παραίνεσή μου. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ρώτησα, και δεν πήρα απάντηση, αν ξέρει ο κ. εισηγητής, ο συνάδελφος, πότε 

ιδρύθηκε η εταιρεία και ποια είναι η μέχρι τώρα δράση της. Δεν υπάρχει απάντηση διότι η 

εταιρεία ιδρύθηκε φέτος, πριν από λίγους μήνες, δεν έχει καμία δράση, και για αυτό φυσικά 

αναφέρεται μόνο το καταστατικό εδώ, οι σχέσεις οι οποίες είναι αντιφατικές και 

αντικρουόμενες, εδώ στο τέλος λέει ότι η πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του 

κεφαλαίου, δηλαδή εδώ πλέον εγώ συμπεραίνω ότι και αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα... πρώτα ο 

άνθρωπος και μετά το κεφάλαιο, πολύ ωραία. Την ίδια στιγμή λέει οικονομικές δραστηριότητες, 

καταναλωτικό, εμπορικό χαρακτήρα, οικοδομικό χαρακτήρα. Κοιτάξτε, εδώ πλέον πρέπει να 

θέσουμε καθαρά το ζήτημα του τι είναι οι λεγόμενες ΚΟΙΝΣΕΠ Αυτό, ίσως πρέπει εκεί να 

επικεντρωθούμε. Εγώ ας ξεκινήσω από ένα πολύ απλό, που πιστεύω να μας βάλει λίγο να 

σκεφτούμε. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προ τριών μηνών, επιβάλλει στις ΚΟΙΝΣΕΠ 

23% ΦΠΑ, θεωρώντας ότι είναι καθαρά ιδιωτικός τομέας. Προσέξτε, και εδώ εγώ δεν θα είμαι 

τόσο, έτσι, καλοπροαίρετος, όπως ο κ. Γκότσης. Εδώ έχουμε μια εταιρεία που φτιάχτηκε για 

αυτόν τον σκοπό και ήρθε μιλητή στην Δημοτική Αρχή, είπε ο κ. Δήμαρχος, εμφανίστηκε η κα. 

Εμμανουηλίδου και μας είπε αυτό. Αν ήταν σωστά και ωραία τα πράγματα, έπρεπε ή όχι να βγει 

αυτό σε ένα, να γίνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, διότι αυτά έχουν σαφώς και 

οικολογικές κινήσεις και άλλοι περιβαλλοντικοί Σύλλογοι, που ενδεχομένως ενδιαφέρονταν, που 

τους ξέρουμε ποιοι είναι, και ξέρουμε και τη δράση τους. Και εμφανίζεται εδώ μια ΚΟΙΝΣΕΠ 

που λέει, θα το πάρουμε εμείς και θα κάνουμε όλα αυτά. Ένα... κύριε Μυστακίδη, εδώ, δεν 

ξέρω, ίσως να έγινε στο μεταξύ, ρωτήσαμε σχετικά με αυτό, και έχουμε έγγραφη απάντηση από 

εσάς προ διμήνου, ότι δεν έγινε η παραλαβή, παρ' όλο που τελείωσε το 2008. Στο ενδιάμεσο 

έγινε η παραλαβή του, από το δίμηνο πριν, μέχρι τώρα; Τώρα μου απαντήσατε ότι έγινε η 

παραλαβή. Έχουμε όμως απάντηση γραπτή από εσάς, επειδή ρωτήσαμε, ότι δεν έγινε η 

παραλαβή, παρ' όλο που τελείωσε το 2008, τι συμβαίνει εδώ, συνάδελφοι; Λοιπόν, οι ΚΟΙΝΣΕΠ 

είναι λοιπόν εταιρείες κανονικά ιδιωτικές, που εμφανίζονται με συνεταιριστικό πρόσωπο, και 

στην ουσία αποτελούνται από εργαζόμενους που τους αναγκάζουν να εμφανίζονται ότι είναι 

συνεταιριστές, και έτσι προωθείται και η επισφαλής και η μαύρη εργασία, χωρίς ασφάλιση και 

τα λοιπά. Προσέξτε τα αυτά, τέτοιες είναι αυτές οι εταιρείες, και σας λέω, προ τριμήνου, το 

επαναλαμβάνω, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τους επιβάλει και ΦΠΑ 23%, διότι τις 
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θεωρεί, αποκλειστικά και καθαρά, ιδιωτικό τομέα, ούτε κοινωφελείς, ούτε ότι παρουσιάζουν και 

κάνουν έργο για την κοινωνία, έτσι; Και εδώ κλείνω, έπρεπε να γίνει ανοιχτή πρόσκληση 

ενδιαφέροντος από την Δημοτική Αρχή, και όχι έτσι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εσάς, και καταγράφεται... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ελάτε τώρα, πλησιάζουν και οι εκλογές, έτσι, να κάνουμε και το αλισβερίσι μας. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Ο κ. Αναστασιάδης ο Ηλίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας... 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Ο Αντώνης, ο  Αντώνης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όπως θέλετε, παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ συγχαίρω τους ανθρώπους, οι οποίοι, αν πράγματι το 

αξιοποιήσουν, πιστεύω να το αξιοποιήσουν, δηλαδή αν σπείρουν αρωματικά φυτά και κάνουν 

ένα όμορφο πράγμα, αλλά επειδή ξέρω... η οποία προσφέρει συνέχεια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο πιο δυνατά. Σας ακούμε ελάχιστα, γι' αυτό. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Πάντα λέτε ότι φωνάζω, τι να σου κάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όταν δεν πρέπει να φωνάξετε, φωνάζετε εσείς, κ.  Αναστασιάδη. Τώρα που 

πρέπει να φωνάξετε, χαμηλόφωνα. Ανάποδα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Είναι γεγονός ότι αυτό που έκανε ο Δήμος Σερρών ήταν μια αποτυχία, 

διότι ο χώρος εκείνος εκεί είναι πάνω σε έναν λόφο, επικίνδυνος λόφος, πραγματικά είναι 

επικίνδυνος, το έκανε όμως επειδή πήρε Κοινοτικά χρήματα. Σήμερα, αν αυτοί οι άνθρωποι... 

νομίζουμε ότι της έφερε πολλά... έχει μια κοινωνική δράση, αλλά τι κοινωνική δράση, δεν έχει 

τίποτε, έτσι ώστε ποτέ να την έχει κατηγορήσει κανείς, και την σεβόμαστε. Πιστεύω ότι κάνει 

καλό έργο, άμα θα κάνει αρωματικά φυτά και διάφορα άλλα πράγματα, θα κάνει πάρα πολύ 

καλό έργο, θα δώσει πράγματα στην πόλη των Σερρών, ό,τι και αν κάνει, καλό θα κάνει, δεν θα 

κάνει κακό, όμως... αυτά δεν είναι καταχρήσεις, έτσι δεν είναι, καταχρήσεις... Να το δώσουμε 

αλλά να το αξιοποιήσουν, όχι να το πάρουν, να το έχουν σαν να είναι δικό τους. Και ένα 

πράγμα, κ. Αντιδήμαρχε, εκείνος ο λόφος είναι επικίνδυνος, επαναλαμβάνω, επικίνδυνος, και το 

ότι δεν το κλέψανε και δεν το καταστρέψανε, και τα καρύδια που έχει μέσα, πάρα πολλές 

καρυδιές, να ξέρετε, εκεί είναι γεμάτο καρυδιές, δεν πάνε να πάρουν τα καρύδια γιατί 

φοβούνται. Φοβούνται, να το ξέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ένα πράγμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Να δοθεί, βεβαίως να δοθεί, αλλά να μην είναι επισκέψιμο για μικρά 

παιδάκια, το λέω συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Πρόεδρε, καλό θα είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να είμαστε και 

λίγο προσεκτικοί. Πρώτα απ' όλα, κύριε... σε εσάς απευθύνομαι, που είστε και εισηγητής, δεν 

έχει γίνει παραλαβή, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μελετώντας το καταστατικό, τι 

διαπιστώνουμε, διαπιστώνουμε αντιφάσεις οι οποίες, τον κάθε καλοπροαίρετο, έχω την 

πεποίθηση, ότι θα τον προβλημάτιζαν. Και τρίτο, είναι έξω από τις στοχεύσεις, έτσι όπως 

λέγεται, για τον απλούστατο λόγο ότι στόχος, απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι το κέρδος. Εγώ θα 

πω και κάτι άλλο, δεν αναφέρεται πουθενά έστω το βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο 

αντισταθμιστικό όφελος του Δήμου. Γι' αυτό δεν μπορώ να τοποθετηθώ θετικά στην εισήγησή 

σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος... Γραμματέα; 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Όχι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο κ. Αναστασιάδης ο Αντώνης έχει πάει εκεί, το ξέρει, αλλά μάλλον... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κάθε μέρα πηγαίνω. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Οι περισσότεροι Σύμβουλοι δεν το έχουν δει αυτό το πάρκο. Για εμάς είναι 

ένα πρόβλημα αυτό το πάρκο, και τι νομίζετε ότι είναι; Μια τουαλέτα και ένα δωμάτιο ξύλινο, 
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το οποίο κάθε τόσο το βρίσκαμε παραγκρεμισμένο. Η περίφραξη που ήταν από καστανιά, έχει 

γίνει ξυλεία, καύσιμη ξυλεία, για να μην το πω, ανάβουν εκεί και ψήνουν ή ζεσταίνονται... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Αντιδήμαρχε, κάθε μέρα πηγαίνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, κ. Αναστασιάδη... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Λοιπόν, δεν είναι κανένα σοβαρό πράγμα, να δώσουμε αυτές τις διαστάσεις. 

Μακάρι να βρεθεί κάποιος να το πάρει και να καθαρίζει εκείνον τον χώρο. Τα υπόλοιπα τα 

στοιχεία που έχει είναι κάτι σκαλάκια και κάτι διάδρομοι, δεν είναι κανένας χώρος δηλαδή 

ελκυστικός, που θα ήθελε κάποιος να τον πάρει, να τον αξιοποιήσει, να κάνει επιχείρηση, 

μαγαζί, έτσι; Ευχής έργο είναι κάποιος να το περιποιείται. Για εμάς ήταν ένα μεγάλο, σας το λέω 

γιατί το έζησα, για δυόμισι-τρία χρόνια τι έγινε εκεί πέρα; Ούτε μια ελκυστική, ούτε δεν έχει 

καμία μορφή αξιοποιήσιμη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Μόνο λίγο με τις καρυδιές. Είναι γεμάτο καρυδιές. 

Δ.Σ. : Πόσο στοίχισε το έργο, κ. Αντιδήμαρχε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Γεμάτο καρυδιές είναι... 

Δ.Σ. : Εκτός θέματος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Καταρχήν, να πω εγώ πώς προέκυψε... Ναι, να πω πώς προέκυψε το θέμα. 

Εμφανίστηκε μια μέρα η κα. Εμμανουηλίδου με τον Πρόεδρο, νομίζω, αυτής της εταιρείας, τι 

είναι τέλος πάντων, και κάνανε αυτήν την πρόταση. Όπως είπε και ο... από εκεί και πέρα, 

φυσικά και το διερευνήσαμε μέσω των Υπηρεσιών για να δούμε αν μπορεί να παραχωρηθεί, αν 

είναι έτοιμο σε όλα. Οι Υπηρεσίες κάνανε, και μάλιστα καθυστέρησαν πολύ, έχει μήνες που 

γίνεται αυτή η δουλειά, καθυστέρησαν πάρα πολύ μέχρι να διαπιστώσουν αν είναι καθαρή η 

υπόθεση και αν μπορούμε να το παραχωρήσουμε. Εμείς δεχθήκαμε να το παραχωρήσουμε γιατί, 

όπως είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος, ήταν ένας βραχνάς για την Δημοτική Αρχή, δεν μπορούσαμε 

να το συντηρήσουμε, δεν μπορούσαμε να το λειτουργήσουμε, διότι είναι πάρκο περιβαλλοντικής 

αγωγής που πρέπει εκεί να φυτευτούν φυτά, να έρχονται τα παιδιά από τα σχολεία, να το 

επισκέπτονται ή και όλος ο κόσμος, και μερικοί μεγάλοι, και θεωρήσαμε ότι επειδή αυτή η 

εταιρεία ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα, και έχοντας μπροστά μου και την κα. 

Εμμανουηλίδου, που την γνωρίζουμε ας πούμε... ότι μπορεί να γίνει, μπορούμε να τους 

εμπιστευθούμε, ούτως ώστε και εμείς να απαλλαχτούμε, με την καλή την έννοια να 

απαλλαχτούμε από αυτό το βάρος που είχαμε, μπαίνανε συνεχώς, καταστρέφανε εκεί ένα 

σπιτάκι που υπήρχε, την περίφραξη και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα αυτά τα σενάρια που 

ακούγονται... η καχυποψία που υπάρχει, ασφαλώς δεν υπάρχει και συγχαίρω για μία ακόμη 

φορά τον κ. Γκότση για την υπεύθυνη τοποθέτησή του. Για να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία 

ότι συμβαίνει κάτι ή ότι, ξέρω 'γω, το κάνουμε για προεκλογικούς λόγους, κάποιοι εξ' ιδίων 

κρίνουν τα αλλότρια, διότι λειτουργούσαν έτσι επί χρόνια, λοιπόν, κανένα πρόβλημα, το 

θέτουμε, κάνουμε μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λοιπόν, μια πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μακάρι να εμφανιστούν κι άλλοι, μακάρι, μέχρι τώρα δεν 

εμφανίστηκε κανένας, κανένας δεν εμφανίστηκε. Μακάρι να εμφανιστούν και άλλοι, να το 

φτιάξουν, ακόμα καλύτερα, αλλά το θέμα ξαναέρχεται... Το θέμα είναι πολύ απλό, άντε πάλι, αν 

δούμε ότι υπάρχει το οποιοδήποτε ψεγάδι στην όλη υπόθεση, δεν το δίνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω ότι ομόφωνα είναι αποδεκτή αυτή η απόφαση, δηλαδή κρατείται 

το θέμα, γίνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μήπως προκύψουν και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι, και λοιπά. Οπότε έρχεται σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και εξετάζονται 

όλοι αυτοί οι όροι που ανέφερε και ο κ. Φωτιάδης, μήπως τυχόν υπάρχει κώλυμα με το ένα ή το 

άλλο θέμα, έτσι; Λοιπόν, συμφωνεί ομόφωνα το Σώμα και κρατεί το θέμα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 395/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Διατύπωση αρνητικής γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 

για την εγκατάσταση λατομείου εκμετάλλευσης αδρανών υλικών σε έκταση εμβαδού 

77.040,13 τ.μ. του αγροκτήματος Βύσσιανης της Δ.Ε. Λευκώνα του Δήμου Σερρών της Π.Ε. 

Σερρών στην ΚΞ Τέρνα ΑΕ - ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. για το έργο «Κάθετος άξονας 

60 Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τμημάτων Α/Κ 

Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυμονικό - Α/Κ Χριστού» (60.1.1-60.1.2-60.2.2). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δέκατο ένατο θέμα, διατύπωση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση 

δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση λατομείου εκμετάλλευσης αδρανών υλικών σε έκταση 

εμβαδού 77.040,13 τετραγωνικών μέτρων του αγροκτήματος Βύσσιανης της Δημοτικής 

Ενότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ένωσης Σερρών στην Κοινοπραξία 

Τέρνα ΑΕ - ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. για το έργο «Κάθετος άξονας 60 Εγνατίας Οδού 

Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ 

Λαχανά και Στρυμονικό έως Α/Κ Χριστού» - 60.1.1-60.1.2-60.2.2. Εισηγητής του θέματος ο 

Αντιδήμαρχος Έργων κ. Μυστακίδης. Παρακαλώ, κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η εταιρεία αυτή έχει αναλάβει, αφού έχει πέσει η προηγούμενη εταιρεία, έχει 

αναλάβει να κάνει τον δρόμο... 

Δ.Σ. : ...Ποιος έχει κάνει... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Συνεχίζει το έργο... 

