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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 19/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 29η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 21:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθμ. 19/22-08-2013 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 35, δηλαδή: 

 

 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου - Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αναστασιάδης Ηλίας 

6. Αραμπατζής Θεόδωρος 

7. Αρναούτογλου Φωτεινή 

8. Βαλτσάνης Δημήτριος 

9. Γαλάνης Στέργιος 

10. Γάτσιος Αθανάσιος 

11. Γκότσης Ηλίας 

12. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

13. Δημητρίου Ευστράτιος 

14. Δήμου Ιωάννης 

15. Δούκας Γεώργιος  

16. Δρίγκα Χρυσούλα 

17. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

18. Θεοχάρης Μιχαήλ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

 Αγοραστός Αγοραστός 

 Αναστασιάδης Αντώνιος 

 Μοσχολιός Ζωγράφος 

19. Ίντος Δημήτριος 

20. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

21. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

22. Μερετούδης Δημήτριος  

23. Μηλίδης Θεόδωρος 

24. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

25. Μπόικος Αθανάσιος 

26. Μυστακίδης Παύλος  

27. Νεράντζης Βασίλειος 

28. Νιζάμης Δημήτριος  

29. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

30. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

31. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

32. Στεργίου Νικόλαος 

33. Φωτιάδης Στέφανος 

34. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

35. Χράπας Παντελής 

 

 

 

 

 

4. Σούζας Ζαχαρίας 

5. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

6. Χρυσανθίδης Βασίλειος 
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      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 παρούσα ήταν η κα. 

Πολατίδου Γεσθημανή. 

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

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

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

 Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 5ο, 6ο, 

4ο, 1ο, ενώ το 2ο και το 3ο θέμα αποφασίστηκε να συζητηθούν στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο, λόγω παρέλευσης της προκαθορισμένης διάρκειας της συνεδρίασης. 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά 

την ολοκλήρωση του 4ου θέματος. 

 Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε 

η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με την πράξη βεβαίωσης παράβασης 

που αφορά τον ΧΥΤΑ Μετοχίου του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με την διαδικασία του 

ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα 

σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση μονάδας 

επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.  

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με το έριο: «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου 

Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή 

δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014 και 

εφεξής.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θ.  

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. :  

α) αρ. 190/2013 με θέμα: «Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης, έτους 

2013 της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» και 

β) αρ. 191/2013 με θέμα: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης προς το 

Δημ. Συμβούλιο Σερρών για την χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ». 

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

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: Οριστική μελέτη - τεύχη 

δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στο 

ακροατήριο... Οι περισσότεροι υπάλληλοι της Κοινωφελούς Επιχείρησης... παρακαλώ. Λίγο τα 

τηλέφωνά σας συνάδελφοι, κλείστε τα, έχει ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΔΗΜΟΥ : Μπορώ να έχω το λόγο, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Δήμου.  

ΔΗΜΟΥ : Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

Δ.Σ. : Δεν ακούγεται... 

ΔΗΜΟΥ : ...του Σώματος θα παρακαλούσα πολύ αν... το Σώμα να εισηγηθεί το πέμπτο θέμα, 

μιας και υπάρχει παρουσία των υπαλλήλων της ΚΕΔΗΣ, έτσι ώστε να τους αποδεσμεύσουμε, να 

πάνε στις δουλειές τους... 

Δ.Σ. : Ναι, σωστά... 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση θέλω να κάνω πριν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ : Μπορώ να την κάνω τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ : Θα ήθελα εδώ να ήταν και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, αλλά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει, ωραία... Κύριε Μυστακίδη, ζητήσατε και εσείς... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι... Καλησπέρα σας, κ. Πρόεδρε, θα... αν ήταν δυνατόν, επειδή το έκτο 

θέμα είναι υπηρεσιακό, αν γίνεται να προηγηθεί διότι φοβάμαι ότι θα τραβήξει πολύ το 

Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ξέρω αν θα... τα άλλα θέματα είναι προς ενημέρωση, προς 

συζήτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Μηλίδη;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή... μια πρόταση για την οποία πρέπει να πάρουμε απόφαση και δεν είναι 

απλώς ενημέρωση, θα ήθελα μετά το θέμα της ΚΕΔΗΣ που είναι εδώ και οι υπάλληλοι... μετά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά... το δικό σας... Λοιπόν. Αποδέχεται το Σώμα...  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να προηγηθεί; Ομόφωνα, έτσι; Λοιπόν. Και θα ξεκινήσουμε, έχετε δικαίωμα, 

κ. Βαλτσάνη, ζήτησε το λόγο ο κ. Βαλτσάνης, ακούσατε προηγουμένως, αναμένοντας τον 

Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, να θέσει κάποια ερώτηση, εντάξει, σε κάποιο διάλειμμα φυσικά θα του 

δώσουμε το λόγο για να θέσει το ερώτημα αυτό.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 601/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. :  

α) αρ. 190/2013 με θέμα: «Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης, έτους 2013 της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» 

και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 602/2013 

β) αρ. 191/2013 με θέμα: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημ. Συμβούλιο Σερρών 

για την χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι από το πέμπτο θέμα, που αφορά την 

έγκριση αποφάσεων του ΔΣ της ΚΕΔΗΣ, άλφα του υπ' αριθμόν 190/2013 με θέμα έγκριση 

ετήσιου σχεδίου δράσης έτους 2013 της ΚΕΔΗΣ και βήτα το υπ' αριθμόν 191/2013 θέμα 
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έγκριση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών για τη χρηματοδότηση της 

ΚΕΔΗΣ. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ, ο κ. Δήμου Ιωάννης. Παρακαλώ, κ. Δήμου. 

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο.  

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πριν από δύο μήνες περίπου αν 

θυμάστε καλά, είχε έρθει προς συζήτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο πιο δυνατά, να μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο. 

ΔΗΜΟΥ : Είχε έρθει προς συζήτηση το θέμα του ετήσιου σχεδιασμού της ΚΕΔΗΣ με 

ψηλότερο ποσό. Συμφωνήθηκε από το Σώμα να γυρίσει πίσω έτσι ώστε να συζητηθεί και να 

έρθει με λιγότερο ποσό, βάσει των δύσκολων οικονομικών συγκυριών που περνάει αυτός ο... 

κατ' επέκταση και ο Δήμος των Σερρών. Άρα... εκπονήθηκε ένα... σχέδιο δράσης πολύ 

μικρότερο, στο ύψος των 200.000€ και έρχεται μαζί και η εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την έγκρισή της. Θα παρακαλούσα πολύ για λεπτομέρειες επί του ετησίου, τον κ. 

Βρέννο μιας και είναι ο εξωτερικός συνεργάτης της Επιχείρησης καθώς και από την κα. 

Ιωαννίδου η οποία συνεργάστηκε στο κομμάτι αυτό και πολύ ευχαρίστως να απαντήσω σε 

οποιαδήποτε ερώτηση, είτε ο κύριος... είτε η κα. Ιωαννίδου είτε ακόμα και εγώ. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Και οι δύο μέσα... ωραία. Αν θέλετε καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο 

για να καταγράφονται αυτά τα οποία λέτε... Και εδώ μπορείτε να καθίσετε και οι δύο... κενή 

θέση.  

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ : Να περιμένουμε ερωτήσεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ : Το ετήσιο σχέδιο δράσης της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σερρών, το 

προσαρμοσμένο προς την απαίτηση των 200.000€ σαν έλλειμμα όσον αφορά τα έσοδα και τα 

έξοδα, είναι η απόφαση 190/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης του 

Δήμου Σερρών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την απόφαση, το συνολικό ύψος των εσόδων της 

Επιχείρησης ανέρχεται στο 1.681.915,94€ και το σύνολο των εξόδων στο 1.881.915,94€. Η 

διαφορά είναι στα 200.000€τα έξοδα μείον τα έσοδα που είναι και το ποσό που ζητήσαμε με την 

εισηγητική έκθεση να χρηματοδοτηθεί η Κοινωφελής Επιχείρηση από το Δήμο Σερρών. Στα 

πλαίσια μετά από τις αποφάσεις της ΚΕΔΗΣ που αφορούσανε την ουσιαστικά, ουσιαστικά τη 

διακοπή της χρηματοδότησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των εκδηλώσεων των εκατό 

χρόνων μετά από την 1η Ιουλίου 2013, εκπονήθηκε αυτό το τροποποιημένο ετήσιο σχέδιο 

δράσης και για αυτόν το λόγο σε όλες τις ετικέτες των αντίστοιχων εκδηλώσεων βλέπουμε τα 

ποσά μηδέν. Εάν υπάρχει κάποιο, κάποια ερώτηση ή κάποια παρατήρηση όσον αφορά το 

τροποποιημένο σύμφωνα με τεχνικά στοιχεία, τροποποιημένο σχέδιο δράσης, πολύ ευχαρίστως 

να σας δώσουμε κάποιες απαντήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Θέλετε να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις; 

Δ.Σ. : Ο κύριος...; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Βρέννο, εσείς; Έχετε να πείτε κάτι;  

Δ.Σ. : Απλά η εισήγηση και οι αριθμοί, συζητάμε και... αυτό που... έχουν περικοπεί αρκετές 

δαπάνες... εξυγίανση... ψήφιση του προϋπολογισμού, η οποία έρχεται εντός των ημερών, εφόσον 

ψηφιστεί... Διοικητικό Συμβούλιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κύκλος ερωτήσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μία απλή ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ας μαζέψουμε όλα τα ονόματα. Γραμματέα και μετά να υποβάλουμε 

ερωτήσεις. Η κα. Σαραντίδου, η κα. Ηλιοπούλου Σταλακτή, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας και 

ξεκινάμε και... Και εσείς ερώτηση;  

Δ.Σ. : Αν κάποιος... Όχι, όχι, αν... θα ήθελα... κάποια ερώτηση κάποιος από τους 

εργαζόμενους... ακούσουμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο Αντιπρόεδρος να γραφτεί στη λίστα των ερωτήσεων... Οι εργαζόμενοι 

βεβαίως, διά του εκπροσώπου ενός το πολύ δύο ας πούμε, μπορούν να υποβάλουν και αυτοί 
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ερωτήσεις, έτσι; Θέλει κανείς και από τους εργαζόμενους, να γραφτεί σε αυτήν τη λίστα των 

ερωτήσεων; Όχι. Λοιπόν. Και θα ξεκινήσω από τον κ. Αναστασιάδη, μετά εσείς και μετά η κα. 

Ηλιοπούλου. Κύριε Αναστασιάδη, παρακαλώ, ερώτηση.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΗΣ, ερώτημα απλό, σας το είχα θέσει και κατά το 

παρελθόν... Κοντεύει να τελειώσει το 2013. Ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης είναι 

σαφής. Και λέει πως οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται, παίρνονται επί του ψηφισμένου 

Προγράμματος Δράσης. Έγινε προϋπολογισμός. Τώρα πώς έγινε προϋπολογισμός χωρίς 

κοστολογήσεις, αυτό είναι... Γιατί το Πρόγραμμα Δράσης έρχεται αυτήν την εποχή και δεν 

προηγήθηκε του προϋπολογισμού; Υπήρχε... δυσκολία; Ή τέλος πάντων υπήρξαν άλλες 

σκέψεις; Αυτό προς στιγμή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα... Απαντήστε, ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και λίγο δυνατά, για να ακούνε... 

Δ.Σ. : Ετήσιο Σχέδιο δράσης είχε πονηθεί και την προηγούμενη χρήση και την τρέχουσα 

χρήση...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Επειδή το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, θα ήθελα να μου απαντήσει ο 

πολιτικός προϊστάμενος της ΚΕΔΗΣ... 

Δ.Σ. : Ναι... επιτρέψτε μου αν είναι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τα τεχνικά τα ξέρω... 

Δ.Σ. : Μια... είχε πονηθεί και πέρυσι το Σχέδιο Δράσης... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σας είπα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Έγινε ερώτηση, θα υπάρχει απάντηση... 

Δ.Σ. : Είχε πονηθεί ετήσιο Σχέδιο Δράσης και την προηγούμενη χρήση και τη φετινή χρήση, 

είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης, είχε αποσταλεί στην 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών,...  προαπαιτούμενο ότι κωδικός στον προϋπολογισμό 

του Δήμου Σερρών για... στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών και εκεί ήτανε και μια αντικειμενική 

δυσκολία ώσπου καταλήξαμε σε αυτό το ποσό στο οποίο συμφωνεί η Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου και η Υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Έτσι έρχεται τροποποιημένο αυτήν την 

στιγμή, τεχνικά.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, να απαντήσει και ο κ. Γαλάνης... 

ΔΗΜΟΥ : Στο τέλος θα απαντήσω στο σύνολο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, μετά από τις ερωτήσεις... Παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κωδικός δεν υπήρχε, αυτό είναι ένας μύθος για τον κωδικό. 

Κωδικός υπάρχει, κωδικός υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει στον προϋπολογισμό 

του 2013 για τη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Και αν δείτε σήμερα όσοι 

προσέξατε καλά την αιτιολογική έκθεση της αναμόρφωσης, ο κωδικός είναι συγκεκριμένος. Ο 

ΚΑ 006737.008. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα κωδικού, ούτε 

δημιουργίας κωδικού. Αυτός ήταν ένας μύθος ο οποίος επλανάτο σε συζητήσεις που 

γινόντουσαν δημόσια... ορίστε; Και στα κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε 

συζητήσεις που γινόντουσαν, δεν ήτανε θέμα κωδικού. Και το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της 

Επιχείρησης, ψηφίστηκε από... κ. Πρόεδρε, αλλά ποτέ δεν ήρθε στην Οικονομική Υπηρεσία. Η 

Οικονομική Υπηρεσία δεν έλαβε ποτέ αίτημα για να χρηματοδοτήσει ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η επόμενη ερώτηση, από την κα. Σταλαχτή Ηλιοπούλου. Παραταξιακά θα 

πάμε... 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ : Στη μία ερώτηση καλύφθηκα από τον κ. Αναστασιάδη και ήταν για ποιό 

λόγο δεν ήρθε νωρίτερα το ετήσιο Σχέδιο Δράσης. Αλλά μου γεννήθηκε μια ερώτηση ακόμη, 

γιατί ο κύριος... είπε ότι ψηφίστηκε από την ΚΕΔΗΣ απλά δεν ήρθε εδώ. Νομίζω ότι στην 

ΚΕΔΗΣ αν δεν κάνω λάθος το Μάιο πρέπει να ολοκληρώθηκε... και από... καθυστέρηση. Η 

επόμενη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι για ποιό λόγο δεν εξασφαλίστηκε νωρίτερα, δεν... 
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κωδικός αν και ο κ. Γαλάνης... εδώ και για ποιό λόγο ενώ είχαμε επισημάνει τη μέρα της 

ψήφισης του προϋπολογισμού στις 19/12, αυτό το κενό που υπήρχε δεν προβλέφθηκε; 

Τελευταία ερώτηση θα ήθελα να κάνω προς την κα. Ιωαννίδου... δεν ξέρω ποιός θα μπορούσε να 

απαντήσει... στον κ. Δήμου,... για την ΚΕΔΗΣ, ποιά ήταν τα έσοδα γιατί κάπου μέσα βλέπω από 

επιχορηγήσεις ήταν 30.000€ και ποιά είναι τα συνολικά έξοδα και αν μέσα σε αυτό το ποσό που 

φαίνεται είναι και ο ανάδοχος ή όχι. Ευχαριστώ, αυτά είναι.       

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Σε συνέχεια και της τοποθετήσεως του κ. Γαλάνη και της δικιάς σας... 2013... Σχέδιο 

Δράσης, αν θυμάστε... Κωδικός είναι συγκεκριμένος στον προϋπολογισμό, δεν είναι... κωδικός 

αριθμό... ποσό μιλάμε. Αν είναι δυνατόν. Τώρα, για το ποσόν υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ... 

καταλήξαμε... ψηφιστεί προϋπολογισμός, κα. Ηλιοπούλου... Αν είναι εύκολο... 

Δ.Σ. : Σύμφωνα με την... σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΚΕΔΗΣ, που αφορούσε τον, 

ουσιαστικά τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, των επετειακών εκδηλώσεων για τα εκατό χρόνια, 

υπήρχε αναλυτικός προϋπολογισμός για κάθε μία εκδήλωση ξεχωριστά των εκατό χρόνων. 

Λοιπόν, από την στιγμή που από τις 1/7 ουσιαστικά δεν πρόκειται να διοργανωθούνε με 

χρήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης οι εκδηλώσεις των εκατό χρόνων, στο σχετικό πίνακα 

βγαίνει ένα άθροισμα των εκδηλώσεων,... 102.250€. Επίσης, για αυτές τις αντίστοιχες 

εκδηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος τα έσοδα από χορηγίες νομίζω ότι είναι στις 30.000 αν δεν κάνω 

λάθος; 30.000€.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Η κα. Μπιτζίδου είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κα. Μπιτζίδου; Απαντήστε και εσείς.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Οπωσδήποτε το θέμα το σημερινό δεν είναι για τα εκατό χρόνια και εφόσον 

ξεκαθαρίσει το οικονομικό κομμάτι νομίζω και θα ενημερωθείτε αναλυτικά στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ αλλά και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα 

κόστη έχουν μειωθεί φοβερά και ό,τι έχει προϋπολογιστεί δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αυτό 

σημαίνει ότι ακριβώς τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία θα μπορούσα να σας τα αναφέρω, 

αλλά ενδεικτικά να σας πω ότι ενώ βγήκε διαγωνισμός για φωτογραφία που ήτανε περίπου στο 

ύψος των 9.000, τα ποσά έχουνε κατεβεί γύρω στις 3-3.500 με πραγματικές τιμές, μέσω του 

διαγωνισμού. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να σας πληροφορήσουμε για τα ακριβή ποσά και θα 

ήταν... όμως με λίγο, με κάποια ας πούμε πιο σχολαστική έρευνα, βλέπουμε ότι αν προωθήσει ο 

Δήμος τα εξήντα χιλιάρικα τα οποία έχει προϋπολογίσει για τις εκδηλώσεις των εκατό χρόνων, 

συν τις χορηγίες οι οποίες ανεβαίνουν στο ύψος των 100.000 και φυσικά... μπορώ να σας πω 

αναλυτικά από ποιούς χορηγούς, νομίζω ότι δεν θα έχουμε καμία εκκρεμότητα για τις 

εκδηλώσεις. Άρα μένουμε σε αυτό που υποστηρίξαμε από την αρχή και στο Διοικητικό της 

ΚΕΔΗΣ, ότι οι εκδηλώσεις των εκατό χρόνων καλύπτονται είτε από επιχορήγηση του Δήμου 

είτε από τις χορηγίες. Αναλυτικά αν θέλετε μπορούμε να το βάλουμε σαν θέμα σε ένα από τα 

επόμενα Δημοτικά Συμβούλια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Πριν κάνω την ερώτηση να κάνω μία επισήμανση, θεωρώ απαράδεκτο αυτό 

που γίνεται, να ρωτάμε τον κ. Δήμου και να απαντάνε οι Σύμβουλοι... 

ΔΗΜΟΥ : Θα απαντήσω... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Την επόμενη φορά θα βάλουμε και εμείς οικονομικούς συμβούλους να μιλάνε 

αντί για εμάς, θα τους έχουμε από πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου... κάνατε την επισήμανση και οφείλω... κάνατε την 

επισήμανση... και οφείλω να απαντήσω και εγώ ως Πρόεδρος, έτσι;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διαβάστε τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και δείτε ότι η 

κάθε επιχείρηση μπορεί να φέρει τους συμβούλους τους οποίους πληρώνει η επιχείρηση. Και 

τους καλεί σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον τους χρειάζεται. Εδώ, εκείνο το οποίο πρέπει 
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να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως σε όλα. Και αυτό χρειάζονται 

και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, έτσι;... Παρακαλώ, λοιπόν. Ερωτήσεις. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι να αντικαθιστούν τον Πρόεδρο... Να συμβουλεύουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είπε θα απαντήσει και ο Πρόεδρος, είπε στο τέλος... είπε στο τέλος... δεν θέλω 

να δημιουργούμε κλίμα... έτσι;... Προχωρήστε στις ερωτήσεις σας... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Δημιουργείτε, γενικότερα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :...Δεν υπάρχει... Σας παρακαλώ, κ. Δήμου, δεν σας έδωσα το λόγο... Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Την κατάσταση αυτή, δεν... κάποιος άλλος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι; Λοιπόν...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Εκτός αν αναλαμβάνετε την ευθύνη για...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου. Έχετε το λόγο... 

ΔΗΜΟΥ : Ακολουθήστε τις εντολές σας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Δήμου. Σταματήστε. Δεν σας δίνει κανείς το λόγο... Δεν θα 

μιλάτε χωρίς να παίρνετε το λόγο. Τελεία, παύλα. Κυρία Σαραντίδου, ερώτηση. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ θέλω να μας απαντήσει ο κ. Δήμου, για να γίνει ξεκάθαρο όχι τόσο σε 

εμάς, κύρια στους Σερραίους, πού οφείλεται αυτό το έλλειμμα των 200.000€ που πρέπει με 

λεπτομέρεια όμως και ακριβή στοιχεία, για να καταλάβουν όλοι γιατί βρέθηκε η ΚΕΔΗΣ σε 

αυτήν την κατάσταση.  

Δ.Σ. : Ερώτηση. 

Δ.Σ. : Απάντηση. 

Δ.Σ. : Λοιπόν...  

ΔΗΜΟΥ : Απάντηση συνολικά... εκτός... άλλη ερώτηση ακόμα και δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις... α, συγγνώμη και ο Αντιπρόεδρος... Παρακαλώ. 

Ερώτηση...  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να κάνω μία ερώτηση την 

οποία θα την σκεφτόταν το κάθε μυαλό. Εάν πούμε ότι εμείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο σε 

λίγο που θα χρειαστεί να ψηφίσουμε τις αποφάσεις της ΚΕΔΗΣ, την 190, 191, μας... μια ιδέα 

και δεν τις ψηφίσουμε, τι θα γίνει;  Ή αντίθετα αν τις ψηφίσουμε τι θα γίνει; Αυτήν την 

απάντηση θέλω, ευχαριστώ.  

Δ.Σ. : Τι θα γίνει αν δεν ψηφιστεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... Λοιπόν, απαντήστε συνολικά, έχετε το λόγο... 

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, αν και δήλωσα πριν ξεκινήσουν οι ερωτήσεις, ότι θα 

απαντήσω στο τέλος. Άρα λοιπόν υπήρχε η δήλωση η δική μου δημόσια ότι θα απαντήσω, άρα 

λοιπόν δεν βάζω τους συμβούλους μπροστά ούτε κρύβομαι, τόσο καιρό εδώ μέσα απαντώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμου, προχωρήστε στις απαντήσεις. 

ΔΗΜΟΥ : Λοιπόν. Όσον αφορά για το πώς οδηγηθήκαμε σήμερα να συζητούμε για 200.000€, η 

επιχείρηση αυτή δεν έχει υποχρεώσεις; Δεν έχει λειτουργικά έξοδα; Δεν έχει υπαλλήλους 

αορίστου χρόνου οι οποίοι... θα πληρωθούν; Δεν έχει το ΙΚΑ; Δεν έχει το ρεύμα; Δεν έχει το 

νερό; Αυτά ποιός θα τα πληρώσει; Ναι, συμφωνούμε ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι είναι και 

πληρώνονται ανταποδοτικά μέσα από τα προγράμματα στα οποία εντάσσεται η Επιχείρηση κάθε 

χρόνο, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα έξοδα. Πείτε μου σας παρακαλώ, αυτοί οι 

οποίοι θα πω... εδώ μέσα, μία Κοινωφελή Επιχείρηση ανά την Ελλάδα η οποία δεν 

χρηματοδοτείται. Να θυμίσω δε, ότι η παλιά Κοινωφελής του Σκουτάρεως, έπαιρνε 400.000€. Η 

παλιά η ΔΕΠΚΑ έπαιρνε 900.000€ το χρόνο. Να θυμίσω δε ότι τα Κούλουμα, τα οποία 

κοστίζανε ογδόντα και εκατό χιλιάδες ευρώ συνολικά ως Καλλικρατικός Δήμος Σερρών τον 

βγάλαμε με 12.000€ τα βγάλαμε, μέσα από διαγωνισμούς. Να θυμίσω ότι η 25η Μαρτίου και... 

όλοι οι Πρόεδροι, τα βγάζαμε με 2.500€. Να θυμίσω το έλλειμμα της Επιχείρησης, το ένα 

τριακόσια. Να θυμίσω ότι δεν υπήρχε ενημερότητα ασφαλιστική. Να θυμίσω ότι δεν υπήρχε 

ενημερότητα φορολογική. Να θυμίσω ότι οι υπάλληλοι ήταν οκτώ και εννέα μήνες απλήρωτοι. 
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Να τα θυμίσω όλα αυτά, τα ξεχάσαμε; Να θυμίσω ότι οι υπάλληλοι είναι πληρωμένοι, μέχρι το 

μισό του Ιουλίου. Με χρήματα τα οποία δεν έχουν έρθει για το Βοήθεια στο Σπίτι, μέσα στο 

2013 καθόλου. Αυτό το ποσό και μόνο, είναι της... γιατί... κ. Αναστασιάδη, γιατί χτυπάτε; Γιατί 

χτυπάτε;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Θα σας πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ... αλλά, κ. Δήμου, θέλω να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις και στην τοποθέτησή σας, μπορείτε... 

ΔΗΜΟΥ : Απαντώ στις ερωτήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :...Να πείτε...  

ΔΗΜΟΥ : Όλα αυτά, όλα αυτά ερωτήθηκαν. Δεν ερωτήθηκε το έλλειμμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Συνεχίστε, δώστε τις απαντήσεις. 

ΔΗΜΟΥ : Απλώς, μου κόβετε τον ειρμό και δεν μπορώ... τέλος πάντων. Όλες λοιπόν οι 

εκδηλώσεις, οι οποίες προγραμμάτισε η ΚΕΔΗΣ για το 2013 από το 2012 τον Οκτώβριο και τις 

ψηφίσαμε, τις εντάξαμε όλες σε διαγωνισμό, όλα αυτά λοιπόν, ωραία; Σε σχέση με αυτό το 

οποίο παραλάβαμε είναι το ένα εικοστό, αν λέει κάτι αυτό. Οι εκδηλώσεις οι οποίες κάλυψε η 

ΚΕΔΗΣ για το πρώτο εξάμηνο του 2013, όλες αυτές οι εκδηλώσεις, είναι περί τα τριάντα με 

τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ. Αυτές είναι σπατάλες. Αυτές είναι σπατάλες. Το ότι 

χρηματοδοτήσαμε εκδηλώσεις στα χωριά μας. Εκτός αν εννοείτε κάποια άλλη σπατάλη, κ. 

Πρόεδρε, πολύ ευχαρίστως να την αντικρούσω με επιχειρήματα. Ποιά σπατάλη εννοούν οι 

συνάδελφοι, να μας την πούνε. Ποιά σπατάλη έκανε η ΚΕΔΗΣ; Η ΚΕΔΗΣ περιόρισε τα 

κοστολόγιά της, από την στιγμή που αναλάβαμε. Και το ξέρουν πολύ καλά και οι υπάλληλοι. 

Όσον αφορά τώρα τι θα γίνει εάν δεν περάσει το ετήσιο, έχουμε πρόβλημα. Τρίτη χρονιά κρίσης 

αρνητική, χαίρεται.  

Δ.Σ. : Δεν το κατάλαβα το χαίρεται. 

ΔΗΜΟΥ : Χαίρεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καθαρά, καθαρά.  

ΔΗΜΟΥ : Κλείνει η Επιχείρηση. Κλείνει η Επιχείρηση. Και το όχι χθες σημαίνει κλείσιμο της 

Επιχείρησης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι, πέστο.  

ΔΗΜΟΥ : Το όχι χθες που ψηφίσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Συγγνώμη αλλά... Σας παρακαλώ δηλαδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ηρεμήστε... ηρεμήστε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σας παρακαλώ δηλαδή... 

ΔΗΜΟΥ : Γιατί δεν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη, παρακαλώ πάρα πολύ... κύριε Αναστασιάδη... Κύριε Αναστασιάδη... 

Παρακαλώ παρα πολύ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μα είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν χρειάζεται... να φωνάζετε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι εξοργιστικό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πυροδοτείτε την ατμόσφαιρα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ήμαρτον... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στα καλά των καθουμένων...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ την πυροδοτώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όταν παίρνετε αυθαίρετα το λόγο και μιλάτε, ποιός την πυροδοτεί, εγώ;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αυτός που... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επί της διαδικασίας... Εδώ πέρα έχει πολύ κόσμο και έχει αντιληφθεί ποιός 

πυροδοτεί αυτήν την αίθουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 



 1

0 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το έχει αντιληφθεί και... αντιληφθήκατε... Ποιός πυροδοτεί με τις προσβλητικές 

εκφράσεις, γίνεται αντιληπτό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν θα ανεχθούμε από συγκεκριμένα πρόσωπα άλλο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ηρεμήστε...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έτσι μπράβο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατεβάστε τους τόνους...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άντε σε παρακαλώ πολύ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν χρειάζεται εδώ μέσα να ξελαρυγγιαζόμαστε... Κύριε Μηλίδη, το είπατε, 

σταματήστε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μάλιστα, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... Κύκλος τοποθετήσεων... Παρακαλώ... Θα χρησιμοποιήσετε σας 

παρακαλώ πολύ, τόνους χαμηλούς. Δεν αρμόζει σε αυτήν την οικογένεια των σαράντα 

Συμβούλων, σαρανταένα Συμβούλων, τέτοιες... σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν... Τοποθετήσεις. 

Από την παράταξή σας ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας... Ωραία. Γραμματέα, σε παρακαλώ... Ο κ. 

Γκότσης, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Μπόικος, η κυρία... ο κ Φωτιάδης, η κα. Μπιτζίδου; Άλλος;... Ο 

κ. Δινάκης, ο Αντιπρόεδρος... και ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Γαλάνης... Λοιπόν... Σας παρακαλώ... 

Σταμάτα... κ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ να επιβάλετε την τάξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με αφήνετε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εσείς έχετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με αφήνετε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εσείς έχετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, από το επόμενο συμβάν, θα ανακαλώ σε τάξη, εφόσον το απαιτείτε 

έτσι... και εσάς θα ανακαλώ, κ. Μηλίδη, έτσι;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έπρεπε να το έχετε κάνει ήδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιόν; Από την παράταξή σας; Τον κ. Αναστασιάδη; Εσάς; Ποιόν;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για τον κ. Δήμου, τον κ. Δήμου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ, κ. Δήμου... όταν δεν, όταν δεν σας 

δίνεται ο λόγος δεν θα πετάγεστε... Σας παρακαλώ...  

Δ.Σ. : Δέκα φορές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Γραμματέα... κύριε Γραμματέα... κύριε Γραμματέα... δεν 

αρμόζει στο Προεδρείο τέτοια συμπεριφορά... Μα δεν σας αρμόζει και εσάς, σας παρακαλώ 

πολύ... Επιτέλους δηλαδή. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ μέσα θα ξελαρυγγιζόμαστε;  

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Όχι θα μας πει ο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... Σας ανακαλώ στην τάξη... Σας παρακαλώ επιτέλους. Με 

τη δεύτερη φορά θα φύγετε. Επιτέλους δηλαδή εδώ μέσα. Κανείς δεν σέβεται κανέναν. Διακόσια 

Συμβούλια έχουμε κάνει. Στην ίδια κατάσταση. Κάποιοι αρέσκονται σε αυτήν την κατάσταση. 

Ας σταματήσουν λοιπόν. Λοιπόν. Ξεκινάμε από εσάς, κ. Μηλίδη. Ως εκπρόσωπο βάλατε της 

παράταξής σας...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ως αγορητή τον κ. Αναστασιάδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Αγορητή τον κ. Αναστασιάδη, κ. Αναστασιάδη, θα ξεκινήσω από εσάς, έχετε 

πέντε λεπτά.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Θα ήθελα να πω στο Σώμα και στον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ, ότι αυτό το 

οποίο χθες ψηφίσαμε, ήτανε ό,τι έχει σχέση με το να προφυλάξουμε την ΚΕΔΗΣ. Ό,τι έχει 

σχέση. Γιατί όντως υπήρχε ένα νομικό πρόβλημα και το ξέρετε πολύ καλά, κ. Πρόεδρε, πως εάν 

πήγαινε το ποσό διά μέσω του ΔΗΜΟΥ στην ΚΕΔΗΣ από τη ΔΑΕΚΑΣ, το πρόβλημα ήταν 

ιδιαιτέρως σοβαρό. Και νομίζω ότι σας το επισήμανα και σε εσάς και στον κ. Δήμαρχο. Και 

σταματάω εδώ πέρα. Το Σώμα μπορεί να καταλάβει. Εγώ δεν θα μείνω στα νούμερα. Τα 

νούμερα μπορεί να τα διαβάσει ο καθένας. Εγώ θα μείνω στις πολιτικές πρακτικές. Και ένα 

μήνυμα, ας το πω εγώ έτσι για τις πρακτικές τις πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν, λίγο-πολύ 
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το έδωσα προηγουμένως. Εδώ, στην εισηγητική έκθεση, εισηγητική έκθεση, τέλος πάντων. Λέει 

πως υπάρχει εισηγητική έκθεση, εφόσον βέβαια υπάρχει προϋπολογισμός και εφόσον ψηφίζεται 

το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Αυτό λέει η πολιτική πρακτική. Αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει, 

παρακολουθώντας την ΚΕΔΗΣ, θα το πω ευθέως και με παρρησία. Διοικητικός παραλογισμός. 

Ο οποίος διοικητικός παραλογισμός έχει οδηγήσει την ΚΕΔΗΣ στο χείλος του γκρεμού. Είναι 

θα έλεγα πανελλήνια πρωτοτυπία. Να ψηφίζεται προϋπολογισμός χωρίς προηγουμένως να γίνει 

κοστολόγηση δομών και κοστολόγηση δράσεων. Αποτέλεσμα, αυτό οδηγεί σε μία, σε έξοδα ας 

το πω έτσι, τα οποία προς στιγμή φαίνεται ότι πάνε καλά, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεται η 

αδυναμία στην επένδυση, γιατί; Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ήρθε στην Οικονομική 

Επιτροπή για να χρηματοδοτηθεί η ΚΕΔΗΣ από τον Δήμο, κάτι το οποίο προβλέπεται και από 

το Νόμο εξάλλου. Αυτό τι σημαίνει; Ή δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η ΚΕΔΗΣ ή δεν 

γνωρίζουμε και λειτουργούμε και με βάση την αλαζονεία μας, ένα μείγμα εκρηκτικό γνωρίζουμε 

μεν και λειτουργούμε έτσι για λόγους που προσωπικά εγώ δεν θέλω να παραδεχθώ ότι 

υφίστανται. Αυτά είναι τα έργα σε γενικές γραμμές. Είναι σίγουρο, ότι όλες οι αποφάσεις της 

ΚΕΔΗΣ είναι στον αέρα, κ. Δήμου και το ξέρετε καλά. Γιατί είναι στον αέρα; Ο Κανονισμός 

Οικονομικής Διαχείρισης, θα σας συνιστούσα να πάτε στο σπίτι να το διαβάσετε, σχετικά με τις 

δομές και... γιατί εκείνο μας καίει περισσότερο, λέει το εξής. Ότι οποιαδήποτε οικονομική 

δράση ψηφίζεται με βάση το ψηφισθέν πρόγραμμα δράσης, ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο 

έρχεται τώρα να ψηφιστεί, που τελειώνει ο χρόνος. Πείτε μου σας παρακαλώ, οι αποφάσεις της 

ΚΕΔΗΣ, έχουν νομική βάση; Όχι, με βάση το Νόμο. Και αυτό ακριβώς είναι ο διοικητικός 

παραλογισμός. Δεν θα μείνω στο αν έγιναν σπατάλες ή όχι. Κατά την άποψή μου έγιναν. Κατά 

την άποψή μου θα μπορούσαν να περιοριστούν πολύ περισσότερο. Κατά την άποψή μου, όφειλε 

ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Δήμο. Όχι, δεν γίνεται αυτό το 

πράγμα στο μιλητό. Μία επιχείρηση δεν διοικείται στο μιλητό. Διοικείται με βάση τις 

αποφάσεις. Αποφάσεις πάρθηκαν μεν, αλλά αυτήν την στιγμή είναι στα πρόθυρα να κλείσουνε, 

γιατί; Γιατί υπάρχει η τρίμηνη στοχοθεσία. Με ποιά δεδομένα έγινε η τρίμηνη στοχοθεσία; Με 

βάση τον προϋπολογισμό. Ποιόν προϋπολογισμό, πού στηρίχτηκε αυτός ο προϋπολογισμός;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας... ο χρόνος σας... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι... Αυτό το οποίο εγώ παρατηρώ, είναι το εξής. Σε όλη τη λειτουργία 

της ΚΕΔΗΣ, ένα πράγμα επισημαίνεται. Διοικητικός παραλογισμός, ο οποίος έχει ή κοντεύει να 

οδηγήσει την ΚΕΔΗΣ στα πρόθυρα του κλεισίματος. Θα πρέπει κάποτε η Διοίκηση να 

σοβαρευτεί. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος αγορητής από την παράταξη του κ. Φωτιάδη, η κα. Ηλιοπούλου 

Σταλακτή. Πέντε λεπτά και σε εσάς.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ : Στο γιατί φτάσαμε ως εδώ και δεν φρόντισε ο Πρόεδρος να προβλέψει 

κωδικό στον προϋπολογισμό του Δήμου Σερρών για την ΚΕΔΗΣ, μπορώ να το εξηγήσω μόνο 

ότι ή δεν ήξερε καλά τη δουλειά του ή δεν είχε χρηματοδότηση από το Δήμο Σερρών. Και 

θυμάμαι ότι καταγγείλαμε την προχειρότητα με την οποία ήρθε το θέμα για δεύτερη χρονιά. Τον 

Δεκέμβριο. Φτάσαμε σήμερα να μιλάμε μετά από οκτώ μήνες από την ημέρα ψήφισης του 

προϋπολογισμού και να έρθει να ψηφίζουμε τώρα το ετήσιο Σχέδιο Δράσης που κανονικά θα 

έπρεπε να έρθει με τον προϋπολογισμό και την εισηγητική έκθεση. Τότε κάναμε αναφορά στον 

κωδικό που δεν προέβλεψε ο Δήμος Σερρών και τονίσαμε την σπουδαιότητα αυτού του 

κωδικού. Δυστυχώς επαληθευόμαστε. Εμείς τα λέγαμε, τονίσαμε τότε την παράλειψη και του 

κωδικού και... Εμείς το προβλέψαμε. Όλα αυτά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει... μεταξύ 

του Δήμου και της Επιχείρησης. Πιστεύουμε ότι πρέπει ο Δήμος έμπρακτα να στηρίξει την 

Επιχείρηση και η θέση μας είναι όχι με κωδικό που μπορεί να κινδυνεύσει η Επιχείρηση μετά 

από ένα μήνα ή μετά από λίγες μέρες, αφού έτσι από τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης και 

αναφέρομαι στον κωδικό με τη ΔΑΕΚΑΣ. Δεν μιλάω για το αυτονόητο, το θεωρούμε επιτακτική 

ανάγκη να χρηματοδοτηθεί η ΚΕΔΗΣ από το Δήμο Σερρών. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο... στο 

Υπουργείο σχετικά με την... ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Νομικών Προσώπων και ΟΤΑ, το 
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συμφωνητικό που προϋπογράψαμε, αρχίζουν να δημιουργούνται νέα ληξιπρόθεσμα από τον 

Απρίλιο του 2013 και μετά. Τα ληξιπρόθεσμα δεν δημιουργούνται από μισθοδοσίες αλλά από 

σπατάλες και την κακή λειτουργία της ΚΕΔΗΣ που σκορπούσατε χρήματα αλόγιστα. Εμείς 

θέλουμε... Εμείς δεν θέλουμε παράταση ζωής για μερικούς μήνες, αλλά θέλουμε την Επιχείρηση 

να την κρατήσουμε ζωντανή. Και αυτός είναι ο λόγος που χθες τονίσαμε την επικινδυνότητα για 

τον κωδικό που θέλετε να περάσετε. Ο Πρόεδρος αποπροσανατολίζει το Σώμα αλλά και τους 

συνδημότες μας που μας παρακολουθούν λέγοντας ότι εμείς... το κλείσιμο της Επιχείρησης. 

