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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 22/2013  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

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

2013, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 22/30-09-2013 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 29, δηλαδή: 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ 

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. Γαλάνης Στέργιος 

8. Γάτσιος Αθανάσιος 

9. Γκότσης Ηλίας 

10. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

11. Δημητρίου Ευστράτιος 

12. Δήμου Ιωάννης 

13. Δούκας Γεώργιος 

14. Δρίγκα Χρυσούλα 

15. Ίντος Δημήτριος 

16. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

17. Μερετούδης Δημήτριος 

18. Μηλίδης Θεόδωρος 

19. Μπόικος Αθανάσιος 

20. Μυστακίδης Παύλος 

21. Νεράντζης Βασίλειος 

22. Νιζάμης Δημήτριος 

23. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

24. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

25. Στεργίου Νικόλαος 

26. Φωτιάδης Στέφανος 

27. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

28. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

29. Χράπας Παντελής 

 

 Αγοραστός Αγοραστός 

 Αναστασιάδης Αντώνιος 

 Αρναούτογλου Φωτεινή 

 Βαλτσάνης Δημήτριος 

 Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 Θεοχάρης Μιχαήλ 

 Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 Μοσχολιός Ζωγράφος 

 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

 Σούζας Ζαχαρίας 

 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 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 παρών δεν ήταν 

κανείς. 

      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.   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ   :  Σχετικά με τις οφειλές δημοτών προς το Δήμο Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γαλάνης Στ.    

   

   

 

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 664/2013 

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τις οφειλές δημοτών προς το Δήμο Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε… έχει ξεκινήσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. Γκότση, κ. Στεργίου, κ. Νιζάμη. Έχει 

ήδη ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλώ την προσοχή σας. Να καλωσορίσουμε τους 

εκπροσώπους των εστιατόρων και όσοι άλλοι παρευρίσκονται εδώ. Η σημερινή… το σημερινό 

Δημοτικό Συμβούλιο έχει το κατεπείγον του χαρακτήρα του διότι υπάρχει μια συνάντηση του κ. 

Δημάρχου, των εκπροσώπων… όχι, με τον Υπουργό, με τον Υφυπουργό τον κ. Μιχελάκη 

έχετε;… Με τον Υπουργό, για το επίμαχο θέμα αυτό σχετικά με τις οφειλές των δημοτών προς 

το Δήμο Σερρών, εισηγητής του θέματος, του αποψινού θέματος είναι ο Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών, ο κ. Γαλάνης και παρακαλώ τον κ. Γαλάνη να πάρει το λόγο για να αναπτύξει το 

θέμα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλες 

και φίλοι, έχει προκύψει σε πανελλήνιο επίπεδο ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη διευκόλυνση 

των οφειλετών προς τους Δήμους. Δεν είναι μόνο ένα θέμα που αφορά δηλαδή τη δική μας 

κοινωνία, είναι ένα θέμα ευρύτερο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σε έγγραφο σαν εισήγηση 

που έχω διαβιβάσει προς τους αρχηγούς, προς τον κ. Δήμαρχο και τους αρχηγούς των 

παρατάξεων, κ. Πρόεδρε, έχω κάνει μια όσο μπορούσα πιο συνοπτική αναφορά λόγω του 

κατεπείγοντος του θέματος… και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να το συντάξω και 

προσπάθησα μέσα σε αυτό το φάκελο που το μεσημέρι δώσαμε, κοινοποιήσαμε στους αρχηγούς 

να επισυνάψουμε όσα μπορούσαμε περισσότερα άρθρα που αφορούν το ζήτημα του δικού μας 

Δήμου αλλά και να δώσουμε μια ευρύτερη διάσταση. Θα ήθελα αρχικά να αναφέρω τα εξής. Η 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και ένας Δήμος, κ. Πρόεδρε, έχει κατά κύριο λόγο δυο 

μεγάλες, δυο μεγάλους πυλώνες. Ένας από αυτούς είναι η εξόφληση χρεών και γνωρίζετε πολύ 

καλά ότι βρήκαμε πάνω από 15.000.000€ χρέη όταν αναλάβαμε το Δήμο και προς την αγορά και 

προς τις τράπεζες και την… και έναν άλλον πυλώνα, ο οποίος λέγεται είσπραξη οφειλών και 

γενικότερα είσπραξη εσόδων. Όσον αφορά, γιατί θέλω να το αναφέρω αυτό για τη συζήτηση, 

την είσπραξη… την εξόφληση οφειλών από μέρους μας, ειδικά φέτος, κ. Πρόεδρε, το 2013 

έχουμε πληρώσει στην αγορά, στους Σερραίους δηλαδή κοντά στα 3.000.000€. Δηλαδή ο Δήμος 

από την πλευρά του πράττει το καθήκον να πληρώνει προς την αγορά και να ρίχνει χρήμα στην 
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αγορά και αυτό έφτασε φέτος το ύψος των σχεδόν 3.000.000€. Ένα στοιχείο που θα ήθελα να 

συνεισφέρω στη συζήτηση είναι αυτό. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω πριν μπω διεξοδικά για να 

αναλύσω αυτό που συμβαίνει, ο Δήμος Σερρών από αυτά που χρωστάει, από τα χρέη δηλαδή 

που έχει υφίσταται πάρα πολλές κατασχέσεις. Μας έχουν… από το 2011, 2012 και 2013 έχουμε 

υποστεί σαν Δήμος κατασχέσεις ύψους 556.000€. Δηλαδή ήρθαν πολίτες, Σερραίοι ή εταιρείες 

σερραϊκές ή και εκτός Σερρών και μας επέβαλαν, δηλαδή ήρθαν στην τράπεζα… στην τράπεζα 

που έχουμε τα χρηματικά μας διαθέσιμα και μας πήραν από κει περίπου στις 600… 556.000€. 

Αυτά είναι αρχικά για να πω τι κάνουμε από την πλευρά τη δική μας. Τώρα όσον αφορά το θέμα 

της είσπραξης των οφειλών και της είσπραξης των εσόδων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε αυτό 

εδώ, στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου, πάμπολλες φορές και ειδικά τα τελευταία τρία 

χρόνια έχει δεχτεί κριτική η δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες φυσικά για το θέμα της είσπραξης 

των εσόδων και κυρίως των παλιών οφειλών που είχαν οι δημότες προς το Δήμο Σερρών. 

Μάλιστα αυτές όπως τις έχουμε δει κατά καιρούς, είτε στους απολογισμούς, είτε στους 

ισολογισμούς, έφταναν το ύψος των 3.000.000€, με τον Καλλικρατικό Δήμο ίσως θα δούμε, 

μπορεί και να ανέβει αυτό το ποσό, έχουμε κάνει και κάποιες νόμιμες διαγραφές, αυτά θα τα 

δούμε όταν θα έρθει η ώρα του απολογισμού και του ισολογισμού. Δεχόμαστε δηλαδή κριτική 

και αυτό το έγραψα στο έγγραφό το… μου το προς τους αρχηγούς και το απέδειξα σήμερα το 

πρωί περίτρανα βλέποντας τα πρακτικά από τη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στον 

ισολογισμό του 2011 και στον απολογισμό του 2011 δεχτήκαμε πολύ έντονη κριτική για την, για 

να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στην είσπραξη των παλιών χρεών. Τώρα, για να μπούμε στο 

κυρίως θέμα. Η συζήτηση που προέκυψε αυτή έχει να κάνει κυρίως όχι μόνο τόσο με τις 

κινήσεις που έκανε η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κ. Πρόεδρε και ο Δήμος Σερρών, έχει να 

κάνει και με δυο ακόμα συσσωρευμένα προβλήματα που έχει κατά κύριο λόγο ο κλάδος… έχει 

κατά κύριο λόγο ο κλάδος της Ένωσης Εστιατόρων σε πανελλήνιο επίπεδο και που αφορά 

κυρίως νομοθετικές ρυθμίσεις και θα τις αναφέρω διεξοδικά. Στα τρία αυτά χρόνια που 

αναλάβαμε αυτήν την ευθύνη να νοικοκυρέψουμε θα έλεγα το Δήμο Σερρών, στον τομέα των 

εσόδων και της είσπραξης των παλιών οφειλών που είναι οφειλές, κ. Πρόεδρε, μπορεί κάποιες 

να είναι και άνω της δεκαετίας, δηλαδή είναι οφειλές που συγκεντρώθηκαν και μεγάλα ποσά 

που συγκεντρώθηκαν από πολλά έτη, με ευθύνη που βαρύνει, όπως λέω στο έγγραφό μου, τις 

προηγούμενες δημοτικές αρχές, είναι υποχρεωμένη η ταμειακή υπηρεσία και φυσικά ο Δήμος 

Σερρών στο σύνολό του με εμάς να διοικούμε αυτόν το Δήμο, να κάνει όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες. Ξεκινήσαμε από το… προς το τέλος του 2011 μετά τα πρώτα βήματα του Καλλικράτη 

και όλες τις λειτουργίες που έπρεπε να ακολουθήσουμε και το 2012 σε συνεννόηση και με την 

Προϊσταμένη των Προσόδων, γιατί από εκεί ξεκίνησε πρώτα, από το Προσόδων, να βλέπουμε 

όχι μόνο τα θέματα των παλιών οφειλών που αφορούσαν τους άλλους πολίτες, αλλά και πιο 

επικεντρώνοντας στα προβλήματα που έχει η συγκεκριμένη Ένωση, γιατί δεν σας κρύβω ότι το 

σημερινό συμβούλιο έχει να κάνει πιο πολύ με το αίτημα που έβαλε η συγκεκριμένη Ένωση. Με 

τη συγκεκριμένη Ένωση, κ. Πρόεδρε, έχουμε μια άριστη συνεργασία. Εγώ οφείλω να 

ομολογήσω ότι αυτό αναγνωρίστηκε αυτές τις μέρες και από τον Πρόεδρο της Ένωσης και από 

τα… κυρίως από αυτόν ως εκφραστή του Διοικητικού Συμβουλίου ότι στα τρία χρόνια όχι μόνο 

ήμασταν σε συνεννόηση για αρκετά πράγματα, δηλαδή ενημέρωση σωστή για το τι ισχύει από 

το νόμο και τι μπορεί… και πώς μπορεί ο Δήμος μέσα στα νόμιμα πλαίσια να διευκολύνει τους 

συγκεκριμένους επαγγελματίες, αλλά και όποτε χρειάστηκε και μας ζητήθηκε και εγώ 

προσωπικά, αλλά και η υπηρεσία βρεθήκαμε κοντά τους για να δώσουμε περισσότερες 

διευκρινίσεις, να ενημερώσουμε. Στο συγκεκριμένο τομέα όμως, στο συγκεκριμένο δηλαδή… 

στο συγκεκριμένο τέλος όπως λέγεται υπήρχαν τα εξής ζητήματα κι εδώ τώρα μπαίνω σε πιο 

συγκεκριμένα πράγματα. Για πρώτα… αρχικά να σας πω, με το που αναλάβαμε ήρθε έγγραφο 

από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών και μάλιστα ήρθαν τρία έγγραφα μέσα στο 2011, τα 

οποία επιτακτικά ζητούσαν από το Δήμο να αναφέρει για την τριετία, τετραετία 2007-2010 αν 

βεβαιώθηκαν, αν βεβαιώθηκε αυτό το τέλος που αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία 
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επαγγελματιών και αν εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά. Με το που… μετά το τέλος όπως σας είπα 

της οργάνωσης του Καλλικράτη δώσαμε μια απάντηση έγγραφη, την οποία την επισυνάπτω στο 

φάκελο που έχουν οι αρχηγοί, η οποία ρητά αναφέρει ποιοι είχαν ευθύνη και ποιοι έπρεπε να 

βεβαιώνουν και να εισπράττουν αυτό το τέλος, από τις υπηρεσίες και φυσικά για ευνόητους 

λόγους δεν χρειάζεται να πω ποια ήταν η προηγούμενη δημοτική αρχή. Υπάρχουν φοβερές 

παραλείψεις. Είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπει ο 

νόμος από τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας. Εμείς ως δημοτική αρχή γι’ αυτό το πράγμα 

έχουμε απαντήσει, δηλαδή ότι το λέω σε όλο τον κόσμο ότι από το 2007 μέχρι το 2010 δεν 

βεβαιωνόντουσαν πλήρως οι κατάλογοι αυτοί που αφορούσαν αυτό το τέλος. Και φυσικά δεν 

μας… Ένα πρόβλημα επομένως ξεκίνησε από κει και η πίεση να βεβαιώσουμε και να 

εισπράξουμε. Δεύτερο και τρίτο έγγραφο, το 2013… να πω εδώ ότι από το 2011 που ξεκίνησε 

αυτό το έγγραφο είχαμε συνεχή συνεργασία με την Ένωση, τους εξηγήσαμε πώς έχουν τα 

πράγματα, άρχισε το Προσόδων να στέλνει σιγά-σιγά τις πρώτες επιστολές, τις ειδοποιήσεις, για 

να ‘ρθούνε για τακτοποίηση τα μέλη, κάποιοι ήρθαν και πολύ καλά έκαναν, το 2011 υπήρχε και 

μια ρύθμιση, η οποία μπορεί να μην ήταν και πάρα πολύ καλή, αλλά σε αυτήν μπήκανε κάποιοι 

από τους επαγγελματίες, το 2012 επίσης στείλαμε επιστολές και από το ταμείο υπήρχε πάλι η 

ρύθμιση με συνέντευξή μου τύπου, όπως έκανα και το 2011 και το 2012 ενημέρωσα τα μέλη και 

σε προσωπικό επίπεδο για να έρθουν πάλι να μπούνε στη ρύθμιση, επίσης κάποιοι πάλι μπήκαν 

αν και η ρύθμιση όπως θα σας πει και ο Πρόεδρος δεν ήταν ούτε αυτή εξαιρετικά καλή και το 

2013, προς το Πάσχα του 2013 είναι νομίζω οι περισσότερες, αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει 

και ο ταμίας του Δήμου Σερρών, αρχίσαμε να στέλνουμε και επιστολές, μετά τις επιστολές και 

τις ενημερώσεις και επιστολές που λέγονταν «προ κατάσχεσης». Όταν στέλνεις σε κάποιον 

επιστολή προ κατάσχεσης, όπως το λέει και το όνομά του, ουσιαστικά, να το πω, κ. Πρόεδρε, 

ετσι συμβολικά, χτυπάει ένα καμπανάκι όταν αν δεν έρθεις να τακτοποιήσεις αυτή την οφειλή ή 

να δώσεις κάτι έναντι ή να την τακτοποιήσεις με κάποιο τρόπο, ότι επίκεινται μέτρα 

αναγκαστικής είσπραξης, τα οποία προβλέπονται από τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων. 

Μάλιστα ο Πρόεδρος είχε την ευγενή καλοσύνη, όπως έχει κάνει πάρα πολλές φορές, να ‘ρθει 

πάλι να ενημερωθεί από τον ταμία του Δήμου και με μένα τουλάχιστον πολλές φορές έχει 

ανταλλάξει κουβέντες σε αυτό το θέμα, δηλαδή θέλω να πω ότι με λίγα λόγια δεν έγινε κάτι 

αιφνιδιαστικά, πέρασαν τρία χρόνια για να γίνουν… να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που 

φτάσαμε. Επίσης να συνεισφέρω εδώ στο τραπέζι ότι το 2013 ήρθανε δυο εντεταλμένοι 

υπηρεσιακοί παράγοντες από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου μετά από έγγραφο της 

Εισαγγελίας και του Υπουργού Οικονομικών, με εντολή και κάναν φύλλο και φτερό το Δήμο 

δυο μήνες το καλοκαίρι, μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι υπάλληλοι του Δήμου και ήλεγξαν τα 

πάντα, για την περίοδο 2002-2010. Τα έγγραφα τα επισυνάπτω μέσα στο φάκελο, κ. Πρόεδρε. 

Δυο έγγραφα τα οποία είναι για μένα φωτιά, ζητά ο Εισαγγελέας δια την εντολή που έχει 

δώσει… ο Υπουργός σε αυτούς τους δυο υπαλλήλους να ελέγξουν τα πάντα και κυρίως και το 

θέμα των εσόδων. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα έγγραφα, έρχεται ένα έγγραφο από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, από τον Επίτροπο δηλαδή για έλεγχο εσόδων, τώρα ήρθε αυτό το έγγραφο, 

Σεπτέμβριο, 2012-2013. Ένα έγγραφο το οποίο ζητά εξονυχιστικά να πούμε τι γίνεται με τα 

έσοδα. Τα εισπράττουμε; Τι ενέργειες κάνουμε και πώς ακριβώς συμπεριφερόμαστε. Οι νόμοι 

τώρα, οι νόμοι, αυτά είναι τα έγγραφα που ήρθαν στις υπηρεσίες. Οι νόμοι, κ. Πρόεδρε, είναι 

πάρα πολύ αυστηροί. Οι Έλληνες Βουλευτές, οι οποίοι πιστεύω με πολιτικό τρόπο… ψήφισαν 

στην Ελληνική Βουλή τον 3852/2010, τον Καλλικράτη, ο οποίος στο άρθρο 277 με τίτλο 

«Έλεγχος είσπραξης εσόδων» αναφέρει ρητά ότι αν ο ταμίας δεν κάνει όλες τις νόμιμες 

ενέργειες που προβλέπει ο κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων χάνει τη δουλειά του, ένα το 

κρατούμενο και πληρώνει μετά αυτά τα χρέη από την τσέπη του, θα το πω ετσι απλά και 

κατανοητά. Είναι το άρθρο 277. Επίσης το άρθρο 167 που λέει, μιλάει για την είσπραξη εσόδων 

και είναι ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, αναφέρει, είναι ο Νόμος 3463/2006, αναφέρει και 

εκεί ότι ο ταμίας είναι υποχρεωμένος με αποκλειστική ευθύνη να προβεί σε όλες τις νόμιμες 
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ενέργειες είσπραξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσει τον κώδικα είσπραξης δημοσίων 

εσόδων στο έπακρο. Και μάλιστα σε μια γνωμοδότηση του κ. Ζυγούρη, ενός συναδέλφου που 

ασχολείται με θέματα των ΟΤΑ, κ. Πρόεδρε, το λέει ρητά και το διαβάζω, υπεύθυνος για την 

επιβολή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης είναι ο Προϊστάμενος ταμειακής υπηρεσίας, ήτοι 

ο δημοτικός ταμίας και έχει προσωπική ευθύνη για την μη έγκυρη διαδικασία είσπραξης. Άρθρο 

25, Προεδρικό Διάταγμα 774/1980. Το νομικό πλαίσιο είναι αυτό. Εγώ έχω διαπιστώσει σε 

συνεργασία με την Ένωση Εστιατόρων κατά κύριο λόγο, γιατί αυτοί έχουν μια μαζικότητα και 

μια εκπροσώπηση πολύ δυναμική, ότι ο νόμος που έχει να κάνει με το τέλος ακαθαρίστων που 

τους αφορά, είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε το… ο 1080/80, ψηφίστηκε το 1980 και από τότε η 

Ελληνική Βουλή μέχρι και σήμερα δεν τον έχει τροποποιήσει, παρά μόνο στο ποσοστό του 

τέλους, δηλαδή το έχει πάει από 5 ή 2% έχει πάει στο 0,5 όμως δεν προέβη σε καμία ρύθμιση 

στο θέμα του προστίμου, γιατί υπάρχει ένα πρόστιμο σύμφωνα με αυτόν το νόμο, κ. Πρόεδρε, 

ότι αν καθυστερήσεις, για κάθε μέρα που καθυστερείς να καταβάλεις το τέλος, επιβαρύνεσαι με 

2% προσαύξηση, μια προσαύξηση με 2% πρόστιμο, ένα πρόστιμο που μπορεί να φτάσει να 

διπλασιάσει το αρχικό κεφάλαιο. Σαν να μην έφτανε αυτό που με τον 1080/80 επιβάλλεται το 

πρόστιμο για κάθε μήνα, επιβάλλονται και προσαυξήσεις από το νόμο. Δηλαδή αυτοί οι 

άνθρωποι βρίσκονται στη δυσχερή θέση να… είχαν δηλαδή δυσκολίες να καταβάλουν στο 

παρελθόν ή να μπουν σε κάποια ρύθμιση, αν εξέπεσαν κάποιας ρύθμισης να πληρώνουν όχι το 

κεφάλαιο, αλλά να πληρώνουν και το πρόστιμο που σχεδόν φτάνει στο κεφάλαιο και τις 

προσαυξήσεις. Για ορισμένους, κ. Πρόεδρε, μπορεί αυτό να οδηγεί σε μια αδυναμία πληρωμής. 