Δ.Σ. : Τέρνα, Τέρνα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέρνα ΑΕΓΕΚ... Όπως ακριβώς είναι γραμμένο... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τέρνα ΑΕΓΕΚ, επαναλαμβάνω. Λοιπόν... αυτή η εταιρεία ζητάει με έγγραφη 

αίτηση, που έχει κάνει πρώτα προς το, δεν ξέρω γιατί έκανε πρώτα προς το Τοπικό Συμβούλιο 

του Λευκώνα, και στην συνέχεια το έφερε στον Δήμο, ζητάει να ιδρύσει ένα λατομείο μεταξύ 

στον χείμαρρο, στον δυτικό χείμαρρο του Λευκώνα, δηλαδή που βρίσκεται ανάμεσα στον 

Χριστό και στον Λευκώνα, σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρα από το μοναστήρι της 

Βύσσιανης, θέλει να κάνει ένα λατομείο. Στην αρχή, για την αίτησή της... και ζητούσε να πάρει, 

στην ουσία, έναν όγκο από αμμοχάλικα, να τα κάνει τα κάνει βουναλάκια. Στην συνέχεια όμως 

βλέπω στην εισήγηση και μετά από προφορικές... που κάνανε στην εισηγήτρια 

περιβαλλοντολόγο, ζητάνε έγκριση για λατομείο, δηλαδή ζητάνε μια άδεια για λατομείο, και 

εγώ ρώτησα, αυτή η άδει θα αφορά μόνο να πάρουν αμμοχάλικα; Και μου είπαν ότι θα μπορεί, 

αν θέλει, να στήσει εγκαταστάσεις, όσες εγκαταστάσεις επιτρέπονται με την άδεια λειτουργίας 

που θα πάρει, αυτήν την άδεια του λατομείου. Ο χώρος δεν είναι χαρακτηρισμένος σαν... αλλά 

για μεγάλα έργα εθνικής σημασίας μπορεί να λειτουργούνται λατομεία και σε μη λατομικές 

ζώνες. Τώρα, νομίζω ότι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να συζητήσουμε και να 

πάρουμε μια απόφαση, αν θέλουμε να δώσουμε την άδεια να κάνει αμμοληψία, καθαρά 

αμμοληψία, όπως έκανε και η προηγούμενη εταιρεία... από το ίδιο σημείο, αλλά σε περίπτωση 

που θέλει να εγκαταστήσει λατομείο, ανεξάρτητα με το ότι κάπου αναφέρει χωρίς χρήση 

εκρηκτικών, δηλαδή να κάνει ένα λατομείο, να βάλει εγκαταστάσεις που θα παίρνει ογκόλιθους, 

πέτρες και θα τις σπάει, να κάνει... Σε αυτήν την περίπτωση είμαστε απολύτως αρνητικοί, αυτή 

είναι η εισήγησή μου. Επομένως, θέτω στο Σώμα να συζητήσουμε για την πρώτη περίπτωση, 

δηλαδή το να μπορεί από τα 77 αυτά στρέμματα να πάρει μόνο το χώμα, το αμμοχάλικο, και στη 

συνέχεια να αποκαταστήσει, με το πέρας του έργου, και εκείνο τον χώρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση θέλω να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Έχουμε και την Πρόεδρο του Λευκώνα. 

Δ.Σ. : Τοποθετήσεις, κ. Πρόεδρε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τοποθετήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις υπάρχουν; 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Χασαπίδης, ο κύριος... Άλλος; Όχι. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, μια ερώτηση να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Εκατό φορές λέω την ίδια λέξη, ερωτήσεις. Ο 

κ. Μηλίδης, ο κ. Μπόικος, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Δούκας, ο κ. Χασαπίδης και ο κ. Δινάκης. 

Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κ. Μηλίδη. 

Δ.Σ. : Και αυτοί που καλύπτονται, ας μην ξαναρωτάνε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... Βλέποντας την εισήγηση, γράφει ότι το Συμβούλιο της Τοπικής 

Ενότητας Λευκώνα, και τα λοιπά, με την τάδε απόφαση... γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά, υπό 

όρους, ως προς την εκμίσθωση της συγκεκριμένης αίτησης. Δεν ακούστηκαν ποιοι είναι αυτοί οι 

όροι, υπό όρους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχουμε την Πρόεδρο, θα απαντήσει... Ανοίξτε δύο μικρόφωνα... 

Δ.Σ. : Στην απόφαση τους αναφέρει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Πρόεδρος, θέλετε να απαντήσετε γιατί σε εσάς απευθύνεται ο κ. Μηλίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Να τοποθετηθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι τοποθέτηση, ερώτηση κάνει προς το Τοπικό Συμβούλιο. Ελάτε, αν θέλετε, 

πιο κοντά σε ένα μικρόφωνο, για να καταγράφονται αυτά τα οποία λέτε. Έχει κενές θέσεις κ. 

Γάτσιο. Καθήστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Στην απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου γράφουμε τους 

όρους, είχαμε την ανησυχία, θέλαμε να προφυλάξουμε κάποια πράγματα, ό,τι μπορούσαμε να 

σκεφτούμε τέλος πάντων, και γνωμοδοτήσαμε, κ. Μηλίδη... με βάση το ότι είναι έργο εθνικής 

σημασίας, γι' αυτό είναι και ομόφωνη η απόφαση, με την βεβαίωση των εσόδων. Νομίζω ότι 

έχετε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Θα πρέπει τότε να διαβάσω τους όρους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μας δόθηκε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Κακώς. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν μας δόθηκε, γι' αυτό κάνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ: Να διαβάσω τους όρους, κ. Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Μυστακίδη, δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο αυτό... 

Δ.Σ. : Εγώ τους διάβασα, τους βρήκα στον φάκελο και τους διάβασα, τώρα αν δεν είναι... 

Δ.Σ. : Σε εμάς δεν δόθηκε, μας δόθηκε μόνο η εισήγηση του Αντιδήμαρχου. 

Δ.Σ. : Εγώ είδα το... στον φάκελο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Η εισήγηση του Αντιδημάρχου γράφει μόνο υπό όρους. Αν 

θέλετε, να σας το διαβάσω. 

Δ.Σ. : Υπάρχει απόφαση, πώς δεν υπάρχει; 

Δ.Σ. : Υπάρχει απόφαση, ρε παιδιά 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Λέμε, να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, αδειοδότηση 

και περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση της απόρριψης υλικών. Η τιμή του κυβικού, που 

θα καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, να είναι συμβατή με την 

τρέχουσα τιμή της αγοράς, να ορισθεί συγκεκριμένη ποσότητα απόρριψης υλικών, καταβολή 

του αντιτίμου από τον εν λόγω ανάδοχο του έργου, και κατόπιν συνέχισης των εργασιών, 

επιστασία από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Σερρών, το αντίτιμο που θα καταβληθεί με την 

περάτωση του συνόλου των εργασιών απόρριψης υλικών, να διατεθεί για έργα κοινής ωφέλειας 

της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα. Επίσης, στην σύσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Σερρών, κατά την οποία θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, να καλεστεί η Πρόεδρος 

και οι Σύμβουλοι του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα, όπως ορίζει ο 3852. Το 

θέμα είναι μεγάλο, είναι ανησυχητικό, για αυτό και θέλαμε να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος ερωτών ο κ. Φωτιάδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ έχω μπροστά μου το τοπογραφικό με το οποίο 

προσήλθε ο εκπρόσωπος της εταιρείας στο Τοπικό Συμβούλιο... στον Λευκώνα, στην 
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Κοινότητα. Άλλο εμφάνισε ως σημείο... έτσι δεν είναι, Πρόεδρε; Και στην συνέχεια το έγγραφο 

προς τον Δήμο αναφέρεται στο σύνολο της επιφάνειας του 76 και 77. Γνωρίζετε...  

Δ.Σ. : ...Δύο και εβδομήντα επτά... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι, έστω και αυτό, αλλά είναι και το εβδομήντα έξι. Εβδομήντα έξι, εβδομήντα 

επτά και εξήντα δύο... 

Δ.Σ. : Δεν ενδιαφέρεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε. : Το ζητάει. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τελικά απαιτούν για ποια; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το εξήντα δύο, σαράντα στρέμματα από το εξήντα δύο... και τριάντα επτά, 

περίπου, στρέμματα από το εβδομήντα επτά. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ωραία, γνωρίζεις, κ. Αντιδήμαρχε, που βεβαίως γνωρίζει, δεν ξέρω, Πρόεδρε, αν 

και εσύ ενημέρωσες, ότι μέσα στο 77 και στο 62 πλέον υπάρχουν σταβλικές εγκαταστάσεις, 

υπάρχουν ιδιοκτησίες, και βεβαίως όλη αυτή η περιοχή έχει εδώ και χρόνια, συγκεκριμένα από 

την δική μου περίοδο, χαρακτηριστεί ως κτηνοτροφική ζώνη. Δηλαδή, υπάρχει εκεί διασπορά 

τέτοιων μονάδων, και λίγο παραπάνω, μέσα στο 62, από την βόρεια πλευρά, υπάρχει μονάδα του  

κυρίου... και βεβαίως όλη αυτή η δράση δεν μπορεί να είναι σύμμεικτη εκεί. Σημειωτέον, 

γνωρίζεις βέβαια... ότι αυτήν την περίοδο επιστρέφουν τα κοπάδια από ψηλά κάτω, διότι 

θερίζονται τα χωράφια, πότε θα τα πάρει αυτά ο κύριος; Εκεί θέλει να κάνει ένα... Μέσα στην 

κτηνοτροφική ζώνη, νομίζω το γνωρίζεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πώς θα κάνει τέτοιες δράσεις; Αυτό το... πώς δηλαδή, έτσι όπως το φέρνει; Και 

τώρα, κ. Πρόεδρε, κάνω και την τοποθέτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, το θέμα είναι πολύ σοβαρό... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εδώ... το τοπογραφικό, να το δεις, εμφάνισε αυτό το οποίο εσωκλείεται από την 

μπλε γραμμή, το οποίο τι ήταν; Ήταν τα υπολείμματα, σε αυτά αναφέρεστε, από την 

προηγούμενη αδειοδότηση, που βεβαίως άρον-άρον τα άφησε η προηγούμενη εταιρεία, δεν 

έκανε αποκατάσταση, δεν έκανε τα δύο πατάρια που έπρεπε, έκανε το ένα περίπου στα... Άφησε 

εκεί πέρα και έφυγε, η γνωστή ιστορία. Λοιπόν, εμείς τώρα τους δώσουμε, η πρότασή σου, να 

πάρει τα υπολείμματα; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι, δεν είναι πρότασή μου, είπα να το συζητήσουμε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι, ωραία. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η προσωπική μου άποψη είναι όχι, αλλά επειδή η Τοπική Κοινότητα είπε 

ναι, γι' αυτό είπα να το φέρουμε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει, Παύλο, εδώ θα έλεγε κανείς καλοπροαίρετα να συζητήσουμε για τα 

υπολείμματα της προηγούμενης αδειοδότησης. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Και είναι και το θέμα των δρόμων... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι, εδώ υπάρχουν δρόμοι, κτηνοτροφική δραστηριότητα, έχουμε αφήσει 

ατελείς τις υποχρεώσεις από την προηγούμενη... Νομίζω ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο 

σημείο... πολύ σοβαρά προβλήματα... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Φωτιάδη, σας επαναλαμβάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνουμε διάλογο, αφήστε να ολοκληρώσει... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Χαίρομαι που συμφωνούμε. Όσο λέει για το 62 και το 77, θεωρώ ότι επ' ουδενί 

δεν μπορούμε να συζητήσουμε, κ. Πρόεδρε, διότι ήδη έχουμε, στα τμήματα τα οποία ορέγεται, 

ιδιοκτησίες, και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Λευκώνα εκποίησε υπέρ κτηνοτρόφων 

κομμάτι για να κάνουν σταβλικές εγκαταστάσεις, άρα δεν είναι αυτή επιφάνεια, άρα δεν μπορεί 

εκεί να αναληφθεί τέτοια δράση. Συμφωνώ με την εισήγηση, επ' ουδενί λατομεία. Γιατί λέει 

κάπου ότι θα πρέπει σε απόσταση χιλίων μέτρων να μην υπάρχει και οικοδομική 

δραστηριότητα... Υπάρχουν οικίσκοι... Είναι προκλητικά επιθετικοί... 

Δ.Σ. : Άρα ούτε το ένα, ούτε το άλλο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως... 
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Δ.Σ. : Σαν λατομεία, ρε παιδιά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, συγγνώμη, συγγνώμη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τελειώνοντας, για να μην... Επειδή ασχολήθηκα, θεωρώ ότι με τον τρόπο που η 

εταιρεία κινήθηκε, γιατί υπαινίχθηκε κάτι ο Αντιδήμαρχος... Εδώ θεωρώ, ας μου συγχωρεθεί η 

έκφραση, προσπάθησε να κλέψει αυτήν την καλοπροαίρετη ομόφωνη απόφαση δίνοντας άλλο 

σημείο, και στην συνέχεια, όταν προωθήθηκε προς τον Δήμο... Όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Πρώτα έγινε στον Δήμο η αίτηση, κάνει λάθος ο κ. 

Αντιδήμαρχος... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μάλιστα. Τα 62 και 77 επ' ουδενί δεν μπορεί να είναι αγροτεμάχια... Σε καμία 

περίπτωση λατομείο, δεν συζητιέται... 

Δ.Σ. : Πόσο κοντά στο μοναστήρι είναι; 

Δ.Σ. : Δεν επηρεάζεται... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επιπροσθέτως, δίπλα είναι τα πυρομαχικά του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, 

αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, είναι τελείως... Λατομείο με εκρηκτικά ή όχι, δίπλα στα πυρομαχικά 

του ΝΑΤΟ; Επ' ουδενί, δεν το συζητούμε. Θεωρώ όμως ότι δεν μπορεί... 

Δ.Σ. : Εντάξει, περαιτέρω συζήτηση... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Το λέω... Διότι εκεί υπάρχει, σας είπα, κτηνοτροφική δραστηριότητα, και είναι 

χαρακτηρισμένο κτηνοτροφικό... αναπτύχθηκε με απόφαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Να διευκρινίσω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ, κα. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Με κάλυψε ο κ. Φωτιάδης αλλά θα ήθελα να πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο το μικρόφωνο, σβήστε το άλλο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Στις 06/09/2012 έγινε η αίτηση προς το... Κύριε Μυστακίδη, 

στις  06/09/2012 έγινε η αίτηση προς τον Δήμο από την εταιρεία αυτή, και στις 30/11/2012 έγινε 

προς εμάς... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εδώ στο δικό μου... λέει, για τον λόγο αυτό, προκειμένου να προβούμε στις 

απαραίτητες μελέτες... αιτούμεθα την σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου αρχικά, και 

κατόπιν του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοί έτσι λένε. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Ένα λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Κύριε Πρόεδρε... Κύριε Πρόεδρε... Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ νομίζω ότι... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν, 

και ομόφωνα μάλιστα, για ένα τέτοιο θέμα, ότι δεν θέλουμε στήσιμο λατομείου στην 

συγκεκριμένη περιοχή, διότι αυτά που είπε ο κ. Φωτιάδης, να μην τα... μην τα λέω, ας πούμε... 

Και τελειώνει η ιστορία... 

Δ.Σ. : Ας βρουν άλλο μέρος, τελείωσε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας βρουν άλλο μέρος. Όχι να καταστρέψουμε μια περιοχή... να επιβαρύνουμε 

την περιοχή για άλλους λόγους... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Εγώ επισκέφθηκα την περιοχή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, τελειώνει... 

Δ.Σ. : Εγώ επισκέφθηκα την περιοχή χθες, και μάλιστα είχα μαζί μου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία. 