Εμείς από την πρώτη στιγμή στηρίζουμε την Επιχείρηση και ξεκάθαρα λέμε χρηματοδότηση 

από ιδίους πόρους ή ΚΑΠ όπως είχατε υποσχεθεί τον Ιούλιο στην συγκέντρωση... ΚΕΔΗΣ. Ίσως 

ακόμη να μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και με τα εξήντα χιλιάρικα που ήταν σίγουρα 

εξασφαλισμένα από τον κωδικό που είναι για τα εκατό χρόνια, τα εκατό χρόνια δεν γίνονται από 

την ΚΕΔΗΣ και να βρεθεί το υπόλοιπο από κάποιον άλλον κωδικό. Λεηλατήθηκαν 

προγράμματα σε πολλές των περιπτώσεων και για μελέτες, παραδείγματος χάρη μηχανικοί που 

θα μπορούσαν να στηρίξουν την Επιχείρηση εξωτερικοί συνεργάτες ακόμη και η 25η Μαρτίου 

θα μπορούσε να πληρωθεί από το Δήμο Σερρών... υποχρέωση της ΚΕΔΗΣ. Αυτή την στιγμή δεν 

θέλω να κουράσω το Σώμα και να αναφέρομαι μεμονωμένα σε καταστάσεις και γεγονότα που 

έχουν γίνει μέσα στην ΚΕΔΗΣ. Νομίζω ότι λίγο-πολύ είναι γνωστά σε όλους. Σε αυτό το ετήσιο 

σχέδιο δεν φαίνεται πουθενά ούτε η ψυχή σας ούτε η φιλοσοφία, θεωρώ ότι εδώ που φτάσαμε, 

στο να γίνονται ακόμη και στο κομμάτι των εκδηλώσεων όλα κανονικά, μέχρι τέλος Ιουνίου, 

ξαφνικά κόβουμε τα πάντα, από 1 Ιουλίου. Αυτή δεν είναι πολιτική γιατί δεν είναι σωστή 

οργάνωση. Σε αυτήν την περίπτωση, καλώ τον Δήμαρχο ως Δημοτική Αρχή να στηρίξει την 

Επιχείρηση με έναν, με έναν τρόπο που θα εξασφαλίζει σιγουριά προς την Επιχείρηση, τους 

εργαζομένους, τους ωφελούμενους και σε όσους εμπλέκονται στην Επιχείρηση. Ευχαριστώ 

πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος έχει το λόγο, πέντε λεπτά και σε εσάς. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είναι υπέρ αρκετά. Θεωρούμε εμείς ως διάβαση Πεζών ότι η κατάσταση αυτή, το 

έλλειμμα των 200.000 δηλαδή προέκυψε πρώτον από λάθος υπερβολικές εκτιμήσεις στη 

δυνατότητα ανάληψης διοργάνωσης εκδηλώσεων και ειδικά φέτος στα πλαίσια των εκατό 

χρόνων και βήτα από δουλειές και έργα που γίνονταν αλλού και χρεώνονταν στην ΚΕΔΗΣ, 

αναφέρω μία περίπτωση. Λέβητας, ρώτησα εγγράφως στις 6/6/2013, 6 Ιουνίου, πήρα και αριθμό 

πρωτοκόλλου, τον κ. Δήμου αν επιβεβαιώνει ή όχι ότι ο λέβητας περάστηκε στο κτίριο της 

ΚΕΔΗΣ, δεν απαντήθηκε ως τώρα εγγράφως, πέρασε η εκ του Νόμου οριζόμενη προθεσμία για 

γραπτή απάντηση και απάντηση δεν πήρα, μήπως μπορεί να απαντήσει τώρα σε αυτήν την 

αίθουσα ο κ. Δήμου; 

ΔΗΜΟΥ : Βεβαίως. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και μία επισήμανση και ταυτόχρονα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι ερωτήσεις όπως έχουνε τελειώσει, δεν θα πάμε πίσω... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ωραία, ωραία, δεν απαντήθηκε εγγράφως... δεν απαντήθηκε εγγράφως...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, είμαστε στον κύκλο τοποθετήσεων... Ωραία.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν απαντήθηκε εγγράφως. Μια επισήμανση και ταυτόχρονα καταγγελία μιας 

απαράδεκτης και πολιτικά ανήθικης πρακτικής που ακολουθεί η πολιτική ηγεσία της ΚΕΔΗΣ. 

Ποιά είναι αυτή; Και καλώ τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που παραβρίσκονται απόψε 

εδώ να το σκεφτούν καλά. Η πολιτική ηγεσία θα σας πει ότι αν δεν πληρωθείτε, το είπε πριν από 

λίγο ο κ. Δήμου. Θα φταίνε αυτοί που όσοι δεν ψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τη 

χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ αποδεχόμενοι να κατακρεουργηθούν ταμεία άλλων επιχειρήσεων. 

Έτσι; Διαλύστε άλλα ταμεία για να πληρωθεί η ΚΕΔΗΣ. Γιατί; Γιατί την καταλήξαμε σε αυτό το 

σημείο. Την ίδια ακριβώς τακτική εφάρμοσε η ηγεσία της ΚΕΔΗΣ και στην παραπάνω 

περίπτωση του λέβητα. Περάστηκε το Σεπτέμβριο κάπου αλλού και όχι στην ΚΕΔΗΣ και 

προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αδυναμία εξεύρεσης νομικής φόρμας τεχνικού πλαισίου, 

πώς θα τον πληρώσει, δεν μπορούσε να βρει τρόπο νομικά πώς θα τον πληρώσει, καθυστερούσε 
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οκτώ μήνες και μόλις ρωτήσαμε εμείς στις 6/6/2013 παιδιά τι γίνεται, πού περάστηκε ο λέβητας; 

Ξέρετε τι έκανε η πολιτική ηγεσία της ΚΕΔΗΣ; Πιάνει τον τεχνικό και του λέει κοίταξε, η 

Διάβαση Πεζών ρωτάει για το ζήτημα... για αυτό δεν μπορούμε να σε πληρώσουμε. Καταγγέλλω 

λοιπόν αυτήν την ανήθικη πολιτικά τακτική, η οποία προωθείται μονίμως. Αυτά έχω να πω.    

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Η κα. Σαραντίδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου, πέντε λεπτά. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θέλω να τονίσω και θέλω να σκεφτούν καλά και οι Σερραίοι και οι 

εργαζόμενοι στην ΚΕΔΗΣ, ποιοί ευθύνονται που έφτασε εδώ η κατάσταση με την Επιχείρηση. 

Δεν μπορεί να μην υπάρχουν ευθύνες, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουν ονοματεπώνυμο, 

λέγονται κ. Αγγελίδης, κ. Δήμου, δεν προβλέφθηκαν όλα αυτά, δεν προβλέφθηκε 

χρηματοδότηση, τώρα πλέον ο κ. Δήμου ως άλλος καθοδηγητής του εργατικού κινήματος των 

εργαζομένων της ΚΕΔΗΣ, βγαίνει μπροστά να διεκδικήσει τι; Κάτι που από λάθη δικά του δεν 

έγινε. Ποιός ευθύνεται δηλαδή που δεν χρηματοδοτήθηκε; Η ΚΕΔΗΣ από το Δήμο, που ήταν 

υποχρέωση του Δήμου να τη χρηματοδοτήσει; Εδώ ήμασταν σε αυτά τα Δημοτικά Συμβούλια 

που χτυπούσαμε εμείς το καμπανάκι για την ΚΕΔΗΣ και τις αλόγιστες δαπάνες στην ΚΕΔΗΣ, 

για το μη σωστό προγραμματισμό του... θα βρεθεί σε αδιέξοδο η ΚΕΔΗΣ και ο κ. Δήμο 

αλαζονικότατα μας έλεγε θα δείτε που στο τέλος θα βγάλουμε και πλεόνασμα; Τα ακούγαμε 

αυτά μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια και επισημαίναμε αυτά και στους εργαζόμενους τα λέγαμε, 

ότι έτσι όπως προχωράει η Επιχείρηση εσείς θα βρεθείτε, γιατί ο κ. Δήμου βγαίνει τώρα και... 

τον νοιάζει κιόλας... Στην κυριολεξία δεν τον νοιάζει, γιατί αν τον ένοιαζε, από την αρχή θα τα 

είχε φροντίσει αυτά. Δεν θέλω να πω πολλά, αλλά από την αρχή ήξερε τα λειτουργικά έξοδα για 

το ΙΚΑ... τη μισθοδοσία, τα ελλείμματα. Δηλαδή φταίνε οι εργαζόμενοι που έπαιρναν από μέσα 

επειδή ήθελαν να πληρώνουν τους μισθούς τους και το ΙΚΑ γιατί αυτό άκουσα να λέγεται. Το 

έλλειμμα έγινε από τους μισθούς και το ΙΚΑ των εργαζομένων. Άρα λοιπόν πετάει και το 

μπαλάκι στους εργαζόμενους, εσείς φταίτε που... ΚΕΔΗΣ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; 

Οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε, ο Δήμος πρέπει να βρει χρηματοδότηση και να χρηματοδοτήσει 

στην ΚΕΔΗΣ άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, αύριο κιόλας.... Κάτω τους κωδικούς σας, βρείτε τι 

μπορείτε να κάνετε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το όχι το χθεσινό από την αξιοποίηση της 

περιουσίας του Δήμου να πάνε τα λεφτά για να καλύπτουν τρύπες που κάνατε, νομίζω ότι είναι 

απαράδεκτο. Η χθεσινή απόφαση με τη σημερινή δεν έχει καμία σχέση. Άρα λοιπόν μην βγαίνει 

ο κ. Δήμου και λέει ότι εμείς που ψηφίσαμε χθες όχι πάμε να κλείσουμε την ΚΕΔΗΣ. Την 

ΚΕΔΗΣ την κλείνει ο Δήμου και ο Δήμαρχος. Αυτοί την κλείνουν την ΚΕΔΗΣ και αυτό να το 

καταλάβουν, να το έχουν ξεκάθαρο οι εργαζόμενοι στο κεφάλι τους. Ότι αυτοί είναι που 

κλείνουν την Επιχείρηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πουλήσουμε την περιουσία του Δήμου 

που την πουλήσανε, μέσω της ΔΑΕΚΑΣ, για να κλείνουνε τα λάθη τα δικά τους. Και ας βγουν 

και ας παραδεχτούν ότι ναι τα λάθη ήταν δικά μας που κάναμε, ναι φταίμε εμείς και πρέπει να 

βρούμε τρόπο, όχι μέσω αποφάσεων που δεν έχουνε νομική βάση, μέσω αποφάσεων που 

πραγματικά στηρίζονται σε νομικά και δεν θα βρεθείτε ξανά εκτεθειμένοι άμα τις κάνετε. Άρα 

λοιπόν, μπορεί χθες να είπαμε όχι στα χρήματα από τη ΔΑΕΚΑΣ, αλλά εννοείται ότι σήμερα 

στηρίζουμε με νύχια και με δόντια όχι με αυτά τα ψεύτικα προγράμματα που βγαίνουνε και δεν 

έχουνε καμιά υπόσταση, γιατί εγώ έτσι τα θεωρώ από την αρχή όλα τα επιχειρησιακά 

προγράμματα και τα προγράμματα δράσης που δεν έχουνε καμία βάση με την πραγματικότητα, 

αλλά με σωστές κινήσεις να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθεί η ΚΕΔΗΣ, έτσι ώστε να είναι 

βιώσιμη, γιατί πραγματικά στην ΚΕΔΗΣ βρίσκονται αρμοδιότητες που έχουνε να κάνουνε με 

την κοινωνική πολιτική του Δήμου και του κάθε Δήμου που σημαίνει ότι θα πρέπει να τη 

διαφυλάξουμε την Επιχείρηση σαν τα μάτια μας. Που σημαίνει ότι πρέπει επιτέλους να 

αναλάβουν την ευθύνη αυτοί που διοικούν την Επιχείρηση και να καταλάβουν και οι 

εργαζόμενοι ότι αυτοί φταίνε αν αύριο κλείσει και να τους γυρίσουν από τώρα την πλάτη. Ή να 

απαιτήσουνε να βρούνε λύση. Και όχι να θεωρούν ότι είναι μαζί τους αυτοί που πάνε να τους 

κλείσουνε. 
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ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Ο κ. Φωτιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο λεπτά, κ. Φωτιάδη.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχω καλυφθεί και από την 

εισηγήτρια και από τους αξιότιμους... κα. αξιότιμη συνάδελφο, πλην όμως θεωρώ ότι πρέπει να 

ξεκαθαρίσουμε ως παράταξη κάτι... Καταρχάς, ένας δύο και τρεις μας είπε ο Πρόεδρος 

αρνητικοί ισολογισμοί, το πρόβλημα δεν είναι φέτος, είναι δύο χρονιές πριν και δύο χρονιές 

εμείς ως παράταξη επισημάναμε και θέσαμε στο Δήμαρχο το θέμα, αυτού δηλαδή που σήμερα 

διαχειριζόμαστε κατόπιν εορτής, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Και είχαμε πει στο Δήμαρχο, 

Δήμαρχε, κάνε τα δέοντα από πέρυσι ή καλύτερα στο τέλος του 2011. Για να δούμε τι μας είπε ο 

κ. Πρόεδρος. Μας είπε λοιπόν ότι καμιά επιχείρηση δεν μένει χωρίς χρηματοδότηση. 

Συμφωνούμε. Εμείς όμως, με βάση την εισήγηση της κας Σταλακτής, τα είπαμε αυτά τρεις 

χρονιές. Και σας είπα εγώ προσωπικά, βάλτε κωδικό στον προϋπολογισμό. Νάτα. Δεν φταίμε 

εμείς. Δεν φταίμε εμείς, κ. Αντιδήμαρχε. Και βεβαίως συμφωνούμε ότι ο Δήμος θα έπρεπε να 

πληρώσει το τεχνικό προσωπικό, το ρεύμα και τα λοιπά. Θα είμαι ιδιαιτέρως σύντομος, κ. 

Πρόεδρε. Σαν τάχα τι να συμβαίνει σε αυτήν την επιχείρηση και ο Δήμαρχος είχε δηλώσει 

πέρυσι, θα σας τα πει η Σταλακτή στη δευτερολογία, ότι η ΕΕΤΑ... τι κάνει η ΕΕΤΑ; Η Εταιρία 

της Αυτοδιοίκησης; Διεκπεραιώνει τα προγράμματα, να το πούμε απλά να το καταλάβει ο 

κόσμος. Γιατί προσπαθείτε να τον αποπροσανατολίσετε σκοπίμως. Εμείς λέμε καθαρά, κ. 

Πρόεδρε και δεν το είπαμε τώρα, σταματήστε να επενδύετε στα χρήματα των προγραμμάτων, να 

το πω διαφορετικά σταματήστε να λεηλατείτε τα προγράμματα. Και ότι πληρώνετε τους 

εργαζομένους...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώστε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τελειώνω, κ. Πρόεδρε, μισό λεπτό... Είναι χρήματα δικά τους που αν τους 

πληρώσατε το 2011 και το 2012 είναι διότι ξαναξεκίνησε η χρηματοδότηση. Με αυτά τα 

χρήματα θέλετε να, θέλατε να κάνετε όλες αυτές τις αλόγιστες σπατάλες, να μην πάμε στους 

εξωτερικούς συνεργάτες, πολλά τα λεφτά, να μην πάνε σε άλλου είδους προμήθειες, που δεν 

είχαν σχέση με το φυσικό αντικείμενο. Και σήμερα μας φέρνετε τους εργαζομένους και τους 

χρησιμοποιεί ο Πρόεδρος, συγχωρέστε με, έτσι είναι, προς το Δήμο, ενώ δήθεν... το Δήμαρχο, 

ό,τι είχε αναθέσει ο Δήμος έπρεπε να δώσετε τα χρήματα. Πού είναι, κύριε..., γιατί δεν είχαν, 

δεν είχαν υπολογιστεί; Και σήμερα τάχα... τι τρέχουμε να κάνουμε άραγε και ποιόν θέλουμε να 

κοροϊδέψουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο επόμενος; Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι, χθες που είπαμε ότι από τη 

ΔΑΕΚΑΣ θα πάει στο αποθεματικό και από εκεί θα χρηματοδοτηθεί τα διακόσια χιλιάρικα η 

ΚΕΔΗΣ, ψήφισα ναι εγώ. Και δικαιολόγησα. Λίγα πράγματα θα πω και σήμερα. Εδώ στην 

αίθουσα αυτή... και είπαμε στον κ. Δήμου ότι κάνεις κακή διαχείριση. Μας έλεγε λεφτά 

υπάρχουν. Κάτι άλλο θυμίζει αυτό. Λεφτά υπάρχουν. Και όχι μόνο υπάρχουν, αλλά λέει έχουμε 

και πλεόνασμα και λοιπά. Και κατ' ιδίαν του είπα, αν θυμάστε, στο διάδρομο, μην λες πολλά, αν 

δεν τα έχεις στο ταμείο σου, μην λες ότι θα πάρεις λεφτά. Οι καιροί είναι δύσκολοι.... Το είπαμε. 

Είπαμε ότι κάνεις κακή διαχείριση. Το διά ταύτα όμως; Ποιό είναι το διά ταύτα; Τι θα γίνει με 

την επιχείρηση; Τι θα την κάνουμε την επιχείρηση; Είναι... Δήμο; Θα αφήσουμε... Μπορεί το 

παιδί αυτό να είναι άσωτο, αλλά είναι παιδί μας, τι θα το κάνουμε, θα το αφήσουμε να πεθάνει; 

Αρρώστησε. Θα κάνουμε τα πάντα για να το σώσουμε. Αυτό είπα και χθες. Θα κάνουμε τα 

πάντα για να το σώσουμε το παιδί. Βεβαίως. Τα διακόσια χιλιάρικα είπα και χθες, το λέω και 

σήμερα, θα πάνε ανεπιστρεπτί στην επιχείρηση. Και θα πάνε για τους εξής λόγους. Διότι οι 

δράσεις η οποία έχει αυτή η επιχείρηση είναι δράσεις κοινωφελείς, είναι δράσεις για τις 

ευπαθείς ομάδες, για τη βοήθεια στο σπίτι, που εναγωνίως οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται 

εγκλωβισμένοι στο δωμάτιο λένε να μην κλείσει η επιχείρηση. Τι να κάνουμε λοιπόν; Θα 

αφήσουμε την επιχείρηση επειδή άσωτο ήταν το παιδί, επειδή έγινε κακή διαχείριση; 

Βρισκόμαστε λοιπόν... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι. Στο διά ταύτα. Πρέπει οπωσδήποτε όλοι να ψηφίσουμε αυτήν την πρόταση. 

Να πάρει. Τώρα αν νομικά δεν στέκει, θα φέρετε ευθύνη εσείς. Θα δευτερολογήσω κιόλας, 

ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος;... Η κα. Μπιτζίδου. Δύο λεπτά και εσείς.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι... Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, ακούω με μεγάλη μου 

έκπληξη αυτές τις υπερβολές και ειλικρινά τα πράγματα είναι τόσο απλά. Εάν υπήρχε κάποιο 

μέλος εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν τα παλαιότερα χρόνια, θα μπορούσε αυτήν την 

στιγμή όχι μόνο να στηρίξει τον Πρόεδρο και όλες, όλες τις αποφάσεις του Δήμου αλλά και το 

Διοικητικού, αλλά και θα ντρεπότανε να πει ο,τιδήποτε κακό. Αυτό τι σημαίνει; Ότι η διαφορά 

απλά και η χρηματοδότηση που επιδιώκει η ΚΕΔΗΣ Αυτήν την στιγμή είναι αν βγάλουμε από 

τα διακόσια χιλιάρικα τα εξήντα τα οποία θα πάνε για τις εκδηλώσεις των εκατό, είναι εκατόν 

τριάντα, εκατόν σαράντα χιλιάδες τα οποία θα χρησιμοποιήσει η ΚΕΔΗΣ... Και εκατόν τριάντα 

που ήδη είναι προϋπολογισθέντα και είναι ελάχιστα αυτά τα λεφτά σαν χρηματοδότηση για να 

χρηματοδοτηθεί αυτή η επιχείρηση. Η οποία σαν... χρηματοδοτούνταν με 900.000€. Το αν οι 

εργαζόμενοι χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο ή από οποιονδήποτε άλλον, το ξέρουν πολύ 

καλύτερα αυτοί οι ίδιοι. Και νομίζω ότι αν μιλήσετε με τον καθένα, θα σας πουν την 

πραγματικότητα. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτήν την επιχείρηση έγινε μία τιτάνια προσπάθεια και 

λυπάμαι και λυπάμαι πραγματικά γιατί σε αυτόν τον τόπο κανένας δεν έχει να πει μια καλή 

κουβέντα για μία καλή προσπάθεια έστω που γίνεται. Λυπάμαι πάρα πολύ που τα ισοπεδώνετε 

και τα μηδενίζετε όλα, αλλά τα μεγέθη και οι τιμές δείχνουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Ότι η 

ΚΕΔΗΣ χρειάζεται αυτήν την στιγμή ελάχιστα λεφτά για να στηριχτεί και ότι έχει παράγει 

πολιτιστικό έργο μεγάλο και κανονικά όπως παραγόταν παλιά στο παρελθόν με πολύ μειωμένα 

κόστη, ότι έκανε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα εκατό χρόνια και ότι εξασφαλίστηκαν πάρα 

πολύ μεγάλα ποσά από χορηγούς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Ίσως αυτό σας ενοχλεί και ότι το κόστος αυτών των εκδηλώσεων το συμπίεσε 

η Δημοτική Αρχή και το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μας το συστήσατε εσείς, ξέρουμε πολύ 

καλά και λογαριασμούς και ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, αλλά τα εύκολα λόγια ίσως...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κα. Μπιτζίδου.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Διαφημίζουν καλύτερα. Συγγνώμη για το χρόνο, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Δινάκης. Δύο λεπτά και εσείς.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Και ιδιαίτερα τονίζω, κ. Πρόεδρε 

της ΚΕΔΗΣ. Σε αυτήν τη φάση που βρίσκεται η ΚΕΔΗΣ, πρέπει εδώ εμείς να μην κάνουμε το 

συνήγορο του διαβόλου. Διότι ο... μας το είπε καθαρά. Κατά απαίτηση δική μου. Κλείνει η 

επιχείρηση. Καλώς ή κακώς, κακή διαχείριση, εάν το ψηφίσουμε αρνητικά, η ΚΕΔΗΣ κλείνει. 

Μία επιχείρηση εύρωστη τα παλαιότερα χρόνια, με τα λίγα χρήματα που έχει να διαχειριστεί 

σήμερα, θα κλείσει αν εμείς ψηφίσουμε αρνητικά. Για αυτόν το λόγο όλους πρέπει να μας 

διακρίνει μία ιδιαίτερη ευαισθησία, να μην πούμε αυτό που λέγεται στη λαϊκή ρήση ω γέγονε, 

γέγονε, ό,τι έγινε, έγινε, να το πάρει το ποτάμι τώρα, να αυξήσουμε περισσότερο την προσοχή 

μας, τον έλεγχό μας προς αυτήν την επιχείρηση εφόσον δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά με 

την προϋπόθεση ότι θα την στηρίξουμε. Και θα την στηρίξουμε ακόμη και με τον τρόπο με τον 

οποίο πήραμε απόφαση, εφόσον πουλήθηκε το εργοστάσιο, εφόσον τα λεφτά... στη ΔΑΕΚΑΣ 

και εφόσον δεν υπάρχουν άλλα λεφτά πουθενά. Τώρα, ο κωδικός βλέπω από τα λίγα που έμαθα 

να διαβάζω εδώ, ότι υπάρχει ένας κωδικός εδώ πέρα μέσα, οι συνάδελφοι λένε δεν υπάρχει, 

λεφτά...  

Δ.Σ. : Ο κωδικός δεν έχει λεφτά μέσα αλλά... και τον βάζουμε τον κωδικό λεφτά... Δεν θέλω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην... 

Δ.Σ. : ...Της Δημοτικής Αρχής αλλά απλώς λέω τι διαβάζω εδώ.  
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ΔΙΝΑΚΗΣ : Λοιπόν, τα διακόσια χιλιάρικα, εφόσον εμείς ως Δήμος μπορούμε να τα βάλουμε 

μέσα στον κωδικό αυτόν, να μπούνε, να συντηρηθεί πλέον σε λειτουργία η ΚΕΔΗΣ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Ολοκληρώνω, ολοκληρώνω και εφόσον είναι παράνομο θα το βρουν οι άλλες 

υπηρεσίες του κράτους μας. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη. Κύριε Αντιδήμαρχε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο λεπτά και σε εσάς. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια μάχη 

εντυπώσεων. Αυτό αντιλαμβάνεται κανείς. Οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης προσπαθούν 

πολιτικολογώντας να αποκτήσουν προβάδισμα ή να υπερισχύσουν έναντι των συναδέλφων τους 

δημιουργώντας μια τέτοια αίσθηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στους συμπολίτες 

μας χρησιμοποιώντας μάλιστα ως επιχειρήματα διάφορα γραφειοκρατικά τερτίπια και 

μπαίνοντας και λειτουργώντας μάλιστα και ως Κασσάνδρες των αποφάσεων, της εξέλιξης των 

αποφάσεων υπερκείμενων οργάνων... ουσιαστικά... εδώ; Ότι δηλαδή δεν θα περπατήσει αυτό 

που ξεκινήσαμε εχθές με την απόφασή μας και θα ολοκληρώσουμε σήμερα, για αυτόν το λόγο, 

επειδή θα αποτύχει αυτό το σχέδιο, έτσι τουλάχιστον οι ίδιοι ισχυρίζονται, θα έχει ευθύνη 

καθοριστική η Δημοτική Αρχή, επομένως τι καλά τι ωραία, εμείς μπορούμε να φύγουμε 

ευχαριστημένοι από την αίθουσα, όπως η ταμπακιέρα που ως ώριμος Δημοτικός Σύμβουλος της 

Αντιπολίτευσης ο κ. Γκότσης έβαλε, δηλαδή το τι μέλλει γενέσθαι για την επιχείρηση, δεν λέει 

κανείς τίποτα. Όταν συνάδελφοι υπάρχει μία κρίση, ένα πρόβλημα και προσπαθούμε να το 

αντιμετωπίσουμε, δεν κοιτάμε να αποκομίσουμε πολιτικά οφέλη. Νομίζω οι εποχές έχουν 

αλλάξει και ο παλαιομοδίτικος τρόπος με τον οποίο πολιτεύεστε έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σας 

το λέω αυτό γιατί ίσως θα χρειαστεί να σας το πουν οι πολίτες, αν επεκταθεί και εκεί. Εγώ με 

πάσα ειλικρίνεια χθες και με καθαρό τρόπο σας είπα τα εξής. Η επιχείρηση στην πρώτη χρονιά, 

που ήμασταν σε χρονιά συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων είναι περίπου 129.000€. 

Τη δεύτερη χρονιά, πήρε εκτός από τη Συντακτική Πράξη, το ποσό που της δίνονταν κάθε 

χρόνο, μετά τη συγχώνευσή της, πήρε σύνολο 327.000€. Πήρε και κάποιες οφειλές από παλιές 

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. Φέτος, από τον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε εδώ, ήταν να πάρει με 

τον κωδικό που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, περίπου 116.000€. Ούτε στην Οικονομική 

Επιτροπή μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο του 2013, ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε στην 

Οικονομική Υπηρεσία, ήρθε κάποιο αίτημα για περισσότερη χρηματοδότηση. Και μάλιστα χθες, 

κ. Πρόεδρε, αυτό πρέπει να το πω, έδωσα μια εξήγηση, πάρα πολύ ειλικρινή, ότι ο κ. Πρόεδρος 

έκανε μια εκτίμηση, με τα χρήματα που ερχόντουσαν από τα ΚΔΑΠ και από τα άλλα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Και με τον τρόπο που ουσιαστικά... τη χρονιά, που θα μπορέσει να τα βγάλει 

πέρα από μόνος του. ΜΕ μόνη πηγή τη χρηματοδότηση που σας είπα. Της Συστατικής Πράξης. 

Όταν επιτακτικά τον Απρίλιο... πρέπει να το πω αυτό, κ. Πρόεδρε, βρέθηκε αυτή η ανάγκη της 

διαφοράς των εσόδων και των δαπανών, που το Δημοτικό Συμβούλιο, όσοι θέλουν διαβάζουν το 

Νόμο, το άρθρο 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, λέει δύναται να χρηματοδοτήσει και 

όχι υποχρεούται. Δυνάμεθα και ναι θα το πράξουμε, ουσιαστικά βρεθήκαμε μπροστά σε αυτήν 

την ανάγκη. Δεν μπορέσαμε με έγγραφα που προκύπτουν, εγώ πάντα μιλώ με έγγραφα, να τη 

χρηματοδοτήσουμε από ίδια έσοδα, το χρηματοδοτούμε επειδή παρίσταται τόσο μεγάλη ανάγκη, 

από αυτά τα χρήματα, το μέρος αυτών των χρημάτων της ΔΑΕΚΑΣ. Της πρώην ΚΑΔΕ. Τα 

εξακόσια χιλιάρικα γνωρίζετε πήγαν εκεί που πήγαν στα φωτοβολταϊκά στα σχολεία, τα 

διακόσια, τα διακόσια ογδόντα ένα που είχαν απομείνει, πηγαίνουν στην ΚΕΔΗΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με τη χθεσινή μας απόφαση, κ. Πρόεδρε, μην δημιουργηθεί παρεξήγηση, 

αποφασίσαμε, επειδή είμαστε το κυριαρχικό όργανο, να αλλάξουμε το σκοπό και το σκοπό, 
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είπαμε. Ανακαλούμε την επόμενη απόφασή μας, δεχόμαστε τα χρήματα να πάνε στο 

αποθεματικό 281.000€ και λέμε ότι με νεότερη απόφαση θέλουμε τα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Διακόσια ογδόντα ένα να πάνε στην ΚΕΔΗΣ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε πάρα πολύ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θέλω να πω, κ. Πρόεδρε, με λίγα λόγια ότι αυτός είναι ο τρόπος που και οι 

υπηρεσίες με έγγραφά τους προκρίνουν, αν υπήρχαν από ίδια έσοδα θα το είχαμε κάνει. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε πολύ. ΘΑ δώσω το λόγο, επειδή τέλειωσε ο κύκλος των 

τοποθετήσεων, θα δώσω το λόγο στην κα. Κηπουρού η οποία είναι εκπροσωπεί τους 

εργαζομένους της ΚΕΔΗΣ, αν θέλετε καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο, για να καταγράφονται 

αυτά τα οποία θα πείτε. 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ : Καλησπέρα. Δύο λεπτά θα σας απασχολήσω. Σήμερα, για μία ακόμη φορά, οι 

εργαζόμενοι της ΚΕΔΗΣ ήρθαμε εδώ για να σας εκφράσουμε το φόβο μας για τη βιωσιμότητα 

και τη λειτουργία αυτής της επιχείρησης. Δεν μας έφερε κανείς εδώ, κινδυνεύει η δουλειά μας, 

δεν περιμένουμε κανέναν να μας ευαισθητοποιήσει με αυτήν... με συγχωρείτε... ακούγεται 

προσβλητικό, δεν νομίζω ότι κανείς εδώ μέσα ενδιαφέρεται πιο πολύ για αυτήν τη θέση 

εργασίας, τη δική μου και των συναδέλφων. Από εκεί και πέρα... πάρα πολλές καταγγελίες και 

όχι για πρώτη φορά για την επιχείρηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουνε, αν υπάρχουν ευθύνες να 

αποδοθούνε, κανείς από εμάς δεν είναι διατεθειμένος να τις καλύψει και από αύριο το πρωί 

μπορείτε να είστε και στην επιχείρηση να το κάνετε. Σήμερα όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή 

η πολυτέλεια, δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος, δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε 

άλλο. Αύριο το πρωί η επιχείρηση κινδυνεύει. Δεν ξέρω... κωδικός, εμείς αυτό που ζητάμε από 

τη Δημοτική Αρχή είναι ένα ασφαλή κωδικό για τα χρήματα της ΚΕΔΗΣ... κωδικός... 

συγγνώμη, κ. Γαλάνη, δεν μπορώ να... ποιό ήταν το πρόβλημα αυτό το διάστημα που υπήρχε ο 

κωδικός, ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω... τέλος πάντων, ειλικρινά δεν... εκεί, στο παρελθόν, 

δεν θέλω να σας πω τι αγώνες έχουμε κάνει από τον Απρίλιο, πόσες συναντήσεις... εκφράσω... 

την αγωνία μας, θα ήθελα όλοι μαζί εάν γίνεται, αυτή είναι η έκκληση όλων των συναδέλφων, 

να βρούμε σήμερα μία λύση, ώστε η επιχείρηση να μην κινδυνεύσει. Να βρούμε έναν ασφαλή 

κωδικό. Αν η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται ότι αυτός είναι ασφαλής κωδικός, 

ειλικρινά, παρόλη την αμφιβολία την προσωπική που έχω, το μόνο που δεν θέλω όμως, είναι σε 

δεκαπέντε μέρες να βρεθούμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και να αποδώσουμε ευθύνες ότι 

φταίει η Οικονομική Υπηρεσία, ότι κάτι δεν έκανε σωστά και ο οποιοσδήποτε υπάλληλος γιατί 

το πρόβλημα και δημιουργήθηκε πρόβλημα στην Περιφέρεια. Ειλικρινά. Η έκκληση που 

κάνουμε είναι να βρεθεί σήμερα μία κοινή πορεία, κοινή γραμμή, ώστε αύριο η επιχείρηση να 

μπορεί όχι πλέον να βρει κωδικό, να εκταμιεύσει... να εκταμιεύσει τα διακόσιες χιλιάδες ευρώ. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ, για το χρόνο που τηρήσατε. Μπαίνουμε σε δευτερολογία.  

ΔΗΜΟΥ : Να απαντήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, συγγνώμη. Ο κ. Δήμου θέλει να τοποθετηθεί... 

ΔΗΜΟΥ : Μία ώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ωραία, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην είστε τόσο ευέξαπτος, κ. Δήμου, σας παρακαλώ πολύ... δεν σας 

προσπέρασα.  

ΔΗΜΟΥ : Εγώ πάντως δεν είμαι νομικός για να μπορώ να κρίνω αν μια απόφαση που θα 

καταθέσει ή όχι στην Περιφέρεια. Γυμναστής έχω σπουδάσει, δέχομαι την εισήγηση της 

Υπηρεσίας και από εκεί και πέρα, δέχομαι καλοπροαίρετα ότι εφόσον αυτή η λύση παύλα 

κατεύθυνση ου σε συνεργασία με το λογιστήριο, με τον κ. Αντιδήμαρχο, με τον κ. Γενικό 

Γραμματέα, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κ. Δήμαρχο, αλλά και με την 
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Περιφέρεια, αυτήν τη λύση... Εγώ το δέχομαι καλοπροαίρετα. Άρα λοιπόν το έντιμο... εφόσον 

θέλω να βοηθήσω, να ψηφίσω και να περιμένω να δω τι θα ακολουθήσει. Το έντιμο θα ήταν να 

ψηφίσω ναι χθες. Συνεχίζω να πω ότι υπάρχει διοικητικός παραλογισμός, πού; Σε ποιά απόφαση 

της Επιχείρησης; Με ποιά χρήματα; Δεν το άκουσα. Γενικές τοποθετήσεις μπορώ να κάνω και 

εγώ. Από εκεί και πέρα, εδώ πρέπει να τοποθετούμαστε με επιχειρήματα και χωρίς να 

προσβάλλουμε συναδέλφους. Διότι να θυμίσω ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις παίρνονται και από 

την ΚΕΔΗΣ ελέγχονται για τη νομιμότητά τους. Άρα λοιπόν όλες οι αποφάσεις που πήρε η 

ΚΕΔΗΣ, όλα αυτά τα χρόνια, περάσαν από το Ελεγκτικό και δεν γύρισε καμία. Καμία 

απολύτως. Άρα λοιπόν, γιατί ακούστηκαν εδώ πέρα κάποια παράλογα πράγματα, ότι οι 

αποφάσεις είναι στον αέρα. Όταν ελέγχονται από τον κ. Επίτροπο, δεν υπάρχει έλεγχος 

νομιμότητας; Δηλαδή τι κάνουν εκεί πάνω; ...Τα πάντα; Παίρνουμε αποφάσεις αυθαίρετα; 

Κάνουμε του κεφαλιού μας; Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε; Δεν είμαστε απατεώνες ούτε λαμόγια. 

Ούτε απατεώνες ξαναλέω είμαστε, ούτε λαμόγια. Αν είμαστε, ο εισαγγελέας είναι απέναντι, 

εκατό μέτρα πιο κάτω. Αύριο κιόλας και εγώ μαζί, πού έχει γίνει οτιδήποτε το μεμπτό; Κωδικός 

υπήρχε, όπως είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος. Από εκεί και πέρα, για να θεωρείται ένα 

ληξιπρόθεσμο, μάλλον μία δαπάνη ληξιπρόθεσμη, πρέπει να περάσουν ενενήντα μέρες, εφόσον 

βέβαια έχεις υπογράψει το μνημόνιο και έχεις ενταχθεί στα ληξιπρόθεσμα. Εδώ άκουσα την κα. 

Ηλιοπούλου να λέει ότι ήδη από τον Απρίλιο υπογράψαμε και ότι έχουμε ήδη δημιουργήσει 

ληξιπρόθεσμα. Πότε; Όταν δεν έχουμε ενταχθεί στα ληξιπρόθεσμα; Πώς δημιουργείς 

ληξιπρόθεσμα όταν δεν έχεις μπει στα ληξιπρόθεσμα; Να το καταλάβω, γιατί δεν το κατάλαβα 

αυτό. Λεηλατήθηκαν τα προγράμματα. Λεηλατήθηκαν τα προγράμματα και οι υπάλληλοί μας 

είναι πληρωμένοι, χωρίς να έχουμε αιτηθεί χρήματα από τα προγράμματα. Δηλαδή, πρώτη φορά 

γίνεται αυτό σε όλη την Ελλάδα, να μην έχει έρθει ούτε ένα ευρώ για το Βοήθεια μέσα στο 2013 

και μιλάω για περίπου 400.000€, έτσι; Και εμείς να έχουμε πληρώσει τους υπαλλήλους. Και 

λεηλατήσαμε τα προγράμματα. Πρέπει να ντρεπόμαστε όταν το λέμε και μόνο αυτό. Διότι αν 

ήταν απλήρωτοι οι υπάλληλοι, ξέρετε πολύ καλά τα παλιότερα χρόνια τι γινόταν μέσα στα 

Δημαρχεία κάθε εβδομάδα. Πείτε μου μία φορά ποιός παραπονέθηκε για πληρωμή. Αν τον 

ενοχλεί το ότι πληρώνουμε και πληρώνει η Δημοτική Αρχή και έχει προτεραιότητα να πληρώνει 

τους υπαλλήλους. Γιατί αυτή είναι η βούλησή της. Λέει είναι ένας λάθος προϋπολογισμός και 

υπολογισμός, δεν το αναγνωρίζω, διότι τα δεδομένα όταν έγινε αυτή η τοποθέτηση το 2012 ήταν 

2.800 ανά παιδί στα... και τελικά καταλήξανε να παίρνουν 1.400. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

350.000€ μείον για την Επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, πώς δημιουργήθηκε το έλλειμμα; Να 

θυμίσω ότι πληρώσαμε με κατασχέσεις κούνιες που δεν υπήρχαν; Να θυμίσω ότι πληρώσαμε με 

κατασχέσεις τουαλέτες ηλιακοί που δεν υπήρχαν; Τι μου λέτε τώρα; Δεν ξέρετε πώς 

δημιουργήθηκαν τα ελλείμματα; Τα ξέρετε πολύ καλά. Θέλετε να μπω σε λεπτομέρειες; Πολύ 

ευχαρίστως. Στη διάθεσή σας, είναι γνωστά όλα. Μην λοιπόν κατηγορείτε τη σημερινή 

Δημοτική Αρχή ότι δημιούργησε ελλείμματα. Κλείνει ελλείμματα. Διότι ούτε παιδικές χαρές 

αποφάσισε να τοποθετήσει κάπου και δεν τις τοποθέτησε. Και πολλά-πολλά άλλα. Έχω δείξει 

στην αγορά ποιός είμαι. Δεν κρύβομαι πίσω ούτε από καρέκλα δημοσίου υπαλλήλου ούτε από 

καρέκλα κομματική να απολογούμαι κάθε μέρα ότι μπορώ να διοικήσω με αυτές τις λίγες 

γνώσεις που έχω και με τους συνεργάτες μου και με τους υπαλλήλους την Επιχείρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ... 

ΔΗΜΟΥ : Δώστε μου δύο λεπτά, επειδή, κ. Πρόεδρε, ακούστηκαν πάρα πολλά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έχετε και δευτερολογία.  

ΔΗΜΟΥ : Τελειώνω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό. 

ΔΗΜΟΥ : Πραγματικά, ακούστηκαν πάρα πολλά. Πραγματικά, θα απορεί κάποιος, θέλουν το 

κεφάλι του Προέδρου αδιαφορώντας για οποιαδήποτε άλλη συνέπεια; Αδιαφορώντας εάν θα 

κλείσει η Επιχείρηση; Ναι, χθες, το όχι ήταν ναι στο κλείσιμο της Επιχείρησης και όποιος θέλει 

ας το καταλάβει. Και θα τελειώσω με τον κ. Μπόικο. Ξέρει ο κ. Μπόικος γιατί έχει δύο 
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εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο πού είναι ο λέβητας. Δεν είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο κανένας Πρόεδρος, κανένας Αντιπρόεδρος και κανένα μέλος λαμόγιο. Ο λέβητας 

μπήκε και το ξέρουν πολύ καλά πού μπήκε. Και το ξέρουν πολύ καλά διότι τους ενημέρωσε και 

ο ίδιος ο προμηθευτής. Είναι στον Ορφέα. Πείτε μας λοιπόν σήμερα ότι δεν θέλετε να 

βοηθήσουμε τον Ορφέα. Λυπάμαι πολύ, αλλά ενώ ξέρετε την αλήθεια, ενώ ξέρετε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο η ενημέρωση που έγινε και ενώ συμφωνήσατε σε αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε...  

ΔΗΜΟΥ : ...Σήμερα λέτε αυτά που λέτε. Ντροπή σας να τα λέτε αυτά και να θεωρείτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... 

ΔΗΜΟΥ : ...Να θεωρείτε τον Πρόεδρο λαμόγιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Δευτερολογία... Αντιπρόεδρος... και ξεκινώ από εσάς, κ. Αναστασιάδη... 

Δ.Σ. : Και εγώ, ε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, σας κατέγραψα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ξεκινάω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ πρέπει να επισημάνω, κ. Πρόεδρε και κ. Δήμου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρία λεπτά έχετε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι. Ότι είναι αδήριτος η ανάγκη χρηματοδότησης της Επιχείρησης. 