Με λίγα λόγια, θέλοντας να αναδείξω πώς έχουν όλες οι πτυχές, πώς έχουν όλες οι πτυχές του 

θέματος, θα προσπαθήσω να συνοψίσω λέγοντας το εξής, κυρίως η σημερινή συνάντηση έχει 

δυο πτυχές, να πάρει μια πολιτική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο που θα λέει ότι ζητούμε, 

απαιτούμε όπως το έχω γράψει στην εισήγησή μου, από την Ελληνική Κυβέρνηση να 

καταργήσει αυτές τις παραγράφους όπως τις αναφέρω, κ. Πρόεδρε, στο έγγραφό μου, ένα 

λεπτάκι αν μου επιτρέπετε… να καταργήσει, την κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 6 

και παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Νόμου 1080/80 και όποιας άλλης διάταξης ρυθμίζει το 

θέμα διαφορετικά και δεύτερον, πολύ σημαντικότερο πιστεύω, που αφορά την ολότητα των 

οφειλετών μας και ξαναλέω είναι παλιές οφειλές, δεκαετίας ίσως και περισσότερα χρόνια για 

ορισμένους, να ληφθεί άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση των οφειλετών προς 

τους Δήμους, εννοείται και για το δικό μας, πράγμα το οποίο αφορά και την Ένωση Εστιατόρων, 

με την πρόβλεψη για πολλές δόσεις, εμείς λέμε τουλάχιστον 100 κι άλλοι Δήμοι το ζητούν με 

αυτόν τον τρόπο και απαλοιφή των προσαυξήσεων και των προστίμων. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, 

κ. Πρόεδρε, όποια ρύθμιση και να γίνει, όσο καλή και να είναι, το 2011 και το 2012 έγιναν 

ρυθμίσεις, ήρθαν στη μια 200 ενδιαφερόμενοι, στην άλλοι 300, δεν ήταν μόνη για την Ένωση 

Εστιατόρων, διάφοροι πολίτες, αλλά οι ρυθμίσεις αυτές δεν ήταν πολύ ευνοϊκές για μια άνετη 

καταβολή μιας μεγάλης οφειλής. Επίσης ζητώ και εδώ θέλω να διορθώσουμε λίγο, είναι το 

νούμερο 2 που αναφέρω στην εισήγησή μου, δεν υπάρχει 3, να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο 

το Δημοτικό Συμβούλιο να παραστεί σε κάθε περίπτωση σε συνάντηση με τον Υπουργό 

Εσωτερικών για την υποστήριξη των παραπάνω αιτημάτων. Εδώ πριν πω ακόμα ένα θέμα το 

οποίο συζητήθηκε το μεσημέρι με την Ένωση Εστιατόρων, θα ήθελα να αναφέρω ποιες 

ενέργειες έχουν γίνει για να το ολοκληρώσω το θέμα, από άποψη ΚΕΔΕ και άλλων Δήμων. Η 

ΚΕΔΕ, κ. Πρόεδρε, έχει κάνει, που είναι το ανώτατο όργανο εκπροσώπησής μας, έχει πάρει μια 

απόφαση στο συνέδριο των Ιωαννίνων σε ένα ψήφισμα, το οποίο κι αυτό το έχω επισυνάψει 

μέσα στο φάκελο και ζητά από την Κυβέρνηση τη διευκόλυνση των οφειλετών. Δυστυχώς, κ. 

Πρόεδρε, ενώ το 2011 και το 2012 υπήρχαν ρυθμίσεις για τους Δήμους, το 2013 δεν υπάρχει 

απαραδέκτως καμία ρύθμιση που να μπορεί να διευκολύνει τους οφειλέτες προς το Δήμο μας, 

όχι μόνο στο δικό μας, σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, είναι, υπάρχει έγγραφο μέσα στο φάκελο 

Δημάρχων που ζήτησαν και ζητούσαν επιμόνως από την πολιτεία να κάνει ρύθμιση και αυτό 

πήγε στον κάλαθο των αχρήστων. Βουλευτές και της συγκυβέρνησης και άλλων παρατάξεων, 
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άλλων κομμάτων έχουν απευθύνει ερωτήματα προς την Κυβέρνηση γι’ αυτά τα θέματα και για 

την Ένωση Εστιατόρων και για τη διευκόλυνση πολιτών, καμία απάντηση και βλέπω, κ. 

Πρόεδρε, σε μια έρευνα που έκανα ακόμα πιο ενδελεχή, είχα μια εικόνα, ότι Δήμοι σαν το 

Ηράκλειο, σαν την Αλεξανδρούπολη, σαν το Βόλο, σαν τη Θεσσαλονίκη, σαν την Αθήνα και 

πολλοί άλλοι Δήμοι δυστυχώς έχουν βρεθεί μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, δηλαδή από τη μια να 

θέλουν να κάνουν διευκολύνσεις στους οφειλέτες τους, ο νόμος να μην τους δίνει τη 

δυνατότητα, η πολιτεία, να έχουνε οι συγκεκριμένες ομάδες όπως είναι η Ένωση Εστιατόρων 

και η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους αίτημα που να αφορά τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις κι 

εκεί τίποτα κι εκεί καμιά νομοθετική πρωτοβουλία, παρά τις ερωτήσεις και τις επίμονες 

διεκδικήσεις, είτε Βουλευτών, είτε της ΚΕΔΕ και να φτάνουμε στο σημείο ως Δήμος να 

χρεωνόμαστε αυτήν την αποτυχία θα έλεγα και του… και της κεντρικής πολιτικής σκηνής να 

διευκολύνει τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους που λειτουργούν οικονομικά μέσα σε 

αυτές και από την άλλη οι σημερινές δημοτικές αρχές όπου και αν βρίσκονται να χρεώνονται 

την αποτυχία όπως την αναφέρω στο έγγραφό μου των προηγούμενων δημοτικών αρχών και 

υπηρεσιακών παραγόντων οι ευθύνες όπου αναλογούν βαραίνουν εκεί για τη μη είσπραξη των 

οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών οι οποίες συσσωρεύτηκαν χρόνο με το χρόνο και για 

ορισμένες έχουν περάσει ίσως, έχει περάσει και η δεκαετία και έχουν φτάσει στο σημείο να είναι 

αυτές που είναι σήμερα. Η πρόταση που έγινε πέρα από αυτές τις, αυτήν την ουσιαστικά 

απόφαση που είναι μια πολιτική θα έλεγα ουσιαστικά πρωτοβουλία που θα πάρει ο… μια 

απόφαση που θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο για να ληφθεί αυτή η πολιτική πρωτοβουλία για 

τα δυο σημεία που είπα, έχει και ένα τρίτο σκέλος, το οποίο σήμερα το μεσημέρι μου το 

εισηγήθηκε ο συνάδελφός μου, πρώτα να πούμε ότι έχουν γίνει εδώ αρκετές συναντήσεις και με 

την Ένωση Εστιατόρων και με τους συναδέλφους που εκπροσωπούν την Ένωση Εστιατόρων, 

τον κύριο… τον Αλέξανδρο τον Χατζηδημητρίου, τον κ. Σπυρόπουλο τον Παναγιώτη και τον κ. 

Καλαϊτζή τον Ιωάννη, οι οποίοι είναι συνάδελφοι και εκπροσωπούν, ο κ. Καλαϊτζής 

εκπροσωπούσε τον κ. Φωτιάδη, έχουν γίνει συναντήσεις τέτοιες στο Δημαρχείο και έχουμε 

καταλήξει… και έχουμε… καταλήξαμε σε αυτά τα σημεία και επίσης τέθηκε και μια ακόμα 

πρόταση που πρέπει να τη συνεισφέρω στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου, να τη λάβει 

υπόψη το Σώμα, αν… μια καινούρια πρόταση που βγαίνει μέσα από τον Καλλικράτη, η οποία 

μένει να δούμε δηλαδή αν μπορεί να εφαρμοστεί, από τον συνάδελφο τον κ. Χατζηδημητρίου, 

αν μπορεί για… το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε η Οικονομική Επιτροπή, κατά κύριο λόγο το 

Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνει, να κάνει δεκτές αιτήσεις των οφειλετών με τη διαδικασία του 

εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο Καλλικράτης όπως και ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, κ. 

Πρόεδρε, προέβλεπε τέτοιες… προβλέπει αυτή τη διαδικασία, κατά κύριο λόγο οι Δήμοι την 

ακολουθούνε για να… ουσιαστικά σε περιπτώσεις κατά κύριο λόγο εξωδικαστικές, όταν 

κάποιος διεκδικεί από το Δήμο να πάρει χρήματα, δεν έχει, δεν υπάρχει προηγούμενο ούτε σε 

άλλους Δήμους, ούτε στο δικό μας για αυτό το ζήτημα, έκανα και ερώτημα τηλεφωνικό σήμερα 

το μεσημέρι στην κυρία Επίτροπο, δεν γνώριζε αυτό το θέμα, δεν μπορούσε να απαντήσει, όμως 

εγώ καλοδέχομαι αυτήν την πρόταση του συναδέλφου, νομίζω και με τον κ. Δήμαρχο που το 

συζητήσαμε, γιατί αν οδηγήσει στην… πέραν της πρωτοβουλίας της νομοθετικής που 

περιμένουμε να αναληφθεί, αν οδηγήσει σε μια διευκόλυνση των ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη 

στιγμή πιέζονται πάρα πολύ με όλες αυτές τις διαδικασίες που ακολουθεί ο Δήμος και η 

ταμειακή υπηρεσία, αν μπορεί αυτό το πράγμα να τους διευκολύνει θα είναι νομίζω βάλσαμο για 

όλους και για τους παρευρισκόμενους στο… τους παριστάμενους στο Δημοτικό Συμβούλιο 

αιρετούς, αλλά και για τις υπηρεσίες και για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή 

λειτουργούν οικονομικά στην πόλη και πιέζονται αφόρητα. Εγώ νομίζω ότι ολοκλήρωσα, κ. 

Πρόεδρε, όλη την εικόνα, δεν έχω κάτι να συνεισφέρω παραπάνω, αν χρειαστεί να ερωτηθώ για 

κάτι είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω, όπως και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ευχαριστώ 

πολύ, κ. Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το Σώμα, από τους αιρετούς ερωτήσεις. Ο κ. 

Μηλίδης, ο κ. Γκότσης, ο κ. Νιζάμης, ο κ. Δινάκης, ο κ. Φωτιάδης. Σημείωσες; Λοιπόν, από σας 

ξεκινάμε, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο, είπε ότι σε αυτήν την 

επιτροπή μετείχαν διακεκριμένοι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Εμπορικό Σύλλογο , τον 

ΕΒΕΣ κτλ. Δεν ξέρω, γιατί δεν… και ο δικός μας ο κ. Κατιρτζόγλου που είναι νομικός; Μου 

κάνει εντύπωση. Ένα είναι αυτό. Θα ήθελα πολύ να παρευρεθεί σε μια τέτοια αυτή και δεν ήταν 

σε καμία από αυτές τις διαδικασίες, ούτε εγώ δέχτηκα κάποιο τηλέφωνο να πω κάποιον νομικό 

να είναι… γιατί υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα. Το ένα είναι αυτό, γιατί άκουσα ότι ήταν και 

από την πλευρά του κ. Φωτιάδη και μου κάνει εντύπωση. Το πρώτο αυτό. Το δεύτερο γι’ αυτήν 

την πρόταση, εκεί που είναι πιο ουσιαστικό που αναφέρετε τελευταία, εάν μπορούμε να 

απαλύνουμε τους συνδημότες μας, υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου;… 

Είναι πολύ σημαντικό για τέτοια θέματα που άπτονται νομικής… ναι, τελειώνω, δεν έχω πολλές 

ερωτήσεις. Εάν υπάρχει γνωμοδότηση, εάν πρέπει να υπάρχει για κάποιο τέτοιο θέμα 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαρίστως, κ. Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Όλα μαζί… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι όλα μαζί, όχι όλα μαζί… Γρήγορος θα είμαι. Γρήγορος θα είμαι, ένα-ένα. 

Ένα-ένα, κ. Πρόεδρε. Γρήγορος θα είμαι. Γρήγορος θα είμαι τώρα. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα για 

το θέμα των νομικών, αυτό προέκυψε στη συνάντηση που έγινε με την Ένωση Εστιατόρων και 

κλήθηκαν όλες οι παρατάξεις στο… την Παρασκευή και ήταν ο συνάδελφος, νομίζω ο κύριος… 

η Ένωση Εστιατόρων είπε θα στείλω τον κύριο… τον συνάδελφό μου, τον κ. Χατζηδημητρίου 

και εκεί ο κ. Φωτιάδης ήταν μαζί με τον κ. Καλαϊτζή και ήρθε και ο κ. Καλαϊτζής. Θέλω να πω 

δεν ήταν δικιά μου πρωτοβουλία. 

Δ.Σ. : Κύριε Γαλάνη, εγώ εκπροσωπούσα το Επιμελητήριο… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το Επιμελητήριο, ναι. 

Δ.Σ. : Ναι, αλλά όλος ο κόσμος… θα καταλάβει ότι ήμουν με το… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με ποιο;… Με το Επιμελητήριο, ναι. 

Δ.Σ. : Εκπροσωπούσα το Επιμελητήριο… σήμερα το μεσημέρι… δεν ήμουν παρών το 

μεσημέρι… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι εντάξει, το ξέρω. 

Δ.Σ. : …έπρεπε να είναι… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συγγνώμη, συγγνώμη. 

Δ.Σ. : …τα έχετε κάνει έναν αχταρμά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, καθόλου. Σας παρακαλώ πολύ, εγώ δεν έχω κάνει κανέναν αχταρμά. Μην 

παρεξηγείτε πράγματα χωρίς… μη βιάζεστε. Τις πρωτοβουλίες όλες, κ. Πρόεδρε, τις έπαιρνε η 

Ένωση Εστιατόρων. Εγώ βρέθηκα εκεί στη συνάντηση της Παρασκευής, τη Δευτέρα, σήμερα το 

πρωί ήμουνα από το πρωί στο γραφείο μου… Οικονομική Επιτροπή, ήταν ο συνάδελφος από 

την Ένωση Εστιατόρων, ο κ. Χατζηδημητρίου… στη συνάντηση της Παρασκευής, όπως και ο κ. 

Καλαϊτζής και καταλήξαμε με την Ένωση Εστιατόρων σε αυτό το κείμενο. Δεν υπάρχει κανένα 

θέμα παρεξήγησης.  

Δ.Σ. : Τώρα τώρα, θα το πούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για το θέμα της γνωμοδότησης, για οποιοδήποτε εξωδικαστικό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία, σας παρακαλώ, συνάδελφοι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Καλά το παρατηρεί ο κύριος συνάδελφος, για οποιονδήποτε εξωδικαστικό 

συμβιβασμό αν μπορεί να γίνει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η… γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου του Δήμου. Καμία… κανένας εξωδικαστικός συμβιβασμός, κ. Πρόεδρε, είτε από την 

Οικονομική Επιτροπή, είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς γνωμοδότηση 



9 

 

του νομικού συμβούλου. Για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό το λέει ο νόμος ρητά, αλλιώς 

είναι άκυρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος ερωτών ο κ. Φωτιάδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Καλησπέρα, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε εισηγητά, κάνατε αναφορά στο πλαίσιο 

το νομικό και χρησιμοποιήσατε τη διατύπωση «οι νόμοι». Αναφερθήκατε στον 3852, στον 

1080/80 και στα άρθρα 6 και 7 και βεβαίως και στην πρότασή σας μνημονεύετε το 5 άρθρο, το 6 

και το 7. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Με ποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, διότι το άρθρο 

7 λέει αυτό ακριβώς, έχει επιβληθεί το τέλος παρεπιδημούντων στο Δήμο μας. Και αν κατάλαβα 

καλά σήμερα η συζήτησή μας εδώ αφορά μόνο αυτό το προϊόν προς ρύθμιση ή διαγραφή, γενικά 

προς διαχείριση διοικητική ή αφορά το σύνολο των οφειλών οι οποίες είναι κατά περίπτωση και 

προϊόν συνθέσεως... Το δεύτερο είναι εάν μετά την ενέργεια αυτή που έχουμε προχωρήσει ως 

Δήμος υπάρχει δυνατότητα να πάμε πίσω και αν αυτά που έχουν δεσμευτεί δηλαδή, εάν υπάρχει 

ρύθμιση και αν όλα αυτά όσα λέτε συντελεστούν υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουμε και να 

διορθώσουμε αυτό που έχει γίνει. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κύριε Αντιδήμαρχε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το πρώτο θέμα. Φυσικά και αναφέρομαι σε νόμους, γιατί όπως ζήτησε, ήταν στη 

συνάντηση που κάναμε με την Ένωση Εστιατόρων στο… βρισκόταν εκεί και ο κ. Λεονταρίδης 

και η κα. Κόλλια και εκπρόσωποι άλλων Βουλευτών, ο κ. Λεονταρίδης ζήτησε συγκεκριμένα 

για να έχει, όπως και ο κ. Δήμαρχος φυσικά στην εισήγησή του, να είναι συγκεκριμένο το 

διεκδικητικό πλαίσιο, να βάλουμε δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο στην απόφαση που θα πάρει 

να είναι συγκεκριμένες οι διατάξεις που θα ζητήσουμε να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν. Για 

το πρώτο σκέλος που βάζω στο κείμενό μου, κ. Πρόεδρε, αυτό, που αναφέρομαι δηλαδή σε 

διατάξεις συγκεκριμένες του συγκεκριμένου νόμου, του 1080/80 ή άλλες τυχόν διατάξεις που 

ρυθμίζουν το θέμα διαφορετικά. Στο δεύτερο ερώτημα που βάζει ο συνάδελφος, η νομοθετική 

πρωτοβουλία που ζητούμε να αναληφθεί από την πολιτεία είναι για το σύνολο των ρυθμίσεων, 

για μια συνολική ρύθμιση, γιατί δεν ενδιαφερόμαστε… ενδιαφερόμαστε για την Ένωση τη 

συγκεκριμένη που έρχεται και απευθύνεται σε μας μαζικά, αλλά συγχρόνως μας ενδιαφέρουν 

και άλλοι συμπολίτες μας, γιατί σε αυτήν την ενέργεια που προχώρησε, κ. Πρόεδρε, ο Δήμος με 

την ταμειακή υπηρεσία, από τους 154 που όφειλαν 1.100.000€ είναι, οι 100 είναι άλλοι 

συμπολίτες μας. Δεν είναι δηλαδή, δεν ανήκουν στην Ένωση Εστιατόρων, είναι ίσως και 

περισσότεροι. Ένα κομμάτι τους είναι από την Ένωση Εστιατόρων. Επομένως αυτή είναι η 

απάντηση, εμείς θέλουμε μια συνολική ρύθμιση, η οποία δεν υπάρχει και οι δικηγόροι που 

βρεθήκανε και συζητήσανε αυτό το θέμα και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες για το αν 

μπορεί… αυτή η ενέργεια που έκανε από το ταμείο ο ταμίας με εντολή του να προχωρήσει σε 

αυτήν την ενέργεια, αν μπορεί να ανακληθεί, καταλήξανε και οι τέσσερις δικηγόροι ότι αυτό το 

πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να ανακληθεί αυτή η ενέργεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος ερωτών, ο κύριος… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, όχι ερώτηση, ίσως εγώ έφταιξα, δεν 

απαντήσατε, κ. εισηγητά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σε ποιο πράγμα; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ ρώτησα το εξής, μπορώ…; Στην πρώτη ερώτηση εννοώ. Στο άρθρο 7, κ. 

εισηγητά, διαβάζω, στην παράγραφο 4, η περί επιβολής του τέλους απόφαση του Δημοτικού ή 

Κοινοτικού Συμβουλίου των Δήμων και των Κοινοτήτων λαμβάνεται προ της ενάρξεως του 

οικονομικού έτους. Δηλαδή το άρθρο 7 θέλει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ρώτησα 

λοιπόν με ποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ανά έτος προβήκατε σε αυτή τη βεβαίωση και 

απόρροια αυτής της βεβαιώσεως είναι αυτό το οποίο κάνατε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, δεν καταλάβατε, κύριε. Αυτή η παράγραφος, αν είναι η κυρία… εδώ, έχει να 

κάνει με αυτούς που βρίσκονται εκτός του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού των 

ζωνών. Αυτό τουλάχιστον που γνωρίζω εγώ και οι συνάδελφοί μου, συζητώντας, είναι ότι αυτές 

οι διατάξεις, οι παράγραφοι που ζητούμε να καταργηθούν έχουν να κάνουν, κ. Πρόεδρε, πρώτον 
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με το τέλος ακαθαρίστων το οποίο… εφαρμόζεται η επιβολή προστίμου αναλογικά προς το… 

από το τέλος παρεπιδημούντων, δηλαδή τι θέλω να πω. Η παράγραφος… στον 1080/80 η 

παράγραφος που ζητώ να καταργηθεί, η παράγραφος 6, μιλάει εκεί πέρα για το 2%, αυτό το 

πρόστιμο δηλαδή που επιβάλλεται και είναι η αναλογική εφαρμογή από την παράγραφο 6. Η 

παράγραφος 5, συγγνώμη, του άρθρου 6… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για το 7 μιλάω… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, σας λέω τι πρόταση κάνουμε, τι πρόταση… πού καταλήξαμε με την Ένωση 

Εστιατόρων. Σας λέω ότι εμείς ζητούμε να καταργηθεί… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άλλο ρωτώ εγώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας απάντησα γι’ αυτό. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άλλο ρωτώ εγώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας απάντησα ότι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. 

Δ.Σ. : …απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ας φωνάξουμε την κυρία…, κ. Πρόεδρε. Ας φωνάξουμε την κυρία… Εγώ το 

εξήγησα, σε όσο με αφορά μπόρεσα να το εξηγήσω… Ποια παράγραφο μου λέτε; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είναι το άρθρο… μνημονεύετε και το άρθρο 7. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το άρθρο 7, παράγραφος; Παράγραφος 6. Αυτή μνημονεύω. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …στο 4. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ μιλάω για την 6. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι, αλλά μιλάτε για το άρθρο 7 και υπάρχει και η παράγραφος 4 που ζητάει 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Την έχουμε εμείς αυτήν την απόφαση; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να μας απαντήσει η Προϊσταμένη του Προσόδων. Εγώ σας λέω… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …αυτή η προϋπόθεση. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Εγώ απ’ ό,τι γνωρίζω ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καθίστε δίπλα στο μικρόφωνο… 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Καλησπέρα. Εγώ απ’ ό,τι γνωρίζω και σωστά αναφέρει και ο 1080/80, για 

τα καταστήματα τα οποία εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αρκεί… δεν χρειάζεται απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. Προβλέπεται από το νόμο. Η μόνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η 

οποία υπάρχει πρόσφατη, είναι του 2009, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τον αριθμό, 

όταν άλλαξε το ποσοστό και από 2% έγινε 0,5%. Αυτή η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

υπάρχει, απλώς δεν ενθυμούμαι αυτή τη στιγμή τον αριθμό για σας τον αναφέρω, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. Όπως σωστά λέτε το 2009, υπάρχει ο νόμος, θα σας τον 

πω, υπήρξε ανάγκη λήψης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς για τη νέα περίοδο, γι’ 

αυτήν που τρέχει, πήραμε; Εφόσον χρειάστηκε το 2 να το κάνουμε 0,5 με απόφαση, άρα 

αυτοδίκαια και υπάρχει το άρθρο, θα σας το δώσω, πρέπει… έπρεπε να έχουμε πάρει απόφαση. 