Δ.Σ. : Είχα μάλιστα μαζί μου τον Τοπικό Σύμβουλο, τον Αλέξανδρο τον Ανθιμιάδη, χθες είχαμε 

πάει μαζί, με το αυτοκίνητο, να δούμε την περιοχή. Είναι πράγματι ένα παλιό νταμάρι, έτσι θα 

το πω εγώ, που άφησε η προηγούμενη επιχείρηση. Στην είσοδο της περιοχής αυτής υπάρχουν 

και ποτίστρες για τα ζώα, όταν εγώ όμως ρώτησα, Δήμαρχε, τον Ανθιμιάδη, γιατί είδα τον 
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στάβλο δεξιά, λέω, ο στάβλος αυτός τίνος είναι, λέει δικός μου, και λέω, πώς ψηφίσατε θετικά 

εσείς; Εγώ, ειλικρινά, θα τοποθετούμουν από την πρώτη στιγμή αρνητικά, αρνητικότατα, για 

αυτήν την επένδυση εκεί. Αλλά όταν είναι ομόφωνη η απόφαση από εσάς, μίλησα και με τον  

Αλέκο χθες το μεσημέρι, και πήγαμε μετά και τα είδαμε, κάναμε αυτοψία, λέω, Αλέκο, εσύ έχεις 

εδώ τον στάβλο, εδώ μιλάει για λατομείο, εσύ πώς ψήφισες θετικά, δεν φοβάσαι ότι θα 

καταστραφεί η επιχείρησή σου; Λέει, αυτός μας υποσχέθηκε, δεν ξέρω, ήταν παρών στο Τοπικό 

Συμβούλιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Ήταν παρών. Μπορώ να απαντήσω σε αυτό... 

Δ.Σ. : Δηλαδή, αυτός υποσχέθηκε ότι δεν θα προκληθούν βλάβες. Τώρα, εγώ θα ήμουν 

αρνητικός ούτως ή άλλως, γιατί έχω την εντύπωση ότι εκείνο το... από την επάνω πλευρά, 

μπορεί μακροπρόθεσμα να χρησιμοποιηθεί και ως οικιστική ζώνη, να επεκταθεί ο οικισμός προς 

τα πάνω, όχι τώρα, μπορεί πολύ αργότερα. Αν γίνει λατομείο, λέει ότι, ένα χιλιόμετρο μακριά 

δεν μπορούμε να κάνουμε καμία οικιστική δράση, γι' αυτό θα ήμουν αρνητικός. Με επηρέασε 

πάντως πάρα πολύ η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Μπορώ να απαντήσω, εάν θέλετε, πάνω σε αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, σύντομα όμως, κα. Πρόεδρος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : ...Έκανε αμμοληψία από μια έκταση συνολική 9 στρεμμάτων. 

Αυτοί ζητάνε σήμερα 77 στρέμματα... 

Δ.Σ. : Μου φάνηκε μεγάλη έκταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε λύση στο θέμα, ήμασταν ομόφωνα αρνητικοί για 

αυτήν την κοινοπραξία, η οποία θέλει να πάει έστω και τα... και αμμοληψίες, έστω και χαλίκια, 

ούτε, τίποτα, τίποτα. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε... Πρόεδρε, μισό λεπτό... Πρόεδρε... Πρόεδρε... Πρόεδρε, μισό λεπτό... Πρόεδρε, 

μισό λεπτό... Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, κ. Φωτιάδη, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, είχαμε 

κάποιο τέτοιο προηγούμενο, είχαμε πάρει απόφαση να μη δώσουμε αμμοχάλικα στην εταιρεία 

την Σερραϊκή, όταν κατασκεύαζε το αρδευτικό της Καμήλας... και μετά ήρθε απόφαση από τον 

Υπουργό, που μας υποχρέωσε, και μάλιστα χωρίς αμοιβή. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μα δεν κατάλαβα, διαμορφώνουμε γνώμη σήμερα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σήμερα γνώμη διατυπώνουμε, για όνομα του Θεού. 

Δ.Σ. : Τα πήραμε; Είχα την εντύπωση ότι ήταν η απόφαση... 

Δ.Σ. : Τα πήραμε. 

Δ.Σ. : Γιατί ήθελα να πω, να μην έρθει από ψηλά κάποια απόφαση... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Στον Νομό Σερρών υπάρχει λατομική περιοχή, είναι πάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι καθορισμένες αυτές... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κανείς δεν μπορεί να κάνει λατομείο έξω από αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι. Πολύ σωστά... Και αν φτάναμε στο σημείο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Αν μου επιτρέπεις τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Επειδή αυτό δεν είναι... αλλά είναι υπόλειμμα, μικρό κομματάκι, δεν 

μπορεί να επικαλεστεί... εθνικής ανάγκης. Οπότε είναι υποχρεωμένος να πάει να αγοράσει υλικά 

από τα λατομεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στο εικοστό θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

έγκριση καταβολής αποζημίωσης... 

Δ.Σ. : Δηλαδή, Πρόεδρε, γνωμοδοτούμε αρνητικά; 

Δ.Σ. : Ναι, βεβαίως. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 396&397&398/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας: 

α) στην περιοχή Σιγής-Ν. Κηφισιά υπέρ των: Κυριακής χας Ευσταθίου Ρίτα, Στυλιανίδη 

Μάξιμου και Ζαφειριάδου Μαρίας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399&400/2013 

β) στην περιοχή Αγ. Ανάργυροι - Νότιο Τμήμα υπέρ των: Μπαλτζή Αικατερίνης και 

Μαναρώλια Χαρίκλειας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401/2013 

γ) στην περιοχή 40 Μάρτυρες-Σφαγεία υπέρ των: Καλογιάννη Ελένης και λοιπών και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 402/2013 

δ) στην οδό Δ. Σπυρίδη 5, υπέρ του κ. Γανίτη Βασιλείου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό θέμα, όπως είπα, έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας: 

α) στην περιοχή Σιγής Κηφισιάς υπέρ των: Κυριακής χήρας Ευσταθίου Ρίτα, Στυλιανίδη 

Μάξιμου και Ζαφειριάδου Μαρίας, β) στην περιοχή Αγ. Ανάργυροι - Νότιο Τμήμα υπέρ των: 

Μπαλτζή Αικατερίνης και Μαναρώλια Χαρίκλειας, γ) στην περιοχή 40 Μάρτυρες-Σφαγεία υπέρ 

των: Καλογιάννη Ελένης και λοιπών και δ) στην οδό Δ. Σπυρίδη 5, υπέρ του κ. Γανίτη 

Βασιλείου. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 403&404/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και δικαστικών εξόδων 

στους κ.κ.: Καραδήμου Γαβριήλ και λοιποί, Σοφία χα Αβραάμ Ιχτιάρογλου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο, έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και 

δικαστικών εξόδων στους κυρίους Καραδήμου Γαβριήλ και λοιποί, Σοφία χήρα Αβραάμ 

Ιχτιάρογλου. Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ληξιπρόθεσμες οφειλές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα πληρωθούν με τις ληξιπρόθεσμες... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Γι' αυτό ψηφίζουμε τις αποφάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Όλες, κύριε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι... 

Δ.Σ. : Ήταν ώριμες δηλαδή και τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τακτοποιούμε τις ληξιπρόθεσμες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακριβώς. Εικοστό δεύτερο... 

Δ.Σ. : Κάτι ακόμη, Πρόεδρε. Δεν είχαν καταθέσει όμως αυτοί εισφορά με χρήμα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περισσότερη λεπτομέρεια... 



 

 74 

Δ.Σ. : Ένα λεπτό, επειδή πέρασε και η ώρα, κρατάω μόνο την επιφύλαξη, αν αυτοί θα 

μπορούσαν να πληρωθούν από το Ταμείο... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ξέρετε, κ. συνάδελφε, όμως... 

Δ.Σ. : Έργα υποδομής... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είμαστε πολύ προσεκτικοί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα, κύριοι, για να ξεκαθαρίσω κάτι διαδικαστικό, κ. Γκότση, δεν είμαι 

υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή να πάρω παράταση, διότι τα θέματα τα εκτός ημερήσιας, από εκεί 

και έπειτα μετράει ο χρόνος του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι; Ανακοινώσεις, το ένα, το άλλο, 

δεν μετράνε εκείνα μέσα στον χρόνο, παρόλα αυτά όμως ζητώ από το Σώμα... μια ώρα 

παράταση...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Αποδοχή τιμής, ψήφιση πίστωσης και καταβολή αποζημίωσης λόγω 

ρυμοτομίας και δικαστικών εξόδων, υπέρ του κ. Θωμά Λαζούδη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο εικοστό δεύτερο, αποδοχή τιμής, ψήφιση πίστωσης και 

καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και δικαστικών εξόδων, υπέρ του κ. Θωμά Λαζούδη. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην γειτονιά Σιγής-Κηφισιά 

υπέρ των κ.κ.: Ακσεχερλίδη Ευάγγελου και Σουλτάνας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τρίτο, έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην γειτονιά 

Σιγής-Κηφισιάς υπέρ των κ.κ.: Ακσεχερλίδη Ευάγγελου και Σουλτάνας. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 407/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο: «Δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ» της 

πράξης: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο, έγκριση υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο: «Δαπάνες 

ΔΕΔΔΗΕ» της πράξης: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου 

Σερρών». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Όχι, Πρόεδρε. 
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Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Τον λόγο. 

Δ.Σ. : Να συζητηθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να κάνει την εισήγηση ο κ. Μυστακίδη; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Δεν θέλω, γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ, κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Λοιπόν, δεν έχω ψηφίσει ποτέ κανένα έργο, θεωρώ ληστρικό αυτό που γίνεται 

από την ΔΕΗ, η οποία είναι μια μετοχική εταιρεία, και τη... υφίστανται όλοι οι Δήμοι της 

χώρας... Δεν μπορούμε εμείς να κατασκευάζουμε μιας εταιρείας το δίκτυο, το οποίο 

εκμεταλλεύεται με δικά μας χρήματα, και να παίρνει λεφτά από τους δημότες, αυτό είναι 

απαράδεκτο. Δεν μετακινεί καμία κολώνα, την οποία αυθαίρετα έβαλε, και έπρεπε να ρωτήσει 

πρώτα για να τη βάλει, γιατί δεν ενημερώνει ποτέ τον Δήμο, όταν θα κάνει το δίκτυό της, και 

δεύτερον, όταν ζητηθεί και εμποδίζει, έχει γίνει κάποια ρυμοτομία, πρέπει ο Δήμος και να 

καταβάλει τα φράγκα, και για την κολώνα, και για την... του δικτύου, το οποίο εκμεταλλεύεται... 

εις βάρος όλων των καταναλωτών. Είναι μοναδικό φαινόμενο. Εγώ προτείνω, όχι μόνο να μη 

δίνουμε χρήματα για αυτές τις ιστορίες, που οφείλει η ΔΕΗ να τα καταβάλλει μόνη της, αλλά να 

βρούμε και τον τρόπο, να καταβάλλει λεφτά στον Δήμο, για όλα τα δίκτυα τα οποία έχει μέσα... 

όπως καταβάλλουν οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι ληστρικό και 

το... επανειλημμένως, δεν πρόκειται να ψηφίσω τέτοιο θέμα, και νομίζω ότι οφείλετε και εσείς 

το ίδιο να κάνετε. 

Δ.Σ. : Παλιά ιστορία αυτή. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Παλιά ιστορία αυτή αλλά πρέπει να την τελειώσουμε. Δεν μπορεί εις βάρος μας η 

ΔΕΗ συνέχεια, και επιβαρύνει τον Δήμο με λεφτά, και όταν του ζητάς να κάνει επέκταση ΦΟΠ, 

ζητάει τα φράγκα όλα, ρίξε μου τις κολώνες, και τα πάντα, και το εκμεταλλεύεται το δίκτυο. 

Επιτέλους, υπάρχουν... 

Δ.Σ. : Δεν είναι πλέον... 

Δ.Σ. : Και εγώ όχι, κ. Πρόεδρε, εγώ το πρόγραμμα αυτό δεν το ψήφισα, και ούτε θα το ψηφίσω 

και τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Στεργίου, όχι ο κ. Κατιρτζόγλου, όχι ο κ. Μοσχολιός. Οι υπόλοιποι ναι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν θα πούμε, αλλά αυτό που λέει ο κ. Στεργίου μας εκφράζει απόλυτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως σας εκφράζει... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αλλά να αποτυπωθεί... Να αποτυπωθεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ήδη έχει καταγραφεί. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Διότι... μεταλλάχθηκε... τον χαρακτήρα της τον παλιό, και δεν μπορεί πλέον να 

διέρχεται έτσι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Και ο κ. Φωτιάδης όχι δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Φωτιάδης αλλά να καταγραφεί η παρατήρηση, η τοποθέτηση του κ. 

Στεργίου. 

Δ.Σ. : Κάποτε πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλοι την ασπαζόμαστε αυτήν την τοποθέτηση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ  : Όπως πληρώνει ο ΟΤΕ, να πληρώσει και η ΔΕΗ. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 408/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Διατύπωση αρνητικής γνώμης σχετικά με δυνητική επιβολή του ειδικού 

τέλους 80% στα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο εικοστό πέμπτο, σχετικά με δυνητική επιβολή του ειδικού τέλους 80% 

στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ, με εισηγητή τον κ. Μηλίδη, επικεφαλής της μείζονος 

αντιπολίτευσης... που βέβαια, όπως πολύ σωστά, κ. Μηλίδη, που γράφετε, από δύο παρατάξεις, 

δεν θέλω να είστε παραπονεμένος, έτσι έπρεπε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Ερμηνεία... Τώρα θα διαμαρτυρηθώ για άλλο, γιατί σας είπα, κ. Πρόεδρε... Σας 

είπα, πριν μπούμε στην αίθουσα, μετά την ημερήσια διάταξη που ήταν και το θέμα της ΕΡΤ, και 

τα λοιπά, πάλι το θέμα είναι πολύ σοβαρό, λέτε σε μια ώρα τελειώνουμε, λες και δεν ξέρετε πώς 

πάει το Δημοτικό Συμβούλιο, διαμαρτύρομαι για αυτό. Λοιπόν, το θέμα της επιβολής ειδικού 

τέλους 80%, όλοι ξέρουμε ότι έχει επιβληθεί με τον νόμο 1069/80, για τους λόγους που υπήρχαν 

τότε, και ότι τα έργα χρηματοδοτούνταν με διαφορετικό τρόπο. Η συμμετοχή σήμερα έχει 

αλλάξει. Εν όψει λοιπόν του συνεδρίου που πρέπει να γίνει στις 19 και 20 Ιουνίου, εδώ στις 

Σέρρες, της ΔΕΥΑ, δηλαδή όλων των ΔΕΥΑ της Ελλάδας, είναι μια ευκαιρία να θέσουμε ένα 

τέτοιο θέμα για την δυνητική επιβολή του 80%. Γιατί θεωρούμε σήμερα ότι η επιβολή αυτού του  

ειδικού τέλους, χαράτσι θα το έλεγα, είναι παράλογη, και μάλιστα διπλασιάζει την τιμή του 

νερού. Αυτό μπορεί να καταστεί... μόνο με νέα νομοθετική ρύθμιση, εξάλλου υπάρχει 

προηγούμενο, με τον νόμο 4071/12 έγινε δυνητική επιβολή του παγίου τέλους, και πολλοί Δήμοι 

έκαναν αναλόγως μειώσεις ή το κατήργησαν. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και τώρα. Θα 

επαναλάβω εδώ, για να γίνει ξεκάθαρο, γιατί... η αλήθεια από πολλούς συναδέλφους στα 

τηλεοπτικά μέσα και στις εφημερίδες. Εμείς λέμε για δυνητική επιβολή, νομίζω ότι η ελληνική 

γλώσσα  είναι σαφής. Δυνητική επιβολή, αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 

ΔΕΥΑ, το βάζει ή δεν το βάζει, εφόσον βέβαια γίνει... με νομοθετική ρύθμιση. Δεν μιλήσαμε, 

ούτε καταργήστε το, ούτε αυξήστε το, ούτε μειώστε το, δυνητική επιβολή, η λέξη τα λέει όλα, 

γιατί γίνεται συνεχώς συζήτηση με τα τηλεοπτικά μέσα, ότι η παράταξη του Μηλίδη προτείνει, 

καταργήστε το, και τα λοιπά. Τώρα... ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ ανέφερε ότι είχαμε 300.000€ 

κέρδος την πρώτη χρονιά, το 2011 είχαμε 1.280.000, το 2012 1.300.000, από ότι είπαν, και αυτό 

δεν οφείλεται μόνο στη μείωση των μισθών, αλλά οφείλεται κυρίως στο νοικοκύρεμα. Αφού 

λοιπόν έχουμε αυτά τα κέρδη, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να το θέσουμε, και λέω ότι είναι 

διαφορετικό να πάει αυτό στο συνέδριο της ΔΕΥΑ, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να το πάει μια παράταξη, ενώ να το πάει ένα Δημοτικό 

Συμβούλιο, ένα ακόμη Δημοτικό Συμβούλιο. Μου έκαναν εντύπωση αυτά που είπε ο κ. 