Επιβάλλεται. Γιατί αλλοίμονο εάν δεν χρηματοδοτηθεί. Όμως, δεν νομίζω ότι δεν θα πρέπει να 

επισημαίνονται τα κακώς κείμενα διοικητικά. Δεν νομίζω πως δεν θα πρέπει να επισημαίνονται 

οι λαθεμένες τοποθετήσεις ή λαθεμένες παρουσιάσεις. Τονίζω εδώ στο Σώμα και ενώπιον των 

εργαζομένων, ότι οι δομές καλύπτονται στο σύνολο από τα χρήματα τα οποία στέλνει η ΕΕΤΑΑ. 

Τα διακόσια χιλιάρικα είναι για αλλού. Και αυτό θα πρέπει να το ξέρουν και οι εργαζόμενοι. Και 

αυτοί οι οποίοι είναι με συμβάσεις αορίστου χρόνου και αυτοί οι οποίοι δεν είναι με συμβάσεις 

αορίστου χρόνου. Είναι ξεκάθαρο... τα διακόσια χιλιάρικα προέκυψαν από προγραμματισμούς οι 

οποίοι έγιναν τα έργα αυθαίρετα, πρόχειρα και οδήγησαν εδώ που οδήγησαν. Τώρα σε ό,τι έχει 

σχέση με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος. Μα, είναι λογικό, ό,τι αναφέρεται στις δομές 

που έχει έναν κοινωνικό χαρακτήρα από μέρος της παράταξής μας να ψηφίζεται ασυζητητί; Ό,τι 

έχει σχέση με δομές. Ό,τι όμως δεν έχει σχέση με δομές και διαπιστώνει όχι ακαταστασία, κ. 

Δήμου, θα έλεγα μια αλόγιστη απλοχεριά. ...Θα το πω ευθέως, λέμε όχι. ...Σε ό,τι έχει σχέση με 

τη χρηματοδότηση; Μα, το είπα και στην αρχή. Αδήριτος... Γιατί αν δεν χρηματοδοτηθεί, θα 

κλείσει. Αλλά τονίζω και πάλι, ας σοβαρευτεί η Διοίκηση τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά. 

Η τωρινή χρονιά έχει τέτοιες δραματικές εμπειρίες οι οποίες μπορούν να διδάξουν και τον 

επόμενο χρόνο και ας μην χρησιμοποιούμε τους εργαζόμενους... Είναι κακό πράγμα... Δεν είναι 

ηθικό. Σταματάω... Θέλετε να επαναλάβω την πρότασή μου, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επαναλάβετέ την.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Επαναλαμβάνω. Σε ό,τι έχει σχέση με το Πρόγραμμα Δράσης. Ναι στις 

δομές. Ασυζητητί. Όχι όμως σε όλα τα άλλα, τα οποία δείχνουν απλοχεριά και θα μπορούσα να 

πω και κακοδιαχείριση. Στο δεύτερο, ναι στη χρηματοδότηση. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να μην 

βρεθεί η ΚΕΔΗΣ στον γκρεμό. Σας το επισήμανα και διά ζώσης και σε αυτό επιμένω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος, είναι, επόμενη είναι η κα. Ηλιοπούλου. Τρία λεπτά και σε εσάς, κα. 

Ηλιοπούλου.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ : Στο θέμα της χρηματοδότησης... κωδικού... η χρηματοδότηση λειτουργεί... 

Λέτε χρήματα από τη ΔΑΕΚΑΣ ή κλείσιμο της ΚΕΔΗΣ. Εμείς λέμε και λέγαμε πριν από εσάς, 

ναι στη χρηματοδότηση μέσω του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης. Ο κωδικός που μάλλον αναφέρει ο 

κ. Γαλάνης είναι για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΔΗΣ. Εκατόν... κωδικός...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Κοινωφελή Επιχείρηση...  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ : Μέχρι πριν λίγο καιρό, στον προϋπολογισμό του Δήμου Σερρών μας λέγατε 

ότι δεν υπήρχε κωδικός...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Ποτέ... Ποτέ καμιά φορά... 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ : ...Λέμε όχι στις... και όχι στις σπατάλες από χρήματα προγραμμάτων και 

εξυπηρετήσεις άλλων σκοπών. Από ό,τι κατάλαβα από τα διακόσια χιλιάρικα της ΔΑΕΚΑΣ, θα 

πάνε τα εξήντα χιλιάρικα για τα εκατό χρόνια. Γιατί στην αρχή είχα την εντύπωση ότι τα εξήντα 

χιλιάρικα θα ήταν από... του Δήμου Σερρών για τα εκατό χρόνια. Αλλά μάλλον αν δεν κάνω 

λάθος, απλά θέλω να μου το ξαναξεκαθαρίσετε. Δηλαδή από τα διακόσια χιλιάρικα τα εξήντα 

πάνε για τα εκατό χρόνια. Σε όλες τις αποφάσεις της ΚΕΔΗΣ, υπήρχε η δέσμευση του ΔΣ ότι τα 

χρήματα θα ήταν από χρηματοδότηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης. Για εκδηλώσεις, για 

προμήθειες, όχι για... Όσον αφορά σε αυτό που είπε ο κ. Δήμου, ότι δεν γνωρίζαμε όταν 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, όταν δημιουργήθηκε για τα ποσά των ΚΑΠ, δεν ισχύει κάτι 

τέτοιο, γιατί τα ποσά ήταν γνωστά από το Σεπτέμβριο. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη, λέμε 

ναι στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης, με καθαρή χρηματοδότηση από το Δήμο Σερρών. 

Προϋπολογισμό Δήμου Σερρών. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. Τρία λεπτά και σε εσάς.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κατηγορηθήκαμε ως Αντιπολίτευση γενικά, όχι... ονομαστικά πριν από λίγο, ότι 

τοποθετούμαστε πολιτικολογώντας. Ακούσαμε επίσης ότι είμαστε κακοί, δεν έχουμε να πούμε 

έναν καλό λόγο. Ναι συνάδελφοι, πολιτικολογούμε. Συγγνώμη, τι πιο φυσικό μέσα σε ένα 

πολιτικό όργανο όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο; Δεν έχουμε να πούμε κανέναν καλό λόγο. 

Μα εμείς εδώ ασκούμε κριτική ως Αντιπολίτευση, φυσικά αυτός είναι ο ρόλος μας, σε πράξεις, 

παραλείψεις πράξεων ή πρακτικές της Δημοτικής Αρχής. Συγγνώμη, αλλά το Δημοτικό 

Συμβούλιο επειδή ασκούμε κριτική είμαστε κακοί και...; Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι 

παρέα καρδιακών φίλων, είναι πολιτικό όργανο με συγκεκριμένη δομή και λειτουργία, που 

ορίζονται από Νόμους και θεσμούς. Πρέπει να είμαστε καλοί δηλαδή και να συμφωνούμε πάντα 

με αυτά που λέει η Δημοτική Αρχή; Και επειδή... λέει και επειδή είπε κάτι ο κ. Δήμου για το 

λέβητα. Απλά δεν θα, καταθέσαμε έγγραφη ερώτηση και περιμένουμε έγγραφη απάντηση, έτσι; 

Δεν αποκάλεσα λαμόγιο... Δεν αποκάλεσα λαμόγιο κανέναν. Καταδίκασα την πολιτικά ανήθικη 

στάση, το επαναλαμβάνω, της πολιτικής ηγεσίας της ΚΕΔΗΣ να φορτώνει σε όσους ζητούν 

στοιχεία και απαντήσεις τις ευθύνες για την αδυναμία πληρωμής, είτε των εργαζομένων είτε 

όσων συνεργάζονται για διάφορα έργα με την ΚΕΔΗΣ, αυτό καταδίκασα. Αυτό το πράγμα 

σημαίνει ότι αποκάλεσα κάποιον προσωπικά λαμόγιο; Έτσι; Είπε... ότι συμφώνησαν λέει οι 

εκπρόσωποί μας στην ΚΕΔΗΣ. Μα η Διάβαση Πεζών δεν έχει εκπροσώπους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ. Απλώς πηγαίνουν δυο μέλη μας και παρακολουθούν. Και ούτε 

δικαίωμα λόγου έχουν. Συνεπώς τι λέει ο κ. Δήμου ότι ξέραν και συμφώνησαν και... 

συμφώνησαν λέει και οι δικοί σας. Τι να συμφωνήσουνε, όταν δεν συμμετέχουνε και απλώς 

παρακολουθούν; Είμαστε σοβαροί τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ δεν ζήτησα δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ζητήσατε;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιπρόεδρε με παρέσυρες... Η κα. Μπιτζίδου; 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίσαμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε τα 

εκατό χρόνια. Συγγνώμη, με αυτό το θέμα ασχολήθηκα ιδιαίτερα για αυτό θα ήθελα να 

τοποθετηθώ σε αυτό επάνω και αποφασίσαμε όλοι μαζί να δώσουμε 300.000 και το ψηφίσαμε 

και το ψηφίσατε. Από εκεί και πέρα, λογικά σκεπτόμενοι, ότι ο προϋπολογισμός ο οποίος 

κατατέθηκε μετά από προτάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής των εκατό χρόνων, όπου 

συμμετέχουν έγκριτοι, έτσι; Συμπολίτες μας, η Δημοτική Αρχή συμπίεσε το κόστος και τα 

κόστη κατέβηκαν στις 150.000. Από εκεί και πέρα, το ότι εξασφαλίσαμε 100.000 από χορηγούς, 

αυτό είναι ένας μεγάλος άθλος που οφείλεται στην προσωπικότητα του Δημάρχου, ο οποίος 

έκανε όλες τις προσπάθειες και πραγματικά αυτά τα λεφτά εξασφαλίστηκαν. Τώρα, τα εξήντα 

χιλιάρικα είναι οπωσδήποτε ένα χρέος της ΚΕΔΗΣ προς τις εκδηλώσεις των εκατό χρόνων και 

ναι, θα πάνε για τα εκατό χρόνια. Γιατί είναι μία οφειλή, είναι κάτι που πραγματοποιήθηκε και 
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όσο και να νομίζετε, θα πρέπει να διεκπεραιωθεί από την ΚΕΔΗΣ γιατί είναι ο φορέας 

υλοποίησης. Αν ήταν φορέας υλοποίησης ο Δήμος, θα τα πλήρωνε όλα. Άρα πολύ καλά κάνει ο 

Δήμος και δίνει αυτά τα λεφτά, ώστε όλα να τακτοποιηθούν οικονομικά και τα προβλήματα της 

ΚΕΔΗΣ αλλά και οι εκδηλώσεις των εκατό χρόνων. Άλλωστε, αυτά είχαν προϋπολογιστεί. 

Οπότε είναι πάρα πολύ κατανοητά όλα αυτά και εγώ νομίζω δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Τίποτε 

άλλο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης, δύο λεπτά.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ. Εδώ μέσα, κ. Πρόεδρε, ειπώθηκαν... δεν είναι 

μόνο που λέτε ότι πολιτικολογούμε και λοιπά. Και με πολλή παρρησία έπρεπε να πείτε ναι 

κάναμε και λάθος. Δεν το άκουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το είπε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το είπε.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Αν το είπε, κάνατε και λάθη. Δεν είναι κακό για έναν πολιτικό άνδρα να ζητήσει 

και συγγνώμη για τα λάθη που έχει κάνει. Εάν το είπατε σας τιμά. Το διά ταύτα, επιτακτική 

ανάγκη να σωθεί η ΚΕΔΗΣ. Εγώ εκεί επιμένω. Και χθες αυτό έλεγα και σήμερα αυτό λέω. Τα 

λόγια μου, αυτά που λέω, δεν τα παίρνω πίσω. Επιτακτική ανάγκη. Πουλάμε σπίτια, πουλάμε 

αυτοκίνητα, για να σώσουμε το παιδί μας. Όταν βρίσκεται σε θάνατο. Άρα λοιπόν και κλείνω, 

όλοι μα πρέπει να δούμε την αγωνία πρώτα αυτών των εργαζομένων, που αν δεν ψηφίσουμε, αν 

βρούμε τρόπους να λέμε από άλλες πηγές και λοιπά, λουκέτο και όλοι θα είναι απέξω. Υπάρχει 

ένας, υπάρχει μια δρομολογημένη... λύση. Είναι αυτή. Ψηφίζουμε αυτή και ο Θεός βοηθός. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος δύο λεπτά... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Α, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ένα δευτερόλεπτο ακόμα, συγγνώμη. Από εδώ και πέρα όμως, θα πρέπει σε 

συνεργασία του Προέδρου με τη Δημοτική Αρχή, να βρούμε τρόπους σε αυτόν τον κωδικό για 

να μην βρεθούμε ξανά του χρόνου στην ίδια περίπτωση και φέρνουμε τους ανθρώπους να έχουν 

πάλι την ίδια αγωνία. Κύριε Δήμαρχε, το ζητάμε αυτό. 

Δ.Σ. : Το πιο σημαντικό είναι αυτό, μόνο που θα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Δινάκη. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω αν θα αφήσω τη σκέψη 

μου ελεύθερη, θα πω τα ίδια πράγματα που είπαν και οι προλαλήσαντες. Δηλαδή να σωθεί η 

ΚΕΔΗΣ. Τι εννοώ με αυτό; Ένα σημείο θέλω να διευκρινιστεί στη δευτερολογία. Τελικά ο 

κωδικός αυτός, γιατί εγώ καίγομαι με τις λεπτομέρειες, υπάρχει ή δεν υπάρχει; Είναι ψεύτικος; 

Αν είναι ψεύτικος πείτε μας σας παρακαλώ την αλήθεια εδώ. Στη δευτερολογία ας μου δοθεί 

απάντηση. Κάτι καίει αυτήν την στιγμή. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη, δύο λεπτά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ο κωδικός υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει στον 

προϋπολογισμό του 2013. Να τον επαναφέρω άλλη μια φορά είναι ο ΚΑ 006737.008, με την... 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών. Μέσα από αυτόν... 

Δ.Σ. : Βάλτε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας παρακαλώ, κ. συνάδελφε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν σας διέκοψα... Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετηθήκατε και δεν χρειάζεται να διακόπτετε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Υπήρχε... Υπάρχει και θα υπάρχει στον προϋπολογισμό του 2013, αυτό που 

διεμηνύθη δεν ήταν ορθό και μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις, είχε χρήματα από τη 

συστατική πράξη της ΚΕΔΗΣ, 116.000€ και τώρα τον ενισχύουμε, δεν υπήρχε θέμα κωδικού 

ποτέ. Όμως, δεν μπορώ να καταλάβω, όταν σας λέω ότι και το έχετε στα χέρια σας συνάδελφοι, 

οι παρατάξεις οι οποίες σήμερα εθελοτυφλούν και ενώ έχουν έγγραφο από την Οικονομική 
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Υπηρεσία ότι δεν υπάρχουν χρήματα από ίδια έσοδα, το λέει με την υπογραφή του και ο 

Διευθυντής και η Προϊσταμένη. Δεν μπορούμε από ίδια έσοδα να τον χρηματοδοτήσουμε και 

υποδεικνύει αυτήν τη λύση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εθελοτυφλείτε και λέτε προς την 

κοινωνία και προς τους εργαζόμενους και προς εμάς ότι όμως όχι εμείς δεν θέλουμε να δοθούν 

αυτά τα χρήματα από το κεφάλαιο της ΔΑΕΚΑΣ αλλά θέλετε να διατεθούν από τον 

προϋπολογισμό. Ξεχνάτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου για πρώτη 

φορά στα χρονικά από ιδρύσεως Δήμου, είναι ο πιο σφιχτός, ο πιο συνεπής σύμφωνα με το 

Νόμο, δεν μπορείς να έχεις ευελιξία. Είναι πάρα πολύ σφιχτός ο προϋπολογισμός, κ. Πρόεδρε, 

με Παρατηρητήρια, με στοχοθεσίες, τα γνωρίζουν πολύ καλά οι συνάδελφοι, πολλές φορές 

ήμουν ειλικρινής σε αυτήν εδώ την αίθουσα και σας τα είπα, δεν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών. 

Όταν λέει με έγγραφό της η Οικονομική Υπηρεσία ότι δεν μπορώ από τα ίδια έσοδα, πώς εγώ θα 

χρηματοδοτήσω αυτήν την στιγμή που κατέστη ανάγκη και μπράβο στον κ. Πρόεδρο που 

ανέλαβε και την ευθύνη... την Επιχείρηση. Έρχομαι με εισήγησή μου όμως υπεύθυνα και σας 

λέω από χθες ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε. Τώρα αν κάποιοι θέλουν να είναι εδώ μέσα 

Κασσάνδρες και θέλουν να προκαθορίσουν και μάλιστα με έναν τρόπο θα έλεγα πολιτικά όχι 

ορθό τις αποφάσεις υπερκείμενων οργάνων, με κίνδυνο η Επιχείρηση να τιναχτεί στον αέρα, εγώ 

αυτό το θεωρώ πολιτικά απαράδεκτο. Δηλαδή, υπάρχουν συνάδελφοι εδώ μέσα, που για να 

αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, θέλουν να μας πουν ότι αύριο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν 

θα... μην με διακόπτετε, δεν θα εγκρίνει την απόφαση; Αυτό ήταν... κ. Πρόεδρε. Και μπράβο 

στις υπεύθυνες παρατάξεις που σήμερα ψηφίζουν αυτήν την απόφαση. Ναι, υπήρξε μία κρίση, 

διαχείριση κρίσης, υπήρξε ειλικρίνεια από τον κ. Πρόεδρο, νομίζω στις τοποθετήσεις του και 

αυτή είναι η αλήθεια. ...Ειλικρίνεια. Και κάποιοι θέλουν να εθελοτυφλούν για να αποκομίσουν 

πολιτικά οφέλη. Άκουσον-άκουσον. Και αν υπήρχε κωδικός και αν δεν υπήρχε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και η απόφαση θα παραπέσει και θα εκπέσει, τι πράγματα είναι αυτά; Με 

συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και ήμουνα ειλικρινής και χθες και σήμερα 

το ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι πρέπει να την ψηφίσουμε αυτήν την απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΚΕΔΗΣ την κα. 

Κηπουρού, θέλετε, κα. Κηπουρού; 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ : Ένα λεπτό, μία κουβέντα θα πω, ακούγομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Δίπλα σε ένα μικρόφωνο για να καταγράφονται αυτά. Πρέπει να 

καταγράφονται.  

ΚΗΠΟΥΡΟΥ : Ασφαλή πρόταση... λύση για την Επιχείρηση, να μην είμαστε εδώ ξανά σε 

πέντε μέρες και να ζητούμε νέα λύση και κάτι ακόμα, κ. Γαλάνη, γιατί εδώ οι εργαζόμενοι... 

ξεσηκώθηκαν, τότε στην κατάληψη μας κατηγορήσατε... είμαστε και εμείς συνένοχοι και φταίμε 

στο ότι δεν είδαμε ότι δεν υπάρχει κωδικός γιατί έπρεπε και εμείς να το δούμε και να το 

προβλέψουμε.  

Δ.Σ. : Μην διακόπτετε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μην κάνεις τον έξυπνο... 

Δ.Σ. : Αυτά έλεγες προηγουμένως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ... Σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε την ψυχραιμία σας...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση για αυτά που είπε και... χωρίς 

να πω τίποτε... για αυτόν τον κωδικό τον περιβόητο στον οποίον αναφέρθηκαν και οι 

εργαζόμενοι, ακόμη και χθες, κ. Γαλάνη,... τέτοια μεγάλη συζήτηση, δεν ήσασταν... ναι υπάρχει 

και είναι αυτός. Και χθες. Λοιπόν, μην... Έχει δίκιο η... και χθες ακόμη δεν ήσασταν 

κατηγορηματικός. Αν το θυμάστε, πάλι... Το ζήτησα επιμόνως και ήσασταν... δεν ήσασταν 

κατηγορηματικός, λέγατε ναι...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Μια, να πω; ...Δημοτικό Συμβούλιο, η αλήθεια είναι ότι 

στοχοποιείται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών για αυτό το ζήτημα και παίρνουν ευθύνη κάποιοι 

για αυτό, με τον κ. Δήμαρχο βρεθήκαμε κατά την περίοδο της αναστάτωσης που υπήρχε στην 
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Κοινωφελή Επιχείρηση και κάναμε συζήτηση με τους εργαζόμενους, υπό την πίεση των 

πραγμάτων ο κ. Δήμαρχος έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια στην Αθήνα για την εξεύρεση 

χρηματοδότησης, μπόρεσε και κατάφερε με έναν εξαιρετικό τρόπο να πάρει προκαταβολή από 

την ΚΑΠ, όμως του 2013 τελικά, το Υπουργείο χρηματοδότησε για το 2013, πράγμα το οποίο 

δεν μας βοήθησε λογιστικά στη συνέχεια για να δώσουμε χρήματα από αυτήν την προκαταβολή, 

εγώ ποτέ δεν κατηγόρησα κανέναν εργαζόμενο, μάλιστα από τους εργαζόμενους πάρα πολύ 

τυχαίνει από το παρελθόν να έχω, να διατηρώ φιλικές σχέσεις και όχι μόνο αλλά και 

επαγγελματικές, ο κωδικός αυτός υπήρχε στον προϋπολογισμό, όσοι ήταν καλοπροαίρετοι από 

τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης θα τον είχαν δει, θα τον είχαν διαβάσει, άμα ρωτήσετε 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών, δεν το έκαναν 

γιατί θέλουν αυτό που σας λέω, να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από οποιαδήποτε ενέργεια της 

Δημοτικής Αρχής. Είτε υπάρχει βασιμότητα είτε δεν υπάρχει...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μα δεν το είπατε, κ. Γαλάνη... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν σας διέκοψα, κύριε συνάδελφε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, κ. Μηλίδη... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτή η τακτική τους μέχρι τις εκλογές, κ. Πρόεδρε, θα είναι να προσπαθούν να 

αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από κάθε θέμα, αυτή είναι η αλήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. ΘΑ δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ, τον κ. Δήμου. 

Παρακαλώ, σύντομος και περιεκτικός στη δευτερολογία σας. 

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, τρία λεπτά μόνο... Πού θα πάνε τα χρήματα; Ανελαστικές 

δαπάνες, πετρέλαιο, για τα παιδιά, για το... για την Επιχείρηση, για τους υπαλλήλους, το ΙΚΑ, 

αυτά δεν είναι σπατάλη. Αυτά δεν είναι κακοδιαχείριση. Κάποιοι είναι εκτός τόπου και χρόνου 

όταν λένε χωρίς παραδείγματα. Να ακούσω παραδείγματα, παρακαλώ. Πού λοιπόν υπάρχει 

κακοδιαχείριση; Σε ποιό, σε ποιά απόφαση; Να το ακούσω. Γενικά; Είναι εκτός τόπου και 

χρόνου λοιπόν. Και πού χρησιμοποιώ εγώ τους εργαζόμενους; Έχω τόσο μεγάλη δύναμη να 

χρησιμοποιώ εξήντα εβδομήντα εργαζόμενους; Δηλαδή τι είναι, υποτιμούμε τη νοημοσύνη των 

εργαζομένων εδώ μέσα; Ότι υποκινούνται από κάποιους; Όλοι μαζί, την ίδια ώρα; Έναν να το 

καταλάβω. Άντε δύο. Όλοι μαζί; Μα τους υποτιμούμε. Χαρίζανε... χωριό μου και τον 

κοιτούσαμε στα δόντια. Υπάρχει μία εισήγηση. Υπάρχει μία εισήγηση από την Υπηρεσία και 

οφείλουμε να μην το παίξουμε δικηγόροι ούτε γιατροί ούτε ο,τιδήποτε άλλο. Να δεχτούμε την 

εισήγηση αυτή και να προχωρήσουμε. Ειδάλλως, οποιαδήποτε άλλη στάση, είναι ναι στο 

κλείσιμο της Επιχείρησης, ναι στην απόλυση. Αυτή είναι η στάση λοιπόν κάποιων συναδέλφων 

εδώ μέσα. Και τα διακόσια τι είναι, για να καλύψουμε τρύπες; Είναι για να καλύψουμε αυτά που 

σας είπα. Δεν μπορώ να ανεχτώ αυτό που λέτε. Ένα τριακόσια παραλάβαμε. Και αυτήν την 

στιγμή ρωτήστε πού είμαστε σε χρέη. Αν θεωρείτε ότι εμείς δημιουργήσαμε τρύπες και κενά. 

Ρωτήστε την Υπηρεσία. Περάστε μια βόλτα από τον τρίτο τον όροφο να πάρετε λεπτομέρειες. 

Από μακριά είναι εύκολο να κατηγορούμε πρόσωπα και καταστάσεις. Και να θυμίσω εδώ, κ. 

Πρόεδρε και τελειώνω με αυτό, κάποιοι, τώρα στην κατάληψη, κατηγόρησαν και εμένα ότι 

υποκινώ, το ένα το άλλο, μας χτυπήσατε την πλάτη μας, ήρθατε από εκεί, από ενδιαφέρον, 

πρώτη φορά στα χρονικά και σήμερα λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτή είναι πολιτική 

κατάντια. Αυτό είναι, αυτό είναι ο ευτελισμός της πολιτικής, αυτό είναι πολιτική του 1980 και 

πραγματικά δεν έχει θέση σήμερα. Άλλα πράγματα έχουνε θέση. Παρακαλώ όλους τους 

συναδέλφους, τους παρακαλώ, πραγματικά. Να ψηφίσουν θετικά, όχι στη Δημοτική Αρχή. Όχι 

στον Πρόεδρο. Να ψηφίσουν θετικά για το μέλλον της Επιχείρησης, για το μέλλον των 

εργαζομένων. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα δώσω το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος θα κλείσει και...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, υπάρχει μία άδικη επίθεση προς 

τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ. Είναι άδικη η επίθεση γιατί όταν ακούγονται φράσεις του τύπου 

δημιούργησε ελλείμματα. Ο Πρόεδρος δεν δημιούργησε έλλειμμα. Ο Πρόεδρος έκανε μια 

νοικοκυρεμένη διαχείριση. Ο Δήμος πρέπει να επιχορηγεί την Επιχείρηση. Ποιός Δήμος στην 
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Ελλάδα δεν επιχορηγεί Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ή παλαιότερα Δημοτικές Επιχειρήσεις; Απλώς 

ο Δήμος βρίσκεται σε αδυναμία λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων, να επιχορηγήσει την 

ΚΕΔΗΣ. Αυτό έπρεπε να το είχαμε κάνει από την αρχή. Αλλά βλέπετε τα γεγονότα πόσο 

γρήγορα τρέχουν. Όταν ήρθαν και μας είπανε κάντε τους προϋπολογισμούς σας βάσει των 

εισπραχθέντων, κόψαμε τα πάντα. Και τώρα θα κοπούν και άλλα. Θα δείτε τι πρόκειται να 

κοπεί, εδώ μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις κατά 65% και η ΣΑΤΑ το 2014 άλλα 50%. Είναι 

άδικη η επίθεση που γίνεται. Λοιπόν, δεν δημιούργησε κανένα έλλειμμα. Έπρεπε να 

επιχορηγήσει ο Δήμος. Δεν είχε λεφτά. Διαχείριση της πτώχευσης του κράτους κάνουνε οι 

Δήμοι. Όχι μόνο εμείς. Όλοι οι Δήμοι. Μιλήσαν κάποιοι για αρνητικούς ισολογισμούς. Δύο 

συνεχόμενες χρονιές. Έλεος. Είχε ποτέ καμία Κοινωφελής Επιχείρηση, Δημοτική Επιχείρηση, 

του Δήμου Σερρών η ΔΕΠΚΑ ας πούμε και οι άλλες επιχειρήσεις των πρώην Δήμων, είχαν 

θετικούς ισολογισμούς; 1.300.000€ χρέη παραλάβαμε. Με τις συγχωνεύσεις. Δηλαδή και θέλατε 

να έχουμε τον επόμενο χρόνο θετικό ισολογισμό; Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια 

πράγματα; Τόση ανευθυνότητα και λαϊκισμός; Σπατάλες. Δεν μας είπε κανένας συγκεκριμένες 

σπατάλες. Να φέρετε κατάλογο με συγκεκριμένες σπατάλες και να πείτε αυτό δεν έπρεπε να 

γίνει και έγινε και να μας πείτε ποιές εκδηλώσεις δεν ψηφίσατε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης. Ποιοί και ποιές εκδηλώσεις δεν ψηφίσατε. Όταν φέραμε εδώ τον 

προγραμματισμό των εκδηλώσεων για τα εκατό χρόνια και φέραμε έναν ενδεικτικό 

προϋπολογισμό των 300.000€, μας είπατε ότι είναι λίγα τα λεφτά αυτά. Βάλτε κι' άλλα. Λίγα 

είναι τα τριακόσια χιλιάρικα. Βάλτε κι' άλλα. Ψηφίσατε ποτέ όχι σε κάποια εκδήλωση ενός 

χωριού; Ή σε κάποια άλλη εκδήλωση ενός πολιτιστικού συλλόγου; Ποτέ. Ποτέ δεν ψηφίσατε. 

Θα πείτε συγκεκριμένα πράγματα. Ποιές σπατάλες έγιναν και πού έγιναν και τι δεν ψηφίσατε. 

Ποιά ήταν... και να πείτε αυτό δεν έπρεπε να ψηφιστεί διότι είναι σπατάλη. Φέρτε συγκεκριμένα 

πράγματα, όχι αοριστίες. Κωδικός, κωδικός, κωδικός. Το είπε ο Αντιδήμαρχος. Υπήρχε, υπάρχει 

και θα υπάρχει ο κωδικός. Διαλύουμε τα άλλα ταμεία, για να πληρωθεί η ΚΕΔΗΣ. Ποιά ταμεία 

διαλύουμε; Δεν το κατάλαβα. Ποιό ταμείο διαλύουμε; Πάλι, πυροτεχνήματα... πυροτεχνήματα. 

Χωρίς καμία τεκμηρίωση, ποτέ. Για αυτό και αυτοδιαψεύδονται αμέσως κάποιοι. Το 

πυροτέχνημα κρατάει λίγο. Μετά χάνεται. Νοικοκυρεμένη ήταν η διαχείριση στην ΚΕΔΗΣ. Με 

τους εργαζόμενους για πρώτη φορά να πληρώνονται στην ώρα τους και το ξέρουν πολύ καλά. 

Δέκα μήνες κάνανε για να πληρωθούν. Το ξέρουνε πολύ καλά. Τα προγράμματα επίσης πάνε 

καλά. Και όχι μόνο έγινε νοικοκύρεμα στα οικονομικά, αλλά νοικοκύρεμα και στο κτίριο. 

Κατέρρεε το κτίριο εκείνο. Φοβόσουν να μπεις μέσα. Το ξεχάσατε; Ανακαινίστηκε το κτίριο 

αυτό, μετά από τριάντα χρόνια. Είναι ψέματα αυτά; Αυτά δεν δείχνουν νοικοκυροσύνη; 

Ομόφωνα πρέπει να ψηφιστεί, θα είναι λάθος μεγάλο αν κάποιος δεν ψηφίσει να 

χρηματοδοτηθεί η ΚΕΔΗΣ και αυτό που λένε από ιδίους πόρους, ας μας πούνε πού θα βρούμε 

τους ιδίους πόρους. Υπάρχει, υπάρχουνε, υπάρχουν λογιστήρια, υπάρχουν τα πάντα, να μας 

πούνε ποιοί είναι αυτοί οι ίδιοι πόροι που...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν διακόπτουμε.... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν σας διακόπτει κανείς...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πάτε λίγο να δείτε και τις Υπηρεσίες, πάτε να δείτε και τις Υπηρεσίες, λοιπόν. 

Ελπίζουμε, εμείς πιστεύουμε και ελπίζουμε, ότι η απόφαση αυτή δεν θα έχει πρόβλημα, πολύ 

περισσότερο δεν θα έχει πρόβλημα αν είναι ομόφωνη. Τότε είναι που δεν θα έχει πρόβλημα σε 

καμιά περίπτωση. Έτσι; Σε καμιά περίπτωση. Και... Κύριε Μπόικε, ναι, αν είναι έγκλημα που 

δεν μπορούσαμε να δώσουμε χρήματα στον Ορφέα, δεν μπορούσαμε να τα δώσουμε και τους 

βάλαμε λέβητα, ε, λοιπόν καταδικάστε μας για αυτό το έγκλημα. Εγώ ευχαρίστως σας λέω να 

τιμωρηθώ. Και ίσως το ευχαριστηθείτε γιατί βλέπω υπάρχει μεγάλη όρεξη για αυτό το πράγμα. 

Λοιπόν. Αν αυτό είναι έγκλημα, επειδή, επειδή βοηθήσαμε το ιστορικό κτίριο του Ορφέα... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πόσα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το οποίο κατέρρεε... το οποίο κατέρρεε... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το οποίο κατέρρεε και το σώσαμε το ιστορικό κτίριο του Ορφέα, αν αυτό είναι 

έγκλημα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γλυκά θα δεχτώ την οποιαδήποτε τιμωρία. Έλεος, 

επιτέλους δηλαδή. Και ήταν ενημερωμένοι οι εκπρόσωποί σας για αυτό το θέμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι λόγια σοβαρά, αυτά που λέτε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ψηφίσαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τώρα σοβαρό θέμα είναι αυτό κει το λέτε;... Έλεος, έλεος...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Επί δύο ώρες, επί δύο ώρες... Επί δύο ώρες, δεν διέκοψα κανέναν... Δεν 

αντέχετε την κριτική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... Σας παρακαλώ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν αντέχετε την αλήθεια. Διότι πολιτεύεστε με το ψέμα και τη συκοφαντία.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μην κρύβεστε πίσω από τις Υπηρεσίες...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, σας αρέσει να σας διακόπτουν εσάς; Δεν νομίζω...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... Τελείωσε, κ. Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι... Την πρότασή μας, έχουμε συγκεκριμένη πρόταση και παρακαλώ να... 

Κυρία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εννοείται... Λοιπόν. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Την πρόταση της παράταξης που είναι καταγεγραμμένη, κυρία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μόλις φτάσουμε σε εσάς, κ. Μηλίδη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εκπροσωπώ την παράταξη, κ. Πρόεδρε και θέλω οι Σύμβουλοί μου να ξέρουνε τι 

ακριβώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάρα πολύ ωραία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Νομίζω την είπαμε, έτσι;... Την είπε, κ. Δινάκη, προηγουμένως... Είπε...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επανάληψη της πρότασης της παράταξης του κ. Μηλίδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Ανάγκη να χρηματοδοτηθεί η ΚΕΔΗΣ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι στη χρηματοδότηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι στη χρηματοδότηση, μπράβο... Σε ό,τι έχει σχέση τώρα με το 

Πρόγραμμα Δράσης. Χωρίς... ναι στις δομές. Όχι όμως στα υπόλοιπα γιατί υπάρχει η αίσθηση 

ότι λειτούργησαν με απλοχεριά και μία διάθεση σπατάλης.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Δεν κατάλαβα, μάλλον κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην μιλάτε μεταξύ σας, σας παρακαλώ πολύ... 

Δ.Σ. : Δεν έχει καμία σχέση με τις δομές...    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Η πρόταση ήταν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν το περιλαμβάνει. Έγκριση αποφάσεων του ΔΣ της ΚΕΔΗΣ άλφα αριθμός 

190, την ξαναδιαβάζω δηλαδή, 2013 με θέμα έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2013 της 

ΚΕΔΗΣ και βήτα αριθμός 191/2013 με θέμα έγκριση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ και τον... και την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, έτσι; Από το αποθεματικό μεταφέρουμε πίστωση ποσού 200.000€ και 

ενισχύουμε τον κωδικό της ΚΕΔΗΣ και τον επαναλαμβάνω, ΚΑ 006737008 με την ένδειξη 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών... Λοιπόν... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Επανάληψη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τελειώσαμε νομίζω και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, όπως είναι. Ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κύριος... 

Δ.Σ. : Σύμφωνα με την παράταξη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακριβώς... Όπως την καταθέσαμε την πρόταση. Η κα. Σαραντίδου. 
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ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να το πω καθαρά για να μην έχουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι στην έγκριση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης, όχι στο σύνολο, στην 

έγκριση της εισηγητικής έκθεσης, αλλά ναι στη χρηματοδότηση, οπωσδήποτε θέλουμε να γίνει 

χρηματοδότηση από το Δήμο προς την ΚΕΔΗΣ. Για το τρίτο σκέλος το οποίο δεν υπάρχει εδώ, 

όχι. 

Δ.Σ. : Άμα δεν υπάρχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : ...Αναμόρφωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περνάμε στην παράταξη του κ. Φωτιάδη. 

Δ.Σ. : ...Αποθεματικό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην διακόπτετε... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Αλλά όχι για το συγκεκριμένο κωδικό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όπως ακριβώς τοποθετήθηκε και ψήφισε η κα. Σαραντίδου. Έτσι. Λοιπόν. 

Παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι στην καθαρή χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου και αν δεν 

μπορεί να βρει ο κ. Αντιδήμαρχος χρήματα, ας βάλει χρήματα από τη ΔΑΕΚΑΣ, να τα βάλει 

στον προϋπολογισμό, αλλά από τον προϋπολογισμό να πάνε για την ΚΕΔΗΣ καθαρή 

χρηματοδότηση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό γίνεται, κύριε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στο μαθηματικό... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Ναι στην καθαρή χρηματοδότηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ψηφίζετε την εισήγηση; Ναι ή όχι;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Από τον προϋπολογισμό του Δήμου.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Από τον προϋπολογισμό του Δήμου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Που πάει στον προϋπολογισμό του Δήμου, τι διαφορετικό θέλετε; Ποιά η 

διαφορετικότητα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... Χθες τα χρήματα πήγαν στο αποθεματικό... Χθες τα χρήματα 

πήγαν στο αποθεματικό και σήμερα από τον προϋπολογισμό...  

Δ.Σ. : ...της απόφασης ακόμη... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αγαπητέ συνάδελφε... Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου... 

Δ.Σ. : Θέλετε να απαντήσετε ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Δημητράκη, ναι ή όχι στην εισήγηση;  

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ : Ναι στην καθαρή χρηματοδότηση από...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να καταγραφεί όπως ακριβώς το λέει. Επί της ουσίας είναι όχι. Κύριε Μπόικε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Στο Σχέδιο Δράσης όχι και στη χρηματοδότηση επειδή προέρχεται από τη 

ΔΑΕΚΑΣ, που άλλωστε και χθες εγώ ψήφισα και στα τρία σε σχέση με τη ΔΑΕΚΑΣ όχι, στη 

χρηματοδότηση όχι επειδή προέρχεται από τη ΔΑΕΚΑΣ. Αν ήταν από άλλο, θα το 

σκεφτόμουνα. Όχι όμως... για τη διαδικασία αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Σε όλα ναι. Ο κ. Δημητρίου ναι, ο Αντιδήμαρχος ναι, ναι, ναι, ναι, την 

πρόταση της παράταξής σας, Γραμματέα, ναι ο κ. Γρηγοριάδης, ναι και ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν και περνάμε... Θα δώσω το λόγο στον κ. Βαλτσάνη, ο οποίος... 

κύριε Πρόεδρε της ΔΕΥΑΣ; Μισό λεπτάκι... Κάντε την ερώτησή σας, κάντε την ερώτησή σας 

προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ να απαντήσει και να συνεχίσουμε... Λοιπόν... Πριν δώσω το 

λόγο σε εσάς, κ. Βαλτσάνη, η κα. Παπαδοπούλου η συνάδελφός μας... κυρία Σαραντίδου... λίγο 

την προσοχή σας... παρακαλώ τους δημοσιογράφους να περάσουν πίσω, με όλη την καλοσύνη, 

έτσι; Να σέβονται κάποια πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι παρατήρηση, απλώς 

είναι επισήμανση. Λοιπόν και να μην συζητάτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν. Να 

καλωσορίσω, δεν πρόλαβα από την αρχή που ξεκινήσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, να 

καλωσορίσω τη συνάδελφό μας την κα. Παπαδοπούλου Φωτεινή, να της ευχηθούμε όλοι μαζί 
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για το γιο που απέκτησε, είχε μία κόρη, ζευγάρωσε τα παιδιά, ευχόμαστε ολόψυχα όλο το Σώμα 

να είναι γερό και καλό παιδί και καλοφωτισμένο και εσείς οι γονείς να είστε γεροί και να το 

μεγαλώσετε με τα καλύτερα. Να σας ζήσει... Λοιπόν. Δίνω το λόγο στον κ. Βαλτσάνη, μία 

ερώτηση θέλει να υποβάλει προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, τον κ. Αραμπατζή.  