Και κάθε έτος έπρεπε να πάρουμε και το λέει ρητά. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Δεν προβλέπεται από το νόμο, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Παρακαλώ, έχω το νόμο, να σας τον δώσω… Είναι ο 1080, το άρθρο 7. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Δεν μιλάμε για το τέλος παρεπιδημούντων, μιλάμε για το 2% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μα αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι, το λέει καθαρά, άρθρο 7, τέλος επί των 

ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και εστιατορίων και αυτό βεβαίως είναι το τέλος 

παρεπιδημούντων… είναι καταστήματα… 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Άλλο το τέλος παρεπιδημούντων, άλλο το 2%. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μα το ίδιο είναι, απλώς έχει δυο… 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Επιτρέψτε μου, όλοι… και η νομοτέλεια και παντού λέει ότι τη στιγμή που 

παίρνουμε μια φορά την απόφαση, πρώτον μεν τα μαγαζιά που είναι εντός αντικειμενικής δεν 

χρειάζεται καν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι βάσει του νόμου επιβάλλεται το τέλος 

και μόνο όταν μεταρρυθμίζεται. 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …συγχωρείστε με για το διάλογο… Δήμους. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Και μένα συγχωρέστε με… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να μην υπάρχει… για να μην υπάρχει αυτός ο διάλογος, ο οποίος δεν θα 

οδηγήσει πουθενά, ετσι; Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί και αύριο το πρωί, 

ετσι; Και με το νομικό σύμβουλο και με τους δικηγόρους και όσοι εμπλέκονται με αυτήν την 

υπόθεση, ετσι; Για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, επόμενος ερωτών, ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν ενίσταμαι διότι η μείζων αντιπολίτευση δεν ήτανε στη 

σύναξη αυτή. Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο των Εστιατόρων κανόνισε 

ποιους θα καλέσει και θεωρώ, το θέτω σαν ερώτημα, πώς καλέστηκε εκπρόσωπος του κ. 

Φωτιάδη και δεν καλέστηκε εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης; Ερώτημα, ερωτηματικό. 

Ενώ εδώ είμαστε όλοι ενωμένοι για να πάρουμε μια απόφαση. Δεν μπορεί δυο μέτρα και δυο 

σταθμά να έχουμε. Δεν μπορεί κι εδώ να έχουμε διαχωριστικές γραμμές. Πρώτον… Έλα; 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ μη διακόπτετε. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πώς βρέθηκε…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση, απευθύνεστε στο Προεδρείο παρακαλώ. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πώς βρέθηκε ο εκπρόσωπος του κ. Φωτιάδη… 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, συγγνώμη… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Τέλος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, κ. Κοτσαμπά... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πώς βρέθηκε και δεν βρεθήκαμε εμείς. Και δεν βρεθήκαμε εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα κάνει τις ερωτήσεις του, θα σας δώσω… 

Δ.Σ. : Μπορώ να απαντήσω εγώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μην απαντάτε… Σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε τη διαδικασία. 

Κυρία Σαραντίδου, κ. Φωτιάδη, σας παρακαλώ. Ο κύριος… Κύριε Φωτιάδη, σας παρακαλώ. Το 

λόγο έχει ο κ. Γκότσης. Υποβάλλει ερωτήσεις… Μισό λεπτάκι. Κύριε Κηπουρέ… Κύριε 

Κηπουρέ, σας παρακαλώ. Κύριε Μηλίδη, κ. Μηλίδη!... Συγγνώμη, συγγνώμη. Αν μου 

επιτρέψετε… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε… Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό, κ. Μηλίδη. Μισό λεπτό… Σας παρακαλώ. 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : …σε συνεργασία με όλους!... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κοτσαμπά… Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριοι. Σας παρακαλώ πολύ, 

κρατήστε… Σας παρακαλώ. Κύριε Κοτσαμπά. 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : Παρακαλώ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ηρεμήστε λίγο όλοι… 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : …να λέμε την αλήθεια, κ. Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …εδώ δεν ήρθαμε για μαλώσουμε. 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : …να ακούμε την αλήθεια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μόνο την αλήθεια θα ακούτε. Λοιπόν. 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : Την αλήθεια να την πούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : Δεν λέτε αλήθεια αυτή τη στιγμή, ο κ. Γκότσης δεν λέει αλήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κ. Κοτσαμπά. Αφήστε να κυλίσει η διαδικασία. 

Περιμένετε, κάντε υπομονή. 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : Τι υπομονή να κάνουμε, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δηλαδή… Θα παρακαλούσα, ειλικρινά το λέω… 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρόεδρε, άστον να μιλήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα δεν γίνεται. Δεν προβλέπεται αυτή… κ. Γαλάνη, σας παρακαλώ. Λοιπόν, η 

επόμενη ερώτησή σας, θα απαντήσετε στην ερώτηση του κ. Γκότση. Έχει δικαίωμα να υποβάλει 

ερωτήσεις προς το Σώμα. Παρακαλώ, κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, οφειλές παρελθόντων χρόνων μετά μία πενταετία 

παραγράφονται. Αυτές οι οφειλές δεν εμπίπτουν σε αυτόν το νόμο; 

Δ.Σ. : Άλλη ερώτηση; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Και ακόμα μια ερώτηση, πόσο νόμιμοι θα είμαστε, γιατί θα πρέπει να το δέσουμε 

σωστά, να πάρει μια απόφαση το Δημοτικό, δηλαδή να πάρουμε εμείς απόφαση να λύσουμε το 

θέμα αυτό εξωδικαστικά με τους… με όλους τους οφειλέτες, διότι δεν είναι μόνο οι εστιάτορες. 

Ευχαριστώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …Ναι, η ταμειακή υπηρεσία, κ. Πρόεδρε, αυτή είναι που ελέγχει αν μια οφειλή 

παραγράφεται ή κινδυνεύει να παραγραφεί και έχει ιερή υποχρέωση από το νόμο να πράξει 

αυτό, επομένως όταν ο ταμίας στέλνει αυτές τις, αυτούς τους καταλόγους είτε για δέσμευση 

φορολογικών ενημεροτήτων στην Εφορία, είτε όποια άλλη ενέργεια κάνει, αυτό το πράγμα 

προσέχει και το δεύτερο είναι όπως σας είπα ότι κάθε αίτηση που θα υποβληθεί, το εύχομαι 

ολόψυχα η ιδέα αυτή του συναδέλφου να περπατήσει και να γίνει, να είναι πρότυπο για όλη την 

Ελλάδα για να ακολουθήσουν κι άλλοι Δήμοι, για την εξωδικαστική επίλυση μιας διαφοράς 

τέτοιας, συνοδεύεται από τη γνωμοδότηση απαρέγκλιτα του νομικού συμβούλου του Δήμου, 

διαφορετικά είναι άκυρη. Αν δεν ακολουθεί κάθε αίτηση την… δεν ακολουθείται από τη 

γνωμοδότηση νομικού συμβούλου του Δήμου, δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση ούτε στην 

Οικονομική Επιτροπή, ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό έχω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, αν θέλει ο κ. Κοτσαμπάς να απαντήσει στην πρώτη ερώτηση του κ. Γκότση. 

Τι να πω. 

Δ.Σ. : Άστο, να το ξεπεράσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μέχρι να το ξεπεράσουμε… 

Δ.Σ. : Να μιλήσει ο κύριος…; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …δεν είναι αυτό το θέμα... Εγώ, κ. Κοτσαμπά, μίλησα για… Για άλλο πράγμα 

μίλησα. Για σήμερα το μεσημέρι… 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : …αναφερθήκατε για σήμερα… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ μίλησα για την πρόταση τη σημερινή. 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : Γιατί, δεν έπρεπε να πείτε και ο εκπρόσωπός σας… στο ξενοδοχείο… και 

ήταν όλοι δικηγόροι. Είπατε ότι θα φέρετε το δικηγόρο σας σαν παράταξη; Είπατε; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το είπαμε. 

ΚΟΤΣΑΣ : Γιατί δεν τον φέρατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω… Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα ξεπεράστηκε. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ μιλούσα για τη διαμόρφωση της σημερινής πρότασης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Αυτό είπα. Άλλο πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… Κύριε Φωτιάδη… 

Δ.Σ. : Να πω κάτι για να μη γίνει παρεξήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει ήδη λυθεί η παρεξήγηση, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τίποτα. 

Δ.Σ. : Δεν κάλεσε κανένας, κανέναν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη… Κύριε Νιζάμη, έχετε το λόγο για ερώτηση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζει ο κ. Αντιδήμαρχος αριθμητικά 

πόσοι επαγγελματίες είναι και σε τι ποσό αναφερόμαστε συνολικά. Και δεύτερον εάν έχει 

συμβουλευτεί μέχρι σήμερα το νομικό σύμβουλο του Δήμου. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… ναι, έχω μια όσο μπορώ μια εικόνα, την καλύτερη εικόνα την 

έχει η υπηρεσία, αυτή η ενέργεια έγινε για 154 συμπολίτες μας για ποσό οφειλής παλιών, 

παρελθόντων οικονομικών ετών οφειλές 1.100.000€ περίπου, υπάρχουν κι άλλες οφειλές, 
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μπορεί, ο ταμίας είναι εδώ, μπορεί να σας δώσει, αφορά, εμείς δεν κοιτάμε μόνο συγκεκριμένα 

ας πούμε σε ποια κατηγορία ανήκει ο καθένας, είναι ένα σύνολο οφειλών και σύνολο οφειλετών. 

Κάποιοι ανήκουν στην τάξη, να το πω έτσι, στην… σε αυτήν την Ένωση των ανθρώπων που 

σήμερα είναι εδώ και προκάλεσαν αυτή τη συζήτηση. Οι υπόλοιποι είναι πολίτες της σερραϊκής 

κοινωνίας, του Δήμου Σερρών. Όπως σας είπα αρχικά, υπάρχει ένα σύνολο οφειλών της τάξεως, 

μπορεί να φτάνει και τα 3.000.000€, οι οποίες όμως για να κινηθεί η ταμειακή υπηρεσία του 

Δήμου, κ. Πρόεδρε, πρέπει όλες αυτές να είναι βεβαιωμένες, εκκαθαρισμένες, να είναι τα ΑΦΜ 

σωστά… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Αριθμητικά… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτό… εγώ ό,τι μπόρεσα να πω… Είναι εδώ και ο ταμίας του Δήμου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κύριε Νιζάμη, κατανοητό… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, από αυτήν την… θα μπορούσε και ο Πρόεδρος της Ένωσης 

Εστιατόρων να σας πει πόσοι είναι, αλλά εγώ σας έχω δώσει μια πρώτη εκτίμηση ότι από τους 

154 μπορεί να είναι οι 30 ή 40, κάπου εκεί. 

Δ.Σ. : Κύριε Αντιδήμαρχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριε… 

Δ.Σ. : …αναφέρατε δυο διατάξεις, τις οποίες δεν συγκράτησα, να πάρουμε μια πολιτική 

απόφαση να εισηγηθούμε να καταργηθούν αυτές οι διατάξεις. Εκλαϊκεύστε τις, τι σημαίνει αυτό 

και αν στον προϋπολογισμό του Δήμου… τι ποσό είχαμε προβλέψει να εισπράξουμε από αυτή 

τη διαδικασία και ποια θα είναι η απώλεια του Δήμου οικονομική αν γίνουν όλες αυτές οι 

ρυθμίσεις που προτείνετε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κοιτάξτε, εδώ τώρα όπως κάνουμε αναφορά στην εισήγησή μου, μιλάω για μια 

δυσχερή κατάσταση οικονομικά της χώρας και της δικής μας κοινωνίας και όχι μόνο σε σχέση 

με τη συγκεκριμένη τάξη των ανθρώπων, στο σύνολο των ανθρώπων που οφείλουν. Για να κάνω 

πιο λιανά το πρώτο αίτημα που βάζω στην εισήγησή μου, ζητούμε, απαιτούμε λέω, σαν 

Δημοτικό Συμβούλιο να καταργηθεί επιτέλους αυτό το εξοντωτικό πρόστιμο που προβλέπεται 

στον 1080/80 και εκεί που έχεις να πληρώσεις 5.000€, αν το καθυστερήσεις μήνα-μήνα 

επιβαρύνεσαι με ένα 2% και μπορεί να φτάσεις αν έχεις αδυναμία στο 100% της αρχικής σου 

οφειλής, του αρχικού κεφαλαίου και μαζί με τις προσαυξήσεις να πληρώνεις κάτι εντελώς 

διαφορετικό από αυτό που έπρεπε να πληρώσεις. Αυτή είναι η καλύτερη… εκλαΐκευση που 

μπορώ να κάνω για το πρώτο. Για το δεύτερο που με ρωτάτε. Σήμερα μου τηλεφώνησε η 

συνεργάτιδα του Δήμου σε σχέση με τη στοχοθεσία και μου είπε ότι γενικά για τα έσοδα από 

αυτά που είχαμε στοχοθετήσει είμαστε μέσα, πάμε καλά, γιατί είχαμε στοχοθετήσει με… αυτά 

που εισπράξαμε το 2012 και λίγο χειρότερα. Είχαμε κάνει μια συντηρητική πρόβλεψη στα 

έσοδα… επικρατεί στην κοινωνία. Το ότι αν ο Δήμος χάσει έσοδα, εμείς από αυτούς τους 

ανθρώπους δεν θέλουμε να πάρουμε το πρόστιμο και την προσαύξηση που επιβάλλει ο νόμος. 

Εμείς θέλουμε το κεφάλαιο να πάρουμε και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πληρώσουν το 

κεφάλαιο, όχι το πρόστιμο και τις προσαυξήσεις. Και έναντι καταβολής να ‘ρθουν να δώσουν, 

το πρόστιμο και η προσαύξηση παραμένει. Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία της Ένωσης 

Εστιατόρων, το ξέρει ο κ. Πρόεδρος κάνουν… προσπάθειες τόσα χρόνια να καταργηθεί το 

πρόστιμο και οι προσαυξήσεις. Αυτός είναι ο αγώνας που δίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση από τον Αντιπρόεδρο; 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Το ερώτημά μου είναι απλό, για 

να φτάσουμε στην κατάσχεση εις χείρας τρίτων, η οποία έγινε από το Δήμο μας, θέλω να μου 

απαριθμήσετε τα μέτρα τα οποία πήραμε μέχρι που να φτάσουμε εκεί και συγκεκριμένα στους 

οφειλέτες αυτούς και για ποιους οφειλέτες. Αν ήταν όλοι οι οφειλέτες, διευκρινίζω την ερώτησή 

μου, για όλους αν πήραμε, πόσα μέτρα πήραμε, εάν ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι οφειλέτες που 

βάλατε, αρχίσατε ξέρω γω από 50.000 και πάνω ή από 10.000, δεν ξέρω τι… κάνατε, 

συγκεκριμένα τα μέτρα τα οποία πήρατε μέχρι που να φτάσουμε στην κατάσχεση εις χείρας 

τρίτων. Ευχαριστώ. 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Τώρα, κ. Πρόεδρε, επειδή εδώ έχει έρθει η Ένωση Εστιατόρων, όμως συγχρόνως 

μιλάμε και για τους άλλους οφειλέτες, θα πω γενικά ότι στα τρία χρόνια αυτά κάναμε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες, εδώ είναι η ταμειακή υπηρεσία να τις αναφέρει, να τις επιβεβαιώσει, 

εστάλησαν οι πρώτες επιστολές από το τμήμα Προσόδων, σε περίπτωση αμφισβήτησης γινόταν, 

αν μέσα στα νόμιμα πλαίσια διόρθωση, αν υπήρχαν τα νόμιμα στοιχεία, παραστατικά, 

εστάλησαν οι ειδοποιήσεις, αφού έληξε αυτό το θέμα, εστάλησαν οι ειδοποιήσεις από το ταμείο, 

οι πρώτες ειδοποιήσεις και το 2013 όπως ανέφερα στην εισήγησή μου εστάλησαν ίσως και 

κάποιες ακόμα ειδοποιήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση και επιστολές όπως σας τις είπα και προ 

κατάσχεσης. Ναι, συστημένες. Και εστάλησαν σε όλους όσοι ήταν οι οφειλές τους 

εκκαθαρισμένες, βεβαιωμένες, με τα ΑΦΜ ξεκαθαρισμένα, μπορεί να το επιβεβαιώσει και η 

ταμειακή υπηρεσία και το Προσόδων ότι έστειλε σε αυτούς οι οποίοι ήταν τακτοποιημένα 

δηλαδή τα στοιχεία τους στην υπηρεσία. Δεν έστειλε σε κάποιους που λείπαν τα ΑΦΜ. Τα 

αναζητεί από την Εφορία κι αυτά. Δηλαδή αν δεν έχεις πλήρη στοιχεία δεν μπορείς να κάνεις 

αυτήν την ενέργεια. Και μετά προχώρησε η ταμειακή υπηρεσία σε αναγκαστικά μέτρα αυτού 

του είδους. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : …εάν έγιναν αυτά τα μέτρα, αυτά τα μέτρα τα οποία πήραμε σαν υπηρεσία, σαν 

Δήμος, εάν έγιναν μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές στο χρονικό διάστημα αυτό. Δηλαδή 

στείλαμε μια ειδοποίηση, δυο ειδοποιήσεις; Πέντε ειδοποιήσεις; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχραιμος και προσπάθησα αυτά τα τρία χρόνια, όχι μόνο 

με τη συγκεκριμένη Ένωση, αλλά και με τους άλλους οφειλέτες να… όσο μπορώ να 

διευκολύνω, γιατί ο Δήμος ναι μεν θέλει να εισπράττει, αλλά και θέλει να διευκολύνει και τους 

οφειλέτες για να μπορούν να ‘ρθουν να δίνουν χρήματα. Σας λέω ότι φτάσαμε στο τρίτο έτος, 

τελειώνει αυτή η θητεία. Το Μάιο κλείνει αυτή η θητεία. Δηλαδή φτάσαμε μετά από τρία χρόνια 

και κάναμε όλα αυτά που λέτε, ειδοποιήσεις, προσκλήσεις και επιστολές συστημένες. Αυτή είναι 

η απάντηση. Δεν ξέρω αν ο ταμίας θέλει να πει κάτι πιο συγκεκριμένο από μένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Γραμματέας μια τελευταία ερώτηση ή ερωτήσεις. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Δυο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Κύριε Αντιδήμαρχε, το 2007 ο τότε 

Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Παυλόπουλος αν ενθυμούμαι καλά, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, 

κάνανε μια γενναία ρύθμιση και ελάφρυνε πολύ τότε διαγράφοντας όλες, μα όλες, τις 

προσαυξήσεις και αφήνοντας ένα ποσό, σε συνεργασία πάντα με την ΚΕΔΚΕ. Γιατί η ίδια 

συνεργασία δεν προέκυψε στον έναν τελευταίο χρόνο ή δυο τελευταία χρόνια αυτή της ΚΕΔ και 

της ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνει το ίδιο; Δεύτερον, 

αναφερθήκατε στους δυο νόμους, στον 3463 και 3852 του 2006 και του 2010 αντίστοιχα. 