Δήμαρχος, έγραψε στον Τύπο και λέει, αν τολμάτε, πάτε το, δηλαδή τι, απειλή είναι αυτό, 

χούντα έχουμε, αν τολμάτε; Εμείς τολμάμε και θα το πάμε. Τόλμη ξέρετε ποια είναι, κ. 

Δήμαρχε; Τόλμη είναι σήμερα να πάρετε την πολιτική απόφαση, να πάρουμε όλοι μαζί, να 

υπάρξει πολιτική βούληση για δυνητική επιβολή. Αυτή είναι τόλμη και ιδού η Ρόδος, ιδού και το 

πήδημα, εδώ είναι το κορυφαίο όργανο, μπορούμε αν θέλουμε να το κάνουμε... Τώρα, αν για 

άλλους λόγους θέλετε να παραμείνει το 80%, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές 

εκδηλώσεις, για τους... λόγους, είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να το πείτε καθαρά, όμως η 

πραγματική τόλμη είναι αυτή που σας προτείνω. Εδώ μέσα, το όργανο, το κορυφαίο όργανο, 

πολιτική απόφαση. Η πρότασή μας λοιπόν είναι συγκεκριμένη, και θα πρέπει να καταγραφεί 

όπως έχει στα πρακτικά. Ζητούμε λοιπόν την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, προκειμένου να καταστεί δυνητική η επιβολή του ειδικού τέλους 80% των τιμολογίων 

της ΔΕΥΑΣ... Δεύτερον, την κατάθεση της απόφασης αυτής στο επικείμενο συνέδριο των 

ΔΕΥΑ, προκειμένου να προωθηθεί από το... αρμόδιο συλλογικό όργανο, την ΔΕΥΑ, προς 

νομοθετική ρύθμιση. Αυτή είναι η πρότασή μας, και θα ζητούσα από τους συναδέλφους, οι 

καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι, υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση, το νερό είναι ακριβό, 

δυσκολεύονται πάρα πολλοί, και αφού, όπως αναφέρει ο κ. Πρόεδρος, είχαμε αυτά τα οφέλη, 
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νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση και να την παρουσιάσουμε στο 

συμβούλιο αυτό των ΔΕΥΑ. Και από εκεί και πέρα, το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο, θα κρίνει, 

θα αποφασίσει αν το προωθήσει για νομοθετική ρύθμιση, όπως αυτό έκανε και για το πάγιο 

τέλος. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και συγχαρητήρια για τον χρόνο, κ. Μηλίδη, μπράβο, ακριβώς χτύπησε το 

καμπανάκι... Όχι, πέντε λεπτά ακριβώς... Εγώ τα μετρώ, δεν τα μετράει... Λοιπόν, να σας 

διαβάσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το σωματείο εργαζομένων στις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Εκμετάλλευσης και Διάθεσης Φυσικού Αερίου για 

θέρμανση, Αιολικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας Σερρών, με αριθμό πρωτοκόλλου 26, προς τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, θέμα: Ειδικό τέλος 80%. Το σωματείο εργαζομένων της 

ΔΕΥΑ Σερρών, στην προσπάθεια του για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, προσπαθεί με 

κάθε τρόπο να εξασφαλίσει, προς τους Σερραίους δημότες, υψηλό και ποιοτικό επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών, παρέχοντας άφθονο, καθαρό νερό και διατηρώντας το περιβάλλον καθαρό. Με την 

κατάργηση του ειδικού τέλους 80%, θα δημιουργηθεί σοβαρότατο πρόβλημα λειτουργίας της 

ΔΕΥΑ Σερρών. Με τις τελευταίες χρεώσεις του νερού, 10% και 15% από την αρχή του χρόνου, 

στην οποία ήταν υποστηρικτής και το σωματείο εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ, η κατάσταση θα 

επιδεινωθεί τόσο πολύ, που δεν θα μπορεί η Υπηρεσία να ανταπεξέλθει ούτε στις βασικές 

ανάγκες λειτουργίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το 2012, τα έσοδα της ΔΕΥΑΣ από το 

ειδικό τέλος ήταν περίπου 1.000.000€, και η κατάργησή του, σαν συνέπεια, θα είχε ένα 

έλλειμμα, το οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να εξασφαλιστεί από αλλού, για να μπορέσει να 

καλύψει η Υπηρεσία τις ανάγκες της. Πρόταση του σωματείου εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ, όπως 

και πάγιο αίτημα και απαίτηση της ΔΕΥΑ, είναι να διεκδικηθεί η μετατροπή της παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούν οι ΔΕΥΑ στις εγκαταστάσεις τους, από τη ΔΕΗ, για 

βιομηχανική χρήση και όχι για οικιακή χρήση, που είναι σήμερα. Αν πραγματοποιηθεί αυτή, και 

άλλες διεκδικήσεις, τότε θα εξοικονομηθεί ένα μεγάλο ποσό, ώστε να μπορέσει να γίνει η 

κατάργηση του ειδικού τέλους 80%, με ασφαλή τρόπο για την λειτουργία της Επιχείρησης, 

μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό του νερού. Για το ΔΣ του σωματείου 

εργαζομένων, ο Πρόεδρος, Παπαδόπουλος Γεώργιος, και ο Γενικός Γραμματέας, Αγγελάκης 

Ιωάννης. Αυτά προς το Σώμα. Λοιπόν, επί της εισήγησης του κ. Μηλίδη, ερωτήσεις από το 

Σώμα. Ποιος θέλει να ρωτήσει κάτι; Τίποτε, κανείς. Ναι, ο κ. Γρηγοριάδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Κύριε Μηλίδη, λέτε συνέχεια δυνητική, στην ουσία όμως θέλετε 

κατάργηση.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πώς το συμπεραίνετε αυτό, κ.  Γρηγοριάδη; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όχι, ρωτάω. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Η ελληνική γλώσσα ήταν ξεκάθαρη, δυνητική επιβολή. Το ίδιο έγινε και με τον 

νόμο 4071/2012 για το πάγιο τέλος... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Εάν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ πολύ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Εάν με έναν νόμο, αλλάξει ο νόμος και πει δυνητική, εσείς τι θα θέλατε; Να 

ισχύει έτσι η επιβολή πάλι, έτσι; Απλά ας αλλάξει ο νόμος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, δεν... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όχι, ρωτάω, ή το ένα θέλετε ή το άλλο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα απαντήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση κάνετε, απάντηση θέλετε. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αν αλλάξει ο νόμος και γίνει δυνητική επιβολή, τι θα ήθελε ο κ. Μηλίδης... 

να παραμείνει όπως είναι πάλι ή να αλλάξει, να καταργηθεί, αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάναν μια ερώτηση, δώστε μια απάντηση.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, κ. Γρηγοριάδη, θα προβώ ώστε να γίνει αντιληπτό. Όταν είναι δυνητική, 

μπορεί εγώ βλέποντας τα οικονομικά, αν είμαι Δημοτική Αρχή και βλέπω τα οικονομικά, μπορώ 

να πω, το κατεβάζω 40%. Μπορώ να το κάνω έτσι, κάτι ανάλογο, σας λέω, έγινε με το πάγιο 
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τέλος, προχθές, πριν από λίγο καιρό, έγινε δυνητική επιβολή. Λοιπόν, η Φλώρινα λοιπόν, πήρε 

από 13€ που ήταν το πάγιο τέλος και το έκανε 8, αν θυμάμαι καλά. Η Λάρισα κάτι αντίστοιχο. 

Μπορείς να πεις... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Κατανοητό. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ότι μου φτάνουν. Από την άλλη, παίρνουν αφορμή... ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ... ότι 

είχαμε ένα τριακόσια, και ένα τριακόσια, και άλλα τριακόσια όφελος, κέρδος. Λοιπόν, και όταν 

οι επενδύσεις δεν είναι τόσο μεγάλες, όπως ήταν στο παρελθόν, και όταν η συμμετοχή τώρα 

είναι, στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, 3,25 από 16,25 που ήταν, νομίζω υπάρχει δυνατότητα, 

αλλά η δυνητική επιβολή, και βλέπω ότι και οι εργαζόμενοι, θα απαντήσω όμως σε αυτό... Δεν 

πάει για κατάργηση, δεν μιλάμε για κατάργηση, μιλάμε για δυνητική επιβολή του τέλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μην διαστρεβλώνετε την αλήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το θέμα είναι σήμερα, και με την δική μου υπογραφή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είμαστε και εμείς στο εξής, είμαστε και εμείς εισηγητές, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, ναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εδώ, δηλαδή, θα έπρεπε κάποιος από την παράταξή μου, μαζί με την 

τοποθέτηση του κ. Μηλίδη, να πάρει τον λόγο... Και βεβαίως εμείς μιλάμε για κατάργηση. Εμείς 

μιλάμε για κατάργηση, όχι τώρα, ενάμισι χρόνο... ενάμισι χρόνο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συγγνώμη, ένα λεπτό. Να πάρει τον λόγο... Επειδή... ποιος μιλάει... εμείς μιλάμε 

για κατάργηση εδώ και ενάμισι χρόνο... Και καλώς έκανε την ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ ωραία. Επί της διαδικασίας, κ. Φωτιάδη, στις τοποθετήσεις τώρα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν είναι... Δεν είναι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συνυπογράφετε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνυπογράφετε, ωραία. Δεν θα τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος αγορητής της 

παράταξής σας, ο οποίος προσυπέγραψε;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αντιλαμβάνεστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάρα πολύ καλά, μα θα είναι σαφέστατη η τοποθέτησή του, και νομίζω ότι θα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θα έπρεπε, δηλαδή, να γίνει και η εισήγηση από την παράταξη, και μετά να 

γίνουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, επειδή επιμένετε... Επειδή επιμένετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και 

επειδή τα ελληνικά τελικά αποδεικνύονται πιο δύσκολα από τα κινέζικα, τι λέει η εισήγηση στον 

τίτλο της; Σχετικά με την ειδική επιβολή του ειδικού τέλους 80% στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ, 

αυτό δεν προσυπογράφετε; Προσυπογράφετε την κατάργηση; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δηλαδή, για να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλω... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άλλο σας λέω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ τώρα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επιτέλους... Άλλο λες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα στην τοποθέτησή σας... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σε παρακαλώ τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με τον αγορητή... θα διαφοροποιηθείτε κιόλας από την θέση αυτή. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άλλο λέω εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι άλλο είπατε, κ. Φωτιάδη; 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ο Θεόδωρος υπαινίχθηκε... υπαινίχθηκε, και ήθελε να αποποιηθεί ότι ετούτος, 

μέσα από αυτό το κείμενο, ο ίδιος μίλησε στις τηλεοράσεις, λέω εμείς μιλήσαμε. Αυτό ήταν 

προς τον Θεόδωρο, αλλά αυτό όμως είναι ένα ερώτημα δικανικό, που λένε οι δικηγόροι. Εδώ 

όμως προχωρούμε στην ουσία. Ήθελα να εισηγηθεί και ο δικός μου εισηγητής, το ίδιο θα πούμε, 

έστω και έτσι συμφωνούμε, αλλά ήθελα να δώσω τον λόγο, να πάρει και 2-3 στοιχεία από εμάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα θα δοθεί ο λόγος, κ. Φωτιάδη, γιατί το κάνουμε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Γιατί είναι συνυπογράφων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γραμματέα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εντάξει, έχει δικαίωμα... 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την γενική συνέλευση στην Χίο, 

πέρυσι τον Ιούνιο, η άποψή μου ήταν ξεκάθαρη, αφού παρακολούθησα το συνέδριο, ότι θα 

πρέπει το ειδικό αυτό τέλος, μιλάμε για κατάργηση του 80%. Η άποψη μου ξεκαθαρίστηκε, 

ειλικρινά σας λέω, εδώ και έναν χρόνο, από το συνέδριο της ΔΕΥΑ... Η ΔΕΥΑ, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, ως επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να αποσκοπεί στο 

κέρδος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν περάσει δυόμισι χρόνια θητείας του σημερινού 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, και σε αυτό το διάστημα δεν είδα από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑ ούτε μια ενέργεια νοικοκυρέματος των οικονομικών της Επιχείρησης, δεν 

είδα ούτε μια ενέργεια περιστολής των δαπανών. Αντίθετα, μπορώ να σας πω με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο, περιπτώσεις κατασπατάλησης των χρημάτων των Σερραίων Δημοτών, 

περιπτώσεις αλόγιστων δαπανών. Εύλογα κάποιος καλοπροαίρετος δημότης μπορεί να ρωτήσει, 

πώς με τόσες, όπως αναφέρεις, κατασπατάληση και αλόγιστες δαπάνες, υπάρχει αυτή η 

οικονομική δυνατότητα της Επιχείρησης; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την άποψή μου, 

τέσσερις είναι οι λόγοι. Πρώτος λόγοι, οι μισθοί των υπαλλήλων στη ΔΕΥΑ έχουν λεηλατηθεί, 

5.000.000 το κόστος μισθοδοσίας πριν από 3 χρόνια, 2.400.000€ το 2013, το κόστος 

μισθοδοσίας, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα τεράστιο όφελος για το ταμείο της ΔΕΥΑ. Δεύτερος 

λόγος, η σύναψη δανείου 1.000.000. Είμαστε τώρα σε μια περίοδο εκταμίευσης του δανείου, 

ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στην ανακαίνιση του πρώην ορφανοτροφείου. Αξίζει να 

αναφέρω ότι το δάνειο είναι για δέκα χρόνια, και η δόση για κάθε χρόνο είναι περίπου 140.000€. 