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ : Και στον Γαλάνη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και στον Γαλάνη. 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ : Δίπλα-δίπλα κάθονται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να περάσει ο κ. Γαλάνης μέσα... Κύριε Γαλάνη; Σας παρακαλώ... γιατί η 

ερώτηση αφορά και εσάς. Παρακαλώ... 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αυτό 

που θα αναφέρω, αφορά τους κατοίκους του... και όχι μόνο. Πιστεύω ότι και στα υπόλοιπα 

χωριά συμβαίνει αυτό. Θα αναφερθώ όσο αφορά για το Δήμο που χρεώνει τα... στους 

κατοίκους... το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΣ που χρεώνει την αποχέτευση στους κατοίκους. Θα ήθελα 

να πω ότι ενώ κακώς χρεώνονται αποχέτευση... Για τους κατοίκους των Καλών Δέντρων και 

των υπόλοιπων χωριών. Από ό,τι έχω εδώ τις αποδείξεις, από το 2004 μέχρι και το 2010, 

επανειλημμένα... είχα απευθυνθεί στον κ. Γαλάνη και στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ. Και έλεγα 

γιατί να χρεώνεται η αποχέτευση και... πράγματα. Από ό,τι έχω εδώ τις αποδείξεις από το 2004 

μέχρι και το 2010, από τον πρώην Δήμο Λευκώνα, καμιά φορά δεν είχε χρέωση και... και 

αποχέτευσης. Καμία φορά. Συγκεκριμένα σε αυτά τα κίτρινα, σε αυτές τις κίτρινες αποδείξεις, 

αναγράφεται εδώ αποχέτευση. Δεκαοκτώ και σαράντα. Προφανώς, κάποιοι κάτοικοι των Καλών 

Δέντρων έκαναν κάποια παράπονα, γιατί να υπάρχει μέσα η χρέωση της αποχέτευσης. ...Έπεσε 

στην αντίληψή μου της Δημοτικής Αρχής του κ. Γεωργιάδη και την αποχέτευση αφού δεν 

υπάρχει αποχέτευση στα Καλά Δέντρα, γιατί να πληρώνεται αποχέτευση. Έπεσε στην αντίληψη 

της Δημοτικής Αρχής του κ. Γεωργιάδη και την αποχέτευση το 2010 την έκανε τέλος χρήσης 

υπονόμου. Και γράφει αναλυτικά το τιμολόγιο. Καθαρισμός τσιμενταύλακα, μηδέν. Τέλος 

αποχέτευσης, μηδέν. Το περάσανε ως τέλος χρήσης υπονόμου. Και ερχόμαστε στο Δήμο 

Σερρών και έχουμε δύο χρεώσεις. Και έχουμε μία για την αποχέτευση και μία για τα 

τσιμενταύλακα. Επανειλημμένα σας έχω ενημερώσει και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ και τον 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών και δεν έχω δει να γίνεται τίποτα. Θέλω μία απάντηση αυτό, εάν, 

γιατί θεωρώ ότι οι κάτοικοι διπλοχρεώνουν. Αν πρέπει να συνεννοηθείτε ο Αντιδήμαρχος με τον 

Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ για να βρεθεί μία λύση. Και αυτό τονίζω ότι δεν συμβαίνει μόνο στους 

κατοίκους των Καλών Δέντρων, συμβαίνει και στα υπόλοιπα χωριά. Αυτό θέλω να σας 

ενημερώσω και θέλω μια απάντηση.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, κλείστε λίγο το μικρόφωνο... Οι 

απαντήσεις θα δοθούν στο επόμενο Συμβούλιο, από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τον 

Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο, εντάξει; Συνεχίζουμε...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 603/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: Οριστική μελέτη - τεύχη δημοπράτησης του 

έργου: «Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών». 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίζουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριοι συνάδελφοι, με το έκτο θέμα. 

Έγκριση εκπόνησης της μελέτης οριστική μελέτη τεύχη δημοπρασίας του έργου αποκατάσταση 

ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος, κ. Μυστακίδης. Κύριε Μυστακίδη, 

έχετε το λόγο. 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, με την 

απόφασή μας εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 353/2013, επήλθε παύση της 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ Σερρών του Δήμου Σερρών, ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο προς το... 

Βάσει του Νόμου, εφόσον έπαψε να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ, πρέπει να γίνει αποκατάσταση του 

ΧΥΤΑ. Τι σημαίνει αυτό; Η αποκατάσταση αποτελεί μια, ένα έργο, το οποίο κοστίζει περίπου 

600.000€, ο Δήμος φυσικά θα προσπαθήσει να το εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα. Ποιό 

πρόγραμμα; ΜΕ την υπ' αριθμόν 122 πρόσκλησή της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της 

Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-

Θράκης στο Μέτρο Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων, μας απηύθυνε 

πρόσκληση σε εμάς, στο Δήμο Σερρών και σε όλους τους άλλους Δήμους που έχουν ΧΥΤΑ και 

τους... να υποβάλουμε μελέτες για να ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα για να γίνει αυτό το 

έργο της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ. Επομένως εμείς τώρα είμαστε στη φάση όπου πρέπει να 

εκπονήσουμε αυτές τις μελέτες. Φυσικά, απευθυνθήκαμε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Σερρών για την εκπόνηση αυτών των μελετών, οι οποίες μελέτες υπάγονται στην κατηγορία 13Α 

δηλαδή... μελέτες και στην κατηγορία 27Α Περιβαλλοντικές Μελέτες με πτυχίο μελετητικό 

τάξεως Α'. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, διά του Διευθυντού της μας απάντησε ότι αδυνατεί 

να τις εκπονήσει, διότι δεν υπάρχει η εξειδίκευση από το προσωπικό του Δήμου, εκτός από το 

φόρτο, με λίγα λόγια τα λέω, που έχουν όλοι οι τεχνικοί και οι μηχανικοί γενικότερα του Δήμου. 

Για αυτό και προτείνουμε την ανάθεση αυτής της μελέτης, η οποία είναι προϋπόθεση για να 

ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα με το οποίο θα αποκατασταθεί ο ΧΥΤΑ και το ποσό είναι 

κάτω από το 30% του επιτρεπτού ορίου του μελετητικού πτυχίου της κατηγορίας Α' τάξης και 

επομένως μπορεί να ανατεθεί απευθείας η μελέτη σε έναν ειδικευμένο μελετητή στα θέματα του 

ΧΥΤΑ και ειδικότερα στην αποκατάσταση. Μετά από όλα αυτά, προτείνουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να ψηφίσει και να αποφασίσει και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 

του έτους 2013, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παραπάνω μελέτης, 

την έγκριση και εκτέλεση της μελέτης με τίτλο οριστική μελέτη τεύχη δημοπράτησης του έργου 

αποκατάσταση ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών προτεινόμενης αμοιβής ύψους 33.396,06€, 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Σύμφωνα με το Νόμο 3316/2005 και τη λοιπή 

ισχύουσα Νομοθεσία. Την ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης 33.396,06€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω μελέτης με 

απευθείας ανάθεση. Ευχαριστώ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μυστακίδη. Περνάμε στον, αν υπάρχουν ερωτήσεις από 

τους συναδέλφους. Να καταγράψουμε τα άτομα. Κανένας δεν έχει ερώτηση. Τοποθετήσεις; 

Κανένας. Ευχαριστούμε πολύ, το θέμα περνάει ως έχει. Ομόφωνα, ευχαριστούμε... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 600/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή δημοτικών 

τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014 και εφεξής.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μπαίνουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο τέταρτο θέμα όπως ακριβώς... 

ναι... Μηλίδη... ωραία, το τέταρτο θέμα αφορά τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 

αναπροσαρμογή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014 και εφεξής. 

Εισηγητής, αγορητής του θέματος ο κ. Μηλίδης Θεόδωρος. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε... Ναι... ναι... Η παράταξή μας φέρνει μία πρόταση για την 

αναπροσαρμογή των τελών, των δημοτικών τελών και γενικότερα... για... στις ειδικές ομάδες... 

κοινωνικές. Η οικονομική κατάσταση που ζούμε, πραγματικά είναι... Υπάρχει τέτοια οικονομική 

κρίση που νομίζω δεν υπήρξε τα τελευταία σαράντα-πενήντα χρόνια. Τα νοικοκυριά και οι 



29 

 

μικρομεσαίοι και οι νέοι επαγγελματίες δεινοπαθούν κυριολεκτικά. Για το λόγο αυτό, φέρνω 

αυτήν την, αναλογιζόμενοι την ευθύνη της πρότασής μας, φέρνουμε την πρόταση αυτή στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιοί θα πρέπει να είναι οι στόχοι μιας νέας κοινωνικής πολιτικής για τα 

τέλη; Πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταποδοτικότητας, η ελάφρυνση των νοικοκυριών και 

των μικρών επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των 

δημοτικών υπηρεσιών. Θα πρέπει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Για τα δημοτικά τέλη, τα... δημοτικά τέλη, θα πρέπει να υπηρετεί τρεις στόχους. 

Οι στόχοι λοιπόν αυτοί είναι ο πρώτος. Η ενίσχυση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των 

ανταποδοτικών τελών, δηλαδή τα χρήματα που θα πληρώνουν οι δημότες να πηγαίνουν, να 

επιστρέφονται με μορφή... δημοτικών υπηρεσιών. Υπηρεσιών... Ο Δεύτερος στόχος είναι η 

ελάφρυνση των νοικοκυριών που πραγματικά δοκιμάζονται σκληρά. Παράλληλα όμως, θα 

πρέπει να υπάρξει και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δίνοντας κίνητρα, έστω και μικρά 

κίνητρα στις μικρές επιχειρήσεις και στους νέους επαγγελματίες ώστε και να συνεχίσουν τη 

δραστηριότητά τους στο Δήμο μας αλλά και να υπάρξει μία έλξη στο να δραστηριοποιηθούν στο 

Δήμο μας. Όχι βέβαια ότι αυτό θα είναι το καθοριστικό, αλλά θα δείξουμε το ανθρώπινο 

πρόσωπο ως Δήμος, προς τις μικρές επιχειρήσεις και προς τους... Ο τρίτος στόχος είναι να 

αποτραπεί η οικονομική κατάρρευση του Δήμου και των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει. Θα 

πρέπει αυτό πάση θυσία να διασφαλιστεί, με τη μετατόπιση του κέντρου βάρους των φόρων 

προς αυτούς που έχουν και κατέχουν. Προς τους μεγάλους οργανισμούς, προς τις μεγάλες 

ιδιοκτησίες. Αυτοί λοιπόν θα μπορούν να επωμιστούν το βάρος, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα 

στο Δήμο μας, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει μια τέτοια, πιστεύω, γενναία απόφαση. Θα 

ήθελα να αναφερθώ σε ποιές κατηγορίες... λοιπόν. Γενική μείωση 10% για το έτος 2014 και 

εφεξής των ανταποδοτικών τελών γενικής και οικιακής χρήσης που αφορούν την καθαριότητα 

και... 10%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως 

μακροχρόνια άνεργοι, βέβαια με αποδεικτικά στοιχεία. Άποροι οι οποίοι κατέχουν βιβλιάρια 

υγείας Προνοίας και Απορίας. Άτομα με αναπηρία και ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000€. Και όταν 

λέω αναπηρία, εννοώ κινητική αναπηρία, εννοώ Αλτσχάιμερ, εννοώ μεσογειακή αναιμία, εννοώ 

σοβαρές παθήσεις που έχουνε πάνω από 67%... Άτομα τα οποία έχουν ψυχασθένεια και έχουν 

αναπηρία πάνω από... τοις εκατό. Άτομα που έχουν κάνει μεταμόσχευση και είναι σε 

ανοσοκαταστολή και... θεραπεία για την αναπηρία πάνω από 67%. Πολύτεκνες οικογένειες. Θα 

πρέπει πάντοτε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, να δείχνει την ευαισθησία 

του προς τις πολύτεκνες οικογένειες. Και μάλιστα σε οικογένειες που να έχουν εισόδημα μέχρι 

45.000€... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Μηλίδη, την εισήγησή σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δυο λεπτά... Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα μέχρι 35.000€, 

μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 15.000€. Το θέμα των εισοδηματικών κριτηρίων 

είναι θέμα διαλόγου, μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ μέσα... είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε 

συζήτηση. Μείωση κατά 50% για την πρώτη τριετία σε αυτούς που εγκαθίστανται ή κάνουν, 

λειτουργούν εδώ νέοι επαγγελματίες και μείωση κατά 50% για τις μικρές επιχειρήσεις. Θα 

ήθελα να πω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πρόταση δεν τη φέρνουμε έτσι χωρίς να την 

έχουμε σκεφτεί, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ανάλογες αποφάσεις και σε πολλά, σε πολλούς 

Δήμους. Έχω εδώ την απόφαση του Δήμου Θάσου. Έχω την απόφαση του Δήμου Παπάγου, που 

είναι, που κατοικείται από σχετικά εύπορους ανθρώπους. Έχω την απόφαση του Δήμου... την 

απόφαση του Δήμου Ναυπλιέων, πάρα πολλές αποφάσεις, να μην τις απαριθμήσω, είναι εδώ στη 

διάθεση του καθενός. Που έχουν προβεί ακόμα σε πιο γενναίες. Τώρα θα μου πείτε πολύ εύλογα 

και πού θα βρούμε, κ. Μηλίδη τα χρήματα; Είναι εύλογο το ερώτημα. Λέω λοιπόν, ότι αυτό που 

έγινε στο Δήμο Θάσου. Θα πρέπει να αυξηθούν τα τέλη ή να εισπραχθούν τέλη που δεν 

εισπράττονται. Παραδείγματος χάρη, από τον ΟΤΕ. Εδώ... η χρήση του εδάφους και του 

υπεδάφους, τα... κέντρα. Ο Δήμος Θάσου το πέτυχε. Η ΔΕΗ, υπάρχει Νόμος. Υπάρχει Νόμος, ο 
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1080/1980, άρθρο 3. Υπάρχει, κ. Πρόεδρε και γνωμοδότηση του κ. Ζυγούρη, του Νομικού 

Συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Υπάρχει Νόμος. Επίσης, η ΔΕΗ. Τους στύλους που 

χρησιμοποιεί, μπορούν να... και να... είναι, τόσα χρήματα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις και όταν λέω 

μεγάλες επιχειρήσεις δεν λέω αυτά τα υπέρ, σούπερ μάρκετ, μιλάω για LIDL, μιλάμε για 

JUMBO, δεν πρέπει να αναφερθώ σε ονομαστικά στον καθένα, αλλά για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις... επισημαίνω, δεν μιλάω για τους μικρομεσαίους. Αυτούς μπορούμε να τα 

διπλασιάσουμε... Τελείωσα. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει λοιπόν δεδικασμένο, η απόφαση αυτή της 

Θάσου που έχει επιβάλει αυτά τα τέλη στους εν λόγω οργανισμούς και επιχειρήσεις, σας λέω ότι 

δικαιώθηκε από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια θεωρώντας ότι είναι νόμιμα. Νομίζω είναι μια 

ευκαιρία να ψηφίσουμε όλοι ένα, δηλαδή προτείνουμε και τον τόπο χρηματοδότησης, πού θα 

βρεθούν τα λεφτά, να το ψηφίσουμε όλοι, να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπό μας, ιδιαίτερα 

στις ευπαθείς ομάδες. Το έχουν κάνει τόσοι πολλοί Δήμοι, Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος ο δικός 

μας να είναι πίσω. Παρακαλώ να ψηφίσετε την πρότασή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Κύκλος ερωτήσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κύριος...  

Δ.Σ. : Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε. Δεν θα γίνει μία εισήγηση από πλευράς Διοίκησης, από 

πλευράς πλειοψηφίας;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν το φέρνουμε εμείς το θέμα. 

Δ.Σ. : Δεν το φέρνετε αλλά όμως έβαλε θέμα ο κύριος συνάδελφος...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα...  

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Στις τοποθετήσεις, σαφώς και θα υπάρχουν τοποθετήσεις...  

Δ.Σ. : Όχι μετά από όλους, μήπως εσείς θέλετε να μας πείτε κάποιες... ενδεχομένως, για να 

μην... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας ξεκινήσουμε κύκλο ερωτήσεων και μετά ας πάμε στις τοποθετήσεις. Θα 

ξεκινήσει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, συγγνώμη, η συμπολίτευση, εσείς, ο κ. Μπόικος... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και αν θέλουμε να κάνουμε μία ερώτηση μετά στη Δημοτική Αρχή σύμφωνα 

με την τοποθέτησή της;  

Δ.Σ. : Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει... 

Δ.Σ. : Μα, θα κάνουμε τοποθέτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα κάνουμε τοποθέτηση, θα γίνουν τοποθετήσεις, σας είπα... ερωτήσεις, 

ερωτήσεις έχει το δικαίωμα να κάνει ως... μόνο ο εισηγητής του θέματος... έτσι είναι το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν λειτουργούμε με άλλο τρόπο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κύκλος ερωτήσεων λοιπόν. Ο κ. Χράπας, η κα. Σαραντίδου, ο κ. 

Φωτιάδης, ο κ. Γαλάνης, ο κ. Νιζάμης...  

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν έχουμε απαρτία αυτήν την στιγμή στο Συμβούλιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει σημασία. Δεν παίζει κανένα ρόλο η απαρτία υπήρξε κατά την έναρξη 

της συνεδρίασης. Αυτό προβλέπει ο Κανονισμός... μπορεί να υπάρχουν και πέντε άτομα αυτήν 

την στιγμή και οι αποφάσεις να είναι σύννομες. Εντάξει; Λοιπόν. Προχωράμε. Ερώτηση από τον 

Αντιδήμαρχο, τον κ. Χράπα. Ξεκινάω μαζί σας. 

ΧΡΑΠΑΣ : Θέλω να ρωτήσω τον κ. Μηλίδη, αν κάνατε καμιά μελέτη για το έλλειμμα που θα 

δημιουργηθεί, πώς θα καλυφθεί, αν γνωρίζετε ποσά, αν ισοσκελίζονται οι μειώσεις με τις 

αυξήσεις, οι μειώσεις του 10% και του 50% στις... ευπαθείς ομάδες και η αύξηση του 50% που 

αναφέρεστε στις μεγάλες επιχειρήσεις για το τέλος και λοιπά. Αν το έχετε ισοσκελίσει, αν 

γνωρίζετε ποσά και αν έχετε κάποια μελέτη. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να απαντήσετε στον καθένα ξεχωριστά; Ωραία. Παρακαλώ.    

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Χράπα, αυτό θα το κάνουν οι Υπηρεσίες. Εμείς κατεβάζουμε την πρόταση, 

έχουμε δει πάρα πολλούς Δήμους πώς το έχουν χειριστεί... μια πολιτική θέση, μια πολιτική θέση 

συγκεκριμένη και λέμε από πού θα παρθούν αυτά τα χρήματα... εισοδήματα. Από εκεί και πέρα 

υπάρχουν και οι Οικονομικές Υπηρεσίες οι οποίες στις οποίες είμαστε πρόθυμοι να φέρουμε τα 
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στοιχεία, δεν έχω κάνει και ακριβώς και ισολογισμό και προϋπολογισμό και κόστος για αυτό 

που λέτε, αυτό νομίζω είναι θέμα υπηρεσιακό. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν Δήμοι που έχουν 

κάνει πολύ πιο γενναίες. Εδώ έχω την απόφαση του Δήμου Θερμαϊκού, 35% λέει. 35% γενικά. 

Εμείς δεν κάνουμε τόσο παρακινδυνευμένες προτάσεις. Όμως να σας πω, λέει ο Δήμος Θάσου 

που είναι πρωτοποριακός και αποτελεί πυλώνα για όλους τους Δήμους,... λέει λοιπόν, 2.000 για 

κάθε ATM τράπεζας. 200€ το τετραγωνικό για κάθε θάλαμο του ΟΤΕ. Για κάθε στύλο, κάθε 

στύλος της ΔΕΗ, 20€. Αυτήν την στιγμή, αν πάρουμε την πολιτική απόφαση, θα πούμε τη ΔΕΗ 

πόσους στύλους έχει εδώ. Δηλαδή, αυτοί οι οργανισμοί πλέον είναι ανώνυμες εταιρίες, δεν είναι 

όπως ήτανε, είχανε, υπήρχε ένα βασιλικό διάταγμα του 1958 που έλεγε δεν πληρώνουν. Έχει 

ανατραπεί, σας είπα με τον 1080/1980. Τώρα για τη μελέτη, αυτήν την στιγμή δεν την έχω, αλλά 

όταν έχουν κάνει τόσο μεγάλοι Δήμοι, του Αμαρουσίου, του Παπάγου, των Ναυπλιέων, της 

Θέρμης, του Θερμαϊκού...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, λόγο πιο σύντομος στις απαντήσεις σας... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Απάντησα... 

Δ.Σ. : ...Ο Θερμαϊκός που δεν ξέρει τι έχει από έσοδα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... κύριε Γρηγοριάδη... 

Δ.Σ. : Ο Δήμος Θερμαϊκού έχει έσοδα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ. Ο κ. Φωτιάδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η ερώτηση είναι προς τη Δημοτική Αρχή. ...Αντιδήμαρχο. Κύριε Αντιδήμαρχε, η 

ανταποδοτικότητα η οποία είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε, γιατί αυτά τα τέλη 

ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, στα... και για το 2011...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάνει μία ερώτηση προς εσάς. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δηλαδή τα χρήματα που εισπράξαμε μέσω ΔΕΗ... Βεβαίως... να μας 

απαντήσετε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Εγώ θα τοποθετηθώ... εγώ είμαι έτοιμος για να σας πω για το 2013 τι συμβαίνει. 

Και να σας πω και τι συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί... θεώρησα ότι η εισήγηση θα 

είναι από τον κ. Μηλίδη τεκμηριωμένη και ήμουνα έτοιμος για να δώσω απαντήσεις για το 

θέμα. Δεν ξέρω, τώρα τις θέλετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε απαντήστε τώρα, για να... όλες τις ερωτήσεις-απαντήσεις. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Αγαπητοί συνάδελφοι, η ανταποδοτικότητα είναι ξεκάθαρη... τέλη 

καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού τι σχέση έχουν τα τέλη κοινοχρήστων χώρων ή τα ATM των 

τραπεζών με τα ανταποδοτικά της καθαριότητας και του φωτισμού; Παντελώς καμία σχέση δεν 

έχουν. Τα λεφτά που παίρνεις από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, αυτά πηγαίνουν στις 

δαπάνες... Άρα επομένως νομίζω η συζήτηση είναι σε εξαιρετικά λάθος βάση και μάλιστα 

ξέρετε πολύ καλά ότι ομόφωνα εδώ, ομόφωνα εδώ έχουμε πάρει απόφαση και έχουμε ζητήσει 

Κανονιστικές Αποφάσεις και τα ρυθμίσαμε αυτά τα θέματα. Με πολύ υπεύθυνο τρόπο και 

Κανονιστικές Αποφάσεις που τις χειρίζεται ο κ. Γρηγοριάδης για τη ΔΕΗ και για τους... για όλα 

τα καλώδια που έχει υπόγεια... για ο,τιδήποτε άλλο, για τα ATM, για όλα αυτά που 

καταλαμβάνουν τον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου. Αλλά δεν μπορείς να πληρώσεις... τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και να κάνεις το ισοδύναμο από τέλη κοινόχρηστων 

χώρων. Καμία απολύτως σχέση. Εμείς πάντοτε, πάντοτε, σαν παράταξη μιλάω, θέλαμε να 

νοικοκυρευτεί ο συγκεκριμένος τομέας. Ο κ. Δήμαρχος, ο σημερινός... Δήμαρχος, πάντοτε ως 

αρχηγός της παράταξης... Σερρών έλεγε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές να 

νοικοκυρέψετε τα οικονομικά ευρύτερα του Δήμου αλλά πόσο περισσότερο σε αυτόν τον τομέα. 

Γιατί; Γιατί αν δείτε, κ. Πρόεδρε, τις αποφάσεις των προηγούμενων ετών... την ερώτηση του 

συναδέλφου για να την απαντήσω, η ανταποδοτικότητα ήταν ελλειμματική στο συγκεκριμένο 

τομέα 58,90%, έχουμε μία απόφαση του 2009, 58,90% έλλειμμα. Το 2008, 43%. Το 2004, 2005, 

πιο πίσω και εκεί υπήρχε έλλειμμα. Αν θυμάμαι καλά, αν το διάβασα καλά γιατί δεν το βρίσκω 

εύκολο, 25% πρέπει να ήταν. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι υπήρχε τεράστιο έλλειμμα πάντα 

στην ανταποδοτικότητα. Φέτος, μάλιστα να επισημάνω, ότι στο Δήμο Σερρών υπήρξε μία 
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γενναία απόφαση το 2006 για μείωση στα τιμολόγια. Γενναιότατη απόφαση. Ο Δήμος Σερρών 

δεν έχει κάνει αυξήσεις. Σχεδόν ποτέ στα τέλη καθαριότητας τα τελευταία δέκα χρόνια. Σχεδόν 

ποτέ, κάτι απειροελάχιστες του 1% ή του 2% και κάτω από τον πληθωρισμό. Υπήρξε μία 

μείωση με απόφαση την 702/2006, 50%, 50% για κατηγορίες όλες αυτές που αναφερόμαστε. 

Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι, εδώ είναι, άποροι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πότε, κύριε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το 2006. 

Δ.Σ. : 2006. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ορίστε. Εδώ είναι. 2006. Ποτέ δεν είδαμε μετά το 2006, κ. Πρόεδρε, αυξήσεις 

τέτοιες που να δημιουργήσουν μία αίσθηση ότι καλύπτεται η ανταποδοτικότητα είναι ότι αυτή η 

απόφαση, αυτή η απόφαση εφαρμόζεται. 50%... Στο Δήμο Σερρών... Σας λέω, πολύτεκνες 

οικογένειες, άτομα με αναπηρίες... Εδώ την έχω, το 2006. Τεράστια μείωση, 50%. Και έρχομαι 

να σας πω και για φέτος... Έρχομαι να σας πω και για φέτος, για το 2013, ότι μετά από... 

προσπάθειες που κάναμε με τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, καταφέραμε 

σιγά-σιγά και φαίνεται όπως... μου το απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο κ. Κατιρτζόγλου 

από το λογιστήριο, καταφέρνουμε σιγά-σιγά να είμαστε οριακά στον ισοσκελισμό της 

ανταποδοτικότητας. Δηλαδή στο πρώτο εξάμηνο του 2013, για πρώτη φορά στα χρονικά ο 

Δήμος Σερρών με αυτές τις συνθήκες που ζούμε, με όλες τις μειώσεις που έκανε ο κ. 

Αντιδήμαρχος στις μελέτες για τα ανταλλακτικά και σε όποιες άλλες δαπάνες είχε να κάνει, τις 

μείωσε πάρα πολύ, φτάσαμε σε ένα σημείο σιγά-σιγά να έχουμε έναν ισοσκελισμό της 

ανταποδοτικότητας. Ο κ. Δήμαρχος έχει το έγγραφο, αυτό το e-mail που μου έστειλε το 

λογιστήριο, είμαστε οριακά. Εγώ σας λέω ειλικρινά τη γνώμη μου, ότι αφού το φτάσαμε εδώ 

που το φτάσαμε, δεν μπορώ να διανοηθώ μετά από αυτή τη μείωση του 2006 50%... κατηγορίες, 

να πάμε και σε μία καινούργια μείωση. Δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη, μετά από αυτές τις 

πληροφορίες που μου έδωσε το λογιστήριο και πιστεύω ότι παρόμοιες έχει και ο κ. 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο στο συγκεκριμένο τομέα τη 

δεδομένη στιγμή. Αυτό, αυτή είναι η απάντησή μου, σας ευχαριστώ πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά θέλω να πω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μετά την ερώτηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κ. Χράπας προς 

τον κ. Μηλίδη, αν υπάρχει κάποια μελέτη που να αποδεικνύει με νούμερα ότι αυτή η πρόταση 

μπορεί να σταθεί, ο κ. Μηλίδης και πολύ σωστά απάντησε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνουν οι 

Υπηρεσίες. Άρα, η απόφαση που θα πρέπει να πάρουμε εδώ, αυτή η πρόταση του κ. Μηλίδη να 

πάει στις Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες να μας πουν αν είναι εφικτή ή όχι, αν είναι εφαρμόσιμη ή 

όχι. Αν είναι εφαρμόσιμη, γιατί όχι; Κανένα πρόβλημα. Άρα την πρόταση αυτήν του κ. Μηλίδη, 

την πάμε στις Υπηρεσίες, αν είναι εφαρμόσιμη, ευχαρίστως να την εφαρμόσουμε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... μπορώ να πω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχουμε τελειώσει...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να... κάτι... Επειδή είπε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, βεβαίως...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θέλω να πω το εξής, ότι εδώ παίρνουμε πολιτική απόφαση. Η απόφασή μας είναι 

πολιτική, πολιτικό όργανο είμαστε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως θα... την Οικονομική Υπηρεσία 

και θα κάνει τις οικονομικές μελέτες... Αλλά εδώ ζητάω να πάρουμε πολιτική απόφαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να καταλάβω... μισό λεπτό... μισό λεπτό... μισό λεπτάκι... Για να το 

καταλάβουμε όλοι αυτό, κ. Μηλίδη. Δηλαδή πολιτική απόφαση λέτε για συζήτηση και λήψη 

απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή δημοτικών τελών και ηλεκτροφωτισμού έτους 2014 

και εφεξής, χωρίς μελέτη; Δηλαδή πού θα βασιστεί αυτό το Σώμα και θα πει ότι θα μειώσουμε, 

εδώ παίρνουμε μια απόφαση, έτσι; Ομόφωνη, ότι μειώνουμε τα τέλη, χωρίς μελέτη;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Με βάση τα ισοδύναμα που προβλέπει ο Νόμος, Πρόεδρε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ποιά ισοδύναμα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιά ισοδύναμα;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είπα τα ισοδύναμα... 1980... ισοδύναμα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Ισοδύναμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να διευκρινίσει αυτό το πράγμα... χωρίς μια μελέτη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Αυτό το είπε προηγουμένως ο κ. Γαλάνης και ο κ. Δήμαρχος για 

τις Υπηρεσίες. Είχατε την εισήγησή μου εδώ και πόσες μέρες. Γιατί λοιπόν δεν φέρατε μια 

εισήγηση και να πείτε ότι δεν βγαίνει, γιατί το δεν εύκολα το λέμε, να το... αλλά να δούμε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εσείς κάνατε εισήγηση, εμείς... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... Κύριε Σταυρόπουλε... Κύριε Σταυρόπουλε... Κύριε 

συνάδελφοι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ πίστευα ότι θα έρθετε και θα μιλάτε τεκμηριωμένα με μία μελέτη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ποιό... κύριε Δήμαρχε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Πολύ σωστά είπατε το δίνουμε στις Υπηρεσίες και θα μας πούνε αν είναι 

εφικτή αυτή η πρόταση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ ζητάω πολιτική απόφαση... ναι ή όχι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δηλαδή να πάρουμε απόφαση να μειώσουμε τα τέλη καθαριότητας, έτσι; Και 

μετά να πάμε να γίνει μελέτη και αν μας πει η Υπηρεσία ότι δεν γίνεται; Μα είναι λογικά 

πράγματα αυτά;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Προτείνω, εδώ ξέρετε τι λέει; Αυτό εδώ πέρα; Δήμος Θάσου, μείωση δημοτικών 

τελών. Γενναία, κορυφαία απόφαση του Δήμου Θάσου, που δίνει το παράδειγμα για τους 

πολίτες. Και βάζει φόρους σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες. Λοιπόν; Πού τα βρήκανε τα χρήματα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να απαντήσω... να απαντήσω...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και Αποκεντρωμένη...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να απαντήσω... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, επί της διαδικασίας...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μα δεν... δεν με αφήνετε... Μα πετάγεστε από δέκα πλευρές, τι θέλετε να 

κάνω εγώ; 

Δ.Σ. : ...Το θέμα αυτό με την ίδια σκληρότητα όπως όλα τα άλλα, παρακαλώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν κατάλαβα... 

Δ.Σ. : Και από εκεί πετάγονται και από εδώ πετάγονται...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα αφού πετάγεστε και είστε συνυπεύθυνοι για αυτό το πράγμα... 

Δ.Σ. : ...Εσείς είστε...  

ΧΡΑΠΑΣ : ...Κύριε Φωτιάδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Χράπα... Παρακαλώ λοιπόν για πολλοστή φορά, για πολλοστή φορά το 

Σώμα, να σέβεται το Προεδρείο. Αλλά για να σέβεται κανείς το Προεδρείο πρέπει να σέβεται 

τον εαυτό του. Δεν θα πετάγεστε, συνάδελφοι. Διακόσια Συμβούλια έχουμε κάνει. Γιατί λοιπόν 

φτάνετε στο σημείο τον Πρόεδρο να υψώνει τη φωνή του; Ναι; Τι ναι, κ. Φωτιάδη; Τι ναι; Σας 

παρακαλώ πολύ λοιπόν. Ο Πρόεδρος φταίει για το κατάντημα; Άντε λοιπόν, μην λέμε πάλι τα 

ίδια. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε κλίμα πολιτισμένο. Και έχει ο Πρόεδρος την ευθύνη. 

Λοιπόν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μηλίδη, αυτό που επικαλείστε είτε στη Θάσο είτε στο Θερμαϊκό, στη 

Θάσο ή σε άλλους Δήμους μπορεί να έγινε διότι ενδεχομένως να τους επέτρεπε η οικονομική 

δυνατότητα του τομέα της καθαριότητας να το κάνουν. Και σας ρωτώ. Στη Θάσο και στο 

Θερμαϊκό κάνανε μειώσεις στην τιμή του νερού κατά 25%; Δεν κάνανε. Διότι μάλλον δεν τους 

επέτρεπε, δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή να το κάνουν. Εμείς που το είχαμε εδώ, το κάναμε. 

Αυτό, δεν είναι, δεν είναι μελέτη, ούτε αποτελεί τεκμήριο ή επιχείρημα επειδή το κάνανε αυτοί 
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να το κάνουμε εμείς. Αν μπορούμε, να το κάνουμε. Μα πολύ σωστά, ο ίδιος είπατε, πρέπει οι 

Υπηρεσίες να κάνουν μία μελέτη. Αυτήν την πρότασή σας να τη δώσουμε στις Υπηρεσίες και 

αν... αν είναι υλοποιήσιμη, ευχαρίστως να τη συζητήσουμε. Αλλά να ψηφίσουμε πρώτα την 

πρότασή σας για μειώσεις και μετά να πάει η μελέτη και αν η μελέτη αυτή δεν γίνεται; Δεν 

στέκουνε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η πρόταση η δική μου είναι, η πρόταση του κ. Μηλίδη να 

πάει στις Υπηρεσίες και να δούμε αν είναι υλοποιήσιμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και να γίνει μία οικονομοτεχνική μελέτη έτσι ώστε να έρθει στο Σώμα και 

βεβαίως να ψηφιστεί, διότι πραγματικά, μπορεί να είναι καλοπροαίρετη η πρότασή σας , έτσι; 

Αλλά εάν δεν έχει τεκμηρίωση, πώς θα ψηφίσει εδώ ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος; Δηλαδή 

πολιτική απόφαση θα πάρουμε να μειώσουμε τα τέλη και θα μας έρθει μετά από τις Υπηρεσίες 

δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό, δεν έχει καμία λογική, μπορούν να μας πουν ότι θέλουν και να 

πούμε τι; Το παίρνουμε πίσω; Για αυτό, δεχτείτε το αυτό και νομίζω ότι είναι λογικό... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Διαδικασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι... διαδικασίας... συνεχίζουμε... Η κα. Σαραντίδου ερώτηση.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ήθελα να κάνω μία ερώτηση, σκέφτομαι να την αποσύρω, δεν ξέρω 

ειλικρινά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην την αποσύρετε, συνεχίζουμε τη συζήτηση. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ειλικρινά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Επειδή ακούστηκε ότι να πάμε στις Υπηρεσίες να δούμε αν είναι... και μας 

λένε οι Υπηρεσίες ότι δεν είναι εφικτό... γιατί δεν έχει λεφτά ο Δήμος και δεν βγαίνει ο 

προϋπολογισμός. Και θέλω να μου απαντήσετε, εσείς, κ. Μηλίδη, αλλά και ο Δήμαρχος 

αντίστοιχα όταν θα μιλήσει. Ένας μακροπρόθεσμα άνεργος, σκεφτείτε ότι έχετε να δουλέψετε 

τώρα εσείς χρόνια και δεν έχετε εισόδημα ούτε για ψωμί. Έστω και μειωμένα κατά 50% θα 

μπορέσει να τα πληρώσει τα δημοτικά τέλη; Ένας που παίρνει επίδομα απορίας, που του φτάνει 

ίσα-ίσα το επίδομα απορίας για να φάει ψωμί, ένα πιάτο φαΐ. Θα μπορέσει να πληρώσει τα 50% 

τέλη; Έστω και μειωμένα; Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε και θέλω να μου πείτε, ερώτηση είναι αυτό. 

Αν έχετε έρθει σε κατάσταση ενός μακροχρόνια άνεργου που...γίνονται όσο πάει περισσότεροι. 

Τα έχετε σκεφτεί αυτά; Και αν οι απαντήσεις... Υπηρεσία απαντήσει ότι δεν γίνεται γιατί ο 

Δήμος δεν βγαίνει, αυτός ο άνθρωπος που είναι μακροχρόνια άνεργος πώς βγαίνει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι... Θεωρώ ότι προηγείται ο κ. Δήμαρχος να απαντήσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, είστε αγορητής, εισηγητής του θέματος... Και μετά ο κύριος... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εντάξει, εντάξει... Κυρία Σαραντίδου, βεβαίως το είδα,... να σας πω ότι μερικοί 

Δήμοι πραγματικά έχουν 100%... Είδα πολύ μεγάλο αριθμό Δήμων, οι περισσότεροι μπορώ να 

πω ότι καταλήγουν σε αυτό το 50% και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει η πρόταση να είναι και 

υλοποιήσιμη, να είναι και... Για αυτό... Μακάρι... και εγώ προσωπικά θα ήθελα να είναι 100% 

απαλλαγή για αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρετε, ειλικρινά. Αλλά θεωρώ ότι η πρόταση 

πρέπει να έχει υλοποίηση...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κοιτάξτε, ορισμένα ζητήματα έχουν αυτονόητες απαντήσεις. Μπορεί ένας 

Δήμος να λύσει το πρόβλημα της φτώχειας; Αυτό που λέτε υπάρχουν... τι μπορεί να κάνει ο 

Δήμος; Αυτά που μπορεί να κάνει ο Δήμος τα κάνει και με το παραπάνω. Μείωση το τιμολόγιο 

κατά 25%. Επέκτεινε το κοινωνικό τιμολόγιο σε άλλες 5.000 συμπολίτες μας. Εντάχθηκε στο 

πρόγραμμα της φτώχειας ο Δήμος, για δύο χρόνια. Θα πάρει 816.00€. Λειτουργεί κοινωνική 

κουζίνα, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο, δημοτικός λαχανόκηπος, έχουμε 

ενταχθεί σε προγράμματα που έχουν σχέση με την κοινωνική πολιτική, ύψους 1.700.000€. Αν 

δεν έχεις όμως για να τους ικανοποιήσεις όλους, βρείτε μου εσείς τρόπο. Εσείς ρωτάτε και σας 

λέω ότι δεν γίνεται αυτό, να τους ικανοποιήσουμε όλους. Αν μπορείτε να βρείτε τρόπο για να 

τους ικανοποιήσουμε και εγώ θα ήθελα, όχι μόνο να μην πληρώνουν τέλη καθαριότητας, να τους 

δίνουμε και ένα επίδομα. Εγώ αυτήν την πρόταση κάνω. Και να μου βρείτε τον τρόπο να το 
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κάνουμε... ή θα μιλήσουμε κάπως λογικά εδώ μέσα, διαφορετικά θα λέμε, θα αρχίσουμε να 

πλειοδοτούμε. Όχι τριάντα, όχι πενήντα, όχι 100% και ένα επίδομα παραπάνω, δεν υπάρχει 

λογική. Εγώ νομίζω κάνουμε ό,τι μπορούμε, εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες για να 

βοηθήσουμε τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και... μειώσαμε τα τέλη χρήσης πεζοδρομίου 30%, 

δηλαδή και αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, θα το κάνουμε. Αλλά άμα δεν γίνεται;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει ερώτηση, από;... Από τον κ. Γαλάνη... και ο κ. Νιζάμης. Κύριε 

Νιζάμη... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εγώ θα ρωτήσω σε όλο το Σώμα. Είναι... μείωση και επιβάλλεται να γίνει μείωση. 

Ρωτάω όμως. Εάν η πρόταση ήταν συγκεκριμένη, κοστολογημένη, εάν ήταν υλοποιήσιμη 

πρόταση και εφικτή, εγώ θα την ψήφιζα. Για αυτό μου δημιουργούνται τα ερωτήματα. Τι ποσά 

αντιπροσωπεύουν οι μειώσεις που προτείνει... πρόταση; Ένα. Τι ποσά αντιπροσωπεύουν οι 

επιπλέον επιβαρύνσεις στους έχοντες και κατέχοντες; Και αν στην πρότασή σας ελήφθη υπόψη 

τα οφειλόμενα ποσά λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Από το έτος 2009 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, 

προτείνω μείωση με ανταποδοτικότητα, είσπραξη των ποσών από τις λαϊκές αγορές, τα 

οφειλόμενα που έχουν, που υποχρεούμαστε να τα, υποχρεούνται οι Υπηρεσίες διά των αρμοδίων 

Αντιδημάρχων να τα εισπράξουν και να... τα δημοτικά τέλη στο αντίστοιχο ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία, σας παρακαλώ.   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... απαντήσω... Λοιπόν. Κύριε Νιζάμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Γιατί μου δώσατε και την πάσα τώρα. Εμείς θέλουμε εδώ, καταρχήν είπα ότι φέραμε μια 

καταρχήν πολιτική, επαναλαμβάνω μια καταρχήν πολιτική απόφαση. Αυτό είναι το ζητούμενο. 