Μπορείτε να μου πείτε και είπατε ότι ο υπάλληλος μπορεί να χάσει τη θέση του και να καλεστεί 

να πληρώσει ο ίδιος το ποσόν τη οφειλής. Μπορείτε να μου πείτε εάν αυτό το πράγμα συνέβη 

πουθενά σε κανένα Δήμο ανά τη χώρα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λοιπόν, πρώτη απάντηση, ζούμε σε μια κατάσταση η οποία είναι πιστεύω 

αφόρητη. Η χώρα αυτή τη στιγμή κηδεμονεύεται από τους δανειστές μας. Η απάντηση που 

έδωσε ο κ. Ασκούνης στον κύριο… θα την πει ο ίδιος, είναι ότι θα πρέπει να συνεννοηθούμε όχι 

με την κυβέρνηση, θα πρέπει να συνεννοηθούμε με την τρόικα για να κάνουμε ρύθμιση. Οι 

ρυθμίσεις πλέον, είμαστε πλέον επικυρίαρχοι… το καταλάβατε; Για να γίνει μια ρύθμιση σε 

αυτό το κράτος… 

Δ.Σ. : Ετσι είναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …σε αυτήν την πολιτεία, να λέμε αλήθειες μεταξύ μας, θα πρέπει να συνεννοηθεί 

κάποιος φορέας με την τρόικα, όχι με την ελληνική πολιτεία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου… Θα σας δώσουμε το λόγο, αλλά σεβαστείτε… 

Δ.Σ. : …το Επιμελητήριο… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …εγώ λέω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …σεβαστείτε τη διαδικασία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. 
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Δ.Σ. : …δεν έχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να απαντήσω; Εγώ γνωρίζω το εξής, ότι υπάρχουν 

Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που απήυθυναν ερωτήσεις επίμονες προς την Κυβέρνηση όλο 

το 2013, για διευκόλυνση οφειλετών. Για το θέμα των εστιατόρων, ο κ. Αυγενάκης, που τον 

βλέπουμε ότι κάνει, ασχολείται με τα συγκεκριμένα θέματα. Και Σερραίοι Βουλευτές, νομίζω η 

κα. Κόλλια έχει κάνει ερώτημα για τη διευκόλυνση των οφειλετών. Και άλλοι Βουλευτές ανά 

την επικράτεια προς τον Υπουργό και των Οικονομικών και των Εσωτερικών για ρύθμιση προς 

τους Δήμους. Η άποψή μου είναι η εξής, ότι το 2013, κ. Πρόεδρε, δεν έγινε ρύθμιση προς τους 

Δήμους, έγινε ρύθμιση μόνο προς το δημόσιο, για να εισπράξει το δημόσιο έσοδα και άφησαν 

τους Δήμους χωρίς ρύθμιση για να πάρουν τα λεφτά στο δημόσιο, αυτά τα όσα λεφτά έχουν οι 

Έλληνες πολίτες να μπορούν να ρυθμίσουν στο δημόσιο και να πάρει το δημόσιο χρήματα, να 

αυξήσουν δηλαδή τα έσοδά τους στα ταμία του και τους Δήμους μέχρι και σήμερα που μιλάμε, 

παρά τις επίμονες προσπάθειες που κάνει η ΚΕΔΕ, που κάνει η Κεντρική Ένωση Δήμων και με 

τα ψηφίσματά της, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση μέχρι τώρα. Είμαστε στο τέλος του 2013, 

ενώ έγινε ρύθμιση το 2011 και το 2012, δεν ήταν καλές αυτές οι ρυθμίσεις, δύσκολα έμπαινε 

κανείς σε αυτές τις ρυθμίσεις, δεν ήταν καλές, το λέω ευθαρσώς, το 2013 μέχρι και σήμερα που 

μιλάμε στο μήνα, αύριο έχουμε καλό μήνα Οκτώβριο, δεν έχει γίνει ρύθμιση παρά τις επίμονες 

ενέργειες και Βουλευτών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Απολύτως καμία ενέργεια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, χωρίς να διακόπτουμε να δώσουμε το λόγο και στο... 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Η δεύτερη ερώτηση ήταν σχετικά με το αν υπάλληλοι οι οποίοι δεν 

προσαρμόστηκαν στον 3852 και στον 3463 του 2006 έχουν χάσει τη θέση τους. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι μόνο έχουν χάσει τη θέση τους υπάλληλοι και ταμίες, έχουν μπει και φυλακή 

και έχουν καταλογιστεί και ποσά, υπάρχουν… γι’ αυτούς τους λόγους υπάρχουν 

Αντιδήμαρχοι… υπάρχουν Αντιδήμαρχοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν και Αντιδήμαρχοι που έχουν αυτοκτονήσει, 

υπάρχουν… είναι γνωστά αυτά ανά την επικράτεια, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε, εγώ που 

παρακολουθώ το διαδίκτυο, δεν μαθαίνονται αυτά πολύ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως, να δώσουμε το λόγο και στο Επιμελητήριο, 

στους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου. 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ : Γιατί και στο Επιμελητήριο; Στο Επιμελητήριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο Επιμελητήριο… Κύριε Πασχάλη… Διότι δόθηκε ο λόγος πρώτα στους 

αιρετούς και στο Επιμελητήριο και στους εκπροσώπους. Τι θέλουν… τι θέλουνε δηλαδή εδώ 

πέρα να κάνουμε; Δεν το καταλαβαίνω… Τι σας πείραξε και στο Επιμελητήριο;… Κύριε 

Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ μη διακόπτετε… Λοιπόν, ποιος από σας θέλει να πάρει το λόγο;… 

Κύριε Κοτσαμπά. Θέλετε εσείς το λόγο; Θέλει το Επιμελητήριο το λόγο;… Ωραία, ο Πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου, ο κ. Μέγκλας. Παρακαλώ, κ. Μέγκλα. 

ΜΕΓΚΛΑΣ : …το φάκελο… έχω φέρει τις προτάσεις μας. 

Δ.Σ. : Στον κλητήρα. Πού είναι ο κλητήρας;… 

Δ.Σ. : …πιο κοντά στο μικρόφωνο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο, αν θέλετε ανοίξτε όμως και το μικρόφωνο για να 

καταγράφονται αυτά τα οποία θα μας πείτε και θα παρακαλούσα όλους λίγη ησυχία… 

Δ.Σ. : Πού φτάσαμε, κύριοι, εσείς πήρατε; Πήρατε;… 

ΜΕΓΚΛΑΣ : Όχι, δεν έχω φαγητό. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Αντιδήμαρχε, κυρίες και 

κύριοι. Θέσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την 

21η Σεπτεμβρίου σχετικά με τις οφειλές δημοτών προς το Δήμο Σερρών. Κύριε Πρόεδρε του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ως Επιμελητήριο Σερρών, εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, 
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μεταφέροντας και τις οξείες και δίκαιες διαμαρτυρίες των επαγγελματιών μελών μας, για το 

γεγονός ότι ο Δήμος Σερρών στην παρούσα οικονομική συγκυρία, που ομολογουμένως είναι η 

χειρότερη των τελευταίων χρόνων που βιώνουν οι επαγγελματίες, αντί να σταθεί αρωγός αυτών, 

επιδεικνύοντας πρωτοφανή αναλγησία στα προβλήματά τους, προέβη στην κατάσχεση 

τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δήμο Σερρών, χωρίς να επιδείξει την παραμικρή 

ανεκτικότητα και ευελιξία, οδηγώντας τους μάλιστα στη λίστα του Τειρεσία με τις γνωστές σε 

όλους συνέπειες. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται αντίστοιχα η εξόφληση των οφειλών του Δήμου 

Σερρών προς τους επαγγελματίες; Πώς πληρώνονται οι επαγγελματίες; Πληρώνονται με 

προσαύξηση ή μήπως περιμένουν χρόνια να πληρωθούν; Kαι προβαίνουν σε κατασχέσεις στην 

περιουσία του Δήμου ή δείχνουν κάποια ανοχή; Ως Επιμελητήριο Σερρών καταθέτουμε τις 

θέσεις-προτάσεις μας στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Άμεσο πάγωμα όλης της διαδικασίας 

των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων έως ότου δοθεί η  

δυνατότητα μείωσης ή απάλειψης των προσαυξήσεων και λοιπών φόρων και μέχρι να βρεθεί 

διαδικασία, πλαίσιο δηλαδή, ρύθμισης των οφειλών αυτών. Παράδειγμα άλλων Δήμων για 

αντιμετώπιση του θέματος των οφειλών. Από μία πρόχειρη έρευνα που διενεργήσαμε βρήκαμε 

ότι, ο Δήμος Ιωαννιτών, 12/09/2013 έχει δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών 

προς το Δήμο με έως και 48 μηνιαίες δόσεις ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, καθώς η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου έκανε αποδεκτή την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, σύμφωνα με 

την οποία θα εξετάζει θετικά αιτήματα συμπολιτών για ρύθμιση και διακανονισμό οφειλών τους, 

οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Μπορεί να γίνει ρύθμιση των οφειλών και των 

προσαυξήσεων σε 26 συνολικά δόσεις. Υπάρχει συνημμένος πίνακας. Δήμος Ερμούπολης-

Σύρου, 07/03/2013, μείωση κατά 50% στις συγκεκριμένες οφειλές δημοτών προς το Δήμο 

Σύρου-Ερμούπολης, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εξέταση οικονομικών 

διαφορών μεταξύ Δήμου και δημοτών από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 

Δήμου. Συνημμένος πίνακας 2. Δήμος Κοζάνης, ενημερωτικά ο Αντιδήμαρχος Κοζάνης είναι 

και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης και συγκεκριμένα μου είπε ότι όσοι χρωστούν στο 

Δήμο μας κάνουν μια αίτηση στην Περιφέρεια με 100€ και έναν δικηγόρο, είτε εγκρίνεται, είτε 

όχι από την Περιφέρεια, ακολουθεί από μια επιτροπή του Δήμου μας ρύθμιση κατά 50% 

μείωσης αυτών των προσαυξήσεων. Μου είπε ότι δεν είναι με το νέο νόμο, είναι με παλαιότερο 

νόμο. Μου τα είπε σήμερα, στη διάθεσή σας να μιλήσετε μαζί του. Προτάσεις Δημάρχων όλης 

της χώρας προς την κυβέρνηση για τη ρύθμιση των οφειλών δημοτών, ευνοϊκή ρύθμιση των 

οφειλών προς τους Δήμους ζήτησαν στις 1/9/2013 από την Κυβέρνηση, Υπουργείο Εσωτερικών 

και Υπουργείο Οικονομικών, 49 Δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων δεν είναι ο Δήμαρχος Σερρών, 

βλέπε συνημμένο πίνακα 3, με το αιτιολογικό, μεταξύ άλλων, ότι επαγγελματικές 

δραστηριότητες των πολιτών που έχουν σχέση με τη λειτουργία καταστημάτων και χρήση 

κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρομίων, πλατειών, βαλτώνουν, βραχυκυκλώνουν και καθίστανται 

ανέφικτες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις τοπικές οικονομίες. Οι 49 

Δήμαρχοι πρότειναν τη θέσπιση ρύθμισης και διακανονισμού χρεών που έχουν οι πολίτες προς 

τους ΟΤΑ. Δεύτερον, επέκταση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που ισχύουν και εφαρμόζονται σε 

οφειλές που έχουν οι Έλληνες πολίτες προς το κράτος και για τις οφειλές προς τους ΟΤΑ. Ο 

Δήμος Καβάλας, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, συνημμένος πίνακας 4, ψήφιση 

νόμου που θα επιτρέπει ρύθμιση των δημοτών προς τους δημότες, ζητά με απόφασή του το 

Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Αίτημα Δήμου Πατρέων προς το Υπουργείο Οικονομικών για 

ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών με πολλές δόσεις προς τους δημότες, συνημμένος πίνακας 5. 

Ερωτήσεις-αναφορές Βουλευτών για θέματα ρύθμισης οφειλών των πολιτών προς τους Δήμους, 

Βουλευτής Σερρών και έκτη Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, η κα. Μαρία Κόλλια 

κατέθεσε 25/09/2013 ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών για θέσπιση ρύθμισης και 

διακανονισμού των χρεών που έχουν οι πολίτες προς τους ΟΤΑ και επέκταση των ευνοϊκών 

ρυθμίσεων που ισχύουν και εφαρμόζονται σε οφειλές των Ελλήνων πολιτών προς το κράτος και 

για οφειλές προς τους ΟΤΑ. Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Μουτσινάς κατέθεσε 17/04 ως 
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αναφορά στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επιστολή της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Εστιατόρων, Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων ΠΟΕΣΕ με προτάσεις για 

ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης προς τους ΟΤΑ, συνημμένος 

πίνακας 7. Βουλευτής Λαφαζάνης, Στρατούλης, Τσακαλώτος κατέθεσαν ερώτηση προς τους 

αρμόδιους Υπουργούς ρωτώντας σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να 

υπαχθούν σε μία δίκαιη και τολμηρή ρύθμιση οι οφειλές προς τους ΟΤΑ των μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων και των μικρών επαγγελματιών. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού 

Συμβουλίου, θεωρούμε ότι ο Δήμαρχος Σερρών και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να δείξουν 

στην πράξη ότι στηρίζουν τους επαγγελματίες, σε αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο… 

διευκολύνουν στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και όχι να τους επιπροσθέτουν 

προβλήματα, δεδομένου ότι οι επαγγελματίες με τις εισφορές τους και τα δημοτικά τέλη είναι 

αυτοί που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για το Δήμο Σερρών. Δείκτες και στοιχεία 

δυσχερούς θέσης Νομού Σερρών. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ως ένδειξη της δυσχερούς 

θέσης στην οποία βρίσκεται ο Νομός μας, ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το 

Επιμελητήριο Σερρών τουλάχιστον 1.000 επαγγελματίες, 1.000 επιχειρήσεις κλείνουν κατ’ έτος 

στο Νομό Σερρών τα τελευταία χρόνια. Αναλογιστείτε πόσοι δουλεύουν σε αυτές τις 

επιχειρήσεις Νομός Σερρών… συγγνώμη… κατατάσσεται στην προτελευταία θέση κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των Νομών της χώρας. Ο Νομός Σερρών υπολείπεται ετησίως ως προς το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 1,63 δις ευρώ για να πιάσουμε το μέσο όρο της χώρας. Δηλαδή θα 

έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να έρχονται εδώ το 1,63 δις ευρώ ετησίως για να πιάσουμε τους 

άλλους τους Νομούς. Δραματική μείωση του πληθυσμού του Νομού Σερρών κατά 20.197 

κάτοικοι, βάσει απογραφών της τελευταίας απογραφής που έγινε, από 194.000 κατεβήκαμε 

στους 176. Όλοι ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτοί οι 1.000 που κλείσαν και οι υπάλληλοι 

που δούλευαν στις 1.000 επιχειρήσεις, αυτοί οδεύουνε προς Ευρώπη, προς Στοκχόλμη, προς 

διάφορες άλλες χώρες. Μείωση του αριθμού των σπουδαστών των ΤΕΙ. Τώρα ονομάστηκε από 

ΤΕΙ Σερρών, Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εισακτέοι από το 2012 από 1.380 μειώθηκαν φέτος 

στους 690. Και το Αυτοκινητοδρόμιο με το κλείσιμό του τελευταία, όλα αυτά συντελούν στο να 

μην έρχονται… να μην έχουν δουλειά οι επαγγελματίες μας. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού 

Συμβουλίου, πιστεύουμε ότι ο Δήμος Σερρών και το Επιμελητήριο πρέπει από κοινού να 

συνεργάζονται για να μπορούν να ενισχύουν την τοπική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους 

επαγγελματίες, για να υπάρχει πρόοδος και ευημερία στην πόλη και το Νομό μας. Είμαστε 

ανοιχτοί στη συνεργασία και προτείνουμε, ενδεικτικά, καθώς πιστεύουμε ότι είναι πολλά τα 

πεδία κοινών δράσεων και συνεργασίας, την κοινή συμμετοχή σε Εκθέσεις του εσωτερικού και 

του εξωτερικού για προβολή των τοπικών επιχειρήσεων, των προϊόντων μας, των τουριστικών 

προορισμών και του πολιτισμού μας. Την παραχώρηση από το Δήμο χώρων για την προβολή 

προϊόντων και εμπορευμάτων. Προηγούμενη πρότασή μας για παραχώρηση στην Πλατεία 

Ελευθερίας για τον κλάδο του αυτοκινήτου απορρίφτηκε από το Δήμο Σερρών. Την 

παραχώρηση χώρων πάρκινγκ προς τους επαγγελματίες για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των 

καταστημάτων τους. Την από κοινού υιοθέτηση δράσεων για αύξηση επισκεπτών-τουριστών 

στο Δήμο και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και στο Δήμο, κοινές εκδηλώσεις, 

δράσεις προβολής, κλπ. Ενημερωτικά οι επαγγελματίες πληρώνουν εισφορές και τέλος 

επιτηδεύματος… είναι αυτά, επίσης ΕΕΤΑ χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αύξηση 

φόρων ακίνητης περιουσίας, αύξηση στο ρεύμα, αύξηση στο πετρέλαιο, δεν έχουμε φυσικό 

αέριο για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τους Θεσσαλονικείς που έχουν, τους Λαρισαίους 

που έχουν, τους Αθηναίους που έχουν και τους Βούλγαρους που έχουν εδώ και χρόνια, παρ’ όλο 

που οι Βούλγαροι είναι κατά 32% φθηνότεροι στη χρέωση του φυσικού αερίου προς αυτούς, 

πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης στα φωτοβολταϊκά που μπήκε και δεν ξέρω και τι άλλο θα 

κάνουν, έχουμε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα πάνω από 12.000€, έχουμε 

φορολογία 20-25% και στα μερίσματα 10 με 32%, ενώ οι γείτονες, η Βουλγαρία έχει 10%, 

έχουμε αυξημένα τέλη του Δήμου, έχουμε μισό τα εκατό για το φόρο, έχουμε συνεχείς ελέγχους 
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που περνούν από τα καταστήματα, ΣΔΟΕ, Δημοτική Αστυνομία όσο υπήρχε, αστυνομία, 

συνεχώς περνούν και ρίχνουν πρόστιμα, τα οποία δεν θα μπορούν να τα πληρώσουν τα μέλη 

μας. Για όλα αυτά, για όλα αυτά σας παρακαλούμε βοήθεια στους επαγγελματίες. Δεν μπορούν 

να ζήσουν με τη σημερινή κατάσταση. Μπορεί στην Αθήνα να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται, 

αλλά εδώ στις Σέρρες πρέπει να καταλάβουμε. Αν δεν τους βοηθήσουμε, θα κλείσει η αγορά. 

Κάποιο κανάλι μετρούσε 220 επιχειρήσεις κλειστές στη Μεραρχίας, εδώ στην… κοντά μας. Σε 

λίγο θα είναι όλες κλειστές. Και γιατί να επενδύσει κάποιος στο Νομό Σερρών και να μην 

επενδύσει στη Βουλγαρία που έχει 10% φορολογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. 

Στη διάθεσή σας ό,τι επιθυμείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο εκπρόσωπος… Αυτή ήταν τοποθέτηση που έκανε ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου, ο κ. Μέγκλας. Εντάξει, το προσπερνώ όμως ως θέμα. Ποιος από… 

Δ.Σ. : …για τους καταστηματάρχες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για τους καταστηματάρχες, ναι. Είστε εσείς; 

Δ.Σ. : …νομικός παραστάτης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χατζηδημητρίου; Σε σας ο λόγος… 

Δ.Σ. : …δυο πράγματα σαν Εμπορικός Σύλλογος και μετά… 

Δ.Σ. : Καλύτερα εμείς στο τέλος που μας αφορά και πιο άμεσα, για να κλείσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Παρακαλώ… σε ένα μικρόφωνο, κ. Πρόεδρε. Καθίστε για να 

καταγράφονται και αυτά τα οποία λέτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Λοιπόν, καλησπέρα σας, κ. Πρόεδρε, κύριοι του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Σαν Εμπορικός Σύλλογος είμαστε κι εμείς εδώ για να εκφράσουμε τη 

δυσαρέσκειά μας και την αγανάκτηση όλου του εμπορικού κόσμου για την κίνηση κατάσχεσης 

των τραπεζικών λογαριασμών από συναδέλφους. Φυσικά αυτό εμάς δεν μας έχει εκπλήξει, γιατί 

γνωρίζουμε ότι εδώ και ένα χρόνο αυτή η διαδικασία έχει προχωρήσει από την μνημονιακή 

κυβέρνηση και πλέον ας πούμε και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία και στα ασφαλιστικά 

ταμεία είναι σε πρώτη γραμμή. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να το ξέρουν και οι συνάδελφοί μας ότι 

πραγματικά το επόμενο διάστημα πρέπει να κάνουμε κλεφτοπόλεμο. Στην προκειμένη 

περίπτωση εδώ τώρα με το Δήμο Σερρών. Θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον να έχει ενημερώσει 

τους επαγγελματίες, διότι αυτή η διαδικασία ήτανε αυθαίρετη, λίγο παρακολούθησα 

προηγούμενα, δικαιολογήθηκε η δημοτική αρχή και είπε ότι ναι, σύμφωνα με το νόμο έτσι 

έπρεπε να κάνει, όμως θα έπρεπε, επειδή εδώ το περιβάλλον είναι πολύ μικρό και όλοι 

γνωριζόμαστε και πραγματικά οι έμποροι και οι επαγγελματίες τα τελευταία χρόνια, τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια βιώνουν μια κατάσταση άσχημη, την περιέγραψε και ο Πρόεδρος εδώ 

του Επιμελητηρίου, είναι άγρια η κατάσταση, γιατί χιλιάδες επιχειρήσεις και πάρα πολύς 

κόσμος στον ιδιωτικό τομέα έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Ο ιδιωτικός τομέας ήταν αυτός 

ο οποίος πλήρωσε πρώτος τη νύφη. Μπορεί στο δημόσιο να κόπηκαν κάποιοι μισθοί και 

κάποια… και κάποιες συντάξεις, αλλά ο ιδιωτικός τομέας βιώνει την ανεργία και η ανεργία είναι 

αυτή η οποία οδηγεί σε απόγνωση τον κόσμο και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 

εργαζόμενους. Αυτό να το έχετε υπόψη, γιατί είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος πραγματικά που δεν 

έχει δουλειά και με βάση τη στατιστική, αυτή που ανέφερε ο κ. Πρόεδρος προηγούμενα, έχουμε 

176.000 πληθυσμό στα Σέρρας την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με την απογραφή. Οι 100.000, 

κύριοι του Δημοτικού Συμβούλιου, είναι συνταξιούχοι και μικρά παιδιά, 75.000 είναι τα ΑΦΜ 

τα ενεργά και από κει και πέρα βάλτε, αν 30-40 χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά είναι 

στα όρια της κρίσης, δηλαδή είναι άνεργοι, έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, από κει και πέρα 

είναι ένα άλλο ποσοστό το οποίο μπαίνει και βγαίνει στις ρυθμίσεις γιατί εμείς το βιώνουμε 

καθημερινά με το ΤΕΒΕ, με την Εφορία, με τα ασφαλιστικά όλα ταμεία, δηλαδή πάμε κάνουμε 

μια ρύθμιση, πηγαίνουμε, φεύγουμε, γιατί δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, οι τζίροι έχουν 

χαθεί, λοιπόν και απομένουν περίπου 20.000 με 30.000 πληθυσμός, εργαζόμενοι, δημόσιοι 

υπάλληλοι, οι οποίοι είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους και εργαζόμενοι και ορισμένοι 

επιχειρηματίες που έχουν απομείνει, οι οποίοι βιώνουνε το πρόβλημα και παλεύουν να σταθούνε 
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όρθιοι σε αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, για να μην κουράσω, κλείνοντας, τηλεγραφικά, αυτό 

που ζητάει ο εμπορικός κόσμος είναι να πάνε σε διαγραφή των προσαυξήσεων και των τόκων, 

γιατί δεν νοούμε και δεν το κατάλαβαν ποτέ και από την πολιτεία που το κάνει και από το Δήμο 