Τρίτος λόγος, η ευκολία που προκύπτει στο ταμείο της Επιχείρησης από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, που με μια απλή αίτηση η ΔΕΥΑ, θα πληρώνει για τα επόμενα 3 

χρόνια μόνο τον τόκο. Δηλαδή, προκύπτει μια ευκολία στο ταμείο περίπου 650.000€ για το 

2013, 650.000€ για το 2014, και 650.000€ για το 2015. Τέταρτος λόγος, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ, η ταμειακή υπηρεσία μπορεί να παίρνει χρήματα από το 

αποθεματικό, το οποίο αποθεματικό προκύπτει από τις εγγυήσεις που καταβάλλουν οι δημότες 

καταναλωτές. Πάρα ταύτα, το ειδικό πρόσθετο τέλος σε ποσοστό 80%, επί της αξίας του 

καταναλισκόμενου νερού, που θεσπίσθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 1069/80, αρχικά για μια 

δεκαετία, προς τον σκοπό μελέτης-κατασκευής επεκτάσεων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, 

πρέπει να καταργηθεί. Προφανώς, ο νομοθέτης έβαλε το ειδικό αυτό τέλος για μόνο μια 

δεκαετία, από συστάσεως κάθε ΔΕΥΑ, και τον κατέταξε στα σταθερά, γι' αυτό και τον κατέταξε 

στα σταθερά νομίμου χαρακτήρα τέλη των ΔΕΥΑ. Διότι γνώριζε καλώς ότι αυτό δεν είναι 

τέλος, είναι χαράτσι. Το 1980 ο νομοθέτης γνώριζε ότι ο φόρος αυτός δεν είναι φόρος που 

μπορεί να μείνει ες αεί, είναι χαράτσι. Προς συμπλήρωση όμως, την ανωτέρω διάταξης του 

άρθρου 11 του νόμου 1069/80, εκδόθηκε το άρθρο 43 παράγραφος 3 του νόμου 2065/1992, και 

το άρθρο 26 παράγραφος 3 του νόμου 3013/2002, με τα οποία παρατάθηκε για μια δεκαετία, 

από την κατά περίπτωση λήξη του χρόνου επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους, που 

προβλέπεται από την παράγραφο 1 του νόμου 1069/1980. Θεωρούμε δε, ότι η παράταση που 

έδωσαν οι εν λόγω διατάξεις, συμπλήρωσαν το άρθρο 11 του νόμου 1069, λειτουργεί 

διαζευκτικά και όχι αθροιστικά, καθόσον η πρώτη παράταση αφορούσε παλιές και 

προϋφιστάμενες ΔΕΥΑ, που ιδρύθηκαν την δεκαετία του 1980. Κλείνοντας, κύριοι συνάδελφοι, 

σας βάζω τον προβληματισμό, είναι δυνατόν ο νομοθέτης το 1980 να γνώριζε ότι το ποσοστό 



 

 80 

των 35% συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, θα μπορούσε σε λίγα χρόνια μετά 16,25, 

και το 2013 να γίνει 3,25; Επομένως, ο λόγος που τότε ο νομοθέτης θέσπισε το εν λόγω χαράτσι, 

κατά την άποψη μου, δεν υφίσταται. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι μετά την 

πάροδο τόσων ετών, το εν λόγω ειδικό τέλος-χαράτσι έχει ξεπεραστεί. Προτείνουμε λοιπόν να 

καταργηθεί το πρόσθετο ειδικό τέλος του 80%. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος θέλει να τοποθετηθεί; Ο κ. Μπόικος, ο κ. Φωτιάδης, ο Πρόεδρος της 

ΔΕΥΑΣ, ο κ. Γαλάνης και ο κ. Σταυρόπουλος. Και ξεκινάμε φυσικά από τον κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε, ο εισηγητής της παράταξής μου βεβαίως και με 

κάλυψε. Θέλω μόνο να διευκρινίσω, ότι η παράταξή μου υπέγραψε αυτήν την πρόταση διότι 

θεωρεί ότι μέσα από αυτήν την εξέλιξη, θα πάει στον στρατηγικό στόχο που εμείς έχουμε. Και 

αυτό το είπαμε με τεκμηρίωση, καθότι πιστεύουμε στην αρχή της ανταποδοτικότητας. 

Θεωρούμε όλα αυτά τα βαρίδια που κατά περίπτωση χρεώθηκαν στον λογαριασμό, όλα αυτά 

που χωρίς να είναι παροχές, όπως το τέλος συντήρηση υδρομέτρων, το 80%, και τα λοιπά, δεν 

πρέπει να πληρώνονται σήμερα, και πρέπει να πάμε σε μια γνήσια κοστολόγηση του 

λειτουργικού και του αναπτυξιακού στόχου, που πρέπει να είναι πάντοτε ενεργός για την 

Επιχείρηση, και έτσι να τιμολογείται το νερό, με βάση την πραγματική κατανάλωση. Αυτή μας 

τη θέση, και είναι και προεκλογική, στην προεκλογική μας εκστρατεία, η προεκλογική θέση, 

θεωρώ ότι είναι και λογική, και διατρέχει σήμερα όλη την φιλοσοφία του σύγχρονου, αν θέλετε, 

αλλά και του δεδομένου τρόπου λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης. Έτσι εξηγώ, Πρόεδρε, γιατί 

εμείς κάνουμε ακόμα ένα βήμα, και θυμίζουμε το προηγούμενη βήμα. Για εμάς δηλαδή, κ. 

Αντιδήμαρχε, ναι, θα προχωρούσαμε στην κατάργηση του 80%, και θα κάναμε μια 

ανταποδοτική τιμολόγηση, κλιμακωτή, για να στηρίξουμε τους αδύνατους στις μικρές 

καταναλώσεις, και γνήσια θα πλήρωναν οι μεγάλοι καταναλωτές αυτό που  καταναλώνουν, με 

βάσει αυτού που τιμάται, φροντίζοντας και για την εφεδρεία και την επιχειρησιακή ικανότητα 

για στόχευση και είσοδο σε προγράμματα. Είναι μια ξεκάθαρη θέση. Θεωρούμε, κ. Δήμαρχε, ότι 

επειδή η Αυτοδιοίκηση... τα βήματα τα έκανε στην Ελλάδα, την τελευταία εικοσαετία-

τριακονταετία, και πράγματι κάλυψε τεράστιο έδαφος. Έτσι, με τέτοιου είδους αιφνιδιασμούς, 

μην τους φοβάστε τους αιφνιδιασμούς, αυτό που κάποτε θεωρήθηκε στο παρελθόν ότι δεν 

μπορεί να το αγγίξουμε, και ήταν ιερό, παραδείγματος χάριν το Επιχειρείν, για την 

Αυτοδιοίκηση σήμερα, είναι ζητούμενο, και μάλιστα είναι ζητούμενο μετά επιτάσεως, από την 

κοινωνία. Θέλει η Αυτοδιοίκηση να προχωρήσει και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, 

παράδειγμα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία, είμαστε οι νοικοκυραίοι... Συζητείται 

παντού, και να πω και κάτι, κύριοι συνάδελφοι, επειδή όλη η συγκεκριμένη συζήτηση είναι 

ανοιχτή παντού, πάρτε, μπείτε στο site της Καβάλας, στην αντίστοιχη ΔΕΥΑ, 2.500.000 μετά 

από νοικοκύρεμα ο φίλος μου ο Δήμαρχος. Πάτε στην Μαγνησία... 3.500.000, τυχαίο είναι, 

Θεόδωρε, το τρεισήμισι. Όλοι οι Πρόεδροι των ΔΕΥΑ έγιναν νοικοκυραίοι. Έγιναν 

νοικοκυραίοι μέσα από αυτήν την ανάλυση και την εξήγηση που σας έκανε ο εισηγητής μας, ο 

Νίκος ο Χουρουζίδης. Είμαστε λοιπόν σε ένα νέο τοπίο, η Πολιτεία έδωσε συγκεκριμένα 

κίνητρα, θεωρούμε ότι ναι, τώρα πρέπει να κάνουμε το βήμα. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε 

ενδεχομένως, κ. Γαλάνη, επειδή βλέπω ότι θα επιχειρηματολογήσεις νομικά, δεν είναι το θέμα 

μας εκεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Φωτιάδη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κλείνω αμέσως, κλείνω, μια κουβέντα. Θεωρώ ότι δεν είναι το θέμα μας εκεί, 

σήμερα έχουμε ανατροπή των πάντων, συμφωνήσαμε και δεν χρειάζεται επ' αυτού να αναλύσω. 

Λοιπόν, γιατί να μην κάνουμε αυτό που έπρεπε, να το κάνει, αν θέλετε, η Πολιτεία, και να πάει, 

ίσως να το κάνει για να το προβάλει, ας το κάνουμε εμείς, και να είμαστε μπροστά... με 

εισηγητή εσένα, εμείς θα σε χειροκροτήσουμε, και σήμερα κάνω έκκληση στο όργανο, να 

ψηφίσουμε όλοι ναι, με τέτοιου είδους αποφάσεις, που φαίνονται ίσως λίγο μετέωρες ή 

επιθετικές. Προχώρησε η Αυτοδιοίκηση, κύριοι συνάδελφοι. Ναι, θα αρέσει στην κοινωνία, και 

θα εξορθολογήσει κάτι το οποίο εξελικτικά είναι άδικο για τον καταναλωτή. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αρκετές τουλάχιστον φορές έχουμε αναφερθεί εδώ, μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, στο συγκεκριμένο θέμα, και ανακαλώντας στην μνήμη κάθε φορά που γινόταν 

συζήτηση, μου κάνει εντύπωση το εξής, γιατί επιμένει με τόσο πάθος η Δημοτική Αρχή στην 

παραμονή του 80%; Υπάρχει μια πρόταση που λέει για δυνητική επιβολή μάλιστα, και απορώ 

γιατί επιμένει τόσο πολύ; Μάλιστα, το έχω ακούσει και από τον κ. Αραμπατζή, αλλά και τον 

κύριο... κάποιες στιγμές να μιλάνε ακόμη και ότι αυτό, όχι μόνο πρέπει να μείνει το 80%, αλλά 

να ενσωματωθεί και στην τιμή του νερού, να μείνει για πάντα δηλαδή και να μην φαίνεται σαν 

ξεχωριστό 80%. Τελείωσε. Γιατί δεν αποδέχεται η Δημοτική Αρχή, έστω την δυνητική επιβολή, 

που σημαίνει ότι έχει την δυνατότητα, αναλόγως των οικονομικών δεδομένων κάθε χρονιάς, 

κάθε περιόδου, να επιβάλλεται ή όχι αυτό το τέλος, στο σύνολό του ή μέρος του τέλους αυτού, 

μπορεί δηλαδή να πάρεις μια απόφαση, να βάλεις 50%, 35% ας πούμε. Λοιπόν, ή και 

κατάργηση, ασφαλώς. Εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο επιμένει τόσο πολύ η Δημοτική Αρχή, 

την ίδια στιγμή που μας λέει ότι πάμε καλά, και πολύ ωραία, έχουν κέρδη, και τα λοιπά. Η μόνη 

λοιπόν απάντηση που μπορώ να δώσω, είναι η εξής, ότι θέλει η Δημοτική Αρχή με τα επιπλέον 

χρήματα της ΔΕΥΑ, να κάνει, να τα ξοδεύει για άλλες δραστηριότητες δικές της, του Δήμου... 

Δ.Σ. : Δικές της ή του Δήμου; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Του Δήμου, λέτε, του Δήμου, του Δήμου, όχι των... Αλλά αυτό όμως έρχεται σε 

αντίθεση με την βασική λειτουργία της ανταποδοτικότητας που διέπει την ΔΕΥΑ. Λέει επίσης η 

Δημοτική Αρχή ότι το 80%, ο νόμος μας υποχρεώνει να το κρατήσουμε για 30 χρόνια, και λέει 

ταυτόχρονα ότι αν το καταργήσουμε, θα καταστραφούμε. Στα πόσα χρόνια είμαστε τώρα, από 

την ίδρυση της ΔΕΥΑ; Είκοσι τρία; Δηλαδή, τώρα αν το καταργήσουμε, θα καταστραφούμε, σε 

επτά χρόνια, που θα συμπληρώσουν τα τριάντα, και θα έχουμε την δυνατότητα να το 

καταργήσουμε, τότε δεν θα καταστραφούμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα αντιφατικά εμένα με έχουν 

πείσει ότι με λεφτά της ΔΕΥΑ διοχετεύονται, και έχουν, έχουν, έχουν, έχουν και άλλωστε και 

αποφάσεις εδώ, με τα τριαντάρια τα γνωστά, για να κάνουν πολιτική, έτσι, και ενόψει των 

εκλογών που έρχονται. Γι' αυτό δεν δέχονται να γίνει έστω η δυνητική αυτή, ας πούμε, πρόταση 

που θα κάνουμε, δεν είναι και απόφαση. Πρόταση για να αλλάξει ο νόμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος είναι ο κ. Γαλάνης, νομίζω... Ο κ. Γαλάνης δυο λεπτά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μια δομή η οποία 

εξυπηρετεί πολίτες που έχουν ανάγκη, και αν θεωρούσε δηλαδή κανείς... ένα ποσό για αυτήν την 

πολιτική, ότι είναι κάτι που έχει να κάνει με την Δημοτική Αρχή, έχει να κάνει με την ίδια την 

κοινωνία, επομένως δεν συμφωνώ... αυτή η θέση. Από την άλλη, το αν είναι νομικά... ή όχι το 

80%, νομίζω ότι αν δεν ήταν τελικά, θα το είχε προσβάλει κάποιος, και θα είχε... μια απόφαση, η 

οποία θα έλεγε ότι δεν είναι νόμιμο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, αυτή η συζήτηση που 

γίνεται τόσο πολύ καιρό, και χαίρομαι που η αντιπολίτευση παίρνει μια θέση... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για νομοθετική ρύθμιση λέμε, κ. Γαλάνη, για νομοθετική ρύθμιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, κύριοι συνάδελφοι...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αφήστε με να ολοκληρώσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί διακόπτετε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Χαίρομαι που η αντιπολίτευση παίρνει μια θέση που ουσιαστικά υιοθετεί αυτό 

που έλεγε η Δημοτική Αρχή, ότι αυτό το τέλος είναι νόμιμο, εισπράττεται νόμιμα δηλαδή το 

80%, και φέρνει μια πρόταση η μια παράταξη του κ. Μηλίδη, μείζον αντιπολίτευση, για 

τροποποίηση, αν και την θεωρώ, ειλικρινά... όταν λες για τροποποίηση, τελικά πρέπει να έχεις 

έναν στόχο στρατηγικό. Προτιμώ την άποψη αυτή που ακούω από τον κ. Φωτιάδη ότι, ξέρεις 

εγώ θέλω να γίνει τροποποίηση του νόμου, γιατί στο μυαλό μου... να καταργήσουμε το 80%. 

Βέβαια το θέμα είναι ότι αν καταργήσουμε το 80%, μήπως έτσι καταργηθεί και η ΔΕΥΑ, γιατί 

άλλο είναι να θέλεις να ευχαριστήσεις τον λαό και να είσαι πάντα θετικός απέναντί τους, σε ότι 

και αν ζητήσουν, ο λαός τι θα ήθελε, θα ήθελε να μην πληρώνει καθόλου νερό, είναι φυσικό 

επακόλουθο αυτό, και πόσο περισσότερο σε αυτήν την συγκυρία την... οικονομικά, που, κ. 
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Πρόεδρε, ακούγεται ευχάριστα οποιαδήποτε κατάργηση. Εγώ όμως θα μείνω σε δύο-τρία 

σημεία, αγαπητοί συνάδελφοι.... Από τη ΔΕΥΑ, πιστεύω ότι είναι σε μια πορεία εξυγίανσης, σε 

μια πορεία θετική, και με αυτά που στην ουσία έφερε ο κ. Χουρουζίδης στον διάλογο, δηλαδή 

με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, όμως και η ΔΕΥΑ δεν κάθισε 

με τα χέρια σταυρωμένα, και ούτε νομίζω κάνει σπατάλες, μείωσε 25% στην πόλη, μείωσε στα 

χωριά, έχει κάνει πάρα πολλά έργα, μείωσε το έλλειμμα που υπήρχε από τα προηγούμενα 

χρόνια, νομίζω ο κ. Πρόεδρος θα μας διαφωτίσει περισσότερο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα ειλικρινά 

να έρθει η ώρα που αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, από τα μέρη που θα απαρτίζεται, θα κοιτάει 

πώς αυτή η Επιχείρηση από την διαχείρισή της, θα οδηγείται προς το καλύτερο, όχι προς το να 

πνέει τα λοίσθια, κ. Πρόεδρε, γιατί θα κινδυνεύσει αν, έτσι, πολύ εύκολα πούμε ότι καταργούμε 

το 80% σήμερα, αύριο κάτι άλλο, και μετά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και νομίζω ότι είναι 

και πολύ χρήσιμο και το έργο των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Σταυρόπουλε... 

Δ.Σ. : Ο Πρόεδρος... 

Δ.Σ. : Ο Πρόεδρος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρώτα ο κ. Σταυρόπουλος και μετά ο Πρόεδρος... Εσείς έχετε τον λόγο, κ. 

Σταυρόπουλε... Θέλετε, δεν θέλετε, τον λόγο θα τον παίρνετε από εμένα. Αν δεν θέλετε, σας 

παραγράφω... Σας διαγράφω... Σας διαγράφω... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν, θέλω να πω τόλμη, κ. Μηλίδη, δεν είναι να χαϊδεύουμε αυτιά 

και μάλιστα προεκλογικά, και να λέμε, ξέρετε, μείωση του νερού, κατάργηση του 80%. Τόλμη 

δεν είναι αυτό, τόλμη είναι να μπορείς να πεις αλήθειες, τότε όπως και... να λέτε αυτά που 

αρέσουν στην κοινωνία... Αυτό είναι αυτό που γίνεται τόσα χρόνια, να λέμε καλά λόγια, να 

περνάμε, να βγαίνουμε, και μετά να μην γίνεται τίποτα. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω το εξής... 