Καταρχήν πολιτική απόφαση. ...Και ένα άλλο εισόδημα, έσοδο... πρόταση, πρόταση, οι λαϊκές 

αγορές... από πού μπορούν να βρεθούν... Δεν νομίζω όλοι αυτοί οι Δήμοι που έχω εδώ σωρεία 

Δήμων να μην τα έχουνε βάλει όλα αυτά και μιλούν και για ισοδύναμα, για ισοδύναμα, είπα και 

για τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ, για τις τράπεζες, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ευχαριστώ πολύ τον 

κ. Νιζάμη που δίνει και ένα, ένα άλλο έσοδο... από τα οφειλόμενα τις λαϊκές. Άρα λοιπόν, 

μπορούν να γίνουν αυτά. Η πρόταση είναι ρεαλιστική και υλοποιήσιμη. Και για να πάμε σε 

οικονομοτεχνική μελέτη θα πρέπει νομίζω να πάρουμε καταρχήν πολιτική απόφαση, αλλιώς τι 

θα τους πούμε; Κάντε μια μελέτη να συζητήσουμε; Πήραμε εμείς την απόφαση, σας δίνουμε 

στοιχεία, από εκεί και από εκεί και από εκεί μπορούμε να προτείνουμε να βρεθούν τα χρήματα 

και από αυτό που λέει ο κ. Νιζάμης, μπορούμε να το προσθέσουμε στην πρότασή του.. και 

νομίζω... Δεν μπορεί, δεν είναι τυχαίο δηλαδή... και μάλιστα με βιοτικό επίπεδο, με βιοτικό 

επίπεδο... καλύτερο... Κανείς το δικαίωμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Επειδή έχω έναν.. ενδοιασμό. Αυτά τα λεφτά από τις λαϊκές αγορές... μπορούν 

να πάνε για ανταποδοτικά;  

Δ.Σ. : Όχι.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Ακόμη εδώ...  

Δ.Σ. : ...Καθαριότητα... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Τι λέει... 

Δ.Σ. : Δεν έχεις το δικαίωμα... 

Δ.Σ. : ...Τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια που... υπήρχε, που δεν 

συμπληρωνόταν η ανταποδοτικότητα, πώς συμπληρωνόταν;  

Δ.Σ. : Παράνομα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν συμπληρωνόταν. 

Δ.Σ. : Δημιουργούνταν έλλειμμα.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αυτά, κ. Δήμαρχε, πολλές φορές και εσείς... σε αυτήν 

εδώ την αίθουσα, για το θέμα του προβλήματος της ανταποδοτικότητας. Εγώ θα περίμενα 

μηχανοποίηση αν οι συνάδελφοι είχανε κάνει μια απλή ερώτηση στο λογιστήριο ή στις 

οικονομικές υπηρεσίες, στον κ. Χράπα... μια ικανοποίηση που αυτή η Δημοτική Αρχή σε εποχή 

διατήρησης της φτώχειας του κράτους, όπως το λέει ο κ. Δήμαρχος, κατάφερε σιγά-σιγά, χρόνο 
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με το χρόνο, το 2013 να έχει μια ελπίδα, μια... δηλαδή ότι είναι κοντά στην ανταποδοτικότητα... 

Και το λέω αυτό γιατί οι συζητήσεις όλες αυτές είναι επικίνδυνες, όταν μιλάς για... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη σας παρακαλώ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτές οι συζητήσεις, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε,... συνάδελφοι, είναι επικίνδυνες 

αυτές οι συζητήσεις, αν στο τέλος της χρονιάς, μιας χρονιάς οποιασδήποτε χρονιάς από εδώ και 

πέρα, δεν είναι ισοσκελισμένη με την ανταποδοτικότητά σου. Η ανταποδοτικότητα σύμφωνα με 

την στοχοθεσία, πρέπει να είναι ισοσκελισμένη. Και αν δεν... και άλλες απεγνωσμένες 

προσπάθειες για να τις ισοσκελίσεις, εγώ πραγματικά και δεν το λέω για να ευτελίσω τη 

συζήτηση, δεν θέλω να πληρώνει κανείς τίποτα. Ο κόσμος έχει τέτοιες δυσκολίες, κανείς δεν 

θέλω να πληρώνει. Όμως...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Γαλάνη... τι λέτε... τι είναι αυτά τα πράγματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... Μην διακόπτετε, κ. Μηλίδη.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Εγώ σας ακούω όλους. Δεν διέκοψα κανέναν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην ζητάτε προστασία, να μην σας διακόπτει κανείς. Και είστε ο πρώτος που 

συνεχώς διακόπτετε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το λέω αυτό... καλοπροαίρετα με την εξής λογική. Γιατί από όσο γνωρίζω, χωρίς 

να θέλω να φανώ ότι γνωρίζω κάτι περισσότερο από κάποιον άλλον εδώ μέσα, καλοπροαίρετος 

είμαι και όλες τις απόψεις τις σέβομαι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... Κυρία Σαραντίδου. Παρακαλώ για πολλοστή φορά, μην 

συζητάτε... φτάνει πια... φτάνει πια... σεβαστείτε το Σώμα, σεβαστείτε τους ομιλητές... σας 

παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε; Σε παρακαλώ πάρα πολύ, επί προσωπικού... εσύ να σεβαστείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί προσωπικού;... Γιατί;   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Διότι εδώ είμαστε εκτός θέματος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Γιατί είμαστε εκτός θέματος;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ακούμε κάποια πράγματα που είναι εκτός θέματος. Επί πόση ώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι εκτός θέματος ο κ. Γαλάνης, είναι εντός θέματος... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Μια κουβέντα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διότι εδώ μέσα... εδώ μέσα, κ. Φωτιάδη, έχουμε μπερδέψει την 

ανταποδοτικότητα, έχουμε μπερδέψει τους φόρους που παίρνει ο Δήμος... σας παρακαλώ πολύ, 

είναι εντός θέματος, μην μου λέτε ότι είναι εκτός θέματος. Σας παρακαλώ... εδώ χρειαζόμαστε 

ξανά μαθήματα από την αρχή να κάνουμε...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συμφωνώ, Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Δήμαρχο, αν έχετε την 

καλοσύνη συνάδελφοι να μην με διακόψετε, συμφωνώ με τον κ. Δήμαρχο σε αυτήν τη λογική 

που λέει ότι η πρόταση αυτή είναι καλοπροαίρετη και καλοδεχούμενα δεχόμαστε μία σκέψη για 

να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας, να πάει στις Υπηρεσίες, θέλει χρόνο, απαιτεί χρόνο 

αυτή η μελέτη, δεν είναι μια μελέτη έτσι να την κάνουμε πρόχειρα, πρέπει να γίνει με σωστό 

τρόπο, απαιτεί χρόνο, μην ξεχνάτε ότι έχουμε χίλιες δυο υποχρεώσεις που μας βάζει η πολιτεία 

συνεχώς, μπροστά μας και το φθινόπωρο ιδιαίτερα, απαιτεί χρόνο και να δούμε αν στέκει αυτή η 

πρόταση, έχω έναν προβληματισμό, τον εκφράζω στο Σώμα, οφείλω να τον εκφράσω, γιατί σας 

λέω ότι τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι συγκεκριμένα. Δεν έχουν σχέση ούτε 

με τα τέλη κοινόχρηστων χώρων που αναφέρει ο συνάδελφος στην εισήγησή του, ούτε με 

κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως είναι το ημερήσιο δικαίωμα των λαϊκών. Θα με συγχωρήσετε, 

αλλά εκφράζω την επιφύλαξη, καλοδεχούμενη η πρόταση, να τη δούνε και οι Υπηρεσίες σε ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα και εδώ είμαστε να πάρουμε ό,τι απόφαση θέλετε. Όμως, κ. Δήμαρχε, 

θα με συγχωρήσετε αλλά η απόφαση μείωσης στο 50% για πολύτεκνους, άπορους και νομίζω 

άτομα με ειδικές ανάγκες του 2006, συνεχίζει να υφίσταται, έχει ισχύ, δεν έγιναν μετά το 2006 

αυξήσεις για... ισχύει, πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι 50% λιγότερο από εμάς τους υπόλοιπους. 

Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν και το αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό. Αλλά 

νομίζω ότι θα πρέπει...  
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Δ.Σ. : Πρόεδρε, μια ερώτηση και μια πρόταση, μπορώ να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι τώρα, αν ξανοιχτούμε έτσι, δεν μπορούμε... 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει ούτε μισό, ούτε δευτερόλεπτο. Λοιπόν. Μπαίνουμε στις τοποθετήσεις, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

Δ.Σ. : Ο κ. Γκότσης...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μίλησε ο κ. Γκότσης, τέλειωσε. Λοιπόν. Τοποθετήσεις επί του θέματος... 

Τοποθέτηση. Ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Μπόικος, ο κ. Χράπας, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Κατιρτζόγλου, 

ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, ο... ποιός άλλος ζήτησε; Εσείς, κ. Δινάκη; Ο Αντιδήμαρχος κ. 

Γαλάνης... και ξεκινάμε. Από εσάς, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε... επειδή είστε ο εισηγητής και...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ποιό είναι το θέμα σήμερα το οποίο ήρθε προς συζήτηση; Και βεβαίως θα 

περιμέναμε όλοι ότι από πλευράς Δημοτικής Αρχής ως όφειλε, να αναφέρει τουλάχιστον 

στατιστικά στοιχεία. Θα έπρεπε το λιγότερο, για να επιχειρηματολογήσει έστω ο κ 

.Αντιδήμαρχος, θα έπρεπε να μας φέρει στοιχεία, πόσα χρήματα εισπράχθηκαν και να μας ορίσει 

και τι σημαίνει ανταποδοτικό τέλος, πώς εισπράττονται, ποιό είναι το ανάλογα και σας δίνω διά 

του Γραμματέως, κ. Πρόεδρε, από το 1080/1980 το άρθρο 17, που λέει ξεκάθαρα, ποιά είναι 

αυτά τα οποία εμπεριέχονται σε αυτόν τον προσδιορισμό της καθαριότητας και των 

ανταποδοτικών τελών. Είναι όλα αυτά τα οποία ανέφεραν οι συνάδελφοι. Είναι... σας το 

στέλνω,... είστε υποχρεωμένοι, με βάση το άρθρο 17. Ο Γραμματέας... Ακούμε πολλές φορές 

κουβέντες οι οποίες δήθεν είναι τεκμηριωμένες, όπως όφειλε να τις έχει κάνει η πλειοψηφία. 

Λέχθηκε ότι υπήρξε στο παρελθόν έλλειμμα. Επίσης θα ήθελα να καταθέσω εδώ... γιατί στο 

τέλος λέει ότι αν αυτό το ύψος δηλαδή της ανταποδοτικότητας δεν, δεν ψηφιστεί από εσάς, κ. 

Πρόεδρε, από εσάς, εσείς έχετε την ευθύνη να φέρετε, τότε είμαστε όλοι, με βαριά αμέλεια. 

Παράβαση βαριάς αμέλειας. Σεις οφείλατε, αν συνέβαινε αυτό και το 2011, να μας 

προφυλάξετε. Δώστε το σας παρακαλώ. Με βάση το 1080 και το άρθρο 17. Θα πούμε αλήθειες, 

εφόσον θέλετε να τις πούμε εμείς. Το δεύτερο λοιπόν που έχω να παρατηρήσω, είναι το εξής. 

Αυτά τα χρήματα... τα δίνουμε για συγκεκριμένες δουλειές. Καθαριότητα στις πλατείας, κάδοι, 

πλύσιμο, σκουπίσματα, σωστά είπε ο κ. συνάδελφος... λαϊκές και εκείνα τα χρήματα είναι εδώ, 

το λέει ξεκάθαρα, το άρθρο 17 και η ερώτηση προς όλους. Το επίπεδο καθαριότητας της πόλης 

και του δήμου μας σας ικανοποιεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ο Δήμαρχος έφυγε. Τον 

Δήμαρχο τον ικανοποιεί αυτό το επίπεδο; Βρωμιά, εγκατάλειψη... 

Δ.Σ. : Άλλο θέμα έχουμε, κ. Φωτιάδη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βρωμιά, εγκατάλειψη... εγκατάλειψη... και βεβαίως τα χρήματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε παντελώς εκτός θέματος. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λέτε;     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Εσείς προηγουμένως είπατε τον κ. Γαλάνη...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λέτε; Λέτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Αυτό είναι το θέμα; Αυτό είναι η εισήγηση του κ. Μηλίδη;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αυτό λέει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε; Είστε παντελώς εκτός θέματος.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κατά τη γνώμη σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι και θα σας διακόψω εάν συνεχίσετε.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σοβαρά το λέτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως θα σας διακόψω.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όποιος είναι εκτός θέματος, διακόπτεται και πάμε στον επόμενο.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Α, έτσι;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... προβλέπει ο Κανονισμός, τον οποίο δεν διαβάζετε.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν διαβάζετε, κατ' επανάληψη δεν έχετε διαβάσει...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε ο παλαιότερος εδώ μέσα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το ξέρω, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έχετε πρόβλημα με το Φωτιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορεί πρόβλημα να έχει ο Φωτιάδης. Ο Πρόεδρος με κανέναν δεν έχει 

πρόβλημα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βλέπεις πόσο ευγενικά σου μιλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εγώ το ίδιο σας μιλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάρα πολύ ευγενικά... για να μην σε διακόψω.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Τα χρήματα που εισπράττει από το ανταποδοτικό τέλος μέσω ΔΕΗ δεν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ κάντε λίγη ησυχία...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συνεχίζω λοιπόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συνεχίζω λοιπόν. Το 2011 σας είχαμε ελέγξει αν δώσατε σωστές βάσεις 

δεδομένων στη ΔΕΗ, διότι το μείζον είναι, από εκεί θα απορρέει, θα προκύψει η δυνατότητα 

πλεονάσματος, αν έχετε επικαιροποιήσει τα δεδομένα. Εκείνο που δεν απαντήθηκε, διότι...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε και πάλι εκτός θέματος, κ. Φωτιάδη...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επιστρέφω αμέσως εντός λοιπόν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπείτε λοιπόν στο θέμα για να μην σας διακόψω...   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το θέμα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην το ξανακάνετε...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Στο θέμα είμαι απολύτως, για να...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είστε καθόλου απολύτως...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Διότι για να υπάρξει η δυνατότητα που ανέφερε ο Δήμαρχος για να κάνουμε τη 

μελέτη, πρέπει να δούμε σε ποιά βάση επιβάλλουμε τα τέλη μας και θα πρέπει να δούμε αν τα 

χρησιμοποιούμε για εκεί που τα επιβάλλουμε, δεύτερον... τι κάναμε, για να μπορούμε να 

φτάσουμε στην πρόταση του κ. Μηλίδη, αυτές είναι αναγκαίες προϋποθέσεις. Όσο δε για την 

πρόταση, για την τεκμηρίωση που αναζητά ο Δήμαρχος, κάνει ένα λογοπαίγνιο. Εδώ δεν θα 

έπρεπε να μας φέρετε ποιά είναι τα κόστη που εσείς επιλέξατε να κατανείμετε τα έσοδά σας; 

Διότι εδώ θα σας πω εγώ το εξής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ την τοποθέτησή σας... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Με διακόψατε δυο φορές. Λοιπόν, εδώ σας λέω εγώ ότι τα κόστη που 

χρησιμοποιήσατε εσείς θα πρέπει να μας τα δώσετε, δεν θα συμφωνήσουμε ότι ήταν επιλέξιμα 

για εμάς, άρα η πρότασή σας για να γίνει τώρα ανάθεση, μάλλον να γίνει μελέτη, είναι 

πλασματική. Στην ουσία τώρα. Η πρότασή μου ταιριάζει με την πρόταση... πλην όμως, ο κ. 

Τατούλης κλείνοντας, έτσι να λέμε τις αλήθειες, λέει ότι αυτά... θα αναπροσαρμόσει το τέλος 

ακίνητης περιουσίας, θα πάρει χρήματα από τον ΤΑΠ... και θα βάλει χρήματα από τα 

ηλεκτροδοτούμενα, επίσης από 041 σε 044. Άρα βάζει άλλους φόρους ο Δήμαρχος... και καθόλα 

σεβαστός. Εγώ... με την προσπάθεια για περαιτέρω μείωση, κ. Πρόεδρε, διότι οι καιροί είναι 

πάρα πολύ δύσκολοι. Όμως αφήνω μία ένσταση, κ. Αντιδήμαρχε, ευθέως. Ευθέως. Κάθε 

Οκτώβριο, μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, έχει παρέλθει ο χρόνος...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τελευταία πρόταση. Κάθε Οκτώβριο θα έπρεπε να έχουμε πάρει αποφάσεις και 

κάθε Νοέμβριο θα έπρεπε να τις στείλουμε στη ΔΕΗ. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πώς 

προκύπτει ο άνεργος εντός της χρονιάς ούτως ώστε να το στείλουμε, πότε λειτουργούν αυτές οι 
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επιτροπές και πώς πάει ο Φωτιάδης ο άνεργος όταν η ΔΕΗ μας λέει άπαξ του έτους κατά το 

μήνα Νοέμβριο για να προσαρμόσει τα τιμολόγιά του; Πώς το κάνετε αλήθεια; Θέλω να μας το 

εξηγήσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Επόμενος;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Είναι ο κ. Μπόικος, ο κ. Χράπας...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Να πάει η πρόταση λοιπόν στις Υπηρεσίες να τη μελετήσουν. Έτσι ειπώθηκε. 

Ερώτηση. Με ποιά δεδομένα; Τα σημερινά; Αύριο θα είναι δισχειρότερα. Και μεθαύριο 

τρισχειρότερα. Ό,τι λοιπόν, ό,τι και να μας δώσει η μελέτη των Υπηρεσιών, θα είναι ήδη 

ξεπερασμένο από τον επελαύνοντα... των μνημονιακών πολιτικών. Συνεπώς, αν θέλουμε να 

είμαστε ειλικρινείς όταν μιλάμε για πολιτικές προτάσεις, γιατί το είπε πολλές φορές ο κ. 

Μηλίδης, κάνω λέει πολιτική πρόταση, αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ειλικρινείς και να 

κάνουμε πολιτική πρόταση και πολιτική συζήτηση, να στοχεύσουμε στην καρδιά της πολιτικής 

που ασκείται σήμερα. Αν θέλουμε να υπάρξει οποιαδήποτε ελπίδα για αύριο, ακτίνα ελπίδας, όχι 

βεβαιότητα, ακτίνα ελπίδας, επειδή λοιπόν η αποκορύφωση μέσα σε εισαγωγικά, όπως το 

αναφέρει ο κύριος συνάδελφος, η αποκορύφωση της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης δεν είναι 

φυσικό φαινόμενο αλλά αποτέλεσμα της παγκόσμιας κρίσης κερδοφορίας του κεφαλαίου από τη 

μια και των πολιτικών που εφάρμοσαν εδώ οι δύο πόλοι του δικομματισμού, η συγκυβέρνηση 

Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και πώς την 

αντιμετώπισαν, όλα τα βάρη τα φορτώνουν στους εργαζόμενους, διαλύουν τις εργασιακές 

σχέσεις, τις ασφαλιστικές, της κοινωνικές προνοιακές δομές του κράτους, τα πάντα. Λοιπόν, 

μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτές τις προτάσεις, αν δεν απαντήσουμε στο ποιοί, γιατί 

μας έφτασαν ως εδώ, λεηλατώντας και...; Γιατί δεν έχουν οι Δήμοι λεφτά; Γιατί έχουν κόψει τις 

ΚΑΠ. Ποιοί; Αυτοί οι κύριοι εκεί της συγκυβέρνησης, η τρόικα, αυτά δεν θα τα ονομάσουμε, κ. 

Μηλίδη; Δεν θα ονομάσουμε ποιοί είναι οι πραγματικοί εγκληματίες; Απλώς ακούμε ο Δήμος 

πώς θα σώσει την κατάσταση; Το είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως. Ο Δήμαρχος τι μπορεί να 

κάνει, που τον έχουν βάλει κάτω και τον πατάνε; Και βέβαια εδώ είναι η δική μας ευθύνη, η 

δική σας μάλλον. Γιατί χθες όταν συζητούσαμε το θέμα της ΔΕΘ, εγώ πρότεινα να 

συμμετάσχουμε στη ΔΕΘ και το ψήφισα το περίπτερο, πρότεινα όμως να συμμετάσχουμε 

ομόφωνα και στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, ως Δημοτικό Συμβούλιο, άνετα συμπληρώναμε ένα 

λεωφορείο. Όμως, κ. Πρόεδρε,... υπόψη του καθενός... κ. Πρόεδρε, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να δεσμεύσει κανέναν να κατέβει σε συλλαλητήριο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αφήστε με... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μου θυμίζει άλλες εποχές. Τι είμαι εγώ; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Βλέπετε ότι και εσείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Θεωρώ λοιπόν ότι η εισήγηση, για να πάμε και εντελώς στο διά ταύτα που λέμε, 

πρέπει αν θέλουμε να έχει μια ελπίδα, ελπίδα, να προκόψει, πρέπει να συνδεθεί λειτουργικά με 

τον αγώνα των εργαζομένων και του λαού για την ανατροπή αυτών των πολιτικών και της 

συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που τις εφαρμόζουν. Αυτό, αν θέλουμε να 

προχωρήσει η πρόταση πρέπει να καταγράφεται μέσα στην απόφασή μας. Δεν μπορούμε να 

επιδιώκουμε μόνο την ανακούφιση από τις θανάσιμες οβίδες αυτών των πολιτικών χωρίς να 

κατονομάσουμε ποιοί μας φέρνουν εδώ, να τους έχουμε στο απυρόβλητο και να λέμε ο Δήμος 

θα λύσει αυτά τα προβλήματα. Επομένως, επαναφέρω τη χθεσινή μου πρόταση. Προτείνω, να 

πάρουμε απόψε απόφαση πρώτον να καταγγέλλουμε τα κόμματα της συγκυβέρνησης Νέα 

Δημοκρατία - ΠΑΣΟΚ και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο, σας παρακαλώ πολύ... να πάρουμε απόφαση για αυτά τα θέματα;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, ναι... και να αποφασίσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλο είναι το θέμα μας...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και να αποφασίσουμε ομόφωνα να συμμετάσχουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο στο 

συλλαλητήριο της ΔΕΘ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι είναι αυτά που λέτε τώρα; Είστε εκτός θέματος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είμαι εκτός, κύριε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, εντάξει. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πες τα εσύ που είσαι εντός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αλλά, οφείλω, εκ του Κανονισμού να σας διακόπτω... Ε, σας παρακαλώ...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τέλειωσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστείτε λίγο την έδρα...   

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τέλειωσα, δεν θέλω άλλο χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Επόμενος. Είναι η κα. Σαραντίδου. Παρακαλώ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Συμφωνώ με τον κ. Μηλίδη ότι η απόφαση που πρέπει να παρθεί σήμερα με 

αφορμή αυτό το θέμα που το φέρνει η παράταξή του, είναι πολιτική απόφαση. Και το να πει η 

Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να ρωτήσουμε τις Υπηρεσίες αν μας αφήνουν, δεν είναι καθόλου 

κουβέντα πολιτικού άντρα. Γιατί ένας πολιτικός άντρας δεν κρύβεται πίσω από τις Υπηρεσίες 

του. Παίρνει τις αποφάσεις εδώ πέρα και παλεύει να τις υλοποιήσει. Αν ήτανε, δεν θα υπήρχε 

και λόγος να μας βάλουν εδώ οι Σερραίοι, αφήναμε την αρμοδιότητα τις Υπηρεσίες και 

αποφάσιζαν σαν... τι θα τα κάνει. Άρα λοιπόν αυτή δεν είναι στάση της Δημοτικής Αρχής 

απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Ρώτησα λοιπόν ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιά είναι η 

κατάσταση και πώς μπορούν να φανταστούν και ο κ. Μηλίδης που κατεβάζει την πρόταση και ο 

κ. Δήμαρχος, πώς μπορεί ένας μακροχρόνια άνεργος να πληρώνει δημοτικά τέλη σαν 

παράδειγμα. Και λέει ο Δήμαρχος ότι κάνουμε τα πάντα. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 

Φαρμακείο, ο Δήμος δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ο Δήμος βοηθά και τρέχει για τα 

συμφέρονται και τις ανάγκες των δημοτών του. Που σημαίνει ότι ο Δήμος αγωνίζεται και ο 

Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αγωνίζονται, παλεύουν για να κατακτούν πράγματα, να 

διεκδικούν πράγματα, να ανατρέπουν καταστάσεις που φέρνουν υπουργικές κατευθύνσεις από 

αυτήν τη μαύρη κυβέρνηση που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, άρα λοιπόν εκεί πρέπει να 

έγκειται όλη η πολιτική δράση μιας Δημοτικής Αρχής και ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, 

τέτοια πρόθεση δεν βλέπω από τη Δημοτική Αρχή,... Υπηρεσίες... Πολιτική στάση. Για την... 

του κ. Μηλίδη και... θα σας θυμίσω, πριν λίγο καιρό, ψηφίσαμε την αύξηση στην τιμή ζώνης. Σε 

όλες τις περιοχές, γύρω-γύρω από το κέντρο της πόλης. Δηλαδή σε όλες τις φτωχογειτονιές. 

Άγιοι Ανάργυροι... μόνο για το... για το κάτω για τον Άγιο Αθανάσιο το είχαμε αλλάξει. Σε 

όλους τους άλλους, τους βαρέσαμε κεφαλιά πιο πάνω από την τιμή ζώνης, ενώ δεν ήταν 

προκαθορισμένη από την εφορία και είχαν τιμή εκκίνησης. Άρα λοιπόν τι υποκριτικό; Από τη 

μια όλοι εδώ μέσα ψηφίσατε τότε την αύξηση της τιμής ζώνης και τώρα όλοι θέλουμε να 

μειωθούν τα δημοτικά τέλη; Άρα λοιπόν, δεν έχουνε συνέχεια οι δράσει σας, δεν έχουνε 

συνέχεια τα σχέδιά σας και αυτό το λέω και για την παράταξη του κ. Μηλίδη, δεν μπορεί 

δηλαδή να ψηφίζει αύξηση της τιμής ζώνης από τη μια και από την άλλη να λέει θέλουμε να 

μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι θα βάλουμε τη ΔΕΗ να πληρώνει 

αδρά στο Δήμο, γιατί η ΔΕΗ πώς νομίζετε θα το λύσει αυτό το... στην αύξηση των λογαριασμών 

του Δήμου. Είναι λογικό τώρα, είναι δηλαδή τόσο, τα καταφέρνουν τόσο καλά οι παραγωγοί και 

οι μικροέμποροι στη λαϊκή, που εμείς θα τους επιβάλουμε να δώσουν τρία τρισήμισι χιλιάρικα 

μαζεμένα; Που ήδη τους πήγαν τα πρώτα χαρτιά και έπαθαν οι άνθρωποι όλοι δύσπνοια μόλις τα 

είδαν; Είναι λογικές αυτές; Δηλαδή μόνο να το δω υποκριτικά... συμφωνούμε... από την άλλη να 

τους τα παίρνουμε από αλλού. Όπως έκανε ο κ. Δήμαρχος που αναφέρατε εκεί. Τα μειώνουμε 

εδώ, τα παίρνουμε από αλλού. Ωραίες λογικές. Αυτές είναι λαϊκίστικες πολιτικές. Εδώ τι πρέπει 

να γίνει; Πληρώνουμε όλοι μας άμεση και έμμεση φορολογία; Ό,τι και να κάνουμε και αυτό το 

μπουκαλάκι σε νερό που πήραμε, φορολογία πληρώσαμε. Η εφορία μας... καταπατά ολόκληρα 

για το τι πρέπει να πληρώσουμε. Ακόμα και άνεργος θα πληρώσει τώρα με αυτούς εδώ που 
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έχουμε για κυβέρνηση και πρέπει γρήγορα να τους ανατρέψουμε, θα πούνε ο άνεργος να 

πληρώσει 800€. Ναι, αλλά αυτά τα 800€ που θα πληρώσει ακόμα και ο άνεργος, πρέπει να 

γυρίσουμε πώς; Στον τόπο του... για αυτό τα πληρώνει. Για αυτό πληρώνουμε την εφορία και 

κάθε τι. Ακόμη και για τον αέρα που αναπνέουμε. Για να πάνε στο κράτος αυτά τα λεφτά και να 

γυρίσουνε πού; Σε υπηρεσίες μέσω ποιού; Του Δήμου. Άρα λοιπόν μην ψάχνεστε από πού 

αλλού θα τους χαρατσώσουμε μόλις μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Εκεί είναι τα λεφτά. Θα τα 

στείλουμε τώρα, που έρχονται τα εκκαθαριστικά της εφορίας. Από εκεί πρέπει να τα 

απαιτήσουμε και να τα διεκδικήσουμε. Αλλά εδώ δεν, απλά εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

αυτή η κατάσταση. Υπάρχει αυτή η κατάσταση γιατί δεν... σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Και 

αυτό... και προεκλογικά γινόταν και όλα. Εμείς, η δικιά μας θέση είναι. Να μην πληρώνουμε. 

Κατάργηση των δημοτικών τελών. Ναι... μια τέτοια απόφαση, πολιτική. Και είσαι αύριο έξω 

από το Υπουργείο και λες. Εγώ καταργώ τα τέλη μου γιατί στις Σέρρες τους ανθρώπους ζούμε 

όλοι κάτω από το όριο της φτώχειας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε παρακαλώ... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είναι όλοι άνεργοι, η ανεργία έχει φτάσει στο 60% και εγώ τώρα απαιτώ τι 

έχει έρθει μέσω της φορολογίας από τους δημότες μου, απαιτώ  να επιστραφούν στο Δήμο. 

Αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις και αυτές είναι πολιτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Αρκεί 

να έχεις όμως πολιτική βούληση και θέληση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε; Ο κ. Κατιρτζόγλου, δύο λεπτά.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, πώς μερικές 

παρατάξεις οι οποίες είναι και υπερασπιστές των λαϊκών αγώνων και κατακτήσεων και 

συμφερόντων, δεν έρχονται να συμπορευτούν και να σηκώσουν και σημαίες κιόλας γιατί είπαμε 

το εξής απλό και αυτονόητο. Να πάρουμε από τους έχοντες και να δώσουμε στους μη έχοντες. 

Αυτός είναι ο πυρήνας της πρότασής μας. Και για να δούμε κιόλας και όλες τις πτυχές της, γιατί 

έχει και αναπτυξιακή διάσταση. Θα τα πάρω λίγο... γιατί μέσα σε δύο λεπτά τι προλαβαίνω να 

πω; Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, λέει κάποιες ειδικές κατηγορίες, ομάδες, έχουν πάρει ήδη έκπτωση. 

Μα η έκπτωση του 2006 ή, ή, ή τα τέλη τα οποία ίσχυαν το 2006, είναι το ίδιο με το 2013; Δεν... 

να υπάρχει... πληροφορία για την οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο; Αυτό δεν το 

περιλαμβάνετε υπόψη σας; Δηλαδή το 2006 είναι το ίδιο με το 2013; Σήμερα δεν υπάρχει πλέον 

ανάγκη στα νοικοκυριά; Δεν πρέπει να κάνουμε, να αφουγκραστούμε την ανάγκη αυτή; Είμαστε 

ο εγγύτερος προς τον πολίτη βαθμός εξουσίας. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος; Φυσικά και δεν 

μπορεί να κάνει πολλά. Φυσικά και δεν μπορεί να αλλάξει την οικονομική πολιτική της χώρας 

και φυσικά δεν μπορεί να εκτινάξει την τρόικα από τη χώρα, όπως... κάποιοι. Αλλά τουλάχιστον 

να ανακουφίσουμε όσο είναι δυνατόν. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Τι μας εμποδίζει εδώ 

πέρα; Τι μας εμποδίζει να πάρουμε μια καταρχήν πολιτική απόφαση; Να εκπέμψουμε και ένα 

μήνυμα, βρε παιδάκι μου, στους συμπολίτες μας, του τέλος πάντων εδώ σας ακούμε. 

Καταλαβαίνουμε το πρόβλημά σας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρεθούμε δίπλα σας. Τι 

μας εμποδίζει να πάρουμε μια τέτοια πολιτική απόφαση; Θα ισοδύναμα δε που προτείνουμε, 

είναι εφικτό να... είπαμε για να αυξηθούν τα τέλη στα μεγάλα καταστήματα. Κόπτονται κάποιοι 

και λένε το Jumbo θα καταστρέψει την αγορά, θα κάνει ξέρω εγώ τι. Το αναφέρω σαν 

παράδειγμα, δεν έχω τίποτα με το Jumbo. Και το κάθε Jumbo. Λοιπόν, τώρα που έχετε την 

ευκαιρία να ψηφίσετε αύξηση φορολογίας και δημοτικών τελών για το Jumbo, γιατί δεν το 

ψηφίζετε; Δεν μπορώ να καταλάβω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Κατιρτζόγλου... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, μισή κουβέντα ακόμη, δεν τελειώσαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μέχρι εδώ δικαιούστε, τι να κάνουμε, βάσει χρόνου και βάσει Κανονισμού. Ο κ. 

Αναστασιάδης. Στη δευτερολογία σας.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ...  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Δεν αφήσατε... τελευταία φράση. Συγχαρητήρια.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έχω την αίσθηση πως... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Όλοι οι υπόλοιποι μπόρεσαν και τελείωσαν την κουβέντα τους, μόνο εγώ 

δεν... να τελειώσω. Συγχαρητήρια...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αρχίζω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έχω την αίσθηση πως αυτά τα οποία ελέχθησαν υπό μορφή πρότασης, 

μάλλον δεν έγιναν κατανοητά από ορισμένους. Και υπήρξε αυτός ο πλατειασμός ο οποίος με 

εξέπληξε. Εμείς τι προτείναμε; Μείωση και ανταποδοτικά. Ποιά είναι τα ανταποδοτικά; 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται στο Νόμο. Όσοι δεν τον ξέρουν, ας τον διαβάσουν. Ποιά είναι η 

στόχευση; Η στόχευση είναι να βοηθήσουμε τους δημότες για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο. 

Μπορούμε με πολλή άνεση, εφόσον παρθεί η απόφαση, να γνωρίζουμε ποιά θα είναι τα έσοδα 

σε πρώτη φάση. Και... καταγράφονται από που μπορούμε να τα πάρουμε, κ. Γαλάνη. Και 

μπορούμε πολύ γρήγορα, όχι άμεσα, να δούμε ποιό θα είναι το όφελος και σε ποιούς. Και πώς. 

Όμως, για να πάμε σε αυτήν τη φάση, με βάση τα δεδομένα τα οποία μας δίνει, η πρόταση 

αφενός, η στόχευση αφετέρου και ο Νόμος στη συνέχεια, θα πρέπει να ψηφίσουμε αποδοχή 

αυτής της πρότασης, έτσι ώστε οι Οικονομικές μας Υπηρεσίες ή υπηρεσίες του Δήμου, να 

πορευτούν όχι γενικά και αόριστα, συγκεκριμένα. Κύριοι, εκεί στοχεύουμε και πάνω σε αυτό το 

συγκεκριμένο σημείο θέλουμε εμείς να μας δώσετε μία οικονομοτεχνική μελέτη. Απλά 

πράγματα είναι και εκπλήσσομαι για αυτό το οποίο έχει γίνει, έχει απλωθεί και μάλιστα τόσο 

πολύ που πολλές φορές δίνεται η αίσθηση μάλλον και η πεποίθηση ότι ξεφεύγουμε από το θέμα. 

Εκτός και αν δεν θέλαμε να πάρουμε τέτοια απόφαση. Συγκεκριμένες είναι οι στοχεύσεις, 

συγκεκριμένη είναι η πρόταση και συγκεκριμένα τα σημεία πάνω στα οποία θα πατήσουν οι 

υπηρεσίες για να κάνουν την οικονομοτεχνική μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Αναστασιάδη, κ. Γαλάνη, δύο λεπτά και εσείς.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όταν εμείς δεν φέρνουμε, φέρνουμε 

μια πολιτική απόφαση και δεν είναι τεκμηριωμένη καλά κατά την άποψη της Αντιπολίτευσης, 

δεν θέλει να την στηρίξει και δεν την ψηφίζει. Σήμερα η Αντιπολίτευση κάνει μια πρόταση η 

οποία δεν είναι καλά τεκμηριωμένη από οικονομοτεχνικής απόψεως, είναι μια πολιτική, μια 

ρητορική προσέγγιση του θέματος και καλεί εμάς να την ψηφίσουμε. Εγώ είπα καλοπροαίρετα 

ότι σε κάθε περίπτωση δέχομαι τη λογική να εξομαλύνουμε τα τέλη και να διευκολύνουμε τους 

πολίτες μας και όπως έγινε μείωση 25% στη ΔΕΥΑ, που κάναμε και μπορούσε και έγινε και 

σοβαρή μελέτη για να γίνει αυτή η μείωση, ότι μπορεί να επιβιώσει η Επιχείρηση, να κάνουμε 

το ίδιο και σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας γιατί αυτός έχει την ευθύνη στο 

συγκεκριμένο τομέα για να υπάρξει ισοσκελισμός στην ανταποδοτικότητα τελών καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού, να κάνουμε το ίδιο. Όμως η πρότασή μου είναι, συμφωνώντας και με τη 

λογική που έβαλε ο κ. Μηλίδης στην εισήγησή του αλλά και εκ των υστέρων ο κ. Δήμαρχος, 

αυτή η πρόταση που γίνεται να πάει στην Υπηρεσία και σε συνεργασία η Υπηρεσία 

Καθαριότητας με την Υπηρεσία την Οικονομική να δουν σε εύλογο χρονικό διάστημα την όλη 

αυτήν την πρόταση και αν πραγματικά μπορούμε να κάνουμε όχι δέκα, είκοσι και παραπάνω... 

όσο γίνεται παραπάνω. Γιατί οι πολίτες πραγματικά αδυνατούν και είναι σε δραματική 

κατάσταση οικονομική. Εγώ δεν μπορεί να μου βγάλει κανείς από το μυαλό, ότι σε αυτήν την 

πόλη, ο κ. Χράπας είναι εδώ να το επιβεβαιώσει, αν θυμάμαι καλά τις συζητήσεις που κάνουμε, 

το χρόνο, το χρόνο, αν τα δημοτικά τα τέλη αυτά πρέπει να είναι περίπου εκατό ευρώ σε κάθε 

οικογένεια, είναι το σωστό αυτό, κ. Χράπα;  

ΧΡΑΠΑΣ : Ναι, ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κοντά... εκατό ευρώ ετησίως, δώδεκα μήνες. Ένα τέτοιο ποσό είναι. Από την 

εμπειρία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, δεν έχουν γίνει αυξήσεις τα 

τελευταία δέκα χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Μειώσεις έχουν γίνει, ούτε καν τιμαριθμικές 
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αυξήσεις και έγινε και μια τεράστια αύξηση όπως σας λέω του 50% το 2006... μείωση, 

συγγνώμη. Μείωση. Τώρα, όσο αφορά αυτό που συνεχώς απευθύνεται ο κύριος συνάδελφος, 

όπως μας ζήτησε η ΔΕΗ, στέλνουμε τη δισκέτα, κ. Πρόεδρε και τελειώνω, στη ΔΕΗ με όλες 

αυτές τις περιπτώσεις. Είτε για διορθώσεις είτε συνολικό, συνολικό αρχείο. Αλλά δεν θα ήθελα 

να δέχομαι συνεχώς κατηγορίες όταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το 2009 και το 2010 δεν 

εισέπραξε ούτε 1000€ από τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που ήταν το ημερήσιο δικαίωμα στις 

λαϊκές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Κύριε Χράπα, έχετε το λόγο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας παρακαλώ πολύ, κ. Πρόεδρε. 

ΧΡΑΠΑΣ : Λοιπόν, πρώτον να ξεκινήσω από αυτό το έγγραφο που... κ. Φωτιάδη... δεν 

αναφέρει πουθενά εδώ μέσα ότι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Η Περιφέρεια πρέπει να τα εισπράξει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχω δώσει, κύριε συνάδελφε, το λόγο στον Αντιδήμαρχο, τον κ. Χράπα.  

ΧΡΑΠΑΣ : ...Αυτό το... έγγραφο που... δεν λέει πουθενά ότι μπορείς να βάλεις τέλος από 

λαϊκής ή τέλος διέλευσης από μεγάλους οργανισμούς στην ανταποδοτικότητα. Λέει ποιές είναι 

οι ανταποδοτικές εργασίες, αυτό, τίποτα παραπάνω. Για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εμένα απαντάτε; 

ΧΡΑΠΑΣ : Σήμερα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος έπρεπε να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό, για 

πρώτη φορά στα χρονικά, είμαι δεκατέσσερα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτη φορά το 

ακούω ότι ο Πρόεδρος φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να το ξαναπεί ο κ. Φωτιάδης, 

ότι ο Πρόεδρος φέρνει τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θέλετε, επαναλάβετέ το. Αυτό 

είπατε προηγουμένως. Μάλλον κάποιο λάθος έχετε κάνει, κ. Φωτιάδη. Ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου, δεν φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ξέρουν όλοι, εκτός 

από εσάς. Ευχαριστώ πολύ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, τώρα με αυτό που κάνετε, δεν θεωρείτε ότι στοιχειωδώς 

βέβαια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Για να λειτουργήσουμε σωστά πρέπει να μου δώσετε το λόγο όταν μου κάνετε 

προσωπική επίθεση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... Βεβαίως...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και θεωρείτε ότι αυτό που κάνατε είναι δέον και συμβατό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Αυτό δεν είπατε προηγουμένως;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ είπα... συγκεκριμένα. Δείτε το εκεί στην τελευταία παράγραφο του 17και 

έχω και το 4 να σας δώσω. Και είπα ότι το Σώμα όλο παρανομεί, το λέει εκεί συγκεκριμένα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με την ιδιότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Και είπα ότι εσείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό δεν είπατε;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έπρεπε να ελέγξετε για να μην συρθούμε σε παράβαση καθήκοντος. Είναι μέσα, 

ο Αντιδήμαρχος έπρεπε να ελέγξει, αν τα τέλη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλο είπατε, κ. Φωτιάδη, δεν θέλω να κάνουμε διάλογο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εκεί είναι και το ηχητικό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφτά φορές να το φέρετε να το ακούσετε ξανά...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να το ακούστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλοι...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εσείς λέω, έπρεπε να προφυλάξετε το Σώμα, μπορεί να μην είναι το 2011 και το 

2012, δεν μας είπε γιατί ισοσκέλισε, γιατί δεν πληρώσαμε τα τριακόσια χιλιάρικα για το ΧΥΤΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έπρεπε να μας φέρετε λοιπόν προσαρμογή, αν ήμασταν ελλειμματικοί.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ έπρεπε να σας τη φέρω.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος και εσείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ έπρεπε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος και εσείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος και εσείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπερδεύετε για άλλη μια φορά, ποιός κάνει επίθεση σε ποιόν.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, ο Αντιδήμαρχος και εσείς, έχετε ευθύνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από την αρχή ο χρόνος και ξεκινήστε.  