που το κάνει, δεν μπορεί να λειτουργείτε με τοκογλυφικά κριτήρια. Το κάνει η Εφορία, το κάνει 

το ασφαλιστικό μας ταμείο, δηλαδή και ο Δήμος θα κάνει αυτό το πράγμα; Δηλαδή θα κάνει 

προσαύξηση 100% και από κει και πέρα 2% κάθε μήνα; Αυτά πρέπει να τελειώσουν, πολιτικοί 

είστε εδώ, πρέπει να πάρετε μια πολιτική απόφαση και ιδίως σε συνθήκες κρίσης όπου 

πραγματικά οι πιο πολλοί δεν θα σας τα δώσουν κιόλας, γιατί δεν έχουν. Μεταξύ μας τα λέμε 

αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να καταργήσετε τους τόκους και τις προσαυξήσεις και 

πραγματικά όσοι έχουν τη δυνατότητα και όσοι μπορούν από τους επαγγελματίες, γιατί σας λέω 

δεν μπορούν οι πιο πολλοί, να μπουν σε μια διαδικασία ρύθμισης και πραγματικά αν χρειάζεται 

αυτό να γίνει και νόμος ή να επιβληθεί από το Υπουργείο μια εγκύκλιος, ναι, να πιέσετε προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Θέλω να βοηθήσετε όλους τους 

επαγγελματίες γιατί το επόμενο διάστημα αναμένονται καινούρια λουκέτα. Στο τέλος θα τρώει ο 

ένας τον άλλον. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος σε σας, κ. Χατζηδημητρίου. 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Λοιπόν, απ’ ό,τι φαίνεται, καταρχήν καλησπέρα σε όλους. Απ’ ό,τι 

φαίνεται συμφωνείτε όλοι ότι πρέπει να βοηθηθούν οι επαγγελματίες και οποιοσδήποτε 

δημότης, οποιοσδήποτε πολίτης έχει οφειλές προς το Δήμο. Μετά από εντολή του Σωματείου, 

θα σας κάνω μια πρόταση που έχει να κάνει με το πρακτικό του ζητήματος, δηλαδή νομικά να 

μπορέσετε σαν Δημοτικό Συμβούλιο αν επιθυμείτε, που είναι βέβαιο ότι επιθυμείτε, να καλυφθεί 

αυτό το ζήτημα μέχρι να δούμε τι θα γίνει με μια οριστική επίλυση διαφοράς που θα έχει να 

κάνει με τη διαγραφή των προσαυξήσεων, που τώρα εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε, πρέπει να 

περιμένετε νομοθετική ρύθμιση γι’ αυτό, δηλαδή ναι μεν προσπαθούν κάποιοι, ναι μεν παίρνουν 

τέτοιου είδους αποφάσεις, πάρτε την, ξέροντας ότι θα βγει αυθαίρετη αυτή η απόφαση κατά 

πάσα πιθανότητα και θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα. Εννοείται ότι θέλουμε να 

προχωρήσετε αύριο στο ραντεβού που θα κάνετε και να ζητήσετε τη διαγραφή των 

προσαυξήσεων, εννοείται ότι θέλουμε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να γίνουν μεγάλες 

δόσεις, γενναίες δόσεις… χρονικού διαστήματος, μεγάλου χρονικού διαστήματος προκειμένου 

να πληρωθούν, αποπληρωθούν αυτές οι οφειλές και μακάρι να γίνει και η διαγραφή χρεών. 

Μακάρι. Απλά μέχρι να γίνει αυτό κι επειδή πρέπει να κερδίσουμε χρόνο με νόμιμο τρόπο, 

έχουμε να κάνουμε την εξής πρόταση. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Καλλικρατικού Νόμου, 

προβλέπεται η Οικονομική Επιτροπή να κάνει εξωδικαστική επίλυση διαφοράς, εξωδικαστικό 

συμβιβασμό όπως λέγεται, για ποσά μέχρι 30.000€. Για τα ποσά πάνω από 30.000€ απαιτείται η 

εισήγηση του νομικού συμβούλου και την απόφαση αυτήν την παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι ακριβώς να βαφτίσουμε τη ρύθμιση εξωδικαστικό 

συμβιβασμό, προβλέπεται στο νόμο, αυτό μπορείτε να το κάνετε, δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει 

κάποια ρύθμιση γι’ αυτό το ζήτημα, μπορείτε να βαφτίσετε τη ρύθμιση εξωδικαστικό 

συμβιβασμό, να παρθεί μια απόφαση ότι όλες αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και εφόσον 

υποβληθεί η σχετική αίτηση από το δημότη, από τον πολίτη που οφείλει, να μπει στη διαδικασία 

του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δηλαδή να ‘ρθει ο πολίτης και να πει αναγνωρίζω τα πάντα, 

με μια επιφύλαξη, ότι αν κάτι αλλάξει θετικά υπέρ μου, δηλαδή αν έρθει κάποια στιγμή εγώ 

αναγνωρίζω προσαυξήσεις, αναγνωρίζω το σύνολο του κεφαλαίου, αναγνωρίζω τα λεφτά έτσι 

όπως μου τα επιβάλατε, αν όμως γίνει μια νομοθετική ρύθμιση, έρθει το Υπουργείο, έρθει το 

κράτος, έρθει οποιοσδήποτε, δεν ξέρω, ο Θεός ο ίδιος και πει ότι κάποια στιγμή ότι τώρα οι 

προσαυξήσεις διαγράφονται, με αυτήν την επιφύλαξη, ναι μεν εγώ έκανα τη ρύθμιση, αλλά τότε 

είμαστε υποχρεωμένοι, είστε υποχρεωμένοι να με βάλετε στην καινούρια ευνοϊκή νομοθετική 

ρύθμιση. Αυτό, τίποτα άλλο. Υποβάλλουν επομένως όλοι οι πολίτες ένα αίτημα προς την 

Οικονομική Επιτροπή, αυτοί που οφείλουν, με το οποίο ζητάνε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, 

την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που έχουν μαζί σας, εσείς το αποδέχεστε, έχετε κάνει 
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έναν πίνακα, απλά ενδιάμεσα πρέπει να κινηθούμε αύριο-μεθαύριο να γίνει ένας πίνακας και να 

λέμε ότι μέχρι αυτό το ποσό, τόσες δόσεις, μέχρι αυτό το ποσό, τόσες δόσεις. Να το ρυθμίσουμε 

να είναι ίδιο για όλους. Μην ακολουθείται ξεχωριστή επεξεργασία της κάθε αίτησης, γιατί όπως 

καταλαβαίνετε θα δημιουργηθούν χίλια και πάρα πολλά ζητήματα. Πάρα πολλά θα είναι τα 

ζητήματα. Επομένως αντικειμενικά με έναν πίνακα μπαίνετε στη διαδικασία για το πώς μπορεί 

να γίνει η ρύθμιση του οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, του οποιουδήποτε υποβάλλει το αίτημα, 

το βαφτίζετε, το χαρακτηρίζετε νομίμως φυσικά, σύμφωνα με το άρθρο 72 εξωδικαστική 

επίλυση διαφοράς και ετσι ρυθμίζετε αυτές τις οφειλές. Ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο 

μπορείτε να σταματήσετε τις κατασχέσεις, γιατί όταν γίνεται εξωδικαστική επίλυση είναι 

δικαίωμά σας να σταματήσετε το οποιοδήποτε μέτρο εκτέλεσης. Ακόμα κι αυτά που έχουνε 

γίνει, δηλαδή οι επιδόσεις που έχουνε γίνει προς τις τράπεζες και ζητάτε την κατάσχεση για 

συγκεκριμένα άτομα, ακόμα κι αυτό μπορεί να ανακληθεί, διότι ο ενδιαφερόμενος έχει 

καταθέσει αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης και την έχετε αποδεχτεί την αίτηση εξωδικαστικής 

επίλυσης και πλέον έχει μπει σε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης, οπότε ανακαλούνται, 

σταματούνε κι αυτές οι εκτελέσεις οι επώδυνες, φυσικά ό,τι έγινε μέχρι τώρα θεωρώ ότι δεν 

μπορεί να ανακληθεί, δηλαδή ό,τι κακό έγινε-έγινε, ό,τι λεφτά έχουν εισπραχθεί-έχουν 

εισπραχθεί δυστυχώς, ήταν οι άτυχοι; Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά νομικά 

τουλάχιστον, γιατί θέλω να είμαι εντάξει και να… με μέτρο και με δικαιοσύνη να κάνουμε τις 

προτάσεις από την πλευρά του Συλλόγου και να μη ζητάμε μόνο εσείς να λαμβάνετε αποφάσεις 

κι εμείς να μην καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή το αδιέξοδο στο οποίο έχετε περιέλθει, ό,τι 

έγινε-έγινε, δυστυχώς γι’ αυτούς τους ανθρώπους, αλλά άμεσα μπορείτε να πάρετε την απόφαση 

την αναστολή, της αναστολής των εκτελέσεων και να μπούμε στη διαδικασία του εξωδικαστικού 

συμβιβασμού που να μην… δεν είναι από την πίσω πόρτα, είναι… προβλέπεται στο νόμο, είναι 

πιο ισχυρό από μια ρύθμιση, είναι στον Καλλικρατικό νόμο. Προβλέπεται η Οικονομική 

Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, να μην το ξαναλέω από την αρχή μέχρι ποιο ποσό, 

προβλέπεται να κάνει εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εκμεταλλεύεστε το νόμο, παρακάμπτετε την 

οποιαδήποτε ρύθμιση και περιμένουμε όλοι φυσικά σε αυτόν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό 

μήπως καταφέρετε κάτι καλύτερο και γίνει μείωση των προσαυξήσεων, διαγραφή χρεών ή ό,τι 

άλλο τέλος πάντων μπορεί να γίνει σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο και φυσικά εμείς θα 

έχουμε υπογράψει όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όλοι οι πολίτες των Σερρών θα υπογράφουμε με 

την αίρεση και με την επιφύλαξη του νομίμου δικαιώματος της ανάκλησης στην περίπτωση που 

γίνει καινούρια νομοθετική… που να ευνοεί περισσότερο τον κάθε πολίτη. Αυτό, δεν έχω να πω 

κάτι άλλο, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτήν την πρόταση. 

Δ.Σ. : Ήθελα να ρωτήσω κάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις πάνω στην πρόταση… 

Δ.Σ. : Ήθελα να ρωτήσω τον δικηγόρο, έχω την αίσθηση όμως εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν 

μπορεί να γίνει πριν ξεκινήσει η διαδικασία. 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Τι εννοείτε; Εξωδικαστική επίλυση γίνεται οποτεδήποτε και απόφαση 

να… 

Δ.Σ. : …δεν έχω την διάταξη μπροστά μου, επειδή είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, 

νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ρύθμιση. Μπορούμε να καθορίσουμε το ποσό, αλλά πρέπει να 

καταβληθεί άπαξ. 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Ναι, να σας πω κάτι; 

Δ.Σ. : Δεν γίνονται δηλαδή μηνιαίες δόσεις. Έχω την αίσθηση αυτή, με την επιφύλαξη… μπορεί 

να κάνω λάθος. 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Μπορείτε… άμα τεθεί αυτό το ζήτημα και αν υπάρξει αυτό το 

πρόβλημα, γιατί κάναμε μια προσπάθεια με τον συνάδελφο, με τον κ. Αντιδήμαρχο, τον 

συνάδελφό μου, απλά επειδή είναι φίλος γι’ αυτό είναι λίγο δύσκολο για μένα να τον λέω κ. 

Αντιδήμαρχε τον Στέλιο, μου έρχεται λίγο δύσκολο, λοιπόν, κάναμε μια προσπάθεια να δούμε τι 

γίνεται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν ξέρει κανένας. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται 
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αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο νέος ο Καλλικρατικός νόμος, που ακόμη κι αν κάνετε ένα λάθος δεν 

θα σας κατηγορήσει κανείς. Αν βαφτίσετε δηλαδή τη ρύθμιση εξωδικαστικό συμβιβασμό, από 

τη στιγμή που θα στηριχτείτε σε νομοθετική διάταξη, δεν μπορεί να σας κατηγορήσει κανένας. 

Δεν έχει κριθεί το συγκεκριμένο ζήτημα με 10, 15, 20, 30, 50 δικαστικές αποφάσεις για να μας 

πούνε, ωπ, γιατί το κάνατε; Εδώ βλέπετε βγαίνουν Δήμοι αυθαίρετα εντελώς, γιατί να το πούμε, 

ναι, μπράβο τους, προς τιμήν τους, καλά κάνανε… και λέει διαγραφή χρεών. Μας βολεύει, μας 

βολεύει... 

Δ.Σ. : …που διάβασα εγώ μιλάει για διαγραφή προσαυξήσεων που είναι… μια διαδικασία που 

την ακολουθούμε κι εμείς. 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Μας βολεύει, μας βολεύει κι εμάς, μακάρι να πάρετε τέτοια απόφαση. 

Δ.Σ. : Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Αυτήν την απόφαση θέλουμε, αυτήν την απόφαση θέλουμε να πάρετε, 

αλλά μπορείτε να την πάρετε τώρα; Θα είναι νόμιμη; Θα είναι νομότυπη; Ας κερδίσουμε λίγο 

χρόνο μέσα από αυτό. Όλοι θα βρούμε το χρόνο για να το επεξεργαστούμε, για να το 

παλέψουμε, να πολεμήσουμε και να δούμε πού θα καταλήξει. Κι εμείς θέλουμε τη διαγραφή. 

Θέλουμε να πληρωθεί μόνο το κεφάλαιο… πληρώσουμε κεφάλαιο σε 100 δόσεις, αλλά τώρα 

αυτή τη στιγμή αυτήν την απόφαση δεν μπορούμε να την πάρουμε… στα χέριά σας, είναι 

εργαλείο που το έχετε στα χέρια σας. Και λάθος να κάνετε δεν θα σας κατηγορήσει κανείς για 

ποιο λόγο δεν πήρατε άπαξ το ποσό, όπως πολύ σωστά λέτε σε άλλου είδους δικαστήρια, αλλά 

μπήκατε στη διαδικασία επειδή είναι μεγάλο ποσό ή μπορείτε να πείτε μέχρι 1.000€ το θέλουμε 

τώρα. Πάνω από 1.000€ μέχρι 30.000€ θέλουμε 30 δόσεις. Πάνω από τις 30.000€ άλλες 15-20 

δόσεις, να το πάτε στις 50. Το θέμα είναι ότι αναστέλλεται η εκτέλεση, όλοι είναι ρυθμισμένοι 

εντάξει φορολογικά, μπορούν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να δουλεύουν, κερδίζουμε δυο, τρεις, 

πέντε, έξι, εφτά μήνες; Και βλέπουμε τι γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Χατζηδημητρίου, επειδή είμαι κι εγώ μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, 

νομικός δεν είμαι, αλλά μέχρι τώρα ζητήματα που ήρθαν για εξωδικαστική λύση, ήταν 

παραδείγματος χάρη 30.000 και το κάναμε, λέγαμε να δώσει 20, αλλά το ποσό, δηλαδή ήτανε 

εφάπαξ. 

Δ.Σ. : Ετσι, το πλήρωνε άμεσα. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το πλήρωνε άμεσα. 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, νόμιζα τελειώσατε. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν, άπαξ… Ορίστε;… Τέλος πάντων, ναι. Τώρα, νομίζω… δεν χρειάζεται…; 

Θέλω να πω ότι θα πρέπει με τη νομική υπηρεσία να συνεννοηθείτε εσείς… 

Δ.Σ. : Αφού είπε, να κερδίσουμε χρόνο. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν… 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : …καθαρά την άποψή μου, βαφτίζουμε τον εξωδικαστικό 

συμβιβασμό… είναι αυτό που σύμφωνα με το ΣτΕ… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Χατζηδημητρίου, σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται η γνωμάτευση του 

νομικού συμβούλου, άρα λοιπόν εσείς με τη νομική υπηρεσία θα πρέπει να στείλετε ένα 

έγγραφο, να συνεννοηθείτε, να… δεν ξέρω αν θα συγκλίνουν οι απόψεις σας κλπ, για να έχουμε 

εμείς στα χέρια μας αυτό και δεύτερον, θεωρώ… πρέπει να ξέρετε και πρέπει να ξέρετε, κ. 

Κοτσαμπά, ότι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε την Τετάρτη, εκτός ημερήσιας 

διάταξης, χωρίς να ανακύψει αυτό το θέμα με σας, έφερα θέμα, εδώ είναι τα πρακτικά, κ. 

Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, να πάει ο Δήμαρχος στην Αθήνα γι’ αυτή τη ρύθμιση να επεκταθεί από 

δημόσιο στους Δήμους. Καταλάβατε; Γι’ αυτό μην με παρεξηγείτε. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος το 

είπα αυτό το πράγμα εδώ εκτός ημερήσιας διάταξης. Κύριε Αντιδήμαρχε, κάνω λάθος; Λέω 

ψέματα; Όχι… Ετσι. Όχι, για να πω τον Πρόεδρο. Λοιπόν, ρώτησα τις οικονομικές υπηρεσίες, 

γιατί είχα μια περίπτωση που στείλαμε προκατάσχεση κι ετσι είχα το έρεισμα και πήγα ρώτησα 

τις οικονομικές υπηρεσίες. 
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Δ.Σ. : …να απαντήσω; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Να τελειώσω. Λοιπόν και μου είπανε ότι αν έρθει και δώσει 50€, 100 κλπ δεν 

υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα λέει, δεν γίνεται προκατάσχεση και δεν γίνεται δέσμευση των 

χρημάτων από τις τράπεζες. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε μήπως ισχύει κι όταν θα μπει η ρύθμιση, 

θα μπουν στη ρύθμιση και… την ευνοϊκότερη. Μήπως ισχύει αυτό το πράγμα. 

Δ.Σ. : Άμα με 50€ σταματήσει την κατάσχεση, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά δεν 

ισχύει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να σταματήσει με 50€, αυτή τη στιγμή ζητείται το σύνολο της 

οφειλής. Αν δεν κάνω λάθος. Αν με 50€ μπορούσαμε να το σταματήσουμε, να ‘ρθούνε αύριο να 

δώσουνε όλοι 50€ και να δίνουν 50€ το μήνα. 

Δ.Σ. : Ότι μπορούν έναντι καταβολής όποιο… 

Δ.Σ. : Αυτό ακριβώς λέω. 

Δ.Σ. : …να έρθουν να δώσουν χρήματα, μπορούν. Έναντι καταβολής. 

Δ.Σ. : Όχι να δώσουν, να δώσουμε, σταματάει η κατάσχεση; 

Δ.Σ. : Αν κάποιος δίνει έναντι καταβολής όλα τα προηγούμενα χρόνια κάτι;… 

Δ.Σ. : …το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή… 

Δ.Σ. : Στο δια ταύτα… 

Δ.Σ. : Αν με 50€ μπορούμε να το σταματήσουμε, να το κάνουμε. 

Δ.Σ. : Να βοηθήσω; Έναντι, το έχουμε πει εδώ και ο συνάδελφος ο κ. Δινάκης το είχε αναφέρει 

σε προηγούμενη συνεδρίαση… συζήτηση που έγινε με το θέμα που έβαλε ο κ. Γκότσης, έναντι 

καταβολής μπορεί κανείς να ‘ρθει στο ταμείο και να καταθέτει κάθε τόσο και λιγάκι χρήματα. 

Αν γινόταν αυτό, αυτές οι οφειλές, είπε ο κ. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ίσως δεν ήταν εδώ 

όταν ξεκίνησε η συζήτηση, οι οφειλές αυτές είναι παλιές, είναι δεκαετίας, δεκαπενταετίας και 

αυτοί που τα χρωστάνε δεν έρχονται, όχι όλοι φυσικά αλλά οι περισσότεροι, έναντι καταβολής 

να δώσουν κάτι, αν δίναν έναντι καταβολής κάτι, κάθε μήνα όπως λέτε, τότε δεν θα έκανε κανείς 

κατάσχεση. 

Δ.Σ. : Ήταν… 

Δ.Σ. : Δηλαδή αν… και δώσουν… 

Δ.Σ. : Όχι, κ. Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : …δεν μπορούσαμε να ανταπεξέρθουμε στα έξοδά μας, ετσι; 

Δ.Σ. : Μα το πρόβλημα, κ. Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Αυτή τη στιγμή μπορούμε με 50€ να…; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημά σας δεν είναι η ρύθμιση, γιατί η ρύθμιση του δημοσίου, που 

ο κ. Γκότσης ήθελε να επεκταθεί, δεν είναι καλή ρύθμιση… ο κ. Δινάκης από την Εφορία. Η 

ρύθμιση πρέπει να είναι πιο γενναία, με μεγαλύτερη δοσοποίηση, μεγαλύτερη δυνατότητα 

τμηματικής… τμηματικής καταβολής. Αλλιώς δεν θα πετύχει. Συν τη διαγραφή των προστίμων 

και των προσαυξήσεων, γιατί το κεφάλαιο έχει διπλασιαστεί στις περισσότερες περιπτώσεις και 

είναι παλιές ιστορίες. 

Δ.Σ. : Είναι συγκεκριμένο το ερώτημά μου, αυτό που μας λέτε δηλαδή αν έρθουν αύριο οι 

ενδιαφερόμενοι και δώσουν 50-100€, αρχίσουν και πληρώνουν 100€ το μήνα…;… 

Δ.Σ. : …άλλο λέει ο συνάδελφος…. Άλλο λέει ο συνάδελφος. Λέει από δω και πέρα, από δω και 

πέρα, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Χατζηδημητρίου, όποιες κινήσεις έγιναν μέχρι τώρα δεν 

γίνεται να ανακληθούν. Λέει από δω και πέρα μπορούν να γίνουν…; 

Δ.Σ. : …άρα από δω και πέρα… 

Δ.Σ. : Να ολοκληρώσω λίγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …αλλά μην κάνουμε διάλογο. 