και κάτι άλλο, ποιο είναι όλο το ποσό; ...Ένα εκατομμύριο για  την ΔΕΥΑΣ, και μάλιστα είναι 

μόνο... Και το μόνο ποσό που καθορίζεται από τον νόμο, ότι τι πρέπει να γίνει. Τι είναι το ένα 

εκατομμύριο, πενήντα χιλιάδες... να λέμε την αλήθεια, για να πούμε του άλλου τι θα κερδίσει, 

αφού εδώ πέρα λέει ο άλλος, διπλασιάστηκε το νερό. Πάτε τιμολόγια της ΔΕΗ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Της ΔΕΥΑΣ. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Της ΔΕΥΑΣ. Λοιπόν, ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες ρολόγια, ξέρετε 

πόσο είναι τον χρόνο; Μέσος όρος. Μέσος όρος... Ένα εκατόν ογδόντα, γιατί είναι περσινά. 

Είναι 20€ τον χρόνο, και επειδή δεν κατανέμεται ισομερώς, δηλαδή είτε σε φτωχούς, είτε σε... 

με 20€, υπάρχουν τα τιμολόγια τα οποία θα είναι μηδέν, τα τιμολόγια που θα είναι 1€ τον χρόνο, 

5€ τον χρόνο, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί με ρώτησε ένας, λέει, τι θα κερδίσουμε, πληρώνει 

150€ το τετράμηνο, τι θα κερδίσουμε; Του λέω, άνοιξε το χαρτί... πληρώνω εγώ, είναι 60€ τον 

χρόνο. Εγώ, ο Σταυρόπουλος που έτσι δόξα τω Θεώ, μπορώ να πληρώσω όχι 60, 160. Πληρώνει 

όμως ο Σταυρόπουλος 60€, αυτή είναι η αλήθεια, οι υπόλοιποι, αυτοί που δεν μπορούν, θα 

πληρώσουν 5 και 10. Με αυτά θα γίνουν... Καλύπτονται έτσι, και στις εφορίες έτσι είναι, τι να 

κάνουμε δηλαδή τώρα; Δεν υπάρχει... Πληρώνουν αυτοί που μπορούν να πληρώσουν, και οι 

άλλοι... θα πληρώσουν αυτοί για να μπορούν να ζήσουν οι άλλοι. Δυστυχώς αυτή είναι η 

αλήθεια, πείτε στον κόσμο ότι, ξέρετε είναι 20€... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Σταυρόπουλε... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Επειδή είμαι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην δευτερολογία... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Επειδή είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, λοιπόν, θεωρώ ότι, να μην 

φτάσουμε ότι έγινε σήμερα, η αίτηση δηλαδή μπήκε μέσα, το τι θα γίνει αύριο η ΔΕΥΑ, εγώ δεν 

θα συνυπογράψω ποτέ, ξέρετε, να βρει μια δικαιολογία, αυτήν την δικαιολογία, ότι ξέρεις, η 

ΔΕΥΑ των Σερρών... λόγω των οικονομικών δυσχερειών, λόγω του ότι είναι μέσα, λοιπόν, 

κοιτάξτε, απολύστε και φύγετε. Η ανησυχία είναι των εργαζομένων, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. 

Λοιπόν, 20€ τον χρόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος στον κ. Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, παρακαλώ, κ. Αραμπατζή. 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια σύντομη 

απάντηση στον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Χουρουζίδη, χωρίς να θέλω να τον απαξιώσω, αλλά 

θα είμαι πολύ σύντομος, για τις κατηγορίες που αναφέρθηκε, και στο παρελθόν. Τον προκάλεσα 

εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ό,τι έχει δει στραβό και ανάποδο, να πάει στα θεσμοθετημένα 

όργανα, να καταγγείλει, για τις σπατάλες, για τις παραποιήσεις και τα λοιπά, δεν θέλω να 

επανέλθω. Εκ νέου λοιπόν τον προκαλώ, αν έχει στοιχεία για κάτι παράτυπο που συμβαίνει στην 

ΔΕΥΑΣ, τον προκαλώ ανοιχτά να προχωρήσει εκεί που πρέπει να προχωρήσει. Το να 

καταγγέλλουμε και να λέμε αόριστα και γενικά ότι κάτι συμβαίνει εκεί μέσα, κάτι τρέχει ή κάτι 

δεν τρέχει, νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν μας. Θα προχωρήσω και θα πω το εξής, αναφέρατε για 

κάποιες ΔΕΥΑ ότι, γενικά οι ΔΕΥΑ ότι πανελλαδικά έχουν... Δεν είναι έτσι. 

Δ.Σ. : Πώς δεν είναι έτσι; 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Επιτρέψτε μου να πω, αναφέρατε και την Φλώρινα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Καβάλα... και Φλώρινα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, θα παρακαλούσα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Διαστρεβλώνετε όμως τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι αλλά... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άλλα δυόμισι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετείται... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είπα Καβάλα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, μην διακόπτετε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δευτερολογία... 

Δ.Σ. : Θα δευτερολογήσει...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για την Καβάλα να μας πει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... μην διακόπτετε, σας παρακαλώ... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ούτε γνωρίζω τα στοιχεία της κάθε ΔΕΥΑ, γνωρίζω όμως, η πλειοψηφία 

των ΔΕΥΑ πανελλαδικά, βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν, πλην ελάχιστων, σε επίπεδο πανελλαδικό αναφέρομαι. Αυτά ότι όλες οι ΔΕΥΑ 

έχουν πάρει την επάνω είναι, νομίζω ότι ξεφεύγει από την πραγματικότητα. Η Λάρισα βεβαίως 

είναι από τις μεγαλύτερες και η πρώτη ΔΕΥΑ, είναι η πρώτη που εφάρμοσε το 80%. Τώρα, 

όσον αφορά, έγιναν κάποιες αναφορές, και να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ο 

διακανονισμό που έγινε για τις παλιές υποχρεώσεις των ΔΕΥΑ δεν είναι χάρισμα, είναι μια 

ευκολία η οποία θα μας βοηθήσει, μας βοηθάει ταμειακά να προχωρήσουμε με τον καλύτερο 

τρόπο. Η συμμετοχή αναφέρει, αναφερόμαστε για την συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα που ήταν 16 και είναι 3,25. Βεβαίως, και αυτό είναι θετικό, κ. Πρόεδρε και κύριοι 

συνάδελφοι, για την διαχείριση όλη αυτή, ότι μας δίνεται η ευχέρεια και η δυνατότητα να 

κάνουμε περισσότερα έργα. Δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε εμείς τα έργα αυτά. Αυτήν την 

στιγμή πανσερραϊκώς, στον νέο Δήμο πλέον των Σερρών, γίνονται έργα πάνω από 5.000.000 για 

το 2013. Και υπάρχει στην πορεία, υπάρχει πρόγραμμα το οποίο το κρατάμε με μεγάλη προσοχή 

και γίνονται έργα συνεχόμενα. Και κάτι άλλο, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ΔΕΥΑ 

εδώ και χρόνια, και ειδικά την τελευταία δεκαετία, ότι, συγγνώμη, την τελευταία τριετία, ότι δεν 

συμμετέχει σε προγράμματα. Βεβαίως, έχουμε τόσο μεγάλη ετοιμότητα από μελέτες 

ολοκληρωμένες, οτιδήποτε ανοίξει το παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή, ό,τι πρόγραμμα 

ανοίξει, και νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς από τους συναδέλφους, ότι δεν 

έχει ξεφύγει από την ΔΕΥΑ κανένα πρόγραμμα. Απολύτως κανένα, οτιδήποτε είναι, και αυτήν 

την στιγμή είναι έτοιμα να ενταχθούν δύο σοβαρά προγράμματα, όπως είναι η 

επαναχρησιμοποίηση του νερού και η διάθεση της λυματολάσπης, δύο πάρα πολύ σοβαρά 

προγράμματα, τα οποία τρέχουν αυτήν την στιγμή. Άρα λοιπόν το θέμα της συμμετοχής δεν έχει 

σχέση με το ειδικό τέλος ή χαράτσι, όπως αρεσκόμαστε να λέμε, γιατί βρίσκουμε και παίζουμε 

διάφορα λογοπαιχνίδια με τους όρους, είναι ένα τέλος που εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια. Και είναι πολύτιμο, και θα αναφερθώ αργότερα, πόσο πολύτιμο είναι για την όλη αυτή 
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διαδικασία, και για την λειτουργία της ΔΕΥΑ. Άκουσα από τον συνάδελφο ότι επιμένω, και εγώ 

προσωπικά, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής, ότι θέλουμε να το μεταφέρουμε στο νερό, ότι 

η τιμή του... Δεν είχα ποτέ κάποια τέτοια θέση, απλώς θέλω να σας ενημερώσω ότι ΔΕΥΑ οι 

οποίες έχουν κλείσει, οι περισσότερες τουλάχιστον, ή αυτές που έχουν κλείσει τα τριάντα 

χρόνια, τις τρεις δεκαετίες, έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό του ειδικού τέλος, το έχουν 

μεταφέρει στην τιμή του νερού, αυτό έχει γίνει, όχι ότι ισχυριστεί κανείς ότι θέλουμε να το 

μεταφέρουμε. Αν κάποιοι άλλοι... με τέτοιον τρόπο, εμείς όχι. Εμείς επιμένουμε και εμμένουμε 

στο ειδικό τέλος του 80%, και θα αναφερθώ για ποιους λόγους αργότερα. Δεν έχω τίποτα να 

συμπληρώσω, κ. Πρόεδρε, θα αναφερθώ στην δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ο κ. Δήμαρχος τελευταίος δεν μιλάει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Ορίστε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ο κ. Δήμαρχος τελευταίος δεν μιλάει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλει να... Δευτερολογήστε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τρία λεπτά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, τρία λεπτά. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος θέλει να δευτερολογήσει, συγγνώμη. Ο κ. Μηλίδης. Κύριε Χουρουζίδη; 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Φωτιάδης; Όχι. Ο κ. Μπόικος; ...Ο κ. Γαλάνης; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν χρειαστεί. Ο κ. Σταυρόπουλος; Ναι. Και ο Πρόεδρος, ωραία. Ξεκινάμε από 

εσάς, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι με το συνέδριο που γίνεται, είναι μοναδική ευκαιρία 

να βγει μια φορά πρωταγωνιστής ο Δήμος μας. Το θέμα, να ξέρετε, συζητιέται σε πολλές ΔΕΥΑ  

και σε πολλούς Δήμους, καίει πάρα πολύ κόσμο, και νομίζω είναι μοναδική ευκαιρία. Εγώ δεν 

έχω να πω για άλλες ΔΕΥΑ, πόσα κέρδη είχαν και πόσα δεν είχαν, ο ίδιος ο κ. Πρόεδρος, εσείς, 

κ. Πρόεδρε, προχθές στην εφημερίδα και στα τηλεοπτικά κανάλια δηλώσατε τα τρία περίπου 

εκατομμύρια... οφέλη των τελευταίων τριών ετών. Ένα τριακόσια, ένα διακόσια ογδόντα, εσείς 

τα δηλώσατε, δεν τα δήλωσα εγώ, λοιπόν, με το νοικοκύρεμα που κάνατε. Το δεύτερο που θέλω 

να πω. Η δικιά μας η πρόταση έχει σοβαρότητα, και νομίζω είναι και πολύ, έτσι, πρόταση που 

είναι νοικοκυρεμένη, θέλω να πω δηλαδή ότι όταν λέμε επιβολή δυνητική, αυτό μπορεί κανείς 

να το λειτουργήσει όπως θέλει, ανάλογα με τις ανάγκες, δεν είναι πάντοτε ίδιες οι ανάγκες, 

αλλάζουν. Και για τα έργα που λέτε, τα μεγάλα έργα ήταν την πρώτη δεκαετία, κ. Πρόεδρε, 

τώρα γίνονται πιο μικρά έργα, και εν πάση περιπτώσει, καλά κάνετε και μπαίνετε σε 

προγράμματα, είναι πολύ, και μακάρι να μπορούμε να μπούμε σε πολύ περισσότερα. Μεγάλο 

έργο δεν είναι να πάμε στο... και να ξοδεύουμε λεφτά, μπορούσαμε να πάμε στο Δημοτικό 

Μέγαρο Σκουτάρεως, 35-45 υπάλληλοι, παρά να είναι τρεισήμισι... χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. 

Εκεί εγώ θεωρώ ότι είναι μια περιττή δαπάνη, σπατάλη θα την έλεγα. Θέλω να πω κύριε... 

Λοιπόν, αυτό που λέω, νομοθετική ρύθμιση, κ. Γαλάνη... ξέρετε πότε έγινε δυνητική επιβολή 

του παγίου; Μια σειρά γράφει στον νόμο 4071/2012, δείτε τον. Μια σειρά, δυνητική επιβολή 

του παγίου τέλους, αυτό λέμε και εμείς επιτέλους, δυνητική επιβολή, και είναι πολύ 

τεκμηριωμένη πρόταση. Ας πούμε μια φορά, εκεί είχε το νόημα της τόλμης, και μάλιστα την 

τόλμη που αναφέρατε, ένα... από αυτά που δήλωσε ο κ. Δήμαρχος, αν τολμάτε, φέρτε το. 

Τολμάμε, γιατί, έχουμε να φοβηθούμε τίποτα; Ο ίδιος ας τολμήσει να το κάνει, γιατί πρέπει να 

το κάνει, και θα είναι μια γενναιότητα, εάν παρθεί μια τέτοια απόφαση, και σαν Δήμαρχος ενός 

εκ των μεγαλυτέρων Δήμων της χώρας, που έχει την τιμή σήμερα να γίνεται το συνέδριο εδώ, να 

πει, κύριοι, αυτή είναι η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ας μην την δεχθούν, ας την 

κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά μια φορά πρέπει να είμαστε μπροστάρηδες, στους πρωταγωνιστές, και 

επιμένω στην ψήφιση της πρότασης. Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χουρουζίδης. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Και την προηγούμενη φορά, ο Πρόεδρος θέλοντας να δώσει έμφαση σε 

αυτά που είπα, μου είπε, εκεί είναι τα δικαστήρια. Κύριε Πρόεδρε, όταν λέμε αλόγιστη δαπάνη, 

δεν σημαίνει παράνομη δαπάνη, όταν λέμε κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, δεν 

σημαίνει παράνομη κατασπατάληση. Εγώ θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα, τι εννοώ αλόγιστη 

δαπάνη. Για μένα αλόγιστη δαπάνη είναι και η εγκατάσταση της ΔΕΥΑ, τρεισήμισι χιλιάδες 

τετραγωνικά μέτρα για 45 εργαζόμενους... 

Δ.Σ. : Πόσες φορές θα το πείτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ...  

Δ.Σ. : Και δεν το ακούσατε ποτέ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σεβόμαστε τον ομιλητή. 

Δ.Σ. : Εντάξει, εντάξει... 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Κατασπατάληση όταν λέω, εννοώ την αγορά 8 καινούριων αυτοκινήτων, 

όταν η ΔΕΥΑ, τα προηγούμενα 10 χρόνια, προέβη στην αγορά μόνο 1 αυτοκινήτου. Για το 80% 

δεν σας κρύβω ότι όταν ήμουν στο συνέδριο της ΔΕΥΑ στη Χίο, και εκεί άκουσα έναν, δεν 

ξέρω, σύνεδρος ήταν... ένας από την Μυτιλήνη, απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο, τον κ. 