ΧΡΑΠΑΣ : Σήμερα περιμέναμε να ακούσουμε μία ολοκληρωμένη και αιτιολογημένη πρόταση, 

που χαρακτηρίζει τη σοβαρότητα του εισηγητή, αλλά δυστυχώς ακούσαμε λαϊκισμούς και 

διαπιστώσαμε προεκλογική μένος. Επιτέλους σοβαρευτείτε, κύριοι. Μην προσπαθείτε να 

παίξετε με τον πόνο των ανθρώπων που λόγω της οικονομικής κατάστασης που περνούν, 

κάποιοι δημότες λόγω της κρίσης, τα βγάζουν δύσκολα. Μιλάτε για μια γενική μείωση της τάξης 

του 10% σε όλους. Για να είστε αρεστοί; Με προτάσεις που δεν είναι ρεαλιστικές; Επενδύετε 

στο φόβο και την ανασφάλεια των πολιτών για να κερδίσετε πολιτικά οφέλη; Αυτό σας 

ενδιαφέρει μόνο; Αν θέλουμε να γίνουμε αρεστοί και εμείς, θα λέμε 20%, 30% μείωση. Αλλά 

εμάς μας ενδιαφέρει αφενός η επιβίωση του Δήμου και αφετέρου να λέμε την αλήθεια στους 

πολίτες. Πολύ εύκολα μιλάμε... Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, κύριοι. Μπορεί να 

γίνει η μείωση; Και αν δεν γίνει η μείωση τι επιπτώσεις θα φέρει στην ανταποδοτικότητα; Καμία 

απολύτως εκτίμηση. Τα έσοδα τον Ιανουάριο του 2013 ως τον Ιούνιο το πρώτο εξάμηνο, είναι 

δύο εκατό, 2.100.000. Άμα μειώσουμε κατά 10%, θα πάμε ένα εννιακόσια ενενήντα. Τα έξοδα 

το πρώτο εξάμηνο είναι δύο τριακόσια σαράντα. Δηλαδή, 10% αρνητική στο πρώτο εξάμηνο η 

ανταποδοτικότητα. Ισοσκελισμένη μείον. Σύμφωνα με αναφορές των Οικονομικών Υπηρεσιών, 

το 2009 η ανταποδοτικότητα ήταν αυτό που είπε ο κ. Γαλάνης, 59%, αρνητικά ισοσκελισμένη. 

Σας αποδεικνύουμε ότι εδώ έγινε σημαντική μείωση των δαπανών. Συμμάζεμα και νοικοκύρεμα 

το Δήμου. Η εκτίμησή μας για το 2013; Τέσσερα διακόσια... τα έσοδα. Τα έξοδα; Από τέσσερα 

εφτακόσια έως τέσσερα εννιακόσια. Εκτίμηση των Υπηρεσιών. Δηλαδή 10-15% αρνητικά 

ισοσκελισμένα, πραγματικά είναι αυτά που σας λέω. Οι δαπάνες που γίνονται στην 

ανταποδοτικότητα ξέρετε ποιές είναι; Μόνο πάγιες Μισθοδοσίες προσωπικού, καύσιμα, 

ανταλλακτικά, εργολαβίες αποκομιδής, τίποτε άλλο. Ο στόχος μας είναι πλήρης ισοσκελισμός 

στο τέλος του 2013. Και όχι, κ. Φωτιάδη, να παρασύρουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο 

Πρόεδρος, σε τυχόν παραβάσεις καθήκοντος. Τα δημοτικά τέλη αναπροσαρμόστηκαν το 2009 

Και ίσχυσαν από το 2010. Έγινε μια πληθωριστική αύξηση, το 2%. Ανακεφαλαιώνοντας όλα 

αυτά που είπα, το συμπέρασμα είναι ότι αν θα γίνει μείωση 10% όπως προτείνετε, θα 

δημιουργήσει μεγάλη δυσλειτουργία στην Υπηρεσία, με κινδύνους που μπορεί να έχουν 

ανυπολόγιστο αντίκτυπο. Στην τρίτη παράγραφο αναφέρεστε σε μία μείωση 50% σε διάφορες 

ευπαθείς ομάδες κατοίκων. Σας ενημερώνουμε, ότι αυτή η μείωση ήδη έγινε. Σας πρόλαβε ο κ. 

Μωυσιάδης, με την 708/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλους αυτούς που 

αναφέρεστε, τους έχει κάνει μείωση και κόστισε σε ανταποδοτικότητα 500.000€ περίπου, 

σύμφωνα με στοιχεία των Οικονομικών Υπηρεσιών. Προτείνετε να κάνουμε νέο 50% πάνω στο 

50%; Λέτε για μείωση 50% στους νέος επαγγελματίες. Και νέες επιχειρήσεις για την πρώτη 

τριετία. Είναι αυτό δίκαιη μεταχείριση και ίση σε όλους τους δημότες μας; Ρωτήσατε τους 

επαγγελματίες αν αυτό ήταν το ζητούμενο; Δεν προσελκύονται έτσι οι νέες επιχειρήσεις, κ. 

Μηλίδη. Με 300€ ΤΕΒΕ, με 23% ΦΠΑ και με 40% φορολογία. Και με τέτοιες τάσεις εμπορίου 

που υπάρχει λόγω οικονομικής κρίσης. Άραγε; Το συμπέρασμα ποιό είναι; Ποιός δουλεύει ποιόν 

εδώ μέσα; Μια και δεν σας αρέσει να σας λέμε ότι λαϊκίζετε; Να πάμε τώρα στην ουσία. Να 

μάθει ο κόσμος για τι ποσά μιλάμε. Ξεκίνησε κάτι να λέει ο Αντιδήμαρχος ο κ. Γαλάνης. Ο 

μέσος όρος των κατοικιών στο Δήμο μας είναι 80 τετραγωνικά μέτρα. Το δημοτικό τέλος που 

αναλογεί είναι 1,40 ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 112€ανά έτος, ήτοι 9,3€ το μήνα. Μείον 
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10%, 0,93€ μείωση το 10%. Μας κοροϊδεύετε, κ. Μηλίδη; Ποιός θα αισθανθεί τέτοια μείωση; 

Ενενήντα τρία λεπτά στο μηνιαίο λογαριασμό της ΔΕΗ; Όσο για τους νέους επαγγελματίες που 

προτείνετε 50% μείωση. Ο μέσος όρος των σερραϊκών εμπορικών καταστημάτων και γραφείων 

είναι γύρω στα πενήντα τετραγωνικά μέτρα. 3,01€ ανά τετραγωνικό μέτρο, πάμε στα 150,50€ το 

δωδεκάμηνο. 12,54€ το μήνα. Μείον 50% πάμε στα 6,2€ το μήνα μείωση στους επαγγελματίες. 

Αυτό είναι το ζητούμενο; Τα 6,2€ το μήνα; Καλύτερα να προτείνετε να μειωθεί το ΤΕΒΕ ή η 

φορολογία στους νέους επαγγελματίες και εγώ νομίζω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι 

σύσσωμο σε αυτήν την απόφαση, την πρόταση και θα είμαστε συμπαραστάτες πάνω σε αυτό. 

Αναφέρεστε στο τέλος στο πώς θα αναπληρωθεί αυτή η προτεινόμενη μείωση στην 

ανταποδοτικότητα. Με δύο προτάσεις. Επιβολή δημοτικού τέλους κατάληψης κοινοχρήστων 

χώρων εδάφους και υπεδάφους. Δεν γνωρίζετε, κ. Μηλίδη, ότι ήδη έχει καθοριστεί το τέλος 

αυτό, με την 720/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/11/2012;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη, κ. Χράπα, εάν με ξαναρωτήσετε, κ. Κατιρτζόγλου, μπορείτε να 

προμηθευτείτε ένα χρονόμετρο και να χρονομετράτε εσείς. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Θα το κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι; Σας ενοχλούν μάλλον αυτά που λέει ο κ. Αντιδήμαρχος.  

ΧΡΑΠΑΣ : ...Τέλος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... εάν μετρώ σωστά... Εγώ μετρώ; Το χρονόμετρο.  

ΧΡΑΠΑΣ : Αυτό το τέλος, κ. συνάδελφε και σε καμιά περίπτωση... δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ανταποδοτικό γιατί μπαίνει στο γενικό κορβανά των Δήμων. Άρα πάλι δεν ευσταθεί αυτό που 

εισηγείστε. Πάμε στο δεύτερο, προτείνετε να διπλασιαστούν τα τέλη στα καταστήματα άνω των 

τριακοσίων μέτρων. Γνωρίζετε ποιά είναι αυτά; Ή νομίζετε ότι είναι μόνο αυτά που αναφέρετε 

εσείς; LIDL, Jumbo, εσείς τα είπατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... συνεχίστε στη δευτερολογία σας, δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν. 

Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Κύριε Βαλτσάνη; Ναι, παρακαλώ. Δύο λεπτά.  

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ : Πολλές φορές έχω ακούσει τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιδήμαρχο να 

επικαλούνται και να λένε την αλήθεια φυσικά, ότι από το 2010 έχουν φύγει από το Δήμο 

περίπου εκατό υπάλληλοι. Εκατό υπάλληλοι, είναι ετησίως περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ. 

Βλέπω ότι προηγουμένως ότι ανέφερε ο κ. Χράπας ότι οι μειώσεις είναι ελάχιστες. Αυτά τα δύο 

εκατομμύρια ευρώ που εξοικονομούνται, δεν αρκούν για τη μείωση των δημοτικών τελών; 

Κάνω μια τοποθέτηση. Ότι και αυτά εδώ ότι είναι έσοδα, εξοικονόμηση χρημάτων στο Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Δευτερολογία. Ο κ. Μηλίδης, συγγνώμη, τοποθέτηση. Ο κ. Μηλίδης 

έχει το λόγο.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν ξέρω για ένα τέτοιο θέμα γιατί διυλίζουμε τον κώνωπα εδώ μέσα και 

πλατιάζουμε. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ζητώντας κάποιες μειώσεις ιδιαίτερα σε κάποιες ευπαθείς 

ομάδες κάνουν τόσο...; Κύριε Χράπα, δεν θα μιλούσα, πολύ ωραία απαγγείλατε το ποίημά σας, 

δεν ξέρω αν το γράψατε ή αν σας το γράψανε, ένα ωραία απαγγελία κάνατε έχετε στυλ, πολύ 

ωραία απαγγελία, μπράβο σας, δεν ξέρω ποιός σας το έγραψε, συγχαρητήρια.  

ΧΡΑΠΑΣ : Ευχαριστώ πολύ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν... Δεν περίμενα... πολύ ωραίο ποίημα, εντάξει... αυτός που το έγραψε. 

Λοιπόν, παρακάτω. Γιατί κάπου ενοχλείτε πάρα πολύ με μερικά που λέτε και θα τα ακούτε εδώ 

μέσα. Λοιπόν. Το ΤΕΒΕ είστε τόσο ανίδεος; Να λέτε ότι το ΤΕΒΕ, εμείς θα κατεβάσουμε την 

εισφορά του ΤΕΒΕ; Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο; Τόσο ανίδεος 

είστε; Αλλά... ποίημα, για αυτό. Εμείς; Εδώ; Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για αυτά τα 

πράγματα; Για την εισφορά του ΤΕΒΕ;... Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς μιλάμε για θέματα 

Δημοτικού Συμβουλίου... Μιλάω για τους επαγγελματίες... εγώ δεν είπα ποτέ, είπαμε ότι 

υπάρχει μια... δεν είπα ότι αμάν αυτός θα είναι ο κύριος λόγος που θα έρθουν οι επενδυτές, δεν 

είπα κάτι τέτοιο. Δείχνει μια ευαισθησία του Δήμου σε αυτούς... δραστηριοποιούνται μέσα στο 

Δήμο μας, ότι ξέρεις, εμείς... από όπου μπορούμε, μια μικρή ελάφρυνση. Και εν πάση 

περιπτώσει, γιατί τόση ώρα πλατιάζουμε και διυλίζουμε τον κώνωπα; Υπάρχει μία 
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συγκεκριμένη πρόταση, δίνουμε και ισοδύναμα, δίνουμε ισοδύναμα, από πού; Ως προς το θέμα 

του Μαρούσι που αναφέρθηκε... δεν έκανα καμία προσπάθεια να αντιγράψω τίποτα, πήρα ένα 

συγκερασμό, σας πληροφορώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τουλάχιστον από εκατό Δήμους. 

Εάν όλοι αυτοί είναι αναξιόπιστοι, ε, τότε και εγώ είμαι αναξιόπιστος. Εκατό Δήμους. Εδώ 

λοιπόν από το Δήμο Παπάγου δεν λέει τίποτε άλλο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε... Ένας Δήμος με ανθρώπους που είναι λίγο τουλάχιστον από το 

Δήμο Σερρών σε οικονομικό επίπεδο, για τους κατοίκους εννοώ, που δεν έχει τίποτε άλλο. Ο 

κύριος, το Μαρούσι, δεν μιλάει τίποτε για αυτά που λέμε εμείς, δηλαδή να φορολογήσει τον 

ΟΤΕ, αυτά τα... τηλεφωνικά κέντρα, τη ΔΕΗ ανά στύλο, δεν λέει κάποια πράγματα, εμείς 

προτείνουμε συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, ζητάω, ζητάω εν πάση περιπτώσει και με τις 

κατηγορίες που βάλαμε, βάλαμε εισοδηματικά κριτήρια. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω και κάτι 

άλλο, στον κ. Αντιδήμαρχο, στον κ. Γαλάνη. Μην επαναλαμβάνετε... και ο κ. Χράπας. Αυτό το 

περιβόητο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώνετε, κ. Μηλίδη, σας παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, τελειώνω. Αυτό το περιβόητο 2006, δεν είναι το ίδιο πράγμα το 2013 με το 

2006. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην κρίση. Λοιπόν, εγώ ζητάω από το Σώμα, εδώ να 

πάρει μια γενναία απόφαση. Εδώ και τώρα. Ψηφίζουμε ναι ή όχι για πολιτική απόφαση 

καταρχήν. Το ζητάω από το Σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μπόικος, ο κ. 

Φωτιάδης, ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Χράπας, η κα. Σαραντίδου, φυσικά ο κ. Μηλίδης... ο κ. 

Αναστασιάδης, δευτερολογία... Και ο κ. Γαλάνης. Και ξεκινάμε από εσάς, κ. Φωτιάδη. Τρία 

λεπτά.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκε πολλές φορές και 

από το Δήμαρχο ότι έγινε μία γενναία μείωση στο νερό. Ήταν εκτός θέματος προφανώς. Για τη 

μείωση στο νερό, εμείς σας είχαμε βάλει το θέμα, με τεκμηριωμένη εισήγηση, κοστολογημένη, 

μας είπατε λαϊκιστές, μας είπατε ότι θέλουμε να χαϊδεύουμε αυτιά και μετά από τέσσερις μήνες 

πήρατε την απόφαση. Εδώ σας φέρνει κάτι ο κ. συνάδελφος. Το στοιχειώδες ήταν να φέρετε εδώ 

το κόστος αυτής της πρότασης. Τι βλάβη εντός εισαγωγικών θα είχε προξενηθεί στον 

ισοσκελισμό των ανταποδοτικών. Και βεβαίως εδώ, θα έμπαινε από εσάς όπως συνηθίζετε, 

φέρτε μας προτάσεις. ΙΚΑ, νερό, πολλές προτάσεις. Λοιπόν. Εδώ, σήμερα είναι γεγονός ότι 

είμαστε στο κενό. Από τη μια θα πρέπει να μείνουμε με βάση το Νόμο πιστοί σε αυτό που 

είμαστε υποχρεωμένοι. Τον ισοσκελισμό και την ανταποδοτικότητα. Τώρα τον θυμηθήκατε τον 

ισοσκελισμό και σας είπε και ο κ. Βαλτσάνης, τα δύο εκατομμύρια και αναλογούν στα 

ανταποδοτικά στην καθαριότητα πεντακόσιες χιλιάδες. Σας είπα τα τετρακόσια χιλιάρικα από το 

ΧΥΤΑ. Από τη δική μας εκεί παρουσία και την αποπομπή του εργολάβου. Άρα λοιπόν επί της 

ουσίας, φαίνεται από πού είναι η μείωση. Κλείνοντας, θεωρώ ότι το θέμα πρέπει αν κρατηθεί, 

ναι, αυτήν τη δύσκολη περίοδο να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε, όμως, κ. Γαλάνη, δεν μου 

απαντήσατε, αυτούς... όχι, εσείς έχτε τα οικονομικά. Σας ρώτησα εγώ πότε συνέρχεται η 

Επιτροπή και αξιολογεί τους ανέργους για να τους εντάξει στην ειδική κατηγορία. Θα σας το 

ξαναρωτήσω και θα σας κάνω και έλεγχο και μην ενοχλείστε. Οφείλετε να το απαντήσετε, δεν 

το απαντήσατε. Λοιπόν. Εδώ πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να μειώσουμε. Ναι, κ. Χράπα 

και όλη αυτή η έκθεση που κάνατε έπρεπε να είναι μελέτη και να μας τη μοιράσετε εγκαίρως και 

όχι να κάνετε τον έξυπνο εδώ με προσωπικές επιθέσεις και θα σας στείλω τώρα και το άρθρο 4, 

που λέει ότι και τα δημόσια αφοδευτήρια είναι μέσα στα ανταποδοτικά. Λοιπόν. Δεν το έχετε... 

Λοιπόν, επ' αυτού. Θεωρώ ότι πρέπει να τη δούμε την πρόταση και με τις Υπηρεσίες αλλά 

κυρίως να βάλετε το πολιτικό σας σθένος, κ. Δήμαρχε. Κρύβεστε μονίμως πίσω από τους 

υπηρεσιακούς. Δεν διοικούν οι υπηρεσιακοί, εσείς διοικείτε. Και όταν ήσασταν Αντιπολίτευση, 

καλούσατε σε πολιτικές αποφάσεις γενναίες και λέγατε στους τότε προϊσταμένους τους 

πολιτικούς, σήμερα όταν τα πράγματα είναι δύσκολα κρύβεστε... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ολοκλήρωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Υπάρχει βέβαια και ένα ζήτημα, που βέβαια αυτό δεν πρόκειται ποτέ να 

απαντηθεί, διότι εξαρτάται από τον τρόπο που προσεγγίζει κανείς τα πράγματα, είναι το ζήτημα 

ποιό είναι το θέμα, πότε κάποιος είναι εντός θέματος και πότε κάποιος είναι εκτός. Εγώ λοιπόν, 

αδιαφορώντας αν είμαι εντός ή εκτός θέματος, εγώ νομίζω είμαι εντός και μάλιστα πολύ εντός 

και μάλιστα στην καρδιά, αλλά είναι δική μου εικόνα, μπορεί εσείς να έχετε διαφορετική, θα πω 

δυο λεπτά, παραπάνω δεν χρειάζομαι, η συγκυβέρνηση λεηλατεί, τσαλαπατά τις ζωές μας για να 

φανεί συνεπείς στους τοκογλύφους δανειστές της χώρας. Εκεί είναι ο πόλεμος, εκεί ο στόχος. 

Δημοσιεύτηκε προ μηνός περίπου στον τύπο, ότι είκοσι πέντε Δήμαρχοι της Κεντρικής 

Μακεδονίας είναι έτοιμοι να παραιτηθούν από τη θέση τους διαμαρτυρόμενοι για τη θέση της 

κυβέρνησης απέναντι στους Δήμους. Μεταξύ των ονομάτων διάβασα και αυτό του Δημάρχου 

Σερραίων. Εγώ χάρηκα που το άκουσα. Και επικροτώ αυτήν την απόφαση, αν πραγματικά 

ισχύει. Είναι μια γενναία απόφαση, μόνο που θέλει και συνέχεια και συνέπεια. Γιατί αυτά τα 

λόγια, αυτές οι αποφάσεις, έχουν τεράστιο πολιτικό βάρος για όσους το συναισθάνονται 

ασφαλώς. Ιδού λοιπόν η Ρόδος ιδού και το πήδημα. Όσοι θέλουν να βοηθήσουν με ή χωρίς 

εισαγωγικά τους συμπολίτες μας για να ξεπεράσουν την κρίση, πρέπει να τους προετοιμάσουν 

πολιτικά και οργανωτικά με κάθε τρόπο για την ανατροπή αυτής της μαφιόζικου τύπου 

συγκυβέρνησης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να ξεκινήσω από αυτό που τελείωσε ο κ. Μπόικος... Είκοσι πέντε Δήμαρχοι 

που υπέγραψαν σε αυτό το χαρτί πρέπει να είναι και πολιτικοί άντρες και όχι να μένουν μόνο 

στα πυροτεχνήματα και επειδή πλησιάζουν εκλογές, αλλά θα έπρεπε να το κάνουν πράξη χωρίς 

να το ανακοινώνουν καν. Έτσι συμπεριφέρονται, αλλά όπως είπα και στην πρώτη, στην πρώτη 

τοποθέτησή μου, αυτό που πρέπει να πάρουμε σήμερα είναι μια πολιτική απόφαση και πολιτικές 

αποφάσεις παίρνονται από πολιτικούς άντρες, από πολιτικούς ανθρώπους. Άρα λοιπόν όταν 

παραπέμπουμε κάποια πράγματα στις Υπηρεσίες και κρυβόμαστε πίσω από αυτές, δεν μπορούμε 

να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, να συνυπογράφουμε σε εκβιαστικά χαρτιά κατά της 

κυβέρνησης αφήνοντας τις... καρέκλες μας. Άρα λοιπόν πολύ καλά και πολύ ορθά έκανε η 

παράταξη του κ. Μηλίδη και κατέβασε το θέμα, αν και βέβαια θεωρούμε ότι είναι λίγο 

υποκριτικό, γιατί όταν ως άνθρωπος στηρίζεις αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί μετά να λες άλλα 

από πίσω, εκεί έγκειται ο λαϊκισμός, ότι όταν στηρίζεις την πολιτική αυτή που οδηγεί όλα τα 

βάρη να τα γυρίσουμε στους δημότες, δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες πάρτε τα βάρη από 

τους δημότες, γιατί... Άρα λοιπόν, η δικιά μας η θέση το επαναλαμβάνω, είναι κατάργηση των 

δημοτικών τελών, πλήρης κατάργηση των δημοτικών τελών, κεντρικοί... πόροι, διεκδίκηση, 

απαίτηση, τα λεφτά μας να έρθουν στον τόπο τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χράπας.  

ΧΡΑΠΑΣ : Εγώ θέλω να πω ότι ο κ. Μηλίδης σήμερα εκτέθηκε ανεπανόρθωτα σε αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Με πρόσβαλε δύο φορές επί προσωπικού ενώ εν τον έχω προσβάλει, του 

μίλησα πολιτικά. Ούτε ανίδεος είμαι, ούτε γράφει κάποιος αυτά που είπα σήμερα. Μόνος μου τα 

έγραψα, μελετώ εδώ και τρεις ημέρες,... σχολείο θα ήμουν καθηγητής πανεπιστημίου. Μας είπε 

ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να διαμαρτυρηθούμε για το ΤΕΒΕ. Γιατί 

είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου η πρόταση που κάνατε να μειωθούν οι 

αντικειμενικές αξίες; Είχαμε εμείς καμιά αρμοδιότητα; Μην τρελαθούμε τώρα. Να συνεχίσω 

από εκεί που σταμάτησα. Στις Σέρρες, στο Δήμο Σερρών, υπάρχουν διακόσιες επιχειρήσεις οι 

οποίες είναι πάνω από τριακόσια τετραγωνικά μέτρα. Και όχι το Jumbo και το LIDL. Αυτοί οι 

περισσότεροι είναι Σερραίοι επαγγελματίες, απασχολούν προσωπικό, πληρώνουν ενοίκια, 

ΤΕΒΕ, εφορία και όλα τα συναφή. Εγώ θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα, θα συνεχίσω να 

ονομάζω από εκεί που σταματήσατε. Τα ξενοδοχεία μας όλα, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, 
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όλες. Hondos Center, Πετρίδης. Καπετάνιος, Κάντζας, Αποστολίδης... Κινηματογράφος, να 

συνεχίσω, να πω και άλλα; Αυτά εννοείτε να διπλασιάσουμε τα δημοτικά τέλη; Ή μόνο το 

Jumbo και το LIDL; Όλα αυτά είναι πάνω από τριακόσια μέτρα. Αν εννοείτε αυτά, ονομάστε τα. 

Εκτός αν λέτε κάποιους άλλους και δεν το αντιληφθήκαμε. Μπορούν αυτές οι εταιρίες να 

αναπληρώσουν το χάσιμο του 10% σε όλους και το 50%...50% στις ευπαθείς ομάδες; Φυσικά 

και δεν μπορούν, να αναπληρώσουνε τη μείωση. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι είστε 

ανενημέρωτος, κ Μηλίδη, οι διατάξεις της σύνταξης προϋπολογισμού του 2014, απαιτεί για να 

γίνει αυξομείωση των τελών της καθαριότητας απαιτεί οικονομική μελέτη και τελικά όπως η 

συμπολίτευση έτσι και η Αντιπολίτευση, έχει την ευθύνη να φέρει μία ολοκληρωμένη μελέτη 

και να μην ζητάει πράγματα από το Δημοτικό Συμβούλιο που ήδη έχουν γίνει. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου. Δύο λεπτά.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, παίρνω το λόγο από εκεί που τον άφησε ο κ. Χράπας. 

Εδώ πέρα θα μπερδέψουμε τελικά και τους ρόλους μας. Δεν κάνει πρόταση η Αντιπολίτευση, 

ωρύεται ο Δήμαρχος φέρτε προτάσεις. Κάνει πολιτική πρόταση η Αντιπολίτευση, λέει ο 

Αντιδήμαρχος, κάντε λέει τεκμηρίωση. Ε, τι θα κάνουμε; Να προσλάβουμε... συμβούλων για να 

μας κάνει αυτό το πράγμα;... Έχουμε υπό την αιγίδα μας έστω έναν υπάλληλο για να τον 

αφήσουμε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο; Ποιός θα κάνει την οικονομική μελέτη, εμείς θα την 

κάνουμε την οικονομική μελέτη; Ε; Θα συζητάμε τώρα δηλαδή για τα αυτονόητα; Εσείς είστε η 

διοίκηση, εσείς θα κάνετε τη μελέτη. Εμείς φέραμε έναν προβληματισμό, φέραμε μια πολιτική 

πρόταση να πάρουμε μια πολιτική απόφαση και δεν κατάλαβα ακόμη ποιός είναι ο λόγος που 

μας εμποδίζει... αυτήν την απόφαση. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα; Το αναγνωρίζουμε. 

Αλλά κάθε πράξη αυτό δεν γίνεται; Το ίδιο... με τη ΔΕΥΑΣ. Είχαμε φέρει πρόταση εδώ πέρα για 

μείωση των τιμολογίων της ΔΕΥΑΣ. Θα καταρρεύσει η ΔΕΥΑΣ, δεν αντέχει με τίποτε αυτό το 

πράγμα να γίνει... θα καταστρέψουμε τη ΔΕΥΑΣ, Τι κίνδυνος είναι αυτός που μου φέρνετε στην 

πόλη μυ με τη μείωση των τιμολογίων που προτείνετε; Και μετά από δυο μήνες, την κάνατε 

εσείς; Όπως την κάνατε. Τότε δεν κατέρρευσε η ΔΕΥΑΣ; Λοιπόν, το ίδιο και τώρα. Κάθε φορά 

που λέτε θα σας φέρουμε προτάσεις. Σας φέρνουμε προτάσεις, δεν είναι καλές οι προτάσεις, δεν 

είναι ολοκληρωμένες δεν ξέρω εγώ τι, τις απορρίπτετε. Μετά από λίγο καιρό κάνετε τα ίδια 

πράγματα. Δεν είναι τρόπος διοίκησης αυτός όπως και δεν είναι τρόπος να κρύβεστε πίσω από 

τις Υπηρεσίες. Η γενναία απόφαση που μπορείτε να πάρετε είναι να συμφωνήσετε σε αυτό που 

σας προτείνουμε, αναγνωρίζω την αναγκαιότητα να γίνει κάτι τέτοιο και από εκεί και πέρα τα 

υπόλοιπα θα τα βρούμε. Αν είναι 10%, 15% ή 5% η μείωση ή αν θα είναι 30% ξέρω εγώ ή 

ο,τιδήποτε άλλο. Η μείωση ή η αύξηση είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και το λέμε μάλιστα 

και στην πρότασή μας. Όλα αυτά και τα κριτήρια και τα ποσοστά μείωσης και όλα τα υπόλοιπα, 

προφανώς και είναι συζητήσιμα. Προφανώς και θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και 

προφανώς θα ακολουθήσουμε τη μελέτη που θα έχει γίνει από τις Οικονομικές Υπηρεσίες. Τι 

δεν καταλαβαίνετε σε αυτό; Δεν μπορώ να καταλάβω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Κατιρτζόγλου. Πάμε στον κ Αναστασιάδη, δύο λεπτά.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Υποθέτω... αλλά βλέπω μία δυστοκία στο να συμφωνήσετε από μέρους 

σας σε αυτό οποίο προτείνουμε. Με διάφορα τα οποία υπό τύπου προτάσεων.. συνέχεια μιλάτε 

πως η μείωση θα καταστρέψει. Όμως εδώ πουθενά δεν αναφέρεται ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για 

μειώσεις. Μιλάμε και για εισπράξεις. Και δεν αναφερόμαστε μόνο Jumbo, LIDL και τα τοιαύτα, 

υπάρχουν, υπάρχουν και πολλά άλλα σημεία, τα οποία τα οποία θα πρέπει να προσεγγίζουμε για 

εισπράξεις. Τελικώς, αποφασίστε και με τη δύναμη που σας χαρακτηρίζει, πείτε ναι στην 

πρόταση ή όχι; Αφήστε τις προφάσεις. Απλά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και κύριε Γαλάνη, εσείς. Δύο λεπτά.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι μας βρίσκει όλους, είμαστε όλοι 

καλοπροαίρετοι σε οποιαδήποτε ; Επομένως σε κάθε περίπτωση να την εξετάσει η υπηρεσία, 

όμως να πω και εγώ ότι οι υπηρεσίες είναι αποδυναμωμένες, με μείον εκατό υπαλλήλους και 

ενδεχομένως του χρόνο να γίνουν άλλοι σαράντα, δυσκολεύονται πάρα πολύ να φέρουν σε 
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πέρας, κ. Πρόεδρε, και τις υποχρεώσεις που βάζει η πολιτεία και  Νόμος κάθε φορά. Συγχρόνως 

να πρέπει να πάρουν τις άδειές τους τις νόμιμες που δεν μπορεί κανείς να τους το αρνηθεί και 

από την άλλη να πρέπει να κάνουν και τέτοιου είδους μελέτες... δεν έχω ολοκληρώσει... εγώ 

είμαι στη διάθεση όποιας πρότασης να την εξετάσω. Και θα εξεταστεί αυτή η πρόταση, νομίζω... 

στην οποία συμφωνώ. Και χαίρομαι που ο συνάδελφός μου ο κ. Κατιρτζόγλου λέει ότι να 

εξετάσουμε αν θα χρειαστεί μείωση ή αν όπως λέει και η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ήρθε 

από το Υπουργείο Εσωτερικών, μπορεί να χρειαστεί και αύξηση. Δηλαδή, χαίρομαι που το 

παραδέχτηκε. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα και 

θα κλείσω. Ότι το ότι φεύγουν υπάλληλοι εδώ που έθεσε ο κ. Βαλτσάνης θα πρέπει να θυμίσω 

ότι η ΚΑΠ φεύγει από το Δήμο συγχρόνως, δεν είναι ότι φεύγουν οι υπάλληλοι και μας μένει η 

ΚΑΠ, τα χρήματα των μισθών των υπαλλήλων φεύγουν και αυτά μαζί με τους υπαλλήλους που 

βγαίνουν στη σύνταξη, δεν πιστεύω να νομίζει κανείς εδώ ότι μένουν τα λεφτά της ΚΑΠ και 

συνεχίζουμε και έχουμε τα χρήματα. Ένα είναι αυτό και δεύτερο να πω ότι στην έρευνα που 

έκανα σε σχέση με την ερώτηση του κ. Μηλίδη, βρήκα την απόφαση αυτή του 2006 με τη 

μείωση, την οποία δεν την γνώριζα, είναι παλιά, του 2006 και λέει εδώ ότι αναθέτει την 

περαίωση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών στις υπηρεσίες κοινωνική μέριμνας, δεν έχει 

σχέση με την Οικονομική Υπηρεσία. Αυτό είναι η απάντηση που δίνω στον κ. Φωτιάδη που 

έριξε τα βέλη του σε εμένα, ότι ξέρεις τι κάνεις εσύ για αυτήν την απόφαση που αφορά 

πολυτέκνους, άτομα με αναπηρίες και απόρους;... όχι, όχι, ακούστηκε αυτό το πράγμα για την 

Αντιδημαρχία Οικονομικών, δεν έχει να κάνει με εμένα, τη βρήκα την απόφαση, θα συνεργαστώ 

με τον Αντιδήμαρχο, με τον κ. Μερετούδη, για να δούμε τι μέλλει γενέσθαι με αυτήν, αλλά 

αφορά τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σαν παράταξη, κατεβάσαμε μία 

πρόταση. Νομίζω ότι μπορούμε επιτέλους να πάρουμε μία απόφαση, μία γενναία απόφαση. Ο κ. 

Δήμαρχος, πάρα πολύ συχνά λέει κατεβάστε προτάσεις, κατεβάστε προτάσεις. Ε, κατεβάζουμε 

προτάσεις και με διάφορους τρόπους, με διάφορα τερτίπια, ψάχνουμε να τις απορρίψουμε... Τα 

λέω μέσα, τα λέω πάρα πολύ καλά μέσα και αν θέλετε... για τον ΟΤΕ πόσο και πόσο ανά 

στύλο... έχω πει για τις τράπεζες, για τα ATM, έχω πει από πού βγαίνουν... Καταστήματα 

μεγάλα... πάνω από τριακόσια τετραγωνικά μέτρα, γιατί όχι δηλαδή; Γιατί όχι; Και εν πάση 

περιπτώσει, δεν θα πάνε αυτά τα χρήματα σε κάποιους που έχουν ή τέλος πάντων πορεύονται. 

Είπαμε, πολύ συγκεκριμένα άτομα. Και ακόμη στην πρότασή μας είμαστε συγκεκριμένοι, λέμε. 

Βάζουμε εισοδηματικά κριτήρια και λέμε θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου. 

Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε; Όταν δεν φέρνουμε προτάσεις ωρύεστε, δεν φέρνετε εκείνο δεν 

φέρνετε το άλλο. Και μετά από λίγο είμαι βέβαιος ότι εάν δεν περάσει, διότι έχετε πλειοψηφία, η 

πρόταση, είμαι βέβαιος 100% ότι σε λίγο θα τη φέρετε εσείς. Όπως κάνατε με τη ΔΕΥΑΣ. 

Λοιπόν. Ζητάω σήμερα, εδώ, να πάρουμε πολιτική απόφαση και στη συνέχεια όλα τα άλλα θα... 

έτσι; Εγώ δεν έχω υπηρεσία στα χέρια μου που να έχει όλα τα οικονομικά του Δήμου, άρα 

δίνουμε και τη λύση από πού θα.. χρήματα. Εξάλλου δεν είναι και τόσο βάρος... και αν τα 100€ 

που λέει ο κύριος... ε, αυτόν τον άνθρωπο... τον άνεργο, τν ανάπηρο, αν τον κάνεις 50€, είναι 

σημαντικό. Πώς να το κάνουμε δηλαδή; Αυτό θέλω, κ. Πρόεδρε και θέλω... επιτέλους μια 

γενναία απόφαση για να, να δικαιώσουμε και τους συμπολίτες μας και για τους νέους 

επαγγελματίες, εγώ δεν... τρία χρόνια, δεν μιλάω για εφόρου ζωής. Και δεν είναι βέβαια... 

Χράπας, δείχνεις μια ευαισθησία είπα, μία τάση του Δήμου.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και σε εσάς ο λόγος, κ. Δήμαρχε, για να κλείσουμε το θέμα, για να πάμε σε 

ψηφοφορία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, είμαι βέβαιος ότι μέχρι τις 

εκλογές θα ακουστεί από κάποιον ότι θα φέρει τη θάλασσα στα βουνά. Δεν το συζητάμε αυτό. 

Είναι σίγουρος... όταν ήμασταν στην Αντιπολίτευση εμείς, πορευόμασταν με υπευθυνότητα και 

σοβαρότητα και ποτέ δεν φτάσαμε σε αυτήν την κατάντια του λαϊκισμού. Ποτέ. Όταν είπα, όταν 
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εκδηλώσαμε κάποιοι Δήμαρχοι την πρόθεσή μας για παραίτηση... εξηγήσαμε πολλές φορές στην 

τηλεόραση. Εκδηλώσαμε την πρόθεση μας αυτή, για να δούμε εάν υπάρχει αυτή η πρόθεση από 

πολλούς Δημάρχους για να έρθει εν συνεχεία αυτή η πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να 

παραιτηθούν ολόκληρα Δημοτικά Συμβούλια, διότι δεν έχει νόημα να παραιτηθούν κάποιοι 

Δήμαρχοι, πενήντα ή εκατό. Έχει νόημα να παραιτηθούν πενήντα ή εκατό Δημοτικά Συμβούλια. 

Λοιπόν, αν θέλετε να παραιτηθούν ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορούμε να το 

φέρουμε... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Σήμερα κιόλας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και να... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Σήμερα κιόλας... σήμερα κιόλας...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές... λοιπόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν 

ανήκουν ση Δημοτική Αρχή. Ούτε στο Δήμαρχο. Ανήκουν σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και 

σε όλο το σερραϊκό λαό. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ζητήσετε κάτι από μια υπηρεσία, να 

πείτε θέλω να μου δώσετε αυτά τα στοιχεία ή θέλω να μου κάνετε μία εισήγηση ή μία μελετούλα 

και θα σας πούνε όχι; Σε καμιά περίπτωση. Έτσι; Και επειδή δεν έχω, δεν έχει νόημα νομίζω να 

πούμε περισσότερα πράγματα, η πρότασή μας ποιά είναι; Εκφράζουμε καταρχήν την πολιτική 

μας βούληση για μειώσεις. Συμφωνούμε με αυτό που είπε ο κ. Μηλίδης, ότι χρειάζεται μελέτη. 

Και να διερευνηθεί το θέμα της δυνατότητας των μειώσεων. Αν χωράνε μειώσεις ασφαλώς, 

αλλά αν με τις μειώσεις πρόκειται να μείνουν απλήρωτοι δημοτικοί υπάλληλοι, για όνομα του 

Θεού, αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε. Αυτή είναι η πρόταση και την καταθέτουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα ολοκληρώθηκε. Υπάρχει μία πρόταση της 

Δημοτικής Αρχή, υπάρχει και η πρόταση η δική σας, τρίτη πρόταση υπάρχει;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...η δικιά μου πρόταση που είπα για κατάργηση των δημοτικών τελών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Υπάρχει τρίτη πρόταση, βεβαίως... Εσείς, κ. Φωτιάδη;  

Δ.Σ. : Εγώ έχω πρόταση... Κατάργηση και.. επίδομα...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Συμφωνώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... θα καταγραφούν όλες οι προτάσεις... Κύριε Φωτιάδη, την 

πρότασή σας.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η πρότασή μας είναι, κ. Πρόεδρε, όπως τη διατύπωσα, θα πρέπει να γίνει 

έλεγχος των δεδομένων, έτσι; Εκ των οποίων επιβάλλουμε τα δύο ποσά για τα ανταποδοτικά 

τέλη προς τη ΔΕΗ για να είμαστε δίκαιοι, επίσης είχα πει ότι η ανταποδοτικότητα δεν μπορεί να 

πάψει, όπως εξήγησα ότι θα πρέπει και αυτή να κληθεί και βεβαίως για εμάς είναι ανοικτό αν τα 

χρήματα... που καταβάλλουν οι δημότες στη ΕΗ πράγματι πηγαίνουν όλα για την καθαριότητα 

στις... που σας είπα με το άρθρο 7 και 4. Έχουμε μία τυπική μας, δηλαδή λέμε ν αι όπως είπε ο 

κ. Δήμαρχος, διαφοροποιημένη όμως, στο εξής, ότι θα πρέπει να γίνει πρώτα έλεγχος της βάσης 

δεδομένων στη ΔΕΗ και θα πρέπει να μας εξηγήσετε, οφείλετε να το κάνετε και αυτό που είπε ο 

κ. Δήμαρχος... δεν μπορεί να το κάνει, μία ερώτηση ή ένα έγγραφο μπορούμε, μία μελέτη; Δεν 

μπορούμε να δώσουμε εμείς εντολή...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πείτε μας εσείς τι θέλετε και θα το κάνουμε.... αρκεί να μας προτείνετε.   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ σας πρότεινα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ολοκληρώσετε έτσι πιο συνοπτικά την πρότασή σας; Για να μπορέσουν να 

την καταγράψουν και στο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η πρότασή μου ήταν συγκεκριμένη. Λέων έλεγχος των δεδομένων, όπως είπα 

στον κ. Γαλάνη. Της ΔΕΗ. Εκεί είναι για μένα η απόδοση του δικαίου, ένα και το δεύτερον είναι 

με βάση την ανταποδοτικότητα να προχωρήσουμε σε μείωση. Σε μείωση η οποία όμως είχα 

εξηγήσει θα πρέπει, δεν θέλω να μπω σε επί μέρους, χαιρετίζω την πρόταση του κ. Μηλίδη αλλά 

με αυτές τις δύο... Έλεγχος των δεδομένων και η ανταποδοτικότητα πρέπει να υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Να, η δική μου πρόταση είναι... μπορώ να κάνω πρόταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, έχετε το λόγο.     
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Οποιαδήποτε πρόταση για μείωση πρέπει να συνδεθεί απαραίτητα άλφα με 

καταγγελία συγκυβέρνησης τρόικας, συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου στο συλλαλητήριο 

της ΔΕΘ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ, λίγο πιο σιγά... Πείτε την όμως... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Οποιαδήποτε μείωση πρέπει απαραιτήτως να συνδεθεί άλφα με καταγγελία 

συγκυβέρνησης και τρόικας και βήτα συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου στο συλλαλητήριο 

της ΔΕΘ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουνε έξι προτάσεις... η πρόταση... λοιπόν... πέντε προτάσεις... Μπαίνουμε 

σε ψηφοφορία. Την πρόταση της παράταξής σας, έτσι; Όπως ακριβώς τη φέρατε, ο κ. Δινάκης, η 

παράταξή σας ουσιαστικά... ο κ. Βαλτσάνης, ναι.  Ο κ. Ίντος, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Γκότσης, 

εσείς... εγώ; Άλλος είναι απών... και ο κ. Κατιρτζόγλου...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όταν λες τη λέξη Αναστασιάδης, κάπου ζορίζεσαι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Την πρότασή του ο κ. Φωτιάδης όπως την κατέθεσε, την πρόταση ο κ. 