Δ.Σ. : Ε τι να πω… να απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …στον κ. Χατζηδημητρίου. Κύριε Χατζηδημητρίου, φέρατε μια πολύ σοβαρή… 

και πρακτική θα έλεγα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Η διαδικασία που έχει φτάσει αυτό το 

σημείο… έχουμε σήμερα το απόγευμα… κτλ. Αυτό μπορεί να το αναστείλει αυτό που λέτε 
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βάσει του νόμου; Και νομίζω… μισό λεπτάκι, και νομίζω θα ήταν φρόνιμο να είχαμε αυτό το 

άρθρο 72 κι εγώ δεν το θυμάμαι απ’ έξω… 

Δ.Σ. : Είναι ο Καλλικρατικός νόμος… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ο Καλλικρατικός νόμος είναι πάρα πολύ μεγάλος, τώρα αυτό καλά θα ήτανε 

να το… 

Δ.Σ. : …σήμερα, το διαβάσαμε. 

Δ.Σ. : …να σου πω συγκεκριμένα; Μπορώ να σου πω τι λέει συγκεκριμένα… λέει η Οικονομική 

Επιτροπή για χρέη μέχρι 30.000€ έχει τη δυνατότητα να κάνει δικαστική ή εξωδικαστική 

επίλυση διαφοράς από μόνη της, σαν Οικονομική Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της, 

μέχρι 30.000€. Όταν το ποσό είναι πάνω από 30.000… 

Δ.Σ. : …γνωμοδότηση του… 

Δ.Σ. : Το λέει ο νόμος… Πάνω από 30.000€ θέλει γνωμοδότηση… Πλέον είναι πάνω από 

30.000€. Πάνω από 30.000€ θέλει γνωμοδότηση νομικού συμβούλου και απαγορεύεται στις 

περιπτώσεις μισθολογικών διαφορών εκτός και αν ανώτατο δικαστήριο έχει κρίνει την υπόθεση, 

οπότε, ναι, δικαιούσαι γιατί έχει κριθεί από ανώτατο δικαστήριο. Στις μισθολογικές διαφορές… 

Ναι, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μέχρι 30.000€ η Οικονομική Επιτροπή, πάνω από 30 με 

γνωμοδότηση δημοτικού συμβούλου. Τι προτείνουμε εμείς. Γενικά να γίνει με γνωμοδότηση του 

νομικού συμβούλου και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή δεν χρειάζεται να την 

πάρει την ευθύνη αυτή μόνη της η Οικονομική Επιτροπή… είτε 500€, είτε 80.000€ πάρτε μια 

συνολική απόφαση για όλες τις οφειλές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και η αιτιολογημένη 

απόφαση πού μπορεί να στηριχτεί πάρα πολύ εύκολα. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες, δεν είναι… 

ούτε στο 2010 είμαστε, ούτε 2009 είμαστε… πρότασή μας… από την Παρασκευή και μετά… 

ετοιμαστήκαμε και… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο όμως όλοι. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό που μας προτείνετε, που σας είπα είναι και πολύ πρακτικό και το λέτε… και 

σωστά το λέτε, θα έπρεπε να έχει και μια γνωμοδότηση τώρα του νομικού συμβούλου του 

Δήμου, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι πιο…; 

Δ.Σ. : Αυτό θεωρούμε ότι… να πάρετε την απόφαση… να δώσετε την εντολή, σε μια δυο μέρες 

θα μπούμε στη διαδικασία να το κλείσουμε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και βέβαια γνωρίζετε τώρα σε τι κατάσταση… αυτή τη στιγμή; Γιατί έγινε 

κάποια, μήπως έχουν… δεν έχουν πάει στην τράπεζα να δουν τι γίνεται; 

Δ.Σ. : …τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή τώρα που θα πάρετε μια απόφαση και να πει ότι 

μέχρι να… αυτό το ζήτημα να δώσετε δυο μέρες και για δυο μέρες να καλύψετε και την 

οικονομική υπηρεσία να μη συνεχίσει και να μην κάνει άλλη κατάσχεση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κατανοητό. 

Δ.Σ. : Στο επόμενο διήμερο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ο κ. Νιζάμης έχει το λόγο. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, τώρα γίνονται τοποθετήσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, ερωτήσεις, είμαστε ακόμα σε ερωτήσεις. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Καταρχήν, κύριε συνήγορε του Σωματείου, δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο ή 

η Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση κατά του νόμου… 

Δ.Σ. : Τι εννοείτε; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Αυτό που λέω. 

Δ.Σ. : Δεν έχει σχέση με αυτό που είπα εγώ. Ποιος είναι ο νόμος; Ποιος είναι ο νόμος κατά του 

οποίου στρέφεστε; Για να μην… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …εσείς… 

Δ.Σ. : Όχι, εσείς λέτε ότι είναι κατά του νόμου. Ποιος είναι ο νόμος; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Αν μου επιτρέψετε να πω το ερώτημα, μετά απαντήστε. Η ερώτηση είναι δική 

μου, η απάντηση είναι δικιά σας. 
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Δ.Σ. : Όχι, δήλωση κάνατε, είπατε ότι δεν μπορεί να πάρει απόφαση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα την ξανακάνει. Παρακαλώ. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να πάρει απόφαση σύμφωνα με το 

νόμο. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή να παίρνουν αποφάσεις οι 

οποίες θα παραβαίνουν διατάξεις νόμων, πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί με απόφασή του να 

λέει οποιοδήποτε όργανο του Δήμου, είτε λέγεται οικονομική υπηρεσία, είτε λέγεται τεχνική 

υπηρεσία, να μην εφαρμόζει το νόμο ή να αναστέλλει διαδικασίες τις οποίες υποχρεούται να 

κάνει. Για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες που μας ακούνε. Αυτό το πράγμα δεν 

μπορεί να το κάνει. Ένα. Δεύτερον, όταν λέμε εξωδικαστικό συμβιβασμό, σε μια διαδικασία η 

οποία δεν έχει ξεκινήσει μεταξύ των δυο μερών, του αιτούντα και της δημοτικής αρχής, εν 

προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής, πώς μπορεί να ξεκινήσει αυτό; Δεν πρέπει να υπάρχει 

ήδη διαδικασία και πριν οριστεί η δίκη ή κάτι άλλο να τεθεί τότε το θέμα του εξωδικαστικού 

συμβιβασμού; Ένα. Από την πλευρά μου, γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, έστω και για 

1.000€ να είναι, εγώ θα ζητήσω γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Δεν ξέρω οι άλλοι 

συνάδελφοι τι θα κάνουν, αλλά εγώ επειδή θέλω να είμαι αυτός που είμαι, θα ζητήσω έστω και 

για 1.000€, σχετική γνωμοδότηση, αν μπορεί να παρθεί τέτοια απόφαση… μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής. Και το άλλο, οι αιτήσεις σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι 

συνολικές. Το χρέος είναι προσωπικό και αυτό γιατί ζουν σε ιδιαίτερες συνθήκες. Εάν και 

εφόσον καταλάβουμε όλοι πώς ζούμε σήμερα, ότι αλλάξανε τα χθεσινά, τότε θα καταλάβουμε 

και ο ένας τον άλλον καλύτερα. 

Δ.Σ. : Ξεκινάω από το τέλος, ούτως ή άλλως μιλήσαμε για… δεν είπαμε ποτέ να γίνει… 

συνολική, απλά συνολικά θα γίνει ο πίνακας της ρύθμισης, δεν θα ασχολείστε με τον καθένα 

ξεχωριστά για το τι ρύθμιση θα γίνει. Δηλαδή θα βγει, αν συμφωνήσετε, ένας πίνακας που θα 

λέει ότι μέχρι 1.000 τόσο, μέχρι 10.000 τόσο, μέχρι 30.000 τόσο και από κει και πέρα ο καθένας 

θα υποβάλει το δικό του αίτημα. Ξεκινάω από το τέλος. Αυτή είναι η απάντηση για το τρίτο. Στο 

δεύτερο, όταν μιλάμε για εξωδικαστική επίλυση, το λέει και η λέξη, είναι σαν να κάνω ένα 

εξώδικο και να σας λέω, μου χρωστάς 50.000, δεν πάω στο δικαστήριο, έχει τη διάθεση να τα 

βρούμε εκτός δικαστηρίου; Αυτό θα πει εξωδικαστική επίλυση, απλώς δεν χρειάζεται να πάει να 

γίνει κανένα δικαστήριο, καμιά προσφυγή, δεν χρειάζεται να ξεκινήσει τίποτα, δεν χρειάζεται να 

χρεωθεί κανένας πολίτης με 50, 500, 1.000€ για να κάνει προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο. 

Δ.Σ. : Εξώδικος, εξώδικος, όχι… 

Δ.Σ. : Εξώδικος συμβιβασμός, το λέει η ίδια η λέξη. Το πρώτο, το απαντώ τρίτο και δεν το 

κατάλαβα, θα ήθελα να με βοηθήσετε, να μου πείτε ποιος είναι ο νόμος που θεωρείτε ότι 

παραβαίνετε. Νόμος είναι μόνο ένα πράγμα, ότι μπορείτε σαν Οικονομική Επιτροπή μέχρι 

30.000€ να κάνετε εξώδικη επίλυση, άμα θέλετε να μιλάμε με νόμους. Από κει και πέρα όλα τα 

άλλα ήτανε ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει τόσο το 

ένα, τόσο το άλλο, τόσο το παράλλο. Σας έρχεται ανά δυο χρόνια μια διυπουργική, δεν ξέρω, 3-4 

Υπουργοί παίρνουν μια απόφαση και σας λένε από δω και πέρα θα παίρνετε 2%, μετά θα 

παίρνετε 5, μετά 7, αυτό θα είναι η προσαύξηση, το άλλο θα είναι το πρόστιμο. Ο μόνος νόμος 

που έχετε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας, ο μόνος, είναι ο Καλλικρατικός που λέει συγκεκριμένα 

πράγματα και σας ζητάμε να εφαρμόσετε ακριβώς το νόμο αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Όχι να 

τον παραβείτε, να τον εφαρμόσετε. Είστε Οικονομική Επιτροπή, απαιτούμε πλέον κι εμείς όπως 

θα απαιτήσετε κι εσείς από την κυβέρνηση, απαιτούμε να εφαρμόσετε το νόμο αν θέλετε να μας 

βοηθήσετε. Τι λέει ο νόμος; Μέχρι 30.000€ μπορείτε να κάνετε εξωδικαστική επίλυση. Κάντε 

την, τελεία και παύλα. Αφού θέλετε να μιλάμε… και να γίνουμε κι εμείς… για να είμαστε 

ειλικρινείς και να σεβόμαστε αυτό που λέμε. Απλά κάντε το, εφαρμόστε το νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο Αντιπρόεδρος ήθελε να ρωτήσει κάτι. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Χατζηδημητρίου, σχετικά με την εξώδικη επίλυση. Είναι γεγονός, είναι έτσι 

όπως το λέτε, μπορεί κάποιος πολίτης όντως να πάει στο Δήμο να ζητήσει, να πει ότι έχω ένα 

χρέος 100.000€, το νούμερο τυχαίο και να τα βρούνε, να σας τα δώσει σε 20, 30, 40 δόσεις… 
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Τώρα φυσικά αν είναι πάνω από… χιλιάδες θέλει και τη γνωμοδότηση του συμβούλου του 

Δήμου. Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις, γιατί λέτε κάτι για ρυθμίσεις που γίναν κατά καιρούς και δεν 

μπόρεσαν… 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Δεν είπα… 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Καμία ρύθμιση δεν υπάρχει, δεν έγινε μέχρι στιγμής τουλάχιστον και να έχουμε 

απαλλαγή προσαυξήσεων στο 100%. Στις εφάπαξ καταβολές είχαμε μέχρι και έκπτωση 60% 

των προσαυξήσεων. Στις εφάπαξ καταβολές. Όλες οι υπόλοιπες δόσεις που γινόταν ήταν, άλλος 

εκπίπταν οι προσαυξήσεις κατά 50%, κατά 40, κατά 20 και... ανάλογα με… Πάμε στο θέμα 

τώρα της… που παίρνουμε τα μέτρα. Ρώτησα προ ολίγου στον Αντιδήμαρχο ποια μέτρα πήραμε 

εμείς και είπε ο Αντιδήμαρχος τη σειρά των μέτρων που πήρε και πολύ σωστά κάναμε. Εμείς, ο 

Δήμος, οι ταμειακές υπηρεσίες όλες γενικότερα, δεν απαγορεύει κανέναν πολίτη να ‘ρθει να 

δίνει κάθε μήνα, κάθε δυο μήνες, κάθε δέκα μέρες τις 100, 200, 300€, όσα μπορεί. Αυτό δείχνει 

άλλωστε και τη διάθεση ότι έχει πρόθεση να πληρώσει. Χρωστάει όμως κάποιος πριν από 10 

χρόνια κάποια λεφτά, δεν εμφανίζεται καθόλου για 10 χρόνια και η ταμειακή υπηρεσία… 

Λαμβάνονται λοιπόν τα μέτρα αυτά να φτάσουμε στα δυσάρεστα τα οποία φτάσαμε. Δεν 

κάνω… απλά συνηγορώ σε αυτό που λέτε και λέω ότι μπορεί να γίνει ο εξώδικος συμβιβασμός, 

εξώδικα, αλλά εφόσον το ζητήσει ο πολίτης, όχι να πάμε εμείς να τον βρούμε, ο Δήμος. Να ‘ρθει 

αυτός, να κάνει ένα αίτημα και να πει, κύριοι, εγώ… Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Μηλίδης, η κα. Σαραντίδου, ο κ. 

Φωτιάδης, ο κ. Μπόικος, ο κ. Γκότσης, ο κ. Χασαπίδης, ο κ. Καλαϊτζίδης, ο κ. Δινάκης και ο κ. 

Γρηγοριάδης. Και ο κ. Νιζάμης… Σημείωσες τα ονόματα;… Και ο κ. Γρηγοριάδης. Τον κ. 

Νιζάμη τον έβαλες; 

Δ.Σ. : Ο κ. Νιζάμης υπάρχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι των 

φορέων… δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς σε αυτήν την αίθουσα, ειδικά στη σερραϊκή κοινωνία, 

που δεν θέλει να βοηθήσει τους συνδημότες μας σε μια πραγματικά δύσκολη, πολύ δύσκολη 

συγκυρία. Βλέπουμε τα μαγαζιά που κλείνουν, βλέπουμε την αγορά που μαραζώνει, άρα 

ξεκινάμε με αυτήν την προϋπόθεση, ότι όλοι έχουμε τη βούληση να βοηθήσουμε. Όμως και 

βεβαίως συμφωνούμε με την πρόταση τη σημερινή όπως διαμορφώθηκε ώστε να πάμε πιεστικά 

στο Υπουργείο, να γίνει απάλειψη των προσαυξήσεων και των προστίμων και να γίνει τέλος 

πάντων μια ρύθμιση, όπως το ζητάνε τόσοι πολλοί Δήμοι. Όμως θα πρέπει εδώ να πούμε κάποια 

πράγματα. Αυτό γίνεται κατόπιν εορτής, πάρα πολύ αργά, αυτή η κουβέντα έπρεπε να είχε γίνει 

πριν πολύ καιρό, ούτως ώστε να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι και να μπορούμε να πιέσουμε 

προς πάσα κατεύθυνση. Εδώ βλέπω ότι 39 Δήμοι έκαναν πρόταση, ο δικός μας Δήμος δυστυχώς 

είναι απών. Γιατί; Γιατί στα καίρια προβλήματα πρέπει να είναι απών; Έχει συνέδριο η ΚΕΔΕ, 

γιατί πρέπει να είναι απών; Η απόφαση που λήφθηκε για κατάσχεση, για κατάσχεση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …για κατάσχεση, είναι μια ακραία απόφαση, πολύ ακραία απόφαση και 

δημιουργεί τόσες συνέπειες που θα δείτε ότι στην αγορά θα γίνει ένα σοκ, στην κυριολεξία σοκ 

και αυτό βέβαια θα έχει αντίκτυπο και στην ανεργία και στην όλη η λειτουργία της αγοράς και… 

θα βάλουμε, θα γίνει… Νομίζω ότι εκεί υπάρχει μεγάλη πολιτική ευθύνη. Αυτήν την κουβέντα 

μπορούσαμε να την κάνουμε με τους φορείς. Εγώ, αγαπητές φίλες και φίλοι, σας λέω ότι σήμερα 

στις 5 η ώρα πήραμε αυτά τα έγγραφα, 5 η ώρα, 100 σελίδες. Είναι δυνατόν δηλαδή να έρχονται 

τέτοια ώρα πριν από το έκτακτο Συμβούλιο; Νομίζω θα είχαμε βρει λύση και μέτρα… διότι 

πιστεύω ότι όπως έγινε από την κυβέρνηση για άλλες ομάδες και έγιναν ρυθμίσεις, όπως στο 

ΙΚΑ, όπως στο ΤΕΒΕ και άλλους οργανισμούς, θα μπορούσε να γίνει. Αυτό όμως μπορεί να 

επιτευχθεί όταν υπάρχει μια ενιαία… μια συλλογική απόφαση και αυτή είναι η ΚΕΔΕ, η 

Κεντρική Ένωση Δήμων, ανεξάρτητα από την Ομοσπονδία των… των εργαζομένων και των 

επαγγελματιών γενικότερα. Αυτό θα έπρεπε να είναι κύριο μέλημά μας. Το 2012 είχε λήξει η 
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ρύθμιση, ετσι αναφέρεται και έτσι… 2012. Μέχρι τότε έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα πιεστικοί και 

να καλούμε… είμαστε μικρή κοινωνία, αναφέρθηκε εδώ μέσα γνωριζόμαστε όλοι, να καλούμε 

και να λέμε φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Δυστυχώς, δυστυχώς αυτή τη στιγμή η δημοτική 

αρχή έχει αυτοεγκλωβιστεί. Έχει καταλάβει τι λάθος έκανε, φοβερό λάθος, ασυγχώρητο και δεν 

ξέρω πώς θα βρούμε λύση. Βεβαίως, η πρόταση είναι σωστή, αλλά είναι πάρα πολύ αργά. 

Όταν… κάναμε κριτική ως αντιπολίτευση για την είσπραξη δεν λέγαμε να μη γίνουν εισπράξεις, 

αλλά να γίνουν με ρυθμίσεις. Έδινε το δικαίωμα αυτό ο νόμος, να κάνουμε ρυθμίσεις πριν 

φτάσουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Σήμερα έχουμε παραγγελίες… αυτά δεν γίνονται… Κύριε 

Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτά δεν γίνονται όταν έρχονται εισαγγελικές παραγγελίες και παραγγελίες… και 

έλεγχοι δημοσιονομικοί από τη δημόσια… Τότε είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα τα 

πράγματα. Και κάτι άλλο να πω και προς τους συμπολίτες μου εδώ, δεν πρέπει εδώ να 

χαϊδεύουμε αφτιά, γιατί αυτό… να κάνει σήμερα η δημοτική αρχή. Λοιπόν, λέω το εξής, ακόμη, 

ακόμη εγώ πιστεύω ότι με την πίεση ο Υπουργός, η κυβέρνηση, θα δεχτεί να κάνει κάποιες 

ρυθμίσεις… το πιο πιθανό, το απεύχομαι, δεν το θέλω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα είναι από 

τούδε και στο εξής. Για τα προηγούμενα τι γίνεται…; Γι’ αυτό λέω ότι υπήρξε ολιγωρία και 

καθυστερήσαμε τόσο πολύ. Μόνο με επιστολές, ειδοποιήσεις που λέτε δεν… και βέβαια μου 

έκανε πολλή εντύπωση το κείμενο του Επιμελητηρίου που μιλάει για πρωτοφανή αναλγησία. Κι 

εγώ έτσι το βλέπω. Η απόφαση αυτή, η διοικητική πράξη αυτή να κατασχεθούν λογαριασμοί 

στις τράπεζες ήταν νομίζω ασυγχώρητη και θα έχει αυτά, τις συνέπειες που είπαμε 

προηγουμένως. Βεβαίως για την πρόταση που αναφέρατε προηγουμένως θεωρώ ότι θα έπρεπε 

στην όλη εισήγηση να υπάρχει και γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Είναι πάρα πολύ 

σοβαρό πράγμα όταν είσαι έναντι του νόμου, γι’ αυτό έχουμε τους νομικούς συμβούλους για να 

μας δίνουν τις γνωμοδοτήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρέπει ούτε να χαϊδεύουμε αφτιά, 

αλλά θα πρέπει να βρεθεί λύση. Η λύση είναι αυτή που είπα προηγουμένως, δηλαδή πίεση, 

πίεση και μέσω της ΚΕΔΕ και αν ακόμα ολιγώρησε και η ΚΕΔΕ να την επιπλήξουμε, έχουμε το 

δικαίωμα αυτό να το κάνουμε, πίεση με τους Βουλευτές, να πάει ο Δήμαρχος κάτω, αλλά σας 

λέω ότι θα υπάρξει πάλι πρόβλημα με τα παλιά χρέη. Νομίζω έτσι είναι. Φαντάζομαι ότι γίνεται 

αντιληπτό αυτό από τους συνδημότες μας. Τελικώς λοιπόν θέλω να πω ότι η πρόταση είναι στη 

σωστή κατεύθυνση, όσο για την άλλη πρόταση του οικονομικού, του κ. Χατζηδημητρίου, ναι 

μεν είναι θετική, πρακτική, αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να… και να συνοδεύεται από 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Δεν έχουμε κανένα λόγο, ξεκινάμε είπαμε τη βασική 

αρχή ότι όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και αντιλαμβανόμαστε αυτό που θα γίνει στην 

αγορά, πλήρης κατάρρευση. Όμως δεν πρέπει πάντοτε, κυρίες και κύριοι της δημοτικής αρχής, 