Μαρινάκη, του είπε, κ. Πρόεδρε, δεν πρέπει να μιλήσουμε για κατάργηση του 80%. Του λέει 

μην αναφέρεις τέτοια περίπτωση. Γι' αυτό, πιστέψτε με, και θέλω να σας βάλω και έναν 

προβληματισμό. Εάν σήμερα ιδρυθεί μια ΔΕΥΑ... στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά, οι κάτοικοι 

αυτής της ΔΕΥΑ, θα πληρώνουν το 80%, το χαράτσι, ενώ οι δημότες της πόλης των Σερρών, για 

αυτούς θα έχει καταργηθεί; Θα το πληρώνουν δηλαδή μέχρι το 2050; Αυτός είναι ο 

προβληματισμός που εκτιμώ ότι όλα αυτά που προανέφερα συνηγορούν στην άποψη ότι το 

χαράτσι, το 80%, έπρεπε ήδη να έχει καταργηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, πάμε στον κ. Μπόικο. 

Δ.Σ. : Φωτιάδης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης δεν ήθελε να τοποθετηθεί... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, μια κουβέντα να πω, Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... Παρακαλώ, παρακαλώ, κ. Φωτιάδη, μια και φτάσαμε εδώ... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ήθελα να πω, κύριοι συνάδελφοι, το εξής, το 80%, σε εσάς απευθύνομαι, κύριε 

συνάδελφε, κατά βάση, έχει 10% επιπλέον ΦΠΑ. Αν είχαμε καταργήσει, επειδή λέτε το 

σαραντάρι, το εικοσάρι, θα είχαμε 10% μείωση στο ΦΠΑ, πολύ σπουδαίο πράγμα, μόνον αυτό. 

Έτσι, επειδή παίζετε με το... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Με κανένα... Εσείς παίζετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς να μπαίνουμε σε διαλόγους, κύριοι συνάδελφοι... Κύριε Μπόικε, έχετε 

τον λόγο για τρία λεπτά. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα παρατηρήσω εδώ ότι όταν μας συμφέρει, διατυμπανίζουμε, η Δημοτική Αρχή 

εννοώ, το πόσο καλά πάει η Επιχείρηση. Όταν το συμφέρον μας βρίσκεται αλλού, τότε λέμε, 

αμάν, άμα καταργηθεί το 80%, πάει χανόμαστε, θα κλείσει η ΔΕΥΑ. Τότε αν είναι έτσι, ρε 

παιδιά, να αποφύγουμε και την καταστροφή, ας το κάνουμε και 100%, να είμαστε πιο σίγουροι, 

ας πούμε, γιατί με το 80, τα βγάζουμε, δεν τα βγάζουμε. Ας μην συγχέει ο κ. Πρόεδρος της 

ΔΕΥΑ την πολιτική λειτουργία μας εδώ μέσα, με την δικαστική. Κριτική γίνεται εδώ στην 

ΔΕΥΑ, είναι πολιτική και δεν σημαίνει όταν μιλάει κάποιος... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Συγγνώμη, δεν είπα ποτέ για δικαστήρια, κ. Μπόικε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα διακόπτετε... Κύριε Πρόεδρε της ΔΕΥΑ, μην διακόπτετε... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Δεν μίλησα ποτέ για δικαστήρια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρόεδρε... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε... δεν μπορώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δικαίωμα να δευτερολογήσετε. Εκατό φορές δεν θα τα λέμε τα ίδια... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Συγγνώμη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Μπόικε. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Αυτό μου θυμίζει την εποχή που ήταν ο κ. Σημίτης ως Πρωθυπουργός, όταν 

μιλούσε ο οποιοσδήποτε για σκάνδαλα, έλεγε, όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα, και 

βέβαια όλα ήταν καλώς καμωμένα, και όλα αποδείχθηκαν μετά από λίγα χρόνια, πόσο καλώς 

καμωμένα ήταν. 

Δ.Σ. : Μα κανένας... 

Δ.Σ. : Καλά ήταν... 

Δ.Σ. : Κανένας δεν πήγε... 

Δ.Σ. : Αντί να πάει στον εισαγγελέα, πήγε στην τηλεόραση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ηρεμήστε... Ηρεμήστε... 

Δ.Σ. : Μην κομματικοποιείς τον λόγο σου, Μπόικε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στον κ. Γαλάνη... 

Δ.Σ. : Κομματικοποιείς πολύ τον λόγο σου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζητήσατε τον λόγο για να αναλύσετε... Παρακαλώ, μην διακόπτετε... Κύριε 

Γαλάνη, έχετε τον λόγο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Επειδή είναι άνετη, σοβαρή μεν, συζήτηση... που κάνουμε εδώ πέρα μέσα, θα σας 

πω πόσο απλά είναι τα πράγματα, στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον. Όταν υπάρχει άνεση, και 

προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία, η Επιχείρηση, με το Διοικητικό της Συμβούλιο και με 

εμάς εδώ, μπορεί να κάνει μια μείωση. Το θεωρώ ειλικρινά πολιτικό τέχνασμα, και μια ταμπέλα, 

αυτό το 80%, δηλαδή τι ωραίο που ακούγεται ότι καταργούμε κάτι που υπάρχει εκεί, ένα 80%, 

και επειδή είναι κοντά στο 100%... είναι προς το 100 δηλαδή, ακούγεται σαν κάτι πολύ μεγάλο. 

Χαίρομαι που ο κ. Σταυρόπουλος κατάφερε έτσι, με πολύ απλοϊκό τρόπο, να καταδείξει τι εστί 

80%, είναι μέσο όρο 20€, που αναλογεί στην κατανάλωση που κάνει ο καθένας, αν κάνει μεγάλη 

κατανάλωση, θα πληρώσει παραπάνω, αν κάνεις μικρότερη... 

Δ.Σ. : Τον χρόνο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για τον χρόνο μιλάω. Προτιμώ φυσικά, επαναλαμβάνω, την ξεκάθαρη στρατηγική 

που λέει, εγώ θέλω να προσαρμοστεί ο νόμος γιατί θέλω να το καταργήσω, με ό,τι αυτό 

συνέπειες έχει, και δεν θα έμπαινα σε αυτό που λένε οι εργαζόμενοι, γιατί όταν, νομίζω ο κ. 

Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, μας λένε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μειώσεις, 

και τις κάνουμε, 25% στις Σέρρες, 15 στα χωριά, αν δεν κάνω λάθος, κοινωνικό τιμολόγιο που 

δεν θυμηθήκαμε να το πούμε, ρυθμίσεις και έργα και οτιδήποτε άλλο έχουμε κάνει. Νομίζω ότι 

είναι ξεκάθαρη η εικόνα, δηλαδή πραγματικά το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει ό,τι μπορεί ώστε η 

Επιχείρηση ούτε να κινδυνεύει να καταστραφεί, αλλά από την άλλη, να μπορεί να λειτουργεί και 

να παρέχει και υπηρεσίες προς τον πολίτη. Επομένως, το να παραμένεις στο 80% πεισματικά, 

σαν μια πολιτική ή να την καταργήσεις, το θεωρώ ότι είναι καθαρά ένα πολιτικό πυροτέχνημα, 

το οποίο θα ακουγόταν πολύ ωραίο στα αυτιά των πολιτών, ωστόσο, ειλικρινά, θα προτιμούσα, 

αν τα οικονομικά της ΔΕΥΑ είναι σε καλή κατάσταση, να κάνουμε μείωση στο τιμολόγιο στο 

μέλλον, κ. Πρόεδρε, παρά να καταργήσουμε το 80%, που πάει, πολύ σωστά είπε ο κ. 

Σταυρόπουλος, συγκεκριμένα σε έργα, και δεσμεύεται η ΔΕΥΑ για αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κύριε Σταυρόπουλε; 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Τώρα με κάλυψε αρκετά, στην μείωση, δηλαδή το 80%... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, αν σας κάλυψε... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Κάτσε τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν σας κάλυψε... παρακάμψουμε... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Θέλω να πω το εξής, ότι πολύ σωστά είπε ο κ. Γαλάνης, ότι αν θέλουμε, 

εφόσον θα έχουμε περισσεύματα, και θα μπορούμε να κατεβάσουμε το νερό, θα μπορούμε να 

κατεβάσουμε το νερό, έχοντας όμως μια βάση, το 80% είναι; Το 80%. Μα αν θα καταργηθεί με 

τον νόμο, θα καταργηθεί με τον νόμο, θα δούμε τι θα γίνει. Και ξανακλείνω, γιατί είμαι και στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της... Τα Διοικητικά Συμβούλια της... έριξαν την... έξω, όχι οι 

εργαζόμενοι, έτσι; Λοιπόν, εγώ είμαι σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρώ, ξανά το λέω, ότι... 



 

87 

 

προτιμώ να κάνουμε τις μειώσεις, αυτές που κάναμε, το 25% που είναι μέχρι τώρα. Λοιπόν, 

αυτό το τέλος εφόσον υπάρχει βάσει νόμου, θα πρέπει να υπάρχει, γιατί έχει θεσμοθετηθεί για 

ορισμένα έργα, έτσι, και δεν θα βάλω εγώ την υπογραφή μου, να υπάρχει η δικαιολογία, για 

κανένα ΔΝΤ, για καμία κυβέρνηση, που να λέει, ξέρεις η ΔΕΥΑ, λοιπόν, Σερρών... για 

οποιονδήποτε λόγο, και οικονομικό, θα πέσει έξω για τα 20€ τον χρόνο που είναι ανά τιμολόγιο, 

και απευθύνομαι σε εσάς, κ. Φωτιάδη, λοιπόν, τα 20€ είναι 20€, τι να κάνετε... λέτε ΦΠΑ, πάτε 

να δείτε, είναι... 20€ με ΦΠΑ μαζί. Σας πληροφορώ, είναι μαζί με το ΦΠΑ το 20€, έχω εδώ τους 

προσωπικούς μου... 20€ με το ΦΠΑ είναι, όχι χωρίς το ΦΠΑ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το 25... πόσο μείωση... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Είκοσι ευρώ είναι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το 25% που μειώσατε, πόσο ήταν, δεν μας είπατε... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Όσο και να είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, μην το χαλάμε... 

Δ.Σ. : Τριάντα λέγατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην το χαλάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Τι να το κάνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι διάλογο, κ. Σταυρόπουλε... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Να κάνω... Τι να σας κάνω... Αλλά αυτό που προτείνατε είναι 20€ με το 

ΦΠΑ μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι όμως λαϊκισμός... Μας κατηγορείτε 

προεκλογικά... Το ίδιο κάνετε και εσείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέλος ο χρόνος... Και πάμε στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ... Δεν ακούγεται κανένας 

σας, δεν καταγράφεται τίποτα από αυτά που λέτε... 

Δ.Σ. : Ε, βεβαίως... 

Δ.Σ. : Μπορώ να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. Κύριε Φωτιάδη. Κύριε Σταυρόπουλε. Κύριε Φωτιάδη και κ. 

Σταυρόπουλε... άντε και άλλος... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ξεκινήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε τον λόγο, τρία λεπτά και λιγότερο, όχι περισσότερο. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Μην άδειά σας, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρία λεπτά. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Αν μου επιτρέπετε, τώρα έχουμε ένα πρόβλημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρία λεπτά. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Αν δεν απαντηθούν κάποια σοβαρά θέματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Σαν Πρόεδρος της Επιχείρησης, ζητώ να μου δώσετε λίγο περισσότερο 

χρόνο... Ο κανονισμός, κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδομένος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρία λεπτά. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρία λεπτά. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Πρόεδρος είμαι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ξεκινώ τον χρόνο, εάν δεν ξεκινήσει... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Εντάξει, δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα, θέλω όμως να μεταφέρω με 

στοιχεία την θέση μας, και σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και σαν Διοικητικό Συμβούλιο από την 

πλευρά της ΔΕΥΑΣ. Πρώτον, εν τάχει να απαντήσω, ότι ποτέ δεν επικαλέστηκα δικαστήρια, κ. 

Μπόικο, είπα στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Τώρα αν εσείς το πήρατε, και ο κ. Χουρουζίδης, για 

δικαστήριο, με γεια σας με χαρά σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους 

που θα επικαλεστώ ότι θα πάω στο δικαστήριο για να λύσω τις διαφορές μου, υπάρχουν τρόποι. 

Τώρα, όσον αφορά την ΔΕΥΑ Μυτιλήνης που επικαλεστήκαμε, λάθος μεγάλο, υπό διάλυση 
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ήταν, κυριολεκτικά υπό διάλυση, και έτρεχε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ, ο κ. Μαρινάκης, να 

συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Τώρα, αν δεν σας αρέσει 

το ότι δεν παρουσιάζουμε, κύριοι συνάδελφοι, αρνητικά αποτελέσματα, και παρουσιάζουμε την 

τελευταία τριετία θετικά, ας μας κρίνουν οι δημότες, δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο, γιατί 

δεν έχω και χρόνο. Τώρα, θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι την τελευταία εικοσαετία, στην 

λειτουργία της η ΔΕΥΑΣ, έχει εκτελέσει πάνω από 80 εκατομμύρια έργα, στον πρώην Δήμο 

Σερρών, και ένα μεγάλο μέρος των έργων αυτών, έγινε χάρη στο 80%, στο ειδικό τέλος. Είναι 

γνωστό ότι η επιβολή του ειδικού τέλους, έχουν πει και οι συνάδελφοι και το γνωρίζετε και 

εσείς, όχι μόνο δεν είναι παράλογη, είναι νομιμότατη, και πρέπει να την εισπράξουμε. Υπάρχει 

νομοθετική ρύθμιση, είναι  γνωστό ότι πρέπει να πάνε και για τρεις δεκαετίες, 1992 μέχρι το 

2002, 2002 μέχρι το 2012, και 2012 μέχρι 2022. Είναι δεδομένο βέβαια ότι αποτελεί σημαντική 

πηγή εσόδων για την λειτουργία της ΔΕΥΑΣ, και γνωστό επίσης ότι χρησιμοποιείται μόνο για 

κατασκευή έργων, και παράλληλα και αποπληρωμή δανείων, από έργα που έχουν δημιουργήσει 

στο παρελθόν. Σωστά λοιπόν ο νομοθέτης, ο νόμος ορίζει ότι μόνο σε έργα και μόνο σε αυτά θα 

πάνε, διότι υπάρχει και ο κίνδυνος, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που λέτε, να το μεταφέρουμε 

στην τιμή του νερού, έστω επειδή, έχετε δίκιο, είναι χαμηλότερο το ΦΠΑ, και ποιον... πώς θα 

γίνει η χρήση λοιπόν, αυτής της μεταφοράς του ποσού εκείνου, θα πάει για έργα ή θα πάει 

πιθανόν για άλλους σκοπούς; Λοιπόν γνωρίζετε ότι η ΔΕΥΑ πραγματικά επιτελεί ένα 

κοινωφελές έργο, αφουγκραζόμαστε καθημερινά τα προβλήματα, από τις τοπικές κοινωνίες και 

από την καθημερινότητα. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε αποτελεσματικοί, ευέλικτοι, και πιθανόν, 

όχι αναγκαία πάντοτε, ευχάριστοι. Οφείλουμε, εκ των τελών, το τονίζω, εκ των τελών, να 

εξασφαλίσουμε και να καλύπτουμε δαπάνες όπως του προσωπικού... τη λειτουργία και την 

συντήρηση των δικτύων, την εξόφληση των δανείων, την εκτέλεση των προγραμματισμένων 

έργων με αυτοχρηματοδότηση, αλλά και της συμμετοχής μας στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Για να εξασφαλίσουμε λοιπόν την οικονομική βιωσιμότητα αλλά και την εύρυθμη λειτουργία 

της Επιχείρησης, εάν προχωρήσουμε σύμφωνα με την πρότασή σας, θα έχουμε τεράστια 

προβλήματα. Θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα στα έσοδα, γιατί όπως, και πολύ σωστά, οι 

εργαζόμενοι, οι εκπρόσωποι τους, αναφέρανε περί το ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο 

διακόσιες χιλιάδες η περσινή χρήση, που, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες μειώσεις, όπως την 

τιμή του νερού, το 25%, σε συνδυασμό, που αλλιώς με την πάγια εντολή θα είχε άλλα 10%, την 

διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου, και την αλλαγή στο καθεστώς, γιατί δεν ακούγονται αυτά 

και είναι καλό να τα ακούμε, των διακανονισμών, όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα τεράστιο κόστος 

για την Επιχείρηση. Μαζί λοιπόν, με το αν θα αφαιρέσουμε ή αν μειώσουμε όλα αυτά, θα 

δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα, τόσο στην μισθοδοσία, στην αποπληρωμή δανείων, 

στους προμηθευτές που ανταποκρινόμαστε πάρα πολύ σύντομα, και το γνωρίζετε πολύ καλά, 

έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα πρέπει δυστυχώς άμεσα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, και δεν 

κινδυνολογώ, να περιοριστούν, δυστυχώς, στο μέτρο που γίνεται, μόνο στις αναγκαίες 

συντηρήσεις των δικτύων, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και τίποτε άλλο, θα πρέπει να 

σταματήσουν τα πάντα, βιολογικός, δίκτυα, υδατόπυργοι, εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις, 

δεξαμενές. Σκεφτείτε λοιπόν, για σκεφτείτε λιγάκι για ένα λεπτό, σας παρακαλώ, τι θα συμβεί 

αν συμβούν όλα αυτά. Με μια κουβέντα, με μια λέξη, χάος. Χάος, μη γελάτε, διότι είναι πολύ 

κοντά. Γιατί και στην ΔΕΥΑΣ υπάρχουν διακόπτες, όπως ελέχθησαν και εχθές στην ΕΡΤ και... 