Μπόικος όπως την κατέθεσε, η πρόταση η κα. Σαραντίδου, αν θέλει κανείς να την ψηφίσει, 

όπως την κατάθεση και η πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Γαλάνης; Ναι, ναι,  ναι, ναι, ναι, 

ναι, ναι ο κ. Σταυρόπουλος... ναι ο κ. Δήμου, ο Αντιδήμαρχος ναι... η κα. Αγιαννίδου... ο κ. 

Χράπας,  ο κ. Δούκας ναι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με την πράξη βεβαίωσης παράβασης που 

αφορά τον ΧΥΤΑ Μετοχίου του Δήμου Σερρών.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο επόμενο θέμα... κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πάμε στο πρώτο θέμα, 

ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με την πράξη βεβαίωσης παράβασης που αφορά τον ΧΥΤΑ 

Μετοχίου του Δήμου Σερρών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος... Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε, ξεκινήστε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, στις 27 Ιουλίου 2011, 

επισκέφτηκαν το ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών επιθεωρήτριες περιβάλλοντος, του τομέα Βορείου 

Ελλάδος, μετά από καταγγελία και... υπήρξε καταγγελία... και διενήργησαν επιθεώρηση το 

ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και διαπίστωσαν επτά παραβάσεις  της κείμενης περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Οι παραβάσεις αυτές εστάλησαν 

στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Σερρών για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που 

έχουν σχέση με τη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επίσης, θα ακολουθήσει και 

διοικητική πράξη επιβολής προστίμου. Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από την Ειδική 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος στις 27/6/2011 στον πρώην ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, έχουν σχέση 

με τη διαχρονική λειτουργία του ΧΥΤΑ, δηλαδή από το 2000... 2011, κάτι άλλωστε που 

αναγράφεται στο έγγραφο των επιθεωρητριών περιβάλλοντος. Να υπενθυμίσω ότι τη διαχείριση 

του ΧΥΤΑ από τότε που άρχισε να λειτουργεί στο Δήμο Σερρών την είχε εργολάβος, ο οποίος 

αναδεικνυόταν μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό και η διαχείριση του ΧΥΤΑ από εργολάβους 

συνεχίστηκε μέχρι και την 31η Μαΐου του 2011. Από την 1η Ιουνίου του 2011 η Δημοτική Αρχή 

αποφάσισε να λειτουργήσει το ΧΥΤΑ με αυτοδιαχείριση. ΜΕ δικά του μέσα και προσωπικό. 

Εδώ να υπενθυμίσω ότι... στις 19 Μαΐου του 2011, η Οικονομική Επιτροπή με ομόφωνη 

απόφασή της, δεν ενέκρινε τα πρακτικά του διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου στο 

ΧΥΤΑ, λόγω του ότι η προσφορά της κρίθηκε ασύμφορη, δεν προχωρήσαμε σε νέο διαγωνισμό 

παρόλο που πήραμε απόφαση για παράταση στον εργολάβο μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος 

διαγωνισμός και αποφασίσαμε ο Δήμος Σερρών να αναλάβει την αυτοδιαχείριση του ΧΥΤΑ. Ο 

πρώην ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών σε όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούσε από το 2001 μέχρι 

τις 8 Δεκεμβρίου του 2012, παρά τις όποιες παραλείψεις, λάθη και παραβάσεις που ενδεχομένως 
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αποδειχθούν, αυτό θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη, προσέφερε υπηρεσίες στο θέμα αντιμετώπισης 

του μεγάλου προβλήματος των απορριμμάτων, αρκεί να θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια 

υποδεχόταν τα σκουπίδια του μισού Νομού και παραπάνω. Για να εξυπηρετήσει καταστάσεις 

και προβλήματα άλλων Δήμων του Νομού. Δεχόταν τα σκουπίδια των πρώην Δήμων 

Σκουτάρεως, Καπετάν Μητρούση, Λευκώνα, Σκοτούσσας, ακόμα και τα σκουπίδια της 

Νιγρίτας. Και αυτό για να μπορέσουν να ενταχθούν οι Δήμοι αυτοί σε προγράμματα και να 

μπορέσουν να κλείσουνε τους ΧΑΔΑ που είχαν. Από τότε που αναλάβαμε εμείς, από 1/1/2011, 

μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω μείωσης των χρηματοδοτήσεων και μείωσης 

προσωπικού, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση λειτουργίας του ΧΥΤΑ του 

Δήμου Σερρών, με στόχο πάντα την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, Κλείσαμε το 

ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών στις 8 Οκτωβρίου 2012 και εναποθέτουμε τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ 

Παλαιοκάστρου. Και επίσης αποκαταστήσαμε τους πρώην ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου, Άνω 

Βροντού, Προβατά μέσω προγράμματος του ΕΠΠΕΡΑΑ συνολικού ύψους τριάντα χιλιάδων 

ευρώ. Η ΕΣΑΝΣ πρέπει να πούμε, είναι γνωστό, ότι προχωράει επίσης το διαγωνισμό για την 

ανάδειξη αναδόχου του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων, που πρόκειται να κατασκευαστεί 

στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου ώστε να μετατραπεί σε ΧΥΤΑ. Θέλω να επισημάνω και να πω ότι 

όλες οι παραπάνω ενέργειες, αποδεικνύουν ότι τόσο ο Δήμος Σερρών όσο και η ΕΣΑΝΣ 

αντιμετωπίζουν το δύσκολο αυτό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με 

υπευθυνότητα και σοβαρότητα και τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με άλλους Δήμους και άλλες 

Περιφερειακές Ενότητες στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Πολλές είναι οι περιοχές της 

χώρας οι οποίες λειτουργούν ως χωματερές, λειτουργούν πλέον, λειτουργούν χωματερές και 

μόνο χωματερές. Και όμως, αυτές οι περιοχές δεν έχουν υποστεί καμία συνέπεια. Και πρέπει να 

πω ότι και άλλες περιοχές που έχουν ΧΥΤΑ, γιατί μετά το δικό μας έλεγχο πήγαν και σε άλλους 

ΧΥΤΑ και αυτοί θα υποστούν κυρώσεις. Σχετικά με τις επτά παραβάσεις που έχουν διαπιστώσει 

οι επιθεωρήτριες περιβάλλοντος θα σας μιλήσει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κ. Χράπας και 

εν συνεχεία είμαστε ση διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινίσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο, κ. Χράπα. 

ΧΡΑΠΑΣ : Για εξοικονόμηση του χρόνου, όλοι έχετε μπροστά σας την πράξη παράβασης, να 

αναφέρουμε ονομαστικά μόνο πρώτη, δεύτερη τρίτη και αν θέλετε, αν έχετε... να διαβάζετε 

εσείς το θέμα. Λοιπόν. Πρώτη παράβαση αναφέρεται ότι δεν υπήρχε αδειοδότηση για τα χώματα 

που παίρναμε για να σκεπάσουμε τα σκουπίδια. Θα ζητούσαμε αδειοδότηση μετά την επέκταση. 

Η αρχική αδειοδότηση που είχε δοθεί στο ΧΥΤΑ το 2011, θα αφορούσε όλο το ΧΥΤΑ, όλη τη 

λειτουργία ακόμα και αυτό και την απόθεση, το... του χώματος για να πιάσει πάνω στο...Αλλά το 

2002 άλλαξε η Νομοθεσία και χρειαζόταν ξεχωριστή αδειοδότηση για κάθε ένα σύστημα που 

λειτουργούσε μέσα στο χώρο του ΧΥΤΑ. Ξεκινώντας, να πω δύο λόγια για το ιστορικό του 

ΧΥΤΑ. Πριν, πριν το 2001, λειτουργούσε ως ΧΑΔΑ, από το 1965 περίπου και το 2001 είχαν 

ολοκληρωθεί τα αρχικά έργα από την κατάσταση του τότε ΧΑ του παλιού ΧΑ, τα οποία είχαν 

χρηματοδοτηθεί από ένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ώστε να λειτουργήσει ο χώρος με πιο 

σύγχρονες προδιαγραφές. Υγειονομική ταφή απορριμμάτων και λοιπά. Το 2000 λειτούργησε ο 

ΧΥΤΑ και ως τότε ο Δήμος και από το 2001 που λειτούργησε, ο Δήμος σχεδίασε,... και 

προγραμμάτισε το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ. Η κατασκευή ενός νέου ΧΥΤΑ 26,5 

στρεμμάτων το οποίο δεν κατασκευάστηκε. Ζητήθηκε χρηματοδότηση το 2009 από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 λόγω όμως του Περιφερειακού 

σχεδιασμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, και τη σχετική δυσλειτουργία στο ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου,  το αίτημα της χρηματοδότησης ενώ αρχικά εντάχθηκε, στις 31/5/2011 με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακαλείται η απόφαση 

ένταξης της πράξης στο ΕΣΠΑ, αφού διαπιστώθηκε ότι η επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών δεν 

ικανοποιεί πλέον το κριτήριο όσον αφορά τον Περιφερειακό σχεδιασμό. Το νέο αυτό κύτταρο, 

εμπεριέχεται στη νέα ΑΕΠΟ, στη νέα άδεια δηλαδή περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όμως δεν 
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έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο ΧΥΤΑ, ήταν προγραμματισμένος να λειτουργήσει για τρία χρόνια, 

από το 2001 μέχρι το 2004 το πολύ. Στην ουσία τόσο υπολογίζαμε να λειτουργούσε τότε ο 

νομαρχιακός ΧΥΤΑ που αφορούσε απορρίμματα όλου του Νομού. Ο νομαρχιακός όμως ΧΥΤΑ 

δεν προχώρησε. Θυμάστε τα επεισόδια που είχαμε, όχι να γίνει στο Στρυμωνικό, όχι να γίνει στο 

Παλιόκαστρο, όχι να γίνει δεν ξέρω εγώ πού πρέπει να γίνει τώρα. Ο Δήμος Σερρών από την 

άλλη πλευρά έπρεπε να απορρίπτει τα απορρίμματά του σε ένα χώρο ο οποίος ήταν νόμιμος, 

αδειοδοτημένος. Έτσι; Όταν άλλαξε το 2002 ο Νόμος έπρεπε ο Δήμος να εφοδιαστεί με μία 

αδειοδότηση. Και μάλιστα ο Νόμος έδινε το περιθώριο μια επταετία, επτά χρόνια μέχρι το 2009 

δηλαδή, από το 2002 μέχρι το 2009 να υποβάλει νέους όρους. Νέους περιβαλλοντικούς όρους οι 

οποίοι είναι και η άδεια λειτουργίας. Προς το τέλος του 2007, γίναν οι μελέτες για νέα 

αδειοδότηση, αλλά περίμενε ο Δήμος μήπως και λειτουργήσει ο νομαρχιακός ΧΥΤΑ. Και δεν 

χρειάζεται και αδειοδότηση. Η μελέτη ειδικά υποβλήθηκε στις 3/4/2009 στην τότε Νομαρχία, 

για να δοθεί η άδεια. Η Νομαρχία απάντησε βάσει των εγγράφων της αλληλογραφίας μετά από 

ενάμιση χρόνο, στις 27/8.2010 και ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία. Στη συνέχεια 

συντάχθηκαν νέες μελέτες, υποβλήθηκαν νέες μελέτες προς έγκριση, τη 1/7/2011. Μετά από 

εκεί μας ζήτησε η Νομαρχία, η Περιφέρεια, να καταθέσουμε νέα μελέτη, λόγω του ότι άλλαξε 

πάλι η Νομοθεσία, αλλά αυτή τη φορά από το μελετητικό γραφείο με κατηγορία μελετητή και 

πτυχίο είκοσι επτά, το θυμάστε, το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντιδράσαμε όλοι. Και 

σε αυτό συμμορφωθήκαμε πάλι και μετά από διαγωνισμό που προέκυψε, η νέα μελέτη, 

προέκυψε μάλλον νέα μελέτη και υποβλήθηκε και κόστισε στο Δήμο 19.000€. Τη 1/2/2013 και 

στις 27/2/2013 μας ζητούν άλλα συμπληρωματικά στοιχεία. Και ξανά πάλι επανερχόμαστε στα 

συμπληρωματικά στοιχεία. Αυτή είναι όλη η διαδικασία της αδειοδότησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο στη δεύτερη, που λέει ότι δεν έχουμε αδειοδοτηθεί ουσιαστικά για το ΧΥΤΑ του 

Δήμου μας, ενώ είμαστε στη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ. Η τρίτη παράβαση αφορά τη 

γεφυροπλάστιγγα που δεν κατασκευάστηκε και ο χώρος εκφόρτωσης για δειγματοληψία. Μια 

γεφυροπλάστιγγα και ο χώρος αυτός για να δημιουργηθεί είναι ένα κοστολόγιο αυξημένο. Αυτά 

όλα είχαν προβλεφθεί μέσα στη μελέτη της επέκτασης του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών που είχε 

έναν προϋπολογισμό 5.000.000€. Η εγκατάσταση κίνησης των τροχών. Είναι ένα παλιό έργο, 

υπάρχει, φωτογραφήθηκε από πολλούς από σάς που έχετε επισκεφτεί το χώρο και ο κ. Μπόικος 

έχει έρθει εκεί πέρα πάρα πολλές φορές και ο κ. Κώστας έχει έρθει εκεί πέρα και μαζί μάλιστα 

και ο κ. Δινάκης στο σημείο... δύο φορές νομίζω έχουμε πάει μαζί, το έχει δει προγενέστερα, 

υπήρχε και υπάρχει, δεν είναι δηλαδή ένα καινούργιο έργο το σύστημα πλύσιμου των τροχών. 

Μας λένε οι επιθεωρητές ότι δεν το είδανε. Όσον αφορά τη ζυγαριά, που δεν υπήρχε 

γεφυροπλάστιγγα, εμείς το ζύγισμα, ο Δήμος Σερρών το ζύγισμα το έκανε υπολογιζόμενο πάντα 

με το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του απορριμματοφόρου, έτσι ώστε να μην υπερβούμε τη μέγιστη 

διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ. Οπότε, πάλι είμαστε καλυμμένοι και στο θέμα του ζυγίσματος. 

Περίφραξη. Υπήρχε περίφραξη από τη μια μεριά του ΧΥΤΑ, από την άλλη πλευρά που ήταν το 

πρανές και η πλαγιά, ήταν απότομο. Μας υποχρέωσε και μας έκαναν παρατήρηση να βάλουμε 

περίφραξη και όπως την κάναμε την περίφραξη, κάναμε 600 μέτρα περίφραξη. Δενδροφύτευση. 

Κατά καιρούς γινόταν δενδροφυτεύσεις στο παρελθόν αλλά λόγω καιρού, της ξηρασίας και του 

χώματος εκεί που είναι ένα σημείο χωρίς νερό και χωρίς καθόλου υγρασία και με την πρόσχωση 

που γίνονταν στα περιφερειακά με το ΧΥΤΑ, δεν επιβίωναν κάποια δέντρα. Εμείς φυτέψαμε 

1.150 δέντρα στο ΧΥΤΑ, μετά από υπόδειξή τους. Των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Υπάρχει 

μια τσιμεντένια δεξαμενή η οποία είναι η πυρόσβεση και έχει χωρητικότητα τριάντα κυβικών 

μέτρων. Απορώ πώς δεν την είδανε, είναι μια... κατασκευή που είναι πάνω από δεκαπέντε 

χρονών, δέκα χρονών, δεκαπέντε χρονών, κατασκευής, είναι πανάρχαια, παμπάλαια. Υπήρχε η 

δεξαμενή τριάντα κυβικών και μας λένε μέσα στην παρατήρησή τους ότι δεν υπάρχει. Είχαμε 

δεκαπέντε πυροσβεστήρες, αναγομωμένους κανονικά με διαγωνισμό, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, 

όλους τους πυροσβεστήρες του Δήμου μας. Κανονικά λειτουργούσαν και υπήρχαν στο χώρο.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ... 
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ΧΡΑΠΑΣ : ...Εξάλλου το θέμα είναι ενημέρωση νομίζω, κ. Πρόεδρε... πρέπει να λυθούν 

κάποιες απορίες...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ νομίζω, κ. Χράπα, ότι έχουν διαβάσει οι συνάδελφοι τις εισηγήσεις... 

θα γίνουν ερωτήσεις, θα γίνουν ερωτήσεις...  

ΧΡΑΠΑΣ : Αν μου δώσετε ένα λεπτάκι θα τελειώσω... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να σας δώσουμε ένα λεπτό... 

ΧΡΑΠΑΣ : Ευχαριστώ πολύ. Οι πινακίδες, υπήρχαν πινακίδες και οδηγίες πυρόσβεσης. 

Τέταρτη παρατήρηση. Το δίκτυο ομβρίων. Υπήρχε δίκτυο ομβρίων. Το οποίο όμως δεν ήταν 

τσιμεντένιο όπως μας το ζητούσανε, ήταν χωμάτινο. Το χωμάτινο δίκτυο ομβρίων μετά από μια 

νεροποντή καταστρέφεται και υπάρχουν... όχι πως δεν υπήρχε καθόλου δίκτυο ομβρίων για το 

οποίο μας κατηγορούν... Η πέμπτη παράβαση. Λόγω της αύξησης των απορριμμάτων και των 

βροχών, αυξήθηκαν τα στραγγίσματα. Προτιμήσαμε αντί να διαχέονται στο περιβάλλον, να τα 

μεταφέρουμε στο βιολογικό της ΔΕΥΑΣ. Γίναν και δημοσιεύματα στην αρχή της θητείας μας, 

αν θυμάστε. Η αυξημένες τιμές κάποιων παραμέτρων υπήρξαν επειδή τα διασταλλάζοντα πρέπει 

να παραμένουν στο βιολογικό για κάποιες μέρες και μετά να επανέρχονται στο σώμα του 

ΧΥΤΑ. Εμείς επειδή ήταν πολλά τα διασταλλάζοντα, αμέσως τα οδηγούσαμε στο Σώμα του 

ΧΥΤΑ, για αυτό είχαμε κάποιες αυξημένες τιμές. Για την πέμπτη παράβαση αφορά αυτό. Η 

Επειδή είχαμε μεγάλο όγκο απορριμμάτων και δεν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε όλα στο 

βιολογικό. Η έκτη παράβαση, θεωρούνε οι επιθεωρητές ότι ο ΧΥΤΑ είναι ξεχωριστά κύτταρα, 

όχι δεν είναι ξεχωριστά, είναι ένα κύτταρο και έγινε επέκταση πάνω στο προϋπάρχον κύτταρο 

πηγαίναμε και αδειάζαμε σκουπίδια στο νέο κύτταρο, στην επέκταση. Για αυτό δεν έγινε 

αποκατάσταση του πρώτου. Παρόλα αυτά έγιναν έργα αποκατάστασης, αποκαταστήσαμε τα 

πρανή και συμμορφωθήκαμε και σε αυτό. Όλες οι παραβάσεις του ΧΥΤΑ ουσιαστικά είναι 

διαχρονικές, δεν είναι παραβάσεις που έγιναν σήμερα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Χράπα.    

ΧΡΑΠΑΣ : Και εγώ ευχαριστώ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνουμε στον κύκλο των ερωτήσεων, κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. 

Μηλίδης, ο κ. Μπόικος και εγώ έχω να κάνω μία ερώτηση. Κύριε Μηλίδη, έχετε... και ο κ. 

Γραμματέας. Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι. Οι παραβάσεις... και το κακό είναι ότι δεν αναιρούνται από ότι λέει εδώ 

πέρα... Τώρα, σίγουρα πιστεύω και εγώ ότι είναι διαχρονικές, γιατί σε κάποιο σημείο το 2001... 

Άρα είναι διαχρονικές. Εκείνο που θέλω δύο-τρία σημεία μόνο να... Ενεργοποιήθηκε η ρήτρα 

καλής εκτέλεσης; Και αν όχι, γιατί; Πρώτο... εργολάβος... Το δεύτερο. Δεν... ότι υπάρχει και δεν 

το είδανε... κάποιους άλλους... πώς δηλαδή το γράψανε αυτοί; Δεν ξέρω... μου κάνει τρομερή 

εντύπωση... έτσι;... τόσος... είναι ανεξήγητο δηλαδή, ανεξήγητο. Και επειδή σίγουρα εφόσον οι 

παραβάσεις αυτές φαίνονται... θα πληρώσουμε, σίγουρα θα μπει πρόστιμο. Μήπως έχετε υπόψη 

σας πόσο είναι το πρόστιμο αυτό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μηλίδη δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι το πρόστιμο αυτό, υπάρχει 

μέγιστο και ελάχιστο. Τώρα δεν ξέρω αν δείξουν επιείκεια ή όχι. Δεν μπορώ να το ξέρω. 

Παρόλο που έχουμε πάει, έχουμε συζητήσει, μας είπαν ότι τα πράγματα θα σφίξουν ακόμη 

περισσότερο και στο ερώτημα μάλιστα που κάναμε καλά, η Πελοπόννησος και η Θράκη είναι 

μία χωματερή ολόκληρη, εκεί τι γίνεται; Καλύτερα να είχαμε χωματερή, να λειτουργούσαμε 

χωματερή. Δεν λένε τίποτα... Η Κέρκυρα έφαγε ένα πρόστιμο 290.000. Αλλά αυτοί είχαν πολύ 

περισσότερες παραβάσεις. Δεν ξέρω... Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να γίνουν οι ερωτήσεις και να δοθούν συνολικές οι απαντήσεις για 

οικονομία χρόνου. Ερώτηση ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μάλιστα. Είναι δύο πολύ σύντομες, η μία προς τον κ. Δήμαρχο, είπατε κ. 

Δήμαρχε κάπου στην εισήγησή σας ότι... αυτό θα αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, αν δηλαδή 

υπήρξαν ελλείψεις και παραβάσεις κατά τη συνολική λειτουργία του ΧΥΤΑ, από το 2001. Τι 

εννοούσατε, δεν κατάλαβα, ότι η πράξη βεβαίωσης παράβασης δεν είναι οριστική και ότι θα 
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εξεταστεί σε κάποιο δικαστήριο; Αυτή είναι η ερώτηση προς εσάς. Στον κ. Αντιδήμαρχο. Για τη, 

σχετικά με τη δεξαμενή πυρόσβεσης. Είπατε ότι, κ. Αντιδήμαρχε, ότι υπήρχε η δεξαμενή 

πυρόσβεσης. Το δηλώσατε πάνω στο απολογητικό υπόμνημα που στείλατε στην Υπηρεσία. Η 

Υπηρεσία όμως μετά σε αυτό που μας έστειλε τώρα στην τελική βεβαίωση, αναφέρει σχετικά 

ότι δεν υπήρχε δεξαμενή και ότι η έλλειψη της δεξαμενής καταγράφηκε στη σχετική έκθεση 

αυτοψίας και έγινε αποδεκτή από τον υπεύθυνο του ΧΥΤΑ, ο οποίος μάλιστα συνυπόγραψε την 

ως άνω έκθεση. Το αναφέρει.. εδώ. Δηλαδή ο ΧΥΤΑ, ο υπεύθυνος ΧΥΤΑ, αναγνώρισε ότι δεν 

υπάρχει δεξαμενή και συνυπόγραψε την ως άνω έκθεση. Εσείς γιατί λέτε ότι υπήρχε δεξαμενή;  

ΧΡΑΠΑΣ : Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό το πράγμα; Η δεξαμενή είναι πίσω από το 

Διοικητήριο, πίσω από κτίριο, την έχετε δει...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ βλέπω μία αντίφαση... 

ΧΡΑΠΑΣ : Το ίδιο βλέπω και εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς δεν την είδατε, κ. Μπόικε... 

ΧΡΑΠΑΣ : Γνωρίζει ο κ. Μπόικος, κ. Πρόεδρε.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην πάμε σε διάλογο, να μην κάνουμε διάλογο.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Γιατί, το ερώτημά μου είναι γιατί ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

συνυπέγραψε ότι δεν υπήρξε δεξαμενή; 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μήπως δεν κάθισε να το δει; Λοιπόν, άλλη ερώτηση, άλλη ερώτηση από 

κανέναν; Να απαντήσει... Μαζί με τη δική μου...  

Δ.Σ. : Εγώ με κάνει εντύπωση, κ. Αντιδήμαρχε,... σχεδόν σε όλες τις παραβάσεις έχετε 

απαντήσει ότι όλα ήταν καλώς. Με κάνει εντύπωση, όταν οι επιθεωρήτριες περιβάλλοντος 

επισκέφτηκαν το ΧΥΤΑ Σερρών, με κάλυψε και ο... αλλά... όταν οι επιθεωρήτριες 

περιβάλλοντος επισκέφτηκαν... δεν συνοδεύονταν από κάποιο ξέρω εγώ διοικητικό στέλεχος του 

Δήμου; Ή κάποιος... άρχοντας, να συνοδέψει αυτές τις κυρίες, τις επιθεωρήτριες, ήταν κανένας 

μαζί τους να τους υποδείξει σε κάποια παρατήρηση νάτο, ορίστε η πλάστιγγα, ορίστε το αυτό, 

γιατί σε όλες σχεδόν τις παραβάσεις εσείς δικαιολογείτε ότι όλα βαίνουν καλώς.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε και η ερώτηση η δική μου, ποιός έκανε την καταγγελία 

και απαντήστε σε όλα.  

ΧΡΑΠΑΣ : Καταγγελίες έγιναν πολλές, ακόμα και τώρα γίνονται... Αυτήν την ερώτηση, κ. 

Μπόικο, την είχα και εγώ, ειλικρινά την είχα και εγώ. Εδώ μέσα...φωτογραφία...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πώς συνυπέγραψε αυτός ότι δεν υπάρχουν... 

ΧΡΑΠΑΣ : Την ίδια απορία είχα και εγώ. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να δείτε σε αυτήν τη 

φωτογραφία, φαίνεται η δεξαμενή πυρόσβεσης η οποία είναι πίσω από το κτίριο του 

Διοικητηρίου. Αυτήν την ερώτηση όμως πρέπει να την κάνετε στον ίδιο. Εκείνη την ημέρα... 

όχι, ήτανε από τη διαχείριση... εκείνη την ημέρα είχα πάει και εγώ στο ΧΥΤΑ, με ειδοποίησαν 

και μένα ότι... μαζί με τους επιθεωρητές... στο χώρο. Πήγα και εγώ στο ΧΥΤΑ. Δεν με ήθελαν 

μαζί τους. Δεν με ήθελαν μαζί τους. Ήθελαν να είναι μόνοι τους, μαζί με τον υπεύθυνο. Αυτή 

ήταν η οδηγία δημόσια. Και εγώ αποχώρησα από το σημείο και τους άφησα να κάνουν τη 

δουλειά τους όπως έπρεπε να την κάνουν. Κάθισαν μέσα στο ΧΥΤΑ δύο-τρεις ώρες και μετά 

από εκεί μας ήρθε η έκθεσή τους. Όταν ενημέρωσα κάποιους που γνώριζαν τις λειτουργίες του 

ΧΥΤΑ, έτσι πληροφοριακά θα σας το πω, μου λένε ότι εμείς δεν θα τολμούσαμε να πάμε μόνοι 

μας στις Επιτροπές Περιβάλλοντος να τους πούμε, να τους εξηγήσουμε για τη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ. Με την εμπειρία την τεράστια που είχανε. Τώρα από εκεί και μετά, τα συμπεράσματα 

δικά σας. Όσον αφορά την απάντηση...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, ξανακάνετε την ερώτηση... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. Κάποια στιγμή, κ. Δήμαρχε, σε αυτά που είπατε, λέτε ότι αυτό θα αποδειχθεί 

από τη δικαιοσύνη, ποιό δηλαδή; Αν υπήρξαν ελλείψεις και παραβάσεις για τη συνολική 

λειτουργία του ΧΥΤΑ, από το 2001. Δεν κατάλαβα και η ερώτηση είναι. Η πράξη βεβαίωσης 

παράβασης δεν είναι οριστική και θα εξεταστεί σε κάποιο δικαστήριο;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κοιτάξτε και στο δικαστήριο, στο δικαστήριο, θα πάμε για τη διερεύνηση τυχόν 

αξιόποινης πράξης. Άλλο το διοικητικό πρόστιμο, έτσι; Που θα μπει βάσει των παραβάσεων...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Άρα η πράξη βεβαίωσης παράβασης είναι οριστική, ότι αυτές οι παραβάσεις... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για το πρόστιμο, το πρόστιμο...  

ΧΡΑΠΑΣ : ...Ποινικές ευθύνες... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μετά στο δικαστήριο πας για τυχόν ποινικές ευθύνες, έτσι; Εκεί μπορεί και να 

πάει στο αρχείο, μπορεί και να τιμωρηθούμε, μπορεί και να μην τιμωρηθούμε, έτσι; Λέμε όλες 

τις εκδοχές, εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι, μισό λεπτό λιγάκι, να πάρουμε παράταση. Συμφωνεί το 

Σώμα;  

Δ.Σ. : Τι, θα έρθουμε πάλι αύριο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Με τη σύμφωνη γνώμη σας, συνεχίστε, κ. Δήμαρχε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Απάντησε, απάντησε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους συναδέλφους; Ο κ. Φωτιάδης, 

Μπόικος, Μηλίδης και ο Πρόεδρος. Και ο κ. Χράπας και εγώ αν δεν καλυφθώ. Και η κα. 

Σαραντίδου... Όλοι όσοι είμαστε εδώ. Και εσείς, κ. Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... θα είμαι πολύ σύντομος, νομίζω... ερωτήσεις, ήθελα να πω ότι 

για το θέμα του ΧΥΤΑ αναφέρεται και στην έκθεση των παραβάσεων, οι ευθύνες είναι 

διαχρονικές, από το 2001 λέει μέχρι το 2011, το επιχείρημα του Δήμου Σερρών λέει ότι από το 

2008 του επιβλήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και ότι θα εφαρμοστούν με την κατασκευή του 

νέου ΧΥΤΑ δεν ευσταθεί, καθώς ο ΧΥΤΑ λειτουργούσε από το 2001 μέχρι το 2011 

παραβαίνοντας βασικές νομοθετικές διατάξεις και... τη λειτουργία του. Θέλω να πω δηλαδή 

είναι πραγματικά διαχρονικές οι ευθύνες. Αλλά όμως και η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει ευθύνες 

και είπα μέσα στην ερώτησή μου, αυτό φάνηκε. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα καλής 

λειτουργίας; Νομίζω έπρεπε να γίνει... γιατί φαίνεται από τις παραβάσεις κατά τη γνώμη μου, 

ότι χωρίς να είμαι ειδικός, ότι υπάρχουν. Δεν ενεργοποιήθηκε αυτή η ρήτρα καλής εκτέλεσης. 

Για την αδειοδότηση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κατά τη γνώμη μου κενό, δηλαδή. Λέει ότι τότε 

ο Δήμος υπέβαλε την αίτηση αδειοδότησης. Άργησε λέει, αρκετά. Επίσης και οι υπηρεσίες της 

τότε Νομαρχίας άργησαν πολύ. Για ποιό λόγο; Ποιός ευθύνεται για αυτό; Δηλαδή νομίζω ότι θα 

πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά ας έχουνε μία ταυτότητα. Θα πρέπει να πούμε ποιοί είναι τέλος 

πάντων αυτοί που καθυστερούσαν τόσο πολύ ώστε να είναι καταπέλτης αυτήν την στιγμή... οι 

οποίες λένε ότι υπήρχαν αυτές οι διαχρονικές ευθύνες. Νομίζω ότι αυτό, αυτή η παράγραφος 

που μας ήρθε είναι κόλαφος και θα πρέπει να είμαστε πάρα-πάρα πολύ προσεκτικοί από εδώ και 

στο εξής, τουλάχιστον, να μην φτάνουμε σε τέτοιου είδους καθυστερήσεις και... πρόστιμα. Και 

θέλω να πω και επίσης ότι, τι θα γίνει; Πρόστιμο εδώ. Πρόστιμο εδώ. Αυτοκινητοδρόμιο, 

αστοχία και εκεί χρήματα τα οποία μάλλον θα πληρώσει ο σερραϊκός λαός. Το... πρόβλημα. 

Δηλαδή πόσες φορές, τελειώνω, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, τελείωσα, πόσες φορές δεν υπάρχουν 

επιτέλους πολιτικές ευθύνες; Να το πω και πιο χοντρά. Κανείς δεν έχει το σθένος, αυτό το ηθικό 

σθένος να πει παραιτούμαι; Πόσες φορές δηλαδή θα τα πληρώσουμε αυτά; Και όταν λέω εμείς, 

εννοώ το σερραϊκό λαό.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μηλίδη. Το λόγο έχετε, κ. Φωτιάδη, εσείς.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εμάς οι παραβάσεις θα μπορούσαν να 

χωριστούνε σε δύο ομάδες. Αυτές που επισημάνθηκαν και από το Δήμαρχο και από όλους τους 

προλαλήσαντες ως διαχρονικές και είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχαν διαχρονικές παραλήψεις, τις 

οποίες αποτυπώσανε ως παραβάσεις. Υπάρχουν όμως και κάποιες παραλείψεις, οι οποίες φέραν 

παραβάσεις οι οποίες είχαν σχέση με το εξάμηνο λειτουργίας του εργολάβου, ή αν θέλετε με τη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ από τον εργολάβο. Και τέτοιες, κ. Αντιδήμαρχε, ήταν πολύ 

συγκεκριμένες. Η δεξαμενή υπήρχε. Όταν ήρθαμε ως αρχηγοί της Αντιπολίτευσης, ο ίδιος μας 

έδειξες ότι ο... Θα έπρεπε δηλαδή να μας ξεχωρίσετε σήμερα, ποιές ήταν οι συμβατικές 

υποχρεώσεις του εργολάβου, οι οποίες έφεραν και την ανάλογη επισήμανση και ενδεχόμενα θα 
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μας οδηγήσουν σε πρόστιμο. Τούτο ήταν πολύ βασικό, διότι εμείς εδώ σας το είχαμε 

επισημάνει, πριν πάμε στην αυτοδιαχείριση σας είπαμε μην τον αφήνετε να φύγει, διότι βασικές 

υποχρεώσεις δεν τις υλοποιεί. Μία μόνο θα ανασύρω, από τη μνήμη σας. Λειτούργησε ποτέ ο 

δεματοποιητής; Γιατί τον πληρώσατε για δεματοποίηση; Και είπατε ότι όλα ήταν καλώς. ΤΑ 

είπαμε, τα ξαναείπαμε, πάρα πολλές φορές ως παράταξη. Στο επόμενο... και εγώ όταν άκουσα, 

μάλλον διάβασα, αυτήν την μεγάλη χρονική απόσταση να απαντήσει η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν το γνώριζα, είχαμε κάνει τότε τη Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος, ένας εξαιρετικός Διευθυντής, ο κύριος... τον ξέρετε για την ακεραιότητά του ως 

προς τη συνέπεια και την επιστημοσύνη του, τον επισκέφτηκα μετά, δηλαδή περίπου δέκα 

μέρες, μόλις επέστρεψε από τις διακοπές του. Ακούς, Θόδωρε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ακούω... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είπε ότι ήταν μία διαρκής συνεργασία που είχε, οι υπηρεσιακοί του Δήμου και ο 

συγκεκριμένος Διευθυντής για να προσαρμόσουν τα πράγματα, για να μη στείλουν πίσω το 

υλικό και ξαναέρθει πίσω και φανεί ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί πράγματι εκείνη την στιγμή 

πράγματι ο Δήμος Σερρών υποδέχτηκε όλα τα σκουπίδια στην προσπάθεια να μην πάρουν 

πρόστιμα οι άλλοι Δήμοι και βεβαίως στην προσπάθεια τη συλλογική που κάναμε να πάρουμε 

καινούργια αδειοδότηση περιβαλλοντικών όρων για να ξανά επικαιροποιήσουμε την πρόταση. 

Ναι, πράγματι, εκεί υπήρξε μία αργοπορία. Ήταν όμως όπως σας εξήγησα και εδώ είναι ο 

Διευθυντής, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ακεραιότητά του. Κατά αυτήν την έννοια, 

το επισήμανε και ο κ. Μηλίδης... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Φωτιάδη.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κλείνω αμέσως. Έρχονται όμως οι κυρίες οι οποίες έκαναν τον έλεγχο και λένε 

ότι ούτε το 2011 ούτε και το 2012 ούτε και μέχρι να κλείσουμε δεν καταφέραμε τελικά να 

υποβάλουμε, εξ' ου και η σημερινή μας ψηφοφορία για ποσό, να υποβάλουμε πρόταση. Ήταν 

λοιπόν πράγματι η νομοθεσία σε εξέλιξη, τα σκουπίδια πολλαπλασιάστηκαν και δεν μπορούσε ο 

Δήμος να κάνει μία συμβατή υποβολή πρότασης για να τύχει μιας εγκρίσεως. Το μυαλό μας 

είναι αλήθεια ότι ήταν αλλού. Και η εξυπηρέτηση ήταν στο μυαλό τότε Δημάρχου, της 

Δημοτικής Αρχής. Εμείς λοιπόν τότε, κ. Αντιδήμαρχε, στο κομμάτι αυτής της διαχρονικής ας 

πούμε ολιγωρίας, να είμαστε κοντά, ό,τι και αν συμβεί, ως παράταξη. Στο κομμάτι όμως της 

ολιγωρίας του συγκεκριμένου εργολάβου που ήταν από όλα... που ήταν πολύ συγκεκριμένα 

όπως σας είπα και τα είδαμε και μαζί όταν είχαμε πάει προς εκεί, εκεί για εμάς είναι ένα ανοιχτό 

θέμα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Φωτιάδη. Ο κ. Μπόικος έχει το λόγο.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Στην πράξη βεβαίωσης στην προτελευταία σελίδα, οι επιθεωρήτριες κάνουν 

αναφορικά, ονομαστικά την αναφορά στ η συγκεκριμένη κοινοπραξία που λειτουργούσε το 

ΧΥΤΑ. ...Α. Καλογερόπουλος - Μ. Χατζηστυλιανός και λένε ότι βέβαια έσπευδε κάποια 

στοιχεία για το βιοαέριο και τα λοιπά, όχι όμως στο σύνολο των παραμέτρων. Άρα, εδώ υπάρχει 

μία έλλειψη. Επίσης, ελλείψεις διαπίστωσαν πολλές, όπως για την, ότι λένε μάλιστα ανυπαρξία 

τάφρου απορροής ομβρίων υδάτων. Ο Δήμος απολογητικά απαντάει ότι... και τα λοιπά. Αυτοί 

όμως επιμένουν, ανυπαρξία. Και λέω, είναι δυνατόν τώρα αυτά εκεί να υπήρχαν και αυτοί να το 

έθεσαν ως ανυπαρξία ενώ υπήρχε; Στα συμβατικά τεύχη, στις υποχρεώσεις του εργολάβου, 

αναφέρει καθαρισμό-συντήρηση των τάφρων αυτών. Αν όμως τελικά ισχύει ότι δεν υπήρχαν 

καν αυτοί οι τάφροι και αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη ότι τα συντηρούσε και καθάριζε ο 

εργολάβος αυτές τις τάφρους, άρα πληρωνόταν και για αυτά, άρα πληρωνόταν για κάτι που 

έκανε ή που δεν έκανε, αφού δεν υπήρχαν; Τι γίνεται εδώ; Επίσης βέβαια το πιο χοντρό, το 

ανέφερε προηγουμένως ο κ. Φωτιάδης και εγώ ζητούσα στοιχεία από τον Ιούνιο ακόμη, χωρίς 

να ξέρω την πράξη που θα ερχότανε και ήρθε και η πράξη στη διαδικασία αυτή, με το 

δεματοποιητή. Λοιπόν, μου απαντήσατε εγγράφως ότι από 1/10/2009 ως το τέλος λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ ήταν χαλασμένος και δεν λειτούργησε. Στην τελευταία διαχειριστική περίοδο από 

τον εργολάβο, στα τεύχη τα συμβατικά, υπάρχει αυτό σαν υποχρέωση του εργολάβου. Βέβαια 
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τα τεύχη γίνονται μήνες πριν από το Νοέμβριο του 2009 έγιναν, και μπορεί κανείς να υποθέσει 

ότι τα προβλέπουν, διότι το μηχάνημα θα διορθωθεί και θα λειτουργήσει. Γίνεται ο διαγωνισμός 

τον Απρίλιο. Η επιτροπή δίνει μπόνους μόρια στον εργολάβο για τη χρήση του μηχανήματος και 

έτσι περνάει τους άλλους. Επειδή έχει εμπειρία. Το μηχάνημα πάλι είναι χαλασμένο. Να 

παραβλέψουμε και αυτό και να πούμε ότι υποθέτουμε ότι μέχρι να γίνει η σύμβαση θα 

διορθωθεί το μηχάνημα. Φτάνουμε λοιπόν στη σύμβαση που γίνεται, η τελευταία σύμβαση με 

τον εργολάβο, 1/6/2010, με τον κ. Βλάχο Δήμαρχο. Το μηχάνημα είναι χαλασμένο. Μέσα στη 

σύμβαση, περιγράφεται ότι χρησιμοποιεί το δεματοποιητή, άρα πληρώνεται για το 

δεματοποιητή. Τελειώνει.. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τελειώνει η διαχειριστική περίοδος 31 Μαΐου του 2011 και στο πρωτόκολλο 

παραλαβής, εδώ μας δώσατε ένα πρωτόκολλο παραλαβής από τον κ. Σουλιώτη, τον κ. 