να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο ή να κρυβόμαστε πίσω από τους υπαλλήλους, ότι ο 

υπάλληλος το έστειλε και ο υπάλληλος νομίζω το συζητάει και το κάνει. Μη λοιπόν 

μεταθέτουμε ευθύνες, ούτε όταν έρχεται το ΣΔΟΕ, αυτό που το λέει κάπως αλλιώς ο λαός, όταν 

έρχεται το ΣΔΟΕ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε, να πάρουμε απόφαση να αποφασίσουμε. Αυτά 

έπρεπε να είχαν γίνει προ πολλού καιρού. Προ πολλού καιρού. Δεν το κάνατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμοι συνδημότες, επαγγελματίες, η δύσκολη 

αυτή μέρα σας έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε εισηγητά, κ. Δήμαρχε, ο Δήμαρχος δεν 

είναι, με βάση την εισήγησή σας την οποία πήρα πάρα πολύ αργά τέλος πάντων, στην πρόταση 

Α μιλάτε για κατάργηση, εγώ θα ξεκινήσω από τα τελευταία και θα πάω πίσω. Θέλω να είμαι 

χρήσιμος κι όχι ευχάριστος. Ειλικρινά θέλω να είμαι χρήσιμος κι όχι ευχάριστος προς κάθε 

κατεύθυνση. Λέτε για κατάργηση του άρθρου 5, 6, 7, του άρθρου 1080. Δηλαδή εγώ 
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καταλαβαίνω ότι η εισήγησή σας είναι να καταργηθεί ο φόρος παρεπιδημούντων και το 

περίφημο… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πώς όχι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …παραγράφους προτείνω να καταργηθούν σε συνεννόηση με την Ένωση 

Εστιατόρων… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …για να καταργηθεί το πρόστιμο 2%. Το πρόστιμο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, λέτε παράγραφος 5, 6, παράγραφος 6 του άρθρου 7. Δηλαδή, δηλαδή να 

το δούμε. Βεβαίως είναι πάρα πολύ άσχημη η εικόνα γιατί λείπει η νομική υπηρεσία του Δήμου 

και εκπλήσσομαι γιατί αυτό συμβαίνει… Ειλικρινώς εκπλήσσομαι. Θα ‘πρεπε να είναι εδώ και 

όπως σωστά ο κ. Νιζάμης και για το ένα χιλιάρικο να σας δώσει τη νομική συμβουλή και 

γενικότερα να μας δώσει και τη δική της επιστημονική εκτίμηση, διότι και υποχρεωτική είναι, 

αλλά και μας είναι άκρως απαραίτητη. Λοιπόν, ένα σημείο το οποίο δεν απαντήθηκε, μήπως 

χρειαζόταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου; Διότι το άρθρο 6 και 7 μιλάει καθαρά για… 

επιβολή σε Δήμους οι οποίοι δεν είναι τουριστικοί. Κι αυτό να το δείτε, κ. Αντιδήμαρχε και 

πάμε στην περίπτωση Β. Λέει λοιπόν για άμεση νομοθετική πρωτοβουλία κτλ, κτλ. Αυτά 

γίνονται τον Ιούλιο και βεβαίως από το Νομό μας υπάρχει ο κύριος… και ο Δήμαρχος της πόλης 

και σε αυτήν την πρόταση θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε μέσα και να είχαμε ένα πρόκριμα 

για αυτό το όργανο ότι εφόσον πιέζουμε θα μπορούσατε και να καθυστερήσετε, αλλά και επί της 

ουσίας να έχετε μια πρώτη, πρώτη γραμμή άμυνας. Δεν ξέρω γιατί ο Δήμαρχος ήταν απών και 

αν έχει αυτό σχέση με την εγκατάλειψη του ταμία σε ένα μοναχικό και άδικο ρόλο και βεβαίως 

από πουθενά δεν θα μπορούσε να προκύψει ότι ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δεν 

έχουν ευθύνη ή ότι δεν ξέραν τη διαδικασία ή ότι δεν όφειλαν να έχουν και όλες εκείνες τις 

προβλέψεις για να μην προκύψει αυτό το οποίο συνέβη σήμερα, που είναι σοκ και θάνατος 

στους επαγγελματίες. Δεν λέμε καθαρά και περίμενα να πείτε ότι αυτά που εισπράχθηκαν 

χάθηκαν, χάθηκαν και μπήκαν στα ταμεία του Δήμου. Και βεβαίως είναι ιδιαιτέρως άδικο, γιατί 

υπάρχουν και οι περιπτώσεις των κοινών λογαριασμών και αυτό πραγματικά δημιουργεί 

οικογενειακά συμβάντα και δράματα. Θα έπρεπε να το είχατε δει πάρα πολύ καλά, κ. Δήμαρχε 

και κ. Αντιδήμαρχε. Αφήσατε τον υπάλληλο μέσα στην πίεση και το άγχος να λειτουργήσει 

όπως λειτούργησε. Εγώ θα ζητήσω την άποψη της νομικής υπηρεσίας και για την περίπτωση της 

πρότασης που έκανε ο αξιότιμος για την επιστημοσύνη δικηγόρος των επαγγελματιών. Έχω 

όμως κάποιες επιφυλάξεις. Η αιτιολογημένη απόφαση θα μπορούσε στην Οικονομική Επιτροπή 

να έχει άλλη τύχη, αν είχαμε αιτιολογημένη εισήγηση για τη βάση επιβολής του δυο μηδέν… 

και σήμερα 0,5. Εκεί τότε πραγματικά θα είχαμε ισχυρή επιχειρηματολογία για να κερδίσουμε 

χρόνο προκειμένου να πετύχουμε ενδεχόμενα την ανατροπή προς το ορθό από τη συλλογική 

πίεση που ασκεί η ΚΕΔΕ, διότι αυτοί οι Δήμαρχοι που είναι εδώ είναι η ΚΕΔΕ σχεδόν, είναι το 

μικρό διευθυντήριο της ΚΕΔΕ. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν εμείς πάλι είμαστε απέξω για να 

φορτώσουμε τους υπαλλήλους, τους άμοιρους υπαλλήλους το βάρος. Είναι μια γνωστή, 

πασιφανής πλέον μεθόδευση αυτής της δημοτικής αρχής. Εγώ λέω ευθέως στους φίλους μας, ότι 

τα χρήματα που δεσμεύτηκαν για το… πότε κλείνει, κ. Γαλάνη, θα πάνε στο ταμείο κι αυτό το 

ξέρω και σας λέω και την περίπτωση του κοινού λογαριασμού, πόσο άδικο προκύπτει να είναι. 

Και βεβαίως αυτό που ακούστηκε ότι θα μπορούσε να κάνουμε εξωδικαστική και να ζητήσουμε 

στη συνέχεια εάν γίνει ρύθμιση, να πάμε πίσω για να επιστρέψουμε τα χρήματα, αυτό μόνον εάν 

το βάλετε προς στη ρύθμιση τη νομοθετική που να έχει και ετεροχρονισμένη εφαρμογή. Και το 

θέμα είναι από πότε θα έχει ετεροχρονισμένη ημερομηνία για επιστροφή; Πράγμα που δεν 

γίνεται και το καταλαβαίνετε. Θα λέει δηλαδή αυτό το τελευταίο δεκαήμερο που ο Δήμος 

Σερρών έκανε αυτήν την αποκοτιά; Λοιπόν, για να μαζέψουμε τώρα τι έχουμε. Έχουμε, κ. 

Αντιδήμαρχε, μια τεράστια ποικιλομορφία ως προς το ποσό που οφείλει ο κάθε ένας και από 

αυτούς που είναι εδώ μέσα, αλλά γενικά από τους συνδημότες μας. Δεν κρίνατε ότι θα έπρεπε να 
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ελέγξετε την κάθε περίπτωση εξατομικευμένα; Διότι θα συμφωνήσουμε γρήγορα, ότι ό,τι είναι 

από ανταποδοτικό, από ανταποδοτική κατεύθυνση, από τέλος, όπως είναι τα νερά από τους 

Δήμους… παροχές, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να πληρωθεί το σύνολο του ποσού, διότι 

δεν μπορεί να είναι κάποιοι κορόιδα και κάποιοι καλοπληρωτές και θα πρέπει να πούμε ευθέως 

και καθαρά ότι ό,τι ισχύει και κάνει το δημόσιο, όπως είπε και ο κ. Αντιπρόεδρος και το λένε και 

οι Δήμαρχοι εδώ πέρα καθαρά και έπρεπε να το λέει και ο Δήμαρχος των Σερρών, για να έχουμε 

το πρόκριμα σήμερα εδώ να πάρουμε μια απόφαση για να τους βοηθήσουμε, θα έπρεπε λοιπόν 

σε αυτήν την περίπτωση κι εμείς να έχουμε συγκεκριμένη άποψη, που δεν την έχουμε όλο αυτό 

το διάστημα, κ. Γαλάνη, που το καλοκαίρι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τελειώνω, κ. Πρόεδρε… την υπηρεσία για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε 

κάθε… γιατί έχουμε και αυτούς που είναι στην περιοχή… κτλ, κτλ. Θα μπορούσατε να τους 

καλέσετε και κατά περίπτωση να τους εξηγήσετε. Ετσι κάνει μια χρηστή διοίκηση, η οποία 

δείχνει ευαισθησίες και δεν χαμογελάει κρυφά γιατί θα πάρει ζεστό χρήμα, κατά την προσφιλή 

σας έκφραση, στο ταμείο. Διότι όταν εγώ έφερα το θέμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

με ερώτηση προ ημερήσιας όλοι είπατε, να πληρώσουν όλοι. Προφανώς δεν ξέρατε το βάθος 

της… και την τραγικότητα της συνέπειας αυτής σας την ενέργειας. Θα κλείσω, λοιπόν, με το 

εξής, κ. Πρόεδρε. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, αυτό δεν είναι το ζητούμενο; Διότι, κ. 

Γαλάνη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …να δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους. Παρακαλώ, κ. Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Υπάρχουν δυο σκέλη στο ζήτημα που συζητάμε απόψε, είναι η νομική πλευρά 

του με τις διαδικασίες που θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι κι εδώ ο νομικός σύμβουλος του Δήμου 

να μας διευκρινίσει κάποια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι, είναι κάτι που μπορεί 

να γίνει και αύριο, δεν είναι νομίζω τόσο σημαντικό. Θα έπρεπε να είναι όμως εδώ. Όμως 

πρωτίστως το ζήτημα είναι πολιτικό. Να πω καταρχήν ότι συμφωνώ με την εισήγηση, να 

πληρωθούν μόνο το ποσό της οφειλής, όχι τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις και μάλιστα σε 

πολλές δόσεις και να δούμε αυτό πώς μπορεί να γίνει και να τεκμηριωθεί και νομικά, να μην 

είναι στον αέρα. Θέλω όμως να μείνω στο πολιτικό μέρος. Διαβάζοντας τις θέσεις στο έγγραφο 

του Επιμελητηρίου, το ανέφερε και ο κ. Μηλίδης προηγουμένως, αναφέρει ότι ο Δήμος Σερρών 

αντί να σταθεί αρωγός των επαγγελματιών, επέδειξε πρωτοφανή αναλγησία, προέβη σε 

κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές κτλ. Κατασχέσεις γίνονται συνέχεια γύρω μας 

και όχι μόνο από το Δήμο κτλ. Έχουν όλοι, όλοι τουλάχιστον και όλες πρέπει να έχουν 

καταλάβει ότι αυτή η πρωτοφανής αναλγησία που εξαπλώνεται ραγδαία σαν λοιμώδης νόσος 

και μες στην κοινωνία, αλλά και στην πολιτική ζωή της χώρας, δεν αφορά σε κάποια προσωπικά 

αίτια, δεν είναι χαρακτηριστικό κάποιων προσώπων όπως οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι… ενδεχομένως κάποιοι να είναι και χαιρέκακοι και να συμβαίνει κι αυτό, αλλά δεν 

νομίζω ότι συμβαίνει στην πλειοψηφία. Δεν είναι κάτι που το κάνουν από το χαρακτήρα τους, 

αλλά συνιστά εγγενές χαρακτηριστικό αυτού του ίδιου συστήματος δουλείας που έχει επιβληθεί 

από την τρόικα κι όταν λέμε τρόικα να ξέρουμε για τι μιλάμε. Μιλάμε για το ΔΝΤ, για την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι; Γιατί πολλές φορές λέμε 

τρόικα, αλλά αυτά τα ξεχνάμε. Και από τη συγκυβέρνηση ασφαλώς. Συνεπώς, αν πραγματικά 

πιστεύουμε ότι αυτή η δουλεία, εγώ θα το έλεγα και νομίζω ότι αυτή είναι η ακριβής έκφραση, η 

νέα μαύρη αγορά, γιατί όπως στην κατοχή για ένα ψωμί σου έπαιρναν το σπίτι, αυτό γίνεται και 

τώρα. Θέλουμε λοιπόν ως πολιτικό όργανο να πάρουμε μια απόφαση και να την υπερασπίσουμε; 

Να την πάρουμε, όμως πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε μαζί, μαζί με 

αυτούς τους ανθρώπους, την τρόικα και τη συγκυβέρνηση. Υπερασπίζοντας τι; Κοινωνικές 

αξίες, ζωή και αξιοπρέπεια. Ένα παραδειγματάκι μόνο για να δούμε σε τι σημείο θηριωδίας 

μπορούμε να φτάσουμε μεταξύ μας. Ας πούμε ότι παίρνουμε μια απόφαση να διαγράψουμε όλες 

τις οφειλές, πολιτική απόφαση λέμε, έτσι; Θα πάμε και κόντρα στους νόμους. Τι θα συμβεί; Θα 

παρουσιαστεί υστέρηση εσόδων στο Δήμο; Θα παρουσιαστεί. Θα έρθει πολύ πιθανά το 



29 

 

Οικονομικό Παρατηρητήριο για να καταλογίσει ευθύνες στη δημοτική αρχή, σε υπαλλήλους του 

Δήμου, σε Αντιδημάρχους και στον ίδιο το Δήμαρχο; Θα γίνει. Λοιπόν, ο ένας εναντίον του 

άλλου. Και γιατί συμβαίνει αυτό; Όχι επειδή είμαστε, το είπα και προηγουμένως, καβγατζήδες 

και πολεμοχαρείς, αλλά γιατί ο καθένας θα τρέχει να ξεφύγει από την πρέσα και από τη 

σύνθλιψη στην οποία μας έχει, μας σπρώχνει αυτό το σύστημα. Εκεί μας σπρώχνει. Άρα, αν 

πραγματικά θέλουμε και τα πιστεύουμε αυτά που λέμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, για τη 

σύγκρουση, υπερασπίζοντας κοινωνικές αξίες, ζωή και αξιοπρέπεια. Γιατί σε έναν, παράδειγμα, 

που του κόβουν το ρεύμα επειδή δεν έχει να πληρώσει εμείς πρέπει να του επιτρέψουμε ως 

πολιτικό όργανο; Θα μου πεις, τι να κάνουμε. Μπορούμε να το σκεφτούμε. Και κάτι ακόμη προς 

τον κ. Αντιδήμαρχο, γιατί το είπε ίσως, δεν ξέρω, δεν ξέρω και γιατί το είπε, δεν νομίζω ότι 

πρέπει να πάμε να συνομιλήσουμε με την τρόικα. Με τη συγκυβέρνηση έχουμε να κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Άκουσα πολύ προσεκτικά όλους, θα ξεκινήσω βέβαια με την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου και με την κατ’ εμάς λάθος φιλοσοφία και πολιτική που ξεκίνησε. Ξεκινώντας 

λοιπόν την εισήγησή του είπε ότι δυο είναι οι πυλώνες που πρέπει να δει ένας Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών, μια η εξόφληση των οφειλών του Δήμου και μια η είσπραξη εσόδων από αυτούς 

που χρωστάνε στο Δήμο. Να λοιπόν πώς ξεκινάμε με λάθος δεδομένο. Γιατί λέμε εμείς, αν ο 

Δήμος στηρίξει τα έσοδά του σε αυτούς που χρωστάνε στο Δήμο, στους δημότες του κοινώς, 

τότε έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο μεγαλύτερος οφειλέτης του 

Δήμου είναι το ίδιο το κράτος. Άρα λοιπόν, εκεί πρώτα θα πρέπει να στρέψουμε τα βέλη μας και 

να επιστραφούν τα χρέη που χρωστάει το κράτος στους Δήμους… τα λεφτά των δημοτών που 

έχουνε πληρώσει και τα έχουνε πάρει αυτοί. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια δύσκολη περίπτωση 

που πρέπει πλέον να τη δούμε όχι νομικίστικα, γι’ αυτό δεν θα αναφερθώ καθόλου σε νόμους, 

αλλά με θεωρεία… κινήματος. Κινηματικά. Αν θέλει κάποιος να είναι εντάξει στους δημότες 

του πρέπει να κινηθεί κινηματικά κατά του κράτους κοινώς, κατά της κυβέρνησης, δεν λέω της 

τρόικας γιατί έχουμε κυβέρνηση, δεν κυβερνάει η τρόικα, κυβερνάν συγκεκριμένοι άνθρωποι 

και συγκεκριμένα κόμματα που έχουν ψηφίσει όλους αυτούς τους νόμους, που έχουν τους 

Βουλευτές που τώρα δήθεν κάνουν επερωτήσεις στη Βουλή γιατί τους έπιασε ο πόνος για τους 

οφειλέτες, ενώ ήδη τα έχουν ψηφίσει πιο μπροστά αυτά. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια 

γενικότερη κοροϊδία σε όλο αυτό το πράγμα και αυτό πρέπει νομίζω να το καταλάβουν οι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι. Και ακούστηκε πάρα πολύ έντονα στην εισήγηση του Αντιδημάρχου ότι όλη η 

αντιπολίτευση ζητούσε να εισπραχθούν οι οφειλές από τους δημότες. Κάνετε λάθος. Εμείς 

προσωπικά ποτέ δεν ζητήσαμε να εισπραχθούν από δημότες. Εμείς λέγαμε να εισπραχθούν από 

το κράτος που χρωστάει κάτι δισεκατομμύρια στους Δήμους. Εκείνο ήταν πρώτο κι εκείνο 

έπρεπε να είναι το κύριο μέλημά μας για να έχει έσοδα ο Δήμος και όχι πόσα θα αρπάξουμε από 

τους δημότες. Και μάλιστα ανέφερα και δημόσια κιόλας ότι οι επόμενοι, ο επόμενος κλάδος που 

θα υποφέρει από το ίδιο ακριβώς θα είναι οι παραγωγοί στις λαϊκές και ήδη βλέπω 

προετοιμάζεται. Σήμερα είδα άρθρο, παρένθεση το κάνω… κ. Γρηγοριάδη, που λέει πόσο 

κοστίζουν οι λαϊκές, που σημαίνει θα πούμε κοστίζουν τόσα, πάρτε τα από τους παραγωγούς 

που έχετε να τα πάρετε άλλα δέκα χρόνια, άλλες τρεις, τέσσερις, πέντε χιλιάδες από τους 

παραγωγούς, από κάθε παραγωγό θα παίρνουμε. 

Δ.Σ. : Να τα χαρίσουμε; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Οι επόμενοι που θα είναι… είναι οι παραγωγοί… Οι επόμενοι, το επόμενο 

έκτακτο Συμβούλιο θα είναι με τους παραγωγούς των λαϊκών. Άρα λοιπόν υπάρχει μια λάθος 

αντίληψη για το πού θα βρούμε έσοδα, πώς θα τα βρούμε, απεγνωσμένες κινήσεις για να βρει 

έσοδα ο Δήμος γιατί φτάνει σε αδιέξοδα εκ των πραγμάτων και ένας πανικός γιατί μας ζητά το 

κράτος στοιχεία. Το κράτος και το Ελεγκτικό, εγώ βλέπω για τα έτη 2012-2013 που είπατε, πολύ 

απλά ζητάει, να σας πω εγώ τι. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με διαγραφές 

απαιτήσεων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, επιστροφές σε διακανονισμούς αποπληρωμής 

απαιτήσεων και επακόλουθες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού. Δηλαδή ακόμα σου λέει κι 
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αυτό, ότι εσύ μπορεί να πήρες μια απόφαση ότι οι δημότες μου εμένα, πολιτική απόφαση, δεν 

μπορούν να τα πληρώσουν αυτά. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούν. Δηλαδή τι να τους κάνω, να 

τους κατασχέσω το σπίτι; Υπάρχει περίπτωση Δήμος…; Γιατί η επόμενη κίνηση είναι… οι 

τραπεζικοί λογαριασμοί, να τους πάρουμε και τα σπίτια, να τους πάρουμε και τα μαγαζιά. Είναι 

λογικές αυτές που πρέπει να έχει ένας Δήμος στην προσπάθειά του να βρει έσοδα; Άρα λοιπόν 

λάθος φιλοσοφία και το θέμα είναι, είχαμε αυτήν την κατάσταση και ξέραμε. Πολλοί από εδώ 

δεν θα θυμούνται, ίσως δεν ήταν υποψήφιοι, στις πιο προηγούμενες δημοτικές εκλογές, όταν ο 

Σύλλογος Εστιατόρων μας καλούσε έναν-έναν τις παρατάξεις, δεν το θυμάστε, δεν ήσασταν τότε 

εσείς, μας καλούσε έναν-έναν τις παρατάξεις και μας έβαζε να υπογράψουμε κιόλας χαρτί ότι 

εμείς θα κάνουμε αγώνα να καταργηθεί αυτός ο… νόμος. Δεν είναι …νόμος, στον τζίρο σου, 

στα κέρδη σου 2%. 