και εκεί υπάρχουν διακόπτες. Να λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, για όλους αυτούς τους λόγους, 

είμαστε αρνητικοί σε τέτοιες προτάσεις, διότι δεν κάνατε, πιστεύω, τον κόπο να κοιτάξετε τις 

παρενέργειες, δεν ήσασταν αντικειμενικοί στο θέμα αυτό, δεν κοιτάξατε τις παρενέργειες ή, αν 

θέλετε, και τις επιπτώσεις στην λειτουργία της ΔΕΥΑΣ. Είμαι σίγουρος ότι τέτοιες ενέργειες θα 

αποδυναμώσουν την ΔΕΥΑΣ και θα είναι ευάλωτη μελλοντικά... 

Δ.Σ. : Πόση ώρα... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Με διακόψατε... Ένα λεπτουδάκι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζητά παράταση δύο λεπτών, σύμφωνα... 
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Δ.Σ. : Έχει πάρει ήδη παράταση μισής ώρας, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με το άρθρο 4, παράγραφο 2 του κανονισμού. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εγώ μίλησα δύο λεπτά όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε... τον κανονισμό... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Φαίνεται είναι δυσάρεστα αυτά, δεν τους αρέσουν, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ εφαρμόζω τον κανονισμό... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ ως εισηγητής δύο λεπτά μίλησα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ζητήσατε χρόνο; Ξέρετε τι γράφει ο κανονισμός; Επί της διαδικασίας θα 

πάμε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τρία λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι λέει, τρία λεπτά; Διαβάστε το άρθρο 4, παράγραφος 2. Μπορεί να ζητήσει ο 

εισηγητής/ο αγορητής της κάθε παράταξης, και μπαίνει σε ψηφοφορία. Λοιπόν, πόσα λεπτά 

θέλετε; 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Δύο λεπτά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο λεπτά... Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα. Παρακαλώ... Όχι, δεν είναι 

συμπεριφορές αυτές τώρα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μα εγώ Πρόεδρε... Ο εισηγητής είμαι εγώ, δεν είναι ο κ. Αραμπατζής... Ο κ. 

Αραμπατζής απολογισμό κάνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βάσει κανονισμού, έχει δικαίωμα ο αγορητής κάθε παράταξης να ζητήσει 

επιπλέον χρόνο... 

Δ.Σ. : Όταν μιλούσαμε εμείς για μείωση 30%... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για ποιον λόγο δηλαδή δεν δέχεστε αυτό το πράγμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο αυτήν την κατάσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί δεν ανέχεστε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί εγώ μίλησα δύο λεπτά και ο κ. Αραμπατζής μιλάει μισή ώρα. Τι είναι, 

εισηγητής είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος μιλάει μισή ώρα, κ. Μηλίδη; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη... 

Δ.Σ. : Σας καταλαβαίνω... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... Κύριε Πρόεδρε... Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Ηρεμήστε επιτέλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ηρεμήστε... Σταματήστε. Λοιπόν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πω, πω, πω, δέκα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό... Κάντε υπομονή, ένα λεπτό... 

Δ.Σ. : Μην δουλεύετε τον κόσμο... Μην δουλεύετε τον κόσμο... 

Δ.Σ. : Σιγά... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Απαντάει ο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όταν έχεις λόγο σοβαρό, βάλτο πρώτο θέμα, σε μια ώρα τελειώνεις. Με 

δουλεύεις; Φεύγω... Έχω προσωπικό λόγο, το είπα κιόλας.. Επιτέλους... 

Δ.Σ. : Γιατί φεύγεις... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τι να κάνω... Ε, καλά, καληνύχτα. Στο είπα, κ. Πρόεδρε... βάλτο πρώτο θέμα, 

μετά την ΕΡΤ, μου λες... Έγινε, Πρόεδρε, ή δεν έγινε; Έγινε αυτή η κουβέντα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγινε αυτή η κουβέντα, αλλά δεν σέβεται κανένας τελικά αυτόν τον κανονισμό. 

Δεν τον σέβονται... 

Δ.Σ. : Γενική Συνέλευση της ΔΕΥΑ 

Δ.Σ. : Θα κλείσω εγώ... Θα κλείσω εγώ... Θα κλείσω εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να το κλείσουμε το θέμα... 

Δ.Σ. : Θα ψηφιστεί... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Δεν πρόκειται εμείς να πάρουμε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό του 

λαϊκισμού, της ανευθυνότητας και του μηδενισμού. Έχουν καταληφθεί από προεκλογικό άγχος, 

και σε λίγο θα υπόσχονται και θάλασσα, ότι θα φέρουν τη θάλασσα οι άνθρωποι. Τέτοια 

πυροτεχνήματα θα εκτοξεύουν κάθε λίγο, προεκλογικά, τα πυροτεχνήματα όμως κρατάνε πάρα 

πολύ λίγο, σβήνουν λίγο. Λοιπόν, αν έχουν τα κότσια ας το πάνε στην Γενική Συνέλευση της 

ΔΕΥΑ, εμείς δεν συμφωνούμε. Δεν θα τολμήσουν, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Και 

είναι καλά να το πάνε, για να τελειώσει αυτή η ιστορία, άπαξ δια παντός, και θα τελειώσει εκεί, 

θα γίνουν ρεζίλι, θα καταξεφτιλιστούν. Ένας εξωθεσμικός παράγοντας τους έχει σύρει σε αυτήν 

την ιστορία του 80%, προκειμένου να καλύψουν τα θετικά, τις θετικές αποφάσεις της ΔΕΥΑΣ... 

Μέχρι τώρα με τις αποφάσεις μείωσης της τιμής του νερού... Σας παρακαλώ... Θα τα πούμε 

εμείς... Θα τα πούμε εμείς και θα ψηφίσουμε κανονικά... Ρίξαν την ασπίδα κάτω, όπως κάνουν 

πάντα. Πάντα έτσι κάνουν μόλις δουν τα σκούρα. Λοιπόν, με τις μειώσεις 25% στην τιμή του 

νερού στην πόλη των Σερρών, 10% στα χωρία, επιστρέψαμε στις τσέπες των δημοτών 

1.100.000€, και με το κοινωνικό τιμολόγιο άλλες 300.000€ επιστράφηκαν στις τσέπες των 

πολιτών, με αυτήν την κοινωνική πολιτική που ασκήσαμε μέσω της ΔΕΥΑΣ. Και ό,τι χρήματα 

περίσσεψαν, πάλι τα δώσαμε στον κόσμο, υπό μορφή έργων. Μα για όνομα του Θεού, λέει, δεν 

θέλετε να μειωθεί, να καταργηθεί το 80%, για να το χρησιμοποιείτε σε εκδηλώσεις, το κέρδος 

του 1.400.000€ το σκορπίζουμε σε εκδηλώσεις. Να το ακούσουνε, δηλαδή αυτή η μαύρη 

προπαγάνδα που γίνεται, και έχουν ρίξει τόσο χαμηλά το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, 

μα τόσο χαμηλά, που πλέον πραγματικά δεν θέλουμε να πάρουμε μέρος, και δεν θα θέλουμε 

μέρος σε τέτοια πολιτική αντιπαράθεση, που έχουν καταξεφτιλιστεί τα πάντα, μηδενισμός των 

πάντων. Τι θετικό υπάρχει; Πρέπει αυτό το θετικό αμέσως να το σβήσουμε. Ας μας πουν, 

βεβαίως εμείς νοικοκυρέψαμε την ΔΕΥΑ, τα οικονομικά της ΔΕΥΑ, και μειώνουμε συνεχώς 

τις... χρήσεις, ας μας πουν, για λένε, οφείλονται σε όλα τα άλλα, εκτός από την σφιχτή 

οικονομική διαχείριση, ας μας πουν σε ποια ΔΕΥΑ της Ελλάδος μειώθηκε η τιμή του νερού 

κατά 25% και 10%, ας μας πουν. Ας μας πουν σε ποια ΔΕΥΑ της Ελλάδος καταργήθηκε το 

80%. Εδώ είναι η συνέλευση, ας πάνε να το ρωτήσουν μέσα, πού καταργήθηκε το 80%; Που 

μειώθηκε η τιμή του νερού κατά 25% και 10%. Να μας τα πουν αυτά. Οι εργαζόμενοι δεν είναι 

χαζοί. Αυτή η τακτική πάει κατευθείαν την ΔΕΥΑ στην ιδιωτικοποίηση. Κάποιοι που κόπτονται 

υπέρ της μη ιδιωτικοποίησης, υπέρ της ιδιωτικοποίησης το πάνε, αν ακολουθηθεί τέτοια 

ανεύθυνη πολιτική. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να τα 

καταργήσουμε όλα, να μην πληρώνει τίποτα ο κόσμος και να τους δίνουμε και χρήματα από 

πάνω, και τέτοια θα ακούσουμε. Φτάσαμε δυστυχώς και σε τέτοια σημεία. Αυτοί είναι οι κύριοι, 

σηκώθηκαν έφυγαν, και άλλες φορές το κάνανε, κι άλλη φορά, μόλις βρίσκουν τα σκούρα. 

Λοιπόν, ορφανοτροφείο, τα έχουν βάλει με το ορφανοτροφείο, μεγάλο έργο είναι και 

προσπαθούν να το σπιλώσουν. Μα είναι τόσο, δεν έχουν μελετήσει τα πράγματα, μιλάει για το, 

δαπάνη λέει ΔΕΥΑ, για το κτήριο Σκουτάρεως. Το κτήριο Σκουτάρεως έχει 510 τετραγωνικά 

μέτρα. Η σημερινή ΔΕΥΑΣ που στεγάζονται οι υπάλληλοι έχει 750 τετραγωνικά μέτρα, και 

είναι ο ένας πάνω στον άλλον... 

Δ.Σ. : Οι εργαζόμενοι πώς... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ναι... Εγώ σου λέω ότι θα πηγαίνουν, θα τους βάζουμε σε ένα πούλμαν και 

θα τους πηγαίνουμε, μα δεν χωράνε, 510 τετραγωνικά μέτρα. Σε επτακόσια και είναι τώρα, και 

δεν χωράνε, είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Προτιμούν, προτιμούν να χάνεται μια περιουσία του 

Δήμου, όπως είναι το ορφανοτροφείο, έτσι, προτιμούν να χάνεται, να γκρεμιστεί το κτήριο, 

παρά να αξιοποιηθεί. Αρκεί να μην γίνει τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Να μην γίνει 

τίποτα. Πώς θα φρενάρουν, θέλουν, τίποτα άλλο. Λοιπόν, εμείς δεν πρόκειται, ας πούμε, να 

φερθούμε με τέτοιο ανεύθυνο τρόπο, ας έχει και κόστος, θα μπορούσαμε να τους κάνουμε μια 

ντρίπλα, να τους πούμε, ναι, συμφωνούμε και εμείς, διότι αυτό δεν πρόκειται να υλοποιηθεί... 

Δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ, έτσι, και να κοροϊδευόμαστε. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ 
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αυτό... Λοιπόν, και να τους κοροϊδεύαμε και εμείς, και να κάναμε τους καλούς. Ε, όχι, 

προτιμούμε αυτόν τον δρόμο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας, με όποιο πολιτικό 

κόστος. Αδίστακτα, μα τόσο αδίστακτα πατάνε πάνω στην απόγνωση των πολιτών. Οι πολίτες 

βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομική, πραγματικά καταρρέουν νοικοκυριά, 

και εκμεταλλεύονται αυτήν την απόγνωση στην οποία βρίσκονται οι πολίτες σήμερα. Δυστυχώς, 

έτσι και χειρότερα, θα μιλήσω πιο σκληρά από εδώ και πέρα, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα 

πέσουμε στο σημείο να κάνουμε αντιπαράθεση κάθε λίγο, σαν τα κοκόρια στις τηλεοράσεις, για 

το κάθε τι, και για κατούρημα, ζητώ συγγνώμη δηλαδή, στις τηλεοράσεις βγαίνουν κάθε λίγο για 

ανούσια πράγματα. Η πιο ανούσια, ανούσια αντιπολίτευση, ειλικρινά σας λέω, δεν έχω ξαναδεί. 

Και εμείς ήμασταν αντιπολίτευση, κάναμε σκληρή αντιπολίτευση, παίρναμε όμως το 

προεκλογικό πρόγραμμα του υποψηφίου Δημάρχου, και λέγαμε, έλα εδώ, τι υποσχέθηκες και τι 

έκανες. Δεν τους συμφέρει να πάνε σε αυτό το πεδίο, διότι έχουμε κάνει πολύ καλό έργο, αρκετά 

μεγάλο έργο, σε πολύ δύσκολες εποχές. Αυτά, αγαπητοί μου συνάδελφοι, σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να συρθούμε πίσω από το άρμα του λαϊκισμού, της ανευθυνότητας και του 

μηδενισμού. Όχι στην πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Μπαίνει σε ψηφοφορία... αυτή η δυνητική επιβολή του ειδικού τέλους 

80%. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, κ. Μπόικο; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αφού είναι... Απλώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι και ο Πρόεδρος... Είναι τέσσερα θεματάκια ακόμα... 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409/2013 

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Διάφορες αποκαταστάσεις και συμπληρώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων Αθλητικού 

Κέντρου Ομόνοιας». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έκτο θέμα, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

του έργου: «Διάφορες αποκαταστάσεις και συμπληρώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

Αθλητικού Κέντρου Ομόνοιας». Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Τι είναι αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έβδομο, έγκριση... Να διαβάζετε τα θέματα για να μην ρωτάτε, τι είναι 

αυτό... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 410/2013 

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση παράτασης του έργου: «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή 

πράξης εφαρμογής Εργατικών κατοικιών». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση παράτασης του έργου: «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή 

πράξης εφαρμογής Εργατικών κατοικιών». Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρεις μήνες, κ. Μυστακίδη. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 411/2013 

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε εγκεκριμένο σύστημα 

συλλογής. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό όγδοο, έγκριση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε 

εγκεκριμένο σύστημα συλλογής. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Ναι, με μια προϋπόθεση εδώ πέρα, γιατί απλώς διάβαζα στην εισήγηση, λέει ότι 

μας κάνουν και χάρη που τα παίρνουν, μήπως θα έπρεπε να μας δίνουν και κάνα φράγκο;  

Δ.Σ. : Δεν προβλέπεται από τον νόμο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν προβλέπεται από τον νόμο, κ. Στεργίου... Δεν προβλέπεται από τον νόμο... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 412&413/2013 

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2013 και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 414/2013 

β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη για το μήνα Ιούνιο 2013. 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εικοστό ένατο, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: α) του κ. Δημάρχου για 

τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2013 και β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη 

για το μήνα Ιούνιο 2013. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λήξη συνεδρίασης. 

 

 

 

    Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                              ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  

 

 

         

                                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

  