Παπαδίκη, μία έκθεση. Όμως εγώ είχα ζητήσει πιο μπροστά και άσχετα χωρίς να γνωρίζω αυτό, 

είχα ζητήσει και το πρωτόκολλο το υπηρεσιακά, αυτό που ήταν πραγματικό, της παράδοσης από 

τον εργολάβο στην επιβλέπουσα υπηρεσία, που αποτελούνταν από τον κ. Σουλιώτη Μιχάλη και 

τον κύριο... Χρήστο. Ημερομηνία ίδια. 1/6/2011. Φεύγοντας ο εργολάβος. Μάλιστα λέει εδώ στο 

εξώδικο που έστειλε στο Δήμο, ότι οκτώμισι η ώρα το πρωί παρέδωσε στην Υπηρεσία... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... σας παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι και αμέσως μετά γίνεται παραλαβή από τον κ. Σουλιώτη στον κ. Παπαδίκη, 

έναν άνθρωπο καθόλα άξιο αλλά άσχετο με το αντικείμενο. Ερώτημα. Γιατί δόθηκε δηλαδή το 

θέμα σε έναν υπάλληλο ο οποίος δεν είχε σχέση με το αντικείμενο; Και ενώ αυτοί που 

αποτελούσαν, αυτοί που έφτιαχναν τα συμβατικά τεύχη ή που αποτελούσαν την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, αυτοί που ήταν η Επιτροπή Επίβλεψης, άρα το αντικείμενο το κατείχαν, φεύγουν 

από το προσκήνιο και τα φορτώνεται ένας άσχετος με το αντικείμενο υπάλληλος και κυρίως 

κάναμε... τον εργολάβο... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μισό λεπτό, διότι εδώ ο εργολάβος πληρώθηκε και στις αιτιάσεις ότι δεν έκανε 

σωστά τη δουλειά του μας έστειλε εξώδικο και λέει ότι θα μας πάει στα δικαστήρια γιατί τον 

συκοφαντούμε. Και γιατί το λέει αυτό; Γιατί η Επιτροπή Επίβλεψης υπόγραψε οκτώμισι η ώρα 

το πρωί ότι όλα καλώς καμωμένα και πρέπει να πληρωθούν στο ακέραιο. Εδώ υπάρχει και 

ποινική ευθύνη... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου εσείς.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Έτσι; Και στην ΕΔΕ, κ Δήμαρχε, λάθος μέσα λέει, δεν ήταν ΕΔΕ, ήταν 

προκαταρκτική εξέταση, έτσι; Δεν ήταν ένορκη. Έτσι; Έγινε η εξέταση... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, πάρτε το λόγο, γιατί θα του αφαιρέσουμε το λόγο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συγγνώμη, μισό λεπτό. Έχει σημασία. 21 Ιουνίου... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δευτερολογία, κ. Μπόικο, σας παρακαλώ... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Καλώς, καλώς.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, έχετε το λόγο.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Με το που αναλάβαμε εμείς το Δημοτικό Συμβούλιο, κατευθείαν το Γενάρη 

του 2011, η πρώτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, υπήρξε θέμα για τη συνέχιση της 

εργολαβίας. Ήμασταν η μόνη παράταξη που μιλήσαμε για περιβαλλοντικές παραβάσεις στον 

εργολάβο επάνω... και είπαμε ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η εργολαβία γιατί πραγματικά 

γίνονται περιβαλλοντικές παραβάσεις, ήταν σε άθλια κατάσταση ο ΧΥΤΑ, ένας άσχετος να 

περνούσε απέξω θα το καταλάβαινε, βέβαια τότε ψηφίσαμε σε αυτήν την απόφαση εγώ, ο κ. 

Αναστασιάδης και ο κ. Φωτιάδης για την αυτοδιαχείριση, όλοι οι άλλοι ψηφίσατε ναι στη 

συνέχιση της εργολαβίας. Σας υπενθυμίζω για να μην ξεχνάτε. Και ο κ. Μηλίδης και ο κ. 

Αγγελίδης και η Διάβαση Πεζών είπαν ναι στη συνέχιση του εργολάβου. Που σημαίνει ότι μέχρι 

τότε δεν είχε ασχοληθεί κανένας με το θέμα ΧΥΤΑ. Και... καινούργιες παρατάξεις να το 

καταλάβω. Αλλά η δικιά σας η παράταξη δεν δικαιολογείται να μην γνώριζε το τι γινόταν τόσα 
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χρόνια εκεί πάνω στο ΧΥΤΑ. Τι έφτιαχνε ο εργολάβος και τι παραβάσεις που φαινότανε διά 

γυμνού οφθαλμού από έναν άσχετο άνθρωπο. Άρα λοιπόν, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και 

κάποιοι έχουν ευθύνη που φτάσαμε εδώ. Ευθύνες έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά 

δεν ασχολήθηκαν που τόσα χρόνια ήτανε μέσα. Λέτε ότι κάνετε εποικοδομητική αντιπολίτευση. 

Δεν θεωρούσατε ότι η αντιπολίτευση αυτή έπρεπε να γίνει και σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα 

που γινότανε πάνω από τον εργολάβο; Με τόσα πολλά λεφτά κιόλας; Το θεωρούσατε λογικό; 

Ήταν εποικοδομητικό να μην λέτε τίποτε και να ψηφίζετε ναι στη συνέχιση της εργολαβίας 

πάνω στο ΧΥΤΑ; Και είναι απορίας άξιο και πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε και κάποια 

στοιχεία... στις αμέσως μετά στις τοποθετήσεις σας, στα κλεισίματά σας. Πόσα χρόνια ήταν ο 

εργολάβος, δεν ήρθε ποτέ η Επιθεώρηση να κάνει έλεγχο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ποτέ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εξήντα χρόνια χαβούζα λειτουργούσε εκεί. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δηλαδή γινόταν αυτά τα εγκλήματα και δεν ήρθε ποτέ η Επιθεώρηση και η 

Επιθεώρηση ήρθε ακριβώς την στιγμή που ανέλαβε ο Δήμος και μάλιστα σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα φάνηκαν τα πρώτα αποτελέσματα. Άρχισαν να σκεπάζονται τα πρανή, άλλαξε 

ο χώρος, αμέσως. Και αυτή η Επιθεώρηση την οποία τώρα ην έπιασε και πρώτη φορά ειλικρινά, 

σας μιλάω πρώτη φορά ακούω Επιτροπή από Υπουργείο να πηγαίνει σε εισαγγελέα. Εμένα αυτό 

που φαίνεται πρωτοφανή. Να πεις ότι, αλλά να το στείλεις στον εισαγγελέα, νομίζω ότι πολύ 

ζήλος την έπιασε αυτή την Επιτροπή, τώρα την έπιασε ο ζήλος την Επιτροπή και όχι τόσα 

χρόνια που γινόταν αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα και εγώ το είπα από την αρχή αυτό, αν 

ήταν από κάπου υποκινούμενο αυτό, δεν ξέρω από ποιόν μπορεί να είναι και ούτε θέλω να 

σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί αν συμβεί. Γιατί οι διακόσιες τόσες 

χιλιάδες, οι πεντακόσιες τόσες χιλιάδες που θα μπει το πρόστιμο, θα τις πληρώσουμε όλοι εμείς.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όλοι εμείς. Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εκεί είναι λοιπόν που πρέπει να το δούμε και πραγματικά, νομίζω ότι και 

τώρα που βγαίνει η αποκατάσταση, με τα δικά μας συνεργεία έπρεπε να γίνει η αποκατάσταση. 

Να μην μπει κανένας. Να ξέρετε πάντοτε ότι το λέω και το τονίζω και πολλές φορές τα βάζουν 

μαζί μου και οι εργολάβοι. Ποτέ δεν έχει κάνει εργολάβος σωστή δουλειά και θα σας πω γιατί. 

Γιατί πάντοτε χτυπάει εκπτώσεις για να βγάλει κέρδη, για να πάρει... τα λεφτά για να έχει 

κέρδος και είναι εις βάρος της ποιότητας και η αποκατάσταση... όπως πρέπει.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου. Κύριε Αναστασιάδη. Έχετε το λόγο.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μένω σε αυτά που είπε ο κ. Αγγελίδης. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα... 

31/3 και μετά, υπήρχαν οι εργολαβίες. Γνωρίζετε, όσοι ασχολείστε με τέτοιου είδους θέματα, ότι 

υπάρχει Επιτροπή Παραλαβής Έργων και πιστοποίηση καταλληλότητας. Καλά, αυτοί που 

παραλαμβάνουν, δεν ζούσαν εδώ; Δεν βλέπανε; Εκτός και αν υπήρχε κάποιο... όπου φορούσαν 

γυαλιά παραμορφωτικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Οι παραβάσεις εδώ πέρα είναι σοβαρές. Υπάρχουν 

ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι, τους οποίους όμως τους ξέρουν οι πάντες. Αρχής γενομένης από 

αυτούς οι οποίοι είναι καθ' ύλην αρμόδιοι. Και επαΐοντες. Και οι πολιτικοί οφείλουν να 

ενημερώνονται από τους επαΐοντες. Ε, λοιπόν κανένας δεν γνώριζε τους όρους του 

περιβάλλοντος; Κανένας δεν έβλεπε όλα ετούτα;... Οι εργολάβοι πληρώνονται και μάλιστα... 

μερικές φορές, ζητούσαν και παράταση. Την έκπτωση 43% να την κατεβάζουνε στο 10%. Εδώ, 

η ευθύνη, είναι πέρα των υπαλλήλων αν υπάρχει δεν ξέρω, είναι καθαρά πολιτική ευθύνη. Είναι 

καθαρά πολιτική ευθύνη. Και δεν μπορώ από αυτήν την πολιτική ευθύνη να εξαιρέσω την 

τωρινή.. τον τωρινό Δήμαρχο και τον τωρινό Αντιδήμαρχο, γιατί μέχρι την 31/3, την πολιτική 

ευθύνη για τη λειτουργία, για την εκτέλεση του έργου, για το εάν λειτούργησε καλά ο 

εργολάβος ή ποιές παραλείψεις έκανε, όφειλαν οι ίδιοι να του το επισημάνουν και να πούνε 

κύριοι στοπ, για να πληρωθείς πρέπει να κάνεις αυτά, διαφορετικά έξω. Παρόλα αυτά όμως, ναι 

σε όλα. Προς Θεού, ρε παιδιά. Ας αναλάβουνε λίγο και την ευθύνη. Ακούστηκε εδώ, κάποιος να 

παραιτηθεί. Μήπως είναι καιρός κάποιος να παραιτηθεί από ευαισθησία πολιτική; Τελείωσα.  
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Απλώς μία ερώτηση... Λέτε για πολιτική ευθύνη... ρίχνετε σε εμάς πολιτικές 

ευθύνες...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τώρα είστε εσείς, κ. Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, ρωτώ όμως, επειδή η ευθύνη είναι διαχρονική, ρίχνετε πολιτικές ευθύνες 

και στους προηγούμενους;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Βέβαια.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Εντάξει. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αυτό εξυπακούεται. Είπα η ευθύνη είναι διαχρονική. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μα, καθίστε... παιδιά... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό θα σας απασχολήσω εγώ με την τοποθέτησή μου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα μου δώσετε το λόγο... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σας δώσω το λόγο και μετά εγώ. Χίλια συγγνώμη. Έλα, Πρόεδρε, 

έχετε το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ζήτησα το λόγο για ένα και μοναδικό θέμα. Ειλικρινά, με εντυπωσίασε 

το γεγονός, η κα. Σαραντίδου βέβαια σχεδόν με κάλυψε, αλλά θέλω να το τονίσω, ότι έντεκα 

χρόνια ολόκληρα, δεν πάτησε έλεγχος. Και ξαφνικά, στη μέση αυτής της λαίλαπας του 

Καλλικράτη, στη μεταβατική ακριβώς περίοδο, εκεί που διώξαμε συλλογικά τον εργολάβο, 

έφτασε ο έλεγχος. Εμένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το γεγονός με έβαλε σε τρομερές 

υποψίες, όποιος τα βάζει τελικά με τους εργολάβους, βρίσκει τον μπελά του. Εμείς αναλάβαμε 

την ευθύνη ως Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι; Σύσσωμοι, να διώξουμε τον εργολάβο. Βλέπετε 

λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρεθήκαμε μπλεγμένοι. Το τολμήσαμε όμως και μπράβο 

σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που τόλμησε και έδιωξε τον εργολάβο και έκανε την 

αυτοδιαχείριση. Και εγώ πιστεύω ότι κερδίσαμε και σε εμπειρία και ίσως και κάποια... ποσά ας 

πούμε προς τα κάτω. Βέβαια, εύχομαι να μην πληρώσουμε... αλλά εάν το πληρώσουμε, τι να 

σκεφτούμε όλοι μαζί; Τι να σκεφτούμε; Ότι κακώς διώξαμε τον εργολάβο; Καλώς τον διώξαμε, 

ειλικρινά επιμένω και λέω καλώς τον διώξαμε. Αλλά ειλικρινά ντρέπομαι αν ως Δημοτικός 

Σύμβουλος εάν, διότι... εάν κάποιος εργολάβος ο οποίος έχασε την πίτα και έφαγε ψωμί, δεν 

τίμησε το ψωμί που έφαγε τόσα χρόνια και έφτασε στο σημείο να πυροβολήσει, ποιόν; Το 

σερραϊκό λαό. Αυτό, τίποτε άλλο.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Πρόεδρε. Δύο λεπτά  θέλω να τοποθετηθώ και εγώ, ίσως 

λιγότερο. Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, έχω την αίσθηση από κάποια πρόστιμα τα οποία 

κοινοποιούμε εμείς στην Υπηρεσία μας και ξέρω ότι είναι οριστικά, όταν αποδειχθούν, 

αποδειχθεί ότι τέλος πάντων δεν είναι έτσι όπως ήταν τα πράγματα και επιβάλαν τα πρόστιμα, 

ακυρώνονται. Έτσι λοιπόν... αυτά που.. ειπωθεί ο Αντιδήμαρχος και σύμφωνα με αυτά τα οποία 

είδα εγώ στο ΧΥΤΑ που επισκέφτηκα πολλές φορές, νομίζω ότι τα περισσότερα μπορούν να 

διαγραφούν. Αυτό με κάθε επιφύλαξη, αλλά να διερευνηθεί. Και ιδιαίτερα ο κ. Γαλάνης που 

είναι και νομικός, ας το δει. Ευχαριστώ. Κύριε Χράπα, έχετε το λόγο για να τοποθετηθείτε.  

ΧΡΑΠΑΣ : Μια και μείναμε μόνοι να πούμε και μερικές αλήθειες. Μεταξύ μας είμαστε. 

Είμαστε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που ανανεώθηκε κατά 95% περίπου... 95% νομίζω από την 

παλιά Δημοτική Αρχή να είναι τρεις νομίζω; Δύο; Τρεις; Πόσοι; Οι περισσότεροι είμαστε νέοι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, κανένας από εμάς δεν γνώριζε τον Χατζηστυλιανό ή... κοινοπραξία αυτή. 

Βρήκαμε μία κατάσταση, κληρονομήσαμε εμείς το ΧΥΤΑ με έναν εργολάβο που προϋπήρχε έξι 

μήνες πριν από εμάς είχε υπογράψει σύμβαση και έληγε τον πέμπτο μήνα η σύμβασή του. Όταν 

ήρθε το θέμα στο Συμβούλιο, λέμε να δώσουμε παράταση να συνεχίσει μέχρι να μπορέσουν οι 

υπηρεσίες μας όπως έγινε η συνεννόηση, να αναλάβουν την αυτοδιαχείριση, αλλά μέχρι τότε 

αφού δεν έχουμε... να συνεχίσει αυτός... όπως ήταν μέχρι τότε. Ούτε Χατζηστυλιανό ξέραμε, 

ούτε κανέναν άλλον. Έγιναν αυτά που γίνανε, φεύγει ο Χατζηστυλιανός, ξεκουμπώνει τον 

πυρσό,  για λόγους ασφαλείας λέει, το πρωί δεν... έχω καμία ευθύνη, παραδίδω το ΧΥΤΑ, τον 
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παραλαμβάνουν το ΧΥΤΑ, ο ένας με τον άλλον... στον Παπαδίκη και έρχονται είκοσι επτά 

ημέρες μετά... και μας βγάζουν το κατεβατό. Το ένα λείπει το άλλο λείπει... Τα διορθώνουμε 

αυτά που μας ζητάνε. Εξ' ολοκλήρου. Αυτά που δεν κάναμε η ασφαλτόστρωση είναι, που την 

είχαμε μέσα στην επέκταση, που όλοι πιστεύαμε ότι θα γίνει η επέκταση στο ΧΥΤΑ, εμείς 

βασικά... έτσι; Η ζυγοπλάστιγγα, όπως και εκεί πολλά άλλα έργα που ζητούσανε να γίνουν μέσα 

στο χώρο του ΧΥΤΑ. Κάποια από αυτά γίνανε, δεν μας βάλανε πρόστιμο όπως η μπάρα, τη 

βάλαμε τη μπάρα... στο ΧΥΤΑ, ...μετά δεν μας βάλανε πρόστιμο... και να μην τα πολυλογώ, 

είναι μια κατάσταση λίγο περίεργη... Η Δημοτική Αρχή από τότε που ανέλαβε την 

αυτοδιαχείριση ο Δήμος Σερρών καθημερινά ήταν ένας εκπρόσωπος εκεί, πάντα ήμουν εγώ 

κάθε μέρα εκεί μέχρι να μπούνε σε μια σειρά, κάναμε πολλές δαπάνες, περάσαμε όλο το 

Δημοτικό Συμβούλιο, το γνωρίζετε, βρε φρεάτια ανοίξαμε, βρε σωλήνες πήραμε, πρανή 

επικαλύψαμε, οδοστρωσίες... κάναμε, φρεάτιο ομβρίων ανοίξαμε με τον εργολάβο... αν 

θυμάστε, όλα αυτά γίνανε, αν θυμάστε... Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή... τα πρακτικά υπάρχουν. 

Δουλέψαμε εκεί μέσα, αλλάξαμε την εικόνα του ΧΥΤΑ, δενδροφυτέψαμε με έγγραφα, με 

προσωπικό πεντάμηνα τον δενδροφυτέψαμε το ΧΥΤΑ. Οι κάτοικοι του Μετοχίου λένε ότι έχει 

αλλάξει η εικόνα, δώσαμε βαρύτητα στο ΧΥΤΑ και τελικά τον κλείσαμε... Δημοτικό 

Συμβούλιο... και για όλη την κατάσταση αυτή εκεί που υπήρχε... αντί να μας επιβραβεύσουν για 

τις σύντομες ενέργειες που κάναμε... έρχεται αυτό το έγγραφο και λέει σας τιμωρούμε. Αυτή 

είναι η δικαιοσύνη, δυστυχώς. Αυτό ήταν μια, έτσι, ένα παράπονο προσωπικό... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε όμως, κ. Χράπα... 

ΧΡΑΠΑΣ : Θέλω να συνεχίσω... κύριε Αντιπρόεδρε... ο κ. Μπόικος ανέφερε και τις 

παραμέτρους που δεν έφτασε στην έβδομη παράβαση, κ. Μπόικο και τα γνωρίζετε πολύ καλά 

εσείς αυτά, τα γνωρίζετε... τα γνωρίζετε γιατί χρόνια ασχολείστε με το ΧΥΤΑ, είναι ότι 

υποχρεούνταν ο Δήμος Σερρών να κάνει καταρχήν δέκα παρακολουθήσεις ΧΥΤΑ, έκανε 

δεκαπέντε, παρακολούθησε δεκαπέντε θέματα, δεν παρακολούθησε τρία από τα δέκα... 

σκουπίδια, το νερό και... Τέλος πάντων... αυτά... αυτά... Για αυτά που δεν παρακολουθήσαμε τα 

τρία θεματάκια υπάρχει αυτή η παράβαση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πρέπει... και υπαλλήλους, 

δεν λέω ότι το κάνετε, κ. Μπόικο, αλλά... υπάρχει κάτι με τον Διευθυντή εκεί, δεν ξέρω, αν 

έχετε κάτι παλιό μεταξύ σας, αλλά δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί, να στοχοποιούμε και να λέμε 

ότι υπάρχει εκεί ευθύνη έκανε αυτό... Δεν το ξέρω, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε, όσον 

αφορά τον εργολάβο. Τόσα χρόνια στη διαχείριση δεν έκανε καμιά παράβαση. Λέμε για 

παραβάσεις. Πούντες; Στα χαρτιά του φαίνεται όλα τζάμι, μια χαρά. Όλα είναι πολύ καλά, για 

να πληρώσουμε κανονικά τα πάντα. Σε εμάς φαίνονται οι παραβάσεις. Στο χρονικό διάστημα 

που ήταν το δικό μας. Για τον κ. Αναστασιάδη που λέει τώρα ότι εκεί μέσα έπρεπε να κάνει, να 

κάνει, να κάνει ο εργολάβος, αυτή η εργασία του εργολάβου, είναι... παροχή υπηρεσιών. Δεν 

είναι... παράσχει υπηρεσίες...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε πάρα πολύ... 

ΧΡΑΠΑΣ : Και το πιο σημαντικό... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είναι μαζί σας όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, θα συμπαρασταθεί στην όλη 

κατάσταση, δεν χρειάζεται να κοπιάσετε περισσότερο, αν θέλει να πει κάτι ο Δήμαρχος για να 

κλείσει το θέμα... Σας παρακαλώ...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Χράπα... Κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη, αναφέρθηκε σε μένα ο...   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, τίποτα προσωπικό 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ ξέρω ότι η εργολαβία ήτανε... παροχή υπηρεσιών. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Αναστασιάδη. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Είπε ο κ. Μηλίδης, ότι έγιναν αστοχίες... εντάξει... να μην απαντηθούν 

αυτά; Θα τα πληρώσει ο σερραϊκός λαός. Ούτε τα τριάντα τα πληρώνει ο σερραϊκός λαός, αν 

έκανε κάποιο λάθος ο εργολάβος με τα δικά του χρήματα τα αποκαθιστά και για το 

αυτοκινητοδρόμιο... δεν έχει πληρώσει τίποτα ο σερραϊκός λαός. Και μπορεί και να μην 

πληρώσει. Διότι ο εργολάβος καλείται με ειδική διαταγή να διορθώσει τις ζημιές. Τώρα για το 
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πρόστιμο στο ΧΥΤΑ εδώ είπαμε είναι μια διαφορετική ευθύνη. Δεν, δεν λέω, μπορεί και εμείς 

να έχουμε ευθύνες πολιτικές, αλλά αυτά θα αποδειχτούν... Λέτε ας πούμε για τον εργολάβο και 

τα λοιπά. Πολλές φορές το είπατε. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω από αυτό που έκανα, να 

διατάξω προκαταρκτική έρευνα; Πείτε μου, θεσμικά τι άλλο θα μπορούσα να κάνω; Έγινε η 

προκαταρκτική έρευνα. Βγήκε ένα πόρισμα. Κανένας, είχε οποιοσδήποτε ήθελα να πει αυτό το 

πόρισμα δεν το βρίσκω σωστό, πάω στο υπερκείμενο θεσμικό όργανο για να προσφύγω. Πάω 

στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κανένας δεν πήγε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Θα μπορούσε να 

πάει... στον εισαγγελέα. Απλώς φωνές, δεν μας άρεσε το πόρισμα. Πείτε μου τι άλλο θα 

μπορούσα να κάνω θεσμικά; Εγώ αυτό που μπορούσα να κάνω θεσμικά για να δούμε αν 

υπήρχανε ευθύνες, το έκανα. Και ούτε κάποιος άλλος πήγε παραπάνω, διότι και στα δικαστήρια 

έστω πρωτόδικα, πας στο δικαστήριο, σου βγάζει μια απόφαση και αν δεν ικανοποιείσαι πας στο 

Εφετείο. Υπάρχει μία διαδικασία νομοθετικά. Λοιπόν. Για το δεματοποιητή. Για το 

δεματοποιητή και μέσα στο πόρισμα της προκαταρκτικής έρευνας λέει τι συμβαίνει, δίνει 

απάντηση για αυτό το θέμα και απάντηση πρόσφατα πάλι πήρε ο κ .Μπόικος από το Δήμο για 

αυτό το θέμα, από εκεί και πέρα, εάν δεν ικανοποιείστε με αυτές τις απαντήσεις, δεν ξέρω, 

μπορείτε να πάτε και σε άλλα θεσμικά όργανα. Να προσφύγετε. Εγώ ό,τι ήταν να σας δώσω, το 

έδωσα. Λοιπόν, γιατί ανέθεσα στον κ. Παπαδίκη. Γιατί ανέθεσα στον κ. Παπαδίκη; Να σας πω. 

Διότι ο κ. Παπαδίκης ήταν ο υπέρμαχος της αυτοδιαχείρισης. Ένα αυτό. Αυτός έλεγε 

αυτοδιαχείριση, αυτοδιαχείριση, αυτοδιαχείριση. Δεύτερον, αν δεν το έδινα στον κ. Παπαδίκη, 

έπρεπε να το δώσω στο Διευθυντή Καθαριότητας. Που είμαι βέβαιος ότι θα με κατηγορούσατε, 

για συγκάλυψη. Γιατί ο Διευθυντής Καθαριότητας ήταν στην Επιτροπή Επίβλεψης. Και θα 

λέγατε επίτηδες έβαλαν τον διευθυντή Καθαριότητας για να τα κουκουλώσουν με τον εργολάβο. 

Έτσι είναι, να τα λέμε τώρα, καθαρά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν και για αυτόν το λόγο, έβαλα 

τον κ. Παπαδίκη για να μην με κατηγορήσετε ότι βάλαμε το διευθυντή επειδή ήταν στην 

Επιτροπή Επίβλεψης και δήθεν θα τα κουκούλωνε και βάζω τον Παπαδίκη επειδή ήταν 

υπέρμαχος της αυτοδιαχείρισης και του λέω έλα εδώ, κύριέ μου, εσύ που είσαι ο υπέρμαχος της 

αυτοδιαχείρισης, έλα τώρα εδώ να παλέψουμε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έβαλα 

τον Παπαδίκη. Και μάλιστα και ένας τρίτος λόγος, είναι και χημικός μηχανικός, είναι και 

χημικός μηχανικός, έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο, με το Τμήμα Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού δεν έχει σχέση η επιστήμη του. Αλλά με στους ΧΥΤΑ... χημικός μηχανικός... 

μηχανολόγων; Έχει σχέση... Και τώρα στην ΕΣΑΝΣ, στην ΕΣΑΝΣ λέω, στο ΧΥΤΑ,... έχουμε 

μηχανολόγων μηχανικών και χημικών μηχανικών.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, λοιπόν, τώρα, πάμε  τόσα χρόνια γιατί δεν ήρθαν για επιθεώρηση από 

το 2001 αλλά και πιο μπροστά, πιο μπροστά υπήρχε χαβούζα, πενήντα χρόνια. Ούτε οι κάτοικοι 

διαμαρτυρήθηκαν, ούτε σύλλογοι, ούτε πολιτικά πρόσωπα... Ξαφνικά έγινε ο χαμός. Λοιπόν, 

αυτό που ειπώθηκε... η αποκατάσταση να μην γίνει από εργολάβους. Την αποκατάσταση δεν 

μπορούμε να την κάνουμε εμείς. Γιατί; Η αποκατάσταση ξέρετε πόσο θα στοιχίσει; 500.000. 

Μόνο μέσω προγράμματος μπορεί να γίνει. Μόνο μέσω προγράμματος και εννοείται φυσικά θα 

γίνει μέσω διαγωνισμού. Και εγώ επιτρέψτε μου να έχω τη διαφορετική φιλοσοφία από εσάς, 

και δεν μπορώ να το καταλάβω μάλιστα και κάποιοι οι οποίοι είναι και υπέρμαχοι του 

φιλελευθερισμού να μην θέλουν τους εργολάβους. Γιατί να μην θέλουμε τους εργολάβους; 

Αρκεί να τους δέσεις...  

Δ.Σ. : ...Καλή δουλειά... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Κομμουνίστρια εγώ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άμα κάνεις δουλειά υπό έλεγχο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αρκεί ο εργολάβος, να τον δέσεις καλά τον εργολάβο... Μια χαρά... Αν εσείς 

μπορείτε να γίνετε εισαγγελέας, γίνετε. Λοιπόν, το θέμα είναι στη δικαιοσύνη, ούτε λαϊκό 

δικαστήριο δεν θα κάνουμε εδώ... αν εσείς, αν εσείς... αν εσείς μπορείτε να πείτε φταίει ο άλφα 
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ή ο βήτα, ορίστε, πείτε το. Πείτε ότι φταίει ο άλφα ή ο βήτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, το να 

λέμε αοριστίες. Αοριστολογίες. Λοιπόν... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τελειώνω και τελειώνω και τελειώνω, ξέρετε ρι δύσκολα περπατούσαν οι 

δουλειές από την στιγμή που αναλάβαμε; Για να γίνει μία στάλα δουλειά στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αυτήν την στιγμή με τον κυκεώνα αυτόν τον γραφειοκρατικό τον οποίο έχει 

προσθέσει και ο Καλλικράτης; Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Επιτροπή 

Διαβούλευσης, για να γίνει μία στάλα δουλειά, για να βγάλεις μια εργολαβία... Μην ξεχνάτε 

ότι... εργολάβο...  εργολαβίες, μην το ξεχνάμε και αυτό. Έτσι;...Άλλον εργολάβο 120.000 και 

τον πληρώναμε για να καλύπτει τα χώματα χωρίς τα καύσιμα και χωρίς μηχανήματα, με δικά 

μας μηχανήματα και με δικά μας καύσιμα. Έτσι; Και μια άλλη εργολαβία για το χημικό 

μηχανικό. Λοιπόν, όλα προχωρούσανε πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ δύσκολα και με τα μέσα που 

είχαμε, πήγαμε κάποια στιγμή να κάνουμε με τα δικά μας μέσα εκεί να το λειτουργήσουμε, ήταν 

όλες οι Υπηρεσίες παράλυτες. Δεν μπορούσε να δουλέψει η Τεχνική Υπηρεσία, το γκρέηντερ 

φώναζαν από εδώ, το άλλο το μηχάνημα από εκεί, το θέλουμε εδώ, το θέλουμε εκεί, 

αναγκαζόμασταν προσωπικό δεν υπήρχε, με διμηνίτες προσπαθούσαμε, σας λέω μία κόλαση 

πραγματική. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καυγάδες κάναμε με τον Παπαδίκη εκεί πάνω. 

Καβγάδες, μεγάλους καβγάδες κάναμε. Διότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τα πράγματα. 

Δεν λέω ότι ευθύνεται, ας πούμε, δεν θέλω να επιρρίψω ευθύνες σε κανέναν, εγώ δεν είμαι 

εισαγγελέας. Λέω κάποια γεγονότα όμως εδώ. Σας λέω τις δυσκολίες που περνούσα. Και ο 

Δήμος Σερρών και Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, στο θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων είναι πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με άλλους Δήμους και άλλες Περιφερειακές 

Ενότητες στην Ελλάδα. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό τα Υπουργεία, το ξέρουν οι 

επιθεωρήτριες, λοιπόν, μας δίνουν τα εύσημα για αυτήν την πορεία που έχουμε, που ανοίξαμε το 

ΧΥΤΑ του Παλαιοκάστρου, που προχωράει το εργοστάσιο, κλείσαμε τους ΧΑΔΑ,... 

προγράμματα, λένε μπράβο... δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα εύσημα, πόσα εύσημα πήραμε 

και αντί μάννα, χολή, δυστυχώς. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Τώρα πώς θα βρούμε όλοι το δίκιο 

μας, δεν ξέρω. 

Δ.Σ. : Πάρτε ένα πρόστιμο... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε... Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, πάμε στο... 

θέμα... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συγγνώμη, συγγνώμη...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ δεν πρόλαβα να τελειώσω... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μηλίδης,  κ. Μπόικος, έλα, κ. Μηλίδη, ορίστε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πριν τοποθετηθώ, νομίζω όποια θέματα είναι πολύ σοβαρά δεν 

μπορούμε να τα συζητήσουμε απόψε, πρέπει να κάνετε μια Ειδική Συνεδρίαση για το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, θα συνεχίσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο. 

Δ.Σ. : Α, δεν κατάλαβες... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι αύριο, κ Πρόεδρε...  

Δ.Σ. : Αναβάλλονται και τα δύο θέματα...  

Δ.Σ. : Ναι, ναι, ναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει, ας τελειώσει αυτό το θέμα... ο κ. Μηλίδης...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι, λίγο την προσοχή σας... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου λίγο μισό λεπτάκι..  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι βέβαιο, το νομίζω το ανέφερε και ο κ. Αντινομάρχης... ότι τα πρόστιμα είναι 

δεδομένα και θα πληρωθούν. Έτσι κατάλαβα εγώ... γιατί.. εγώ το απεύχομαι αλλά πολύ 

φοβάμαι...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει... 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Έτσι... και εγώ...  Λοιπόν, για τις ευθύνες που ανέφερα διαχρονικά, είπα ότι αυτές 

οι ευθύνες έχουν και ονοματεπώνυμο. Έχουν ονοματεπώνυμο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πείτε ένα ονοματεπώνυμο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όταν χρειαστεί θα το πω, Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε και εσείς, και εσείς, κοιτάξτε 

να σας πω το εξής. Ότι είσαστε είκοσι χρόνια Αντιπολίτευση, από θέσεις κομβικές, είτε ως 

συμπολίτευση αλλά και ως Αντιπολίτευση... αρχηγός παρατάξεων... και δεν κάνατε καμία, δεν 

θυμάμαι να κάνατε ένα τέτοιο θέμα σοβαρό, να το προτάξατε, να το προβάλλατε για το ΧΥΤΑ. 

Άρα έχετε και ένα τέτοιου είδους ευθύνη και ως Αντιπολίτευση. Γιατί εμείς... ως Αντιπολίτευση 

φέρνουμε θέματα, βάζουμε θέματα σοβαρά, εσείς δεν κάνατε τίποτε απολύτως, έτσι; Και βέβαια 

ως Δημοτική Αρχή... δεν είχατε αυτόν τον έλεγχο, πολιτικά... για πολιτική ευθύνη έχουμε και 

εμείς αυτή που μας αναλογεί, εσείς... έχετε λοιπόν ευθύνη σο γεγονός ότι ακόμη και τον 

εργολάβο, θα σας το πω και πάλι, τον πληρώσαμε, δεν τον ζητήσαμε την καλή εκτέλεση του 

έργου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα σας εξήγησα και πάλι το τραβάτε εσείς, προχωρήστε. Εγώ ό,τι ήταν να 

κάνω το έκανα, τι παραπάνω;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το έχω σημειωμένο, πρέπει να το πω, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίζουμε και 

παρακαλώ, παρακαλώ να γραφτεί στα πρακτικά, εμείς δεν κάναμε καμία καταγγελία ως 

παράταξη, ξεκάθαρα, καμία καταγγελία για τίποτε, δεν ξέρω από πού ήρθαν από τον εργολάβο ή 

από πού δεν ξέρω, μείς δεν κάναμε καμιά καταγγελία γιατί δεν θέλαμε ο δημότης των Σερρών 

να πληρώσει ούτε μισό ευρώ. Στο λέω εντίμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξεκάθαρα... είναι σε εσάς... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, να δευτερολογήσει και ο κ Μπόικος... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν, για το θέμα της καταγγελίας, αυτή έγινε το 2009 από τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Μετοχιωτών. Έτσι; Εν πάση περιπτώσει... 

Δ.Σ. : Όχι... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν. Είπατε, κ. Πρόεδρε και πολύ σωστά προηγουμένως, ότι είναι πολύ 

δύσκολο να τα βάζει κανείς με εργολάβους. Καλώ με διώξανε; Καλώς, εγώ λέω κάλλιστα. Ναι 

αλλά... προσέξτε...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Ψηφίσατε, εσείς που λέτε αυτά. Και οι δυο σας. Και ο Μπόικος κι εσύ. Τα 

ψηφίσατε... ψηφίσατε τη συνέχιση της εργολαβίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι έπρεπε να κάνουμε, να παρκάρουμε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν ήταν ακριβώς αυτό, εν πάση περιπτώσει... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ... Κύριε Μπόικο, συνεχίστε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Καλώς κάλλιστα τον διώξαμε, μόνο που πριν τον διώξουμε, φροντίσαμε, το βάζω 

σε εισαγωγικά το φροντίσαμε, βασικά δεν τον διώξαμε, έφυγε με δική του επιλογή, να τον 

εφοδιάσουμε με τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Και να φύγει σαν κύριος και να... 

τελευταίο ευρώ. Και ποιά ήταν αυτά τα ταξιδιωτικά έγγραφα; Ήταν έτσι. Αυτό που ανέφερα 

προηγουμένως. Η πρώτη πράξη που έγινε παράδοσης-παραλαβής από τον εργολάβο στην 

επιβλέπουσα υπηρεσία. Σουλιώτης Μιχάλης, Πάλλας Χρήστος. Οι οποίοι πιστοποιούν στις 

1/6/2011 πρωί στις οκτώμισι η ώρα, αυτό το λέει ο εργολάβος, ότι έγινε οκτώμισι η ώρα αυτή η 

παράδοση, πιστοποιούν ότι εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις και είχε μέχρι σήμερα 

καλή κατάσταση του χώρου. Με βάση λοιπόν αυτό το έγγραφο, πήγε ο εργολάβος και ζητάει 

στο ακέραιο την πληρωμή του, Λοιπόν. Έγινε ΕΔΕ μετά που το λέτε, δεν είναι ΕΔΕ. Έρευνα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, προκαταρκτική. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν, αυτή σας παραδόθηκε, κ. Δήμαρχε 21/6/2011. Και όλα τα βρήκε καλά. 

Έξι μέρες μετά, ήρθαν οι επιθεωρήτριες και είδαν όχι εφτά παραβάσεις, εφτά είναι οι τίτλοι των 

παραβάσεων γιατί πολλές παραβάσεις έχουν και ανάλυση, ένα δύο τρία τέσσερα πέντε, άρα 

είναι είκοσι και. Και ρωτάω εγώ. Εσείς γιατί λέτε ότι το σωστό έγγραφο είναι η ένορκη εξέταση 

και αυτό που έκαναν οι επιθεωρήτριες που είναι οι ειδικοί επιστήμονες και ειδικοί για αυτό το 

θέμα, λέτε είναι λάθος;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εσείς που αμφισβητείτε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Άρα, άρα... κύριε Δήμαρχε... Τελειώνω εδώ. Ευθύνη, ευθύνη έχουν όλες οι 

Δημοτικές Αρχές, όλων, εσείς έχετε μεγαλύτερη, ξέρετε γιατί; Γιατί στους άλλους Δημάρχους 

μπορεί κάποιος να μην βάρεσε το καμπανάκι. Σε εσάς όμως το βάρεσε ο Σύλλογος των 

Δημοτικών Υπαλλήλων και στη 1/6... μπράβο... και αν δείτε τι λέει μέσα... αναλάβετε... 

υπόδειγμα λειτουργίας και έχει είκοσι πέντε παραβάσεις; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όταν πρωτόδικα... βγήκε απόφαση... Εφετείο. Γιατί δεν πήγατε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες... στάση σας...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε...  ευχαριστούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο, σας παρακαλώ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πάρτα και πήγαινε στον εισαγγελέα... Πάντα στον εισαγγελέα... Θα 

σταματήσεις να παραμιλάς μόνος σου; Πάντα στον εισαγγελέα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ τώρα...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άντε, εγώ έκανα αυτό που έκανα... Γιατί δεν κάνατε προσφυγή, μπορείς να μου 

πει; Προσφυγή γιατί δεν κάνατε; Γιατί δεν κάνατε; Δεν μου απαντάς... Προσφυγή γιατί δεν 

κάνατε... Εισαγγελείς... Εισαγγελείς έχετε γίνει... Εισαγγελείς έχετε... να καταγγείλετε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε συνάδελφοι... Κύριε Μπόικο, σας παρακαλώ...  

 

 

ΠΡΑΚ. 1/19/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού 

διαλόγου για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου με τίτλο 

«Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών».  

 

ΠΡΑΚ. 2/19/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με το έργο «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δεύτερο και τρίτο θέμα στο επόμενο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε.  

 

 

 

   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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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 



 6

8 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
 