Δ.Σ. : …δεν ήταν… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Στο τζίρο 2%. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα από αυτό. Και 

λέγαμε τότε, όλοι ήμασταν υποψήφιοι τότε προεκλογικά και καλά έκαναν και βάζαμε δέσμευση 

ότι ναι, εμείς αν πετύχουμε θα προσπαθήσουμε γι’ αυτό και κάποιοι προσπάθησαν μέσα από την 

κεντρική εξουσία και έκαναν και επερωτήσεις από τότε στη Βουλή, αλλά κάποιοι άλλοι, όπως 

ήσασταν εσείς, ήσασταν μες στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν κάνατε τίποτα και όταν βγήκατε 

και δημοτική αρχή έφτασε 2013 από το 2010 που έγιναν εκλογές και φτάσαμε εδώ. Κοινώς, 

τίποτα. Ακόμα και στο, σε αυτό που μας δίνετε εσείς οι ίδιοι 49 Δήμαρχοι δεν είμαστε μέσα, ότι 

κάναμε εμείς προσπάθεια, κάναμε να ρυθμιστούν, κάναμε να καταργηθούν, κάναμε, να βλέπαμε 

μια προσπάθεια. Σας ρωτούσε επιμόνως ο κ. Δινάκης, τι κάνατε μέχρι τώρα; Και λέγατε 

στέλναμε επιστολές, στέλναμε επιστολές. Δεν λέμε τι κάνατε προς αυτούς που όφειλαν, τι 

κάνατε για να καταργηθούν όλα αυτά, για να καταργηθούν οι προσαυξήσεις, για να γίνουν όλα 

αυτά. Έγιναν τίποτα; Βρήκατε τρόπο να γίνουν επερωτήσεις στη Βουλή, να διεκδικηθούν, να 

μπουν ζητήματα στην ΚΕΔ, να συζητηθούν όλα αυτά; Τίποτα, από ενέργειες του Δήμου, τίποτα. 

Φτάσαμε ξαφνικά, κατάσχεση των λογαριασμών, τελείωσε. Με οποιοδήποτε κόστος. Και 

καταλαβαίνετε τι κόστος μπορεί να έχει κατάσχεση λογαριασμού αυτή τη στιγμή, που ο 

καθένας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κυρία Σαραντίδου… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …ακόμα και τη δραχμή, γιατί μπορεί να μην έχει αύριο να πάει στο γιατρό. 

Καταλαβαίνετε δηλαδή τι πρόβλημα. Θα μπω και σε δευτερολογία αν χρειαστεί. 

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

Δ.Σ. : Ο κ. Γκότσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι συνάδελφοι, εδώ δεν είμαστε να 

υπερθεματίσουμε ποιος είναι πιο πολύ κοντά στους επαγγελματίες, ποιος αγαπάει περισσότερο 

τους επαγγελματίες. Κατ’ επανάληψη έχω πει στα μέσα ότι η δομή της κοινωνίας είναι έτσι 

δομημένη ούτως ώστε με αλυσίδα ο ένας έχει ανάγκη απ’ τον άλλον. Δουλεύουν τα μαγαζιά, 

φέρνουν κόσμο, εργάζονται χέρια, βρίσκουνε παιδιά εργασία, αυτοί δίνουν σε άλλους 

επαγγελματίες και γίνεται ο τζίρος. Άρα λοιπόν όλοι ενδιαφερόμαστε το ίδιο, γιατί θέλουμε αυτή 

η πόλη, αυτός ο Νομός, να πάρει την ανιούσα πορεία και όχι να είμαστε οι τελευταίοι των 

τελευταίων στην Ελλάδα. Αυτό εξαρτάται από όλους μας. Θέλουμε την ανάπτυξη και η 

ανάπτυξη έρχεται από το Αυτοκινητοδρόμιο, έρχεται από τον Λαϊλιά, από τα καταστήματα κλπ. 

Είναι οδυνηρό να πηγαίνουμε, να πηγαίνουν μάλλον, στην Εφορία και να βλέπουνε πόσα είναι, 

πόσα είναι τα ακαθάριστα κι εκεί επάνω να βάζουμε το 2 ή το 0,5%. Αυτό νομίζω, απ’ ό,τι μου 

είπε κι ένας δικηγόρος, είναι απαράδεκτο, διότι δίνει έξω, δημοσιοποιείται, ότι ο τάδε 

επιχειρηματίας έχει τόσα ακαθάριστα. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι σωστό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κύριε… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν, είμαι σύμφωνος και η παράταξή μου βέβαια εννοείται, με αυτό όπως 

διαμορφώθηκε το κείμενο… επίσης σαν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ό,τι είναι δυνατόν, 
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ό,τι είναι δυνατόν θα το κάνουμε, αλλά να κινείται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, δηλαδή 

να έχουμε και τη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου, διότι τα πράγματα έχουν πολύ καλά 

ξέρετε και πρέπει να ξέρετε όλοι και δεν θέλω εδώ να λέμε να πάρουμε αποφάσεις κλπ. Έχουν 

αλλάξει, οι Εισαγγελείς είναι πάνω από το κεφάλι μας, ήδη την Οικονομική Επιτροπή την έχει 

καλέσει σαν… είμαστε κατηγορούμενοι χωρίς να φταίμε σε τίποτα, ενώ ξέρει ο Εισαγγελέας ότι 

δεν έχουμε, δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτό το αντικείμενο και μας λέει απλά το δικαστήριο. 

Πρέπει να ξέρουν δηλαδή εδώ μερικοί πώς λειτουργεί, πώς λειτουργεί το σύστημα. Οι 

Εισαγγελείς είναι… Λοιπόν, θα κάνουμε το παν όμως να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας όχι 

μόνο, γιατί δεν είναι μόνον η μερίδα των εστιατόρων, υπάρχουν και άλλοι οφειλέτες, είναι πάρα 

πολλοί, είναι πάρα πολλοί που τα ποσά είναι δυσβάσταχτα. Αρκεί να σας πω… και τελειώνω, κ. 

Πρόεδρε, ορμώμενος από τι και έκανα μια έρευνα επάνω σε αυτό το θέμα; Γράψαμε ένα παιδί 

για 50€ και αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσει 500, 500 και του στείλαμε προκατάσχεση. Και 

πήγα στον ταμία, ρε ταμία, του λέω, προκατάσχεση για 50€ που έγιναν 500; Η απάντηση ήταν 

ότι, γι’ αυτό σας είπα, αν δεν το κάναμε θα περνούσε η πενταετία και θα τα… θα διαγραφόταν 

για να μην διαγραφεί το χρέος. Νομίζω ότι οι λογικές αυτές δεν είναι σωστές… Λοιπόν, οι 

λογικές αυτές δεν είναι σωστές. Ετσι λοιπόν και ξανά το λέω, την προηγούμενη Τετάρτη έφερα 

το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Τίποτα άλλο, κ. Πρόεδρε, είμαστε όλοι ενωμένοι, όλοι μα 

όλοι ενωμένοι για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δυο-τρία πράγματα θα πω. Ασφαλώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε επειδή φταίμε κι 

εμείς ως πολίτες και επειδή δεν έχουμε καταλάβει τι ζούμε σήμερα και τι έρχεται αύριο, εάν 

σήμερα είναι οι οφειλές κάποιων επαγγελματιών, αύριο θα είναι τα δημοτικά τέλη όλων των 

δημοτών… μεθαύριο θα είναι… πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας πού μας πηγαίνουν, γιατί το 

πού πάμε δεν ξέρω. Έχουμε κακομάθει, μας έχουν κακομάθει, γιατί έτσι υφάρπαζαν την ψήφο 

μας. Πολλοί υποψήφιοι Δήμαρχοι ήταν που λέγαν ότι θα καταργήσω εγώ αυτό το τέλος, δεν θα 

το εισπράττω. Πολλοί είναι σήμερα που λένε ότι ξέρεις, Δήμαρχε; Ξέρεις, Αντιδήμαρχε; Πες 

στον υπάλληλο να μην εφαρμόσει το νόμο. Είναι πράγματα αυτά που ακούγονται από πολιτικά 

πρόσωπα; Είναι πράγματα… που ακούγονται από νομικούς, παραινεί την αρχή τη δημοτική να 

δώσει εντολή μη εκτέλεσης νόμου, μη τήρησης νόμου; Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Ή θα 

λέμε την αλήθεια στον κόσμο ή θα… για να πάρουμε την ψήφο του. Ε αυτό το πράγμα πρέπει να 

το ξεχάσουμε. Δυστυχώς. Το να καταργηθούν τα πρόστιμα ή να καταργηθούν όλα τα πάντα, ας 

τα καταργήσουμε. Είναι η κοινωνία; Είναι η ζωή; Τι είναι; Έχουμε και υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε όλα. Και αυτοί που πληρώναν μέχρι σήμερα; Οι 

συνεπείς, αυτοί τι πρέπει να κάνουν; Αυτοί που τους λέγαν μην πληρώνετε και κάποιοι ακούσαν 

και δεν πληρώναν, τι πρέπει να κάνουν; Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ρύθμισης των οφειλών 

όλων των δημοτών όμως, όλων των δημοτών, όπως έγινε στο υπόλοιπο δημόσιο και όποιοι 

επιθυμούν ας έρθουν να κάνουν τα σχετικά αιτήματα για να μπουν στις ρυθμίσεις. Αλλά να 

γνωρίζουμε ότι εμείς δεν ψηφίζουμε νόμους, εμείς δυστυχώς εκτελούμε αυτά τα οποία λέει η 

τρόικα, το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κυβέρνηση και 

η κυβέρνηση ακούει και νομοθετεί. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δινάκης. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να 

μπορούσαμε σήμερα με μια απόφαση δική μας να διαγράψουμε τα χρέη και ιδιαίτερα τα παλιά, 

η πιο πιθανή περίπτωση είναι να μην εισπραχθούν κιόλας, δυστυχώς όμως αυτό το πράγμα δεν 

μπορούμε να το κάνουμε. Ας πάμε λοιπόν εν τάχει εκείνα που μπορούμε να κάνουμε και 

συμφέρουν τους συμπολίτες μας, συμφέρουν ειλικρινά. Οι τυχόν ρυθμίσεις που θα ψάξουμε να 

βρούμε από το ελληνικό δημόσιο θα είναι του επιπέδου του δημοσίου που έγιναν στις υπηρεσίες 

οι οποίες τυχαίνει να υπηρετώ, δηλαδή κανένα συμφέρον για τον πολίτη. Εντάχθηκαν κάποια 

ελάχιστα άτομα. Εδώ θέλει λοιπόν μια απόφαση την οποία βλέπω στο πρόσωπο του Δημάρχου 

ότι έχει και αυτός τέτοια διάθεση και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει ένας εξωδικαστικός 
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συμβιβασμός, να συνετίσουμε τους συμπολίτες μας να ‘ρθούνε να πληρώνουν λίγα-λίγα τα 

λεφτά τους, η υπηρεσία να παίρνει τα μέτρα όπως πρέπει να τα πάρει προκειμένου να μην είναι 

υπόλογος κάποιος ταμίας, κάποιος Αντιδήμαρχος, κάποιος προϊστάμενος και πάνω απ’ όλα να 

δούμε λίγο πιο πίσω ότι εδώ που φτάσαμε, ο κόμπος που έφτασε στο χτένι έφτασε γιατί οι 

προηγούμενοι, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές έφτιαχναν αυτό που είπε ο κ. Νιζάμης, άστο 

και θα δούμε, δεν θα το εφαρμόσω εγώ… διαφορά. Διαγραφή χρέους δεν υπάρχει περίπτωση να 

γίνει, από τη στιγμή που παίρνετε μια ειδοποίηση το χρέος αρχίζει και γίνεται, λέει μέσα ο 

ΚΕΔΕ ότι γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή αν έχουν ένα χρέος πριν από πέντε χρόνια και 

πάρουν ειδοποιήσεις στα τέσσερα χρόνια, ισχύει για άλλα πέντε χρόνια, πάει πίσω. Διαγραφή 

χρέους δεν μπορεί να γίνει. Για να γίνει διαγραφή χρέους, πρέπει να υπάρχει πρόθεση από την 

κυβέρνηση… Κατά συνέπεια, ολοκληρώνοντας και θα δευτερολογήσω αν χρειαστεί… 

Δ.Σ. : Δεν ζητήσαμε διαγραφή χρέους. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Ναι, σας παρακαλώ εγώ δεν είπα ότι ζητήσατε τέτοιο πράγμα. Μη με διακόπτεις, 

δεν είπα ότι… λέω δεν μπορεί να γίνει. Απλώς για να… Μα δεν σας είπα ότι είπατε, παιδιά, σας 

παρακαλώ, δεν σας είπα… Λοιπόν κι εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο εκάστοτε Προϊστάμενος 

που είναι εκεί πέρα στην είσπραξη θα πρέπει να έχει… που λέει συνέχεια, να αιτούμαστε… κάθε 

μέρα, δηλαδή να ζητάμε τα λεφτά σε καθημερινή βάση, κ. Δήμαρχε, από τους πολίτες που 

έχουν… Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γρηγοριάδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με δυο 

ρητορικά ερωτήματα. Τα τελευταία 2,5 χρόνια έπεσε ο Νομός Σερρών στην τελευταία θέση; Τι 

έπραξαν αυτοί που είχαν την ευθύνη να αναλάβουν δράσεις και δραστηριότητες ετσι ώστε να 

ανεβεί ο Νομός; Αναρωτήθηκαν ποτέ; Τα τελευταία 2,5 χρόνια που διοικούμε εμείς το Δήμο, 

τώρα πέσαμε; Γιατί τα αναφέρουν αυτά τα πράγματα σήμερα; Λοιπόν, όχι να ακουστούν, εγώ 

δεν θέλω ούτε να εντυπωσιάσω, γιατί συνήθως αυτό προσπαθούν να κάνουν κάποιοι εδώ μέσα, 

εν πάση περιπτώσει, από την αρχή της θητείας μας είμαστε υπεύθυνοι, δίκαιοι και χρήσιμοι. Στα 

πλαίσια της νομιμότητας κινούμαστε πάντα και βοηθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Προκαλώ τον Πρόεδρο των Εστιατόρων κι όποιον άλλον Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου κτλ να 

πει αν αυτή η δημοτική αρχή έχει ενσκήψει πάνω στα προβλήματα, αν έχει δείξει εμπράκτως με 

τις μειώσεις, με την ελαστικότητα πάντα στα πλαίσια του νόμου, παρακαλώ, εδώ δημόσια καλώ 

να ειπωθούν μετά όταν θα πάρουν το λόγο. Δεν είμαστε της λογικής, δεν βαριέσαι αδερφέ, όσα 

έρθουν κι όσα πάνε. Και δεν μπορούμε αυτήν την εποχή και δεν θέλουμε. Γι’ αυτό λοιπόν στα 

πλαίσια της νομιμότητας θα προχωρήσουμε, θα συνεργαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για να 

συνυπάρξουμε σε αυτήν την κλειστή κοινωνία. Εμείς ξέρετε τι σύνδρομο έχουμε εδώ στις 

Σέρρες; Όποιος ή ατομικά ή ομάδα ή φορέας προσπαθεί να τραβήξει μπροστά, κάποιος άλλος 

τραβάει το μανίκι μόνιμα, για να μην πάει κανένας μπροστά. Γι’ αυτό, αγαπητοί μου και 

αγαπητές μου, είμαστε στην τελευταία θέση. Δεν είμαστε για κανέναν άλλο λόγο. Και έξυπνοι 

είμαστε και ικανοί είμαστε και λεβέντες είμαστε και εργατικοί είμαστε, αυτό μας φταίει κατά τη 

γνώμη μου. Και πριν το ήξερα όταν δεν είχα ασχοληθεί με τα κοινά και τώρα τα τελευταία 

χρόνια με τη μικρή μου αυτή εμπειρία. Άκουσα κάτι για συνεργασίες, για προβολή τουριστική 

κτλ. Επίσης, εδώ είμαστε. Ο κ. Κοτσαμπάς Πρόεδρος, ο κ. Νυχτοπάτης, με ακούει έξω; 

Πρόεδρος Ξενοδόχων. Ποια άλλη δημοτική αρχή έχει κάνει τόσες δράσεις, έχει δείξει τόσο 

ενδιαφέρον με τα τρία χιλιάρικα που διαθέτει; Παρακαλώ δημόσια να το ακούσω. Λοιπόν, είμαι 

υπέρ της ρύθμισης φυσικά, τη ρύθμιση αυτή τη χρειάζονται και οι κτηνοτρόφοι μας, να το 

ακούσουμε και αυτό, διότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν βοσκοτόπια, πρέπει να γίνει η ρύθμιση, 

πρέπει να γίνουν δόσεις για να βοηθηθεί όλος ο σερραϊκός λαός, όσοι το έχουν ανάγκη. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Γραμματέα…; Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα αιτήματα των επαγγελματιών είναι 

δίκαια, αν και πιστεύω ότι όλοι δεν υπάγονται, δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Κάποιοι δεν 
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πληρώσανε γιατί είχαν πραγματική αδυναμία, αλλά και κάποιοι όπως λένε και στην πιάτσα δεν 

πληρώσαν γιατί το θεωρούσαν μαγκιά να μην πληρώσουν τα δημοτικά τέλη. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Δεν θα κρίνω εγώ τη συμπεριφορά των επαγγελματιών, εγώ θέλω να 

τοποθετηθώ πολιτικά. Ακούστηκαν εδώ απόψεις ότι δεν θέλουμε να βάλουμε, να βοηθήσουμε 

τους επαγγελματίες, πρέπει κάτι να κάνουμε, να πάρουμε πολιτική απόφαση να τους 

βοηθήσουμε. Πολιτική απόφαση, με πολιτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούμε 

να καταργήσουμε τους νόμους; Αυτοί, θυμάμαι, όταν συζητούσαμε πέρυσι τον προϋπολογισμό 

μας εγκαλούσανε, η αντιπολίτευση, ότι δεν κάναμε τίποτα και μάλιστα λέγανε γιατί… η στήλη 

βεβαιωθέντα και όχι εισπραχθέντα; Είστε ανίκανοι να εισπράξετε λέγατε, έλεγε η 

αντιπολίτευση. Και σήμερα και μάλιστα μας καταλόγιζαν τουλάχιστον αδράνεια γι’ αυτό το 

πράγμα. Εγώ πήγα σήμερα στη Γραμματεία να πάρω τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, γιατί 

θυμόμουν τις τοποθετήσεις τους, δυστυχώς δεν ήτανε ακόμα, Πρόεδρε, αυτό είναι ένα ζήτημα 

και η περσινή συζήτηση του προϋπολογισμού δεν είχε απομαγνητοφωνηθεί, παρένθεση… Ναι, 

διάβασα κι εγώ τα πρακτικά όσο είχα τη δυνατότητα, δηλαδή θέλω να πω η αντιπολίτευση σε 

προγενέστερους χρόνους εγκαλούσε τη δημοτική αρχή γιατί δεν εισπράττει και τώρα που η 

δημοτική αρχή κάνει αυτό που η ίδια ενδεχομένως ζητούσε, όχι ότι… την άποψη, λένε γιατί 

γίνεται, θα κλείσουν νοικοκυριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ετσι μπορεί να λειτουργήσει. 

Και μάλιστα οι δυο παρατάξεις δεν είπανε τίποτα ότι τη φτώχια και τη θηλιά στους 

επαγγελματίες δεν την έβαλε η δημοτική αρχή, αλλά την έβαλαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις 

και στην κοινωνία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν το λένε και μάλιστα κάποιοι υπηρέτησαν 

αυτές τις κυβερνήσεις και από θέσεις ευθύνης. Δεν το λένε όμως. Γιατί; Το μόνο που τους 

νοιάζει είναι με τέτοιες πρακτικές νομίζουν ότι μπορούν να βάλουν θηλιά στο λαιμό της 

δημοτικής αρχής. Δεν θα το καταφέρουν, ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει εδώ. Μπήκαμε 

σε προεκλογική περίοδο και κάποιοι… με το ακροατήριο τοποθετούνται γιατί θέλουν να 

χαϊδεύουν αφτιά. Αν κάναμε κάτι για τους επαγγελματίες. Επειδή είμαι μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής, πέρυσι είχαμε αποφασίσει και μειώσαμε το τέλος τραπεζοκαθισμάτων 30%. Το 

κάναμε για τους επαγγελματίες αυτούς. Όχι ότι ήταν αρκετό, αλλά δεν μπορούμε εμείς να 

λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί η ίδια η κεντρική εξουσία. Δεν μπορούμε εμείς να τα 

λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Το ότι πρέπει να διεκδικήσουμε ακόμα και την κατάργηση του 

τέλους, αυτό ναι συμφωνώ, αλλά δεν θα την καταργήσουμε εμείς και όσοι λένε ότι η 

Οικονομική Επιτροπή μπορεί να βάλει το κεφάλι της στον τουρβά για να σέρνεται στα 

δικαστήρια, ε, εγώ δεν είμαι από αυτούς. Όσο αποφασισμένος και να είμαι να αγωνιστώ, αν δεν 

έχω εισήγηση από το νομικό σύμβουλο του Δήμου ότι μπορούμε να βοηθήσουμε με ρυθμίσεις 

που να εξυπηρετούν και τους επαγγελματίες, εγώ δεν θα το κάνω. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε. Νομίζω τελικά ότι οι εκλογές είναι συντομότερα έρχονται απ’ 

ό,τι… Δηλαδή εγώ, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη αλλά πολύ… έγιναν, ξεχείλισε η πολιτική υποκρισία 

για άλλη μια φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι κωλοτούμπες οι πολιτικές. Εγώ διάβασα τα 

πρακτικά σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Μηλίδης με κατηγορεί στη συζήτηση για τον 

ισολογισμό και τον απολογισμό ότι δεν μαζεύω τα ανείσπρακτα, τις παλιές οφειλές και ο 

εκπρόσωπος της παράταξης του κ. Φωτιάδη επίσης με επικρίνει συνεχώς όλα αυτά τα δυο 

χρόνια ότι δεν κάνω τίποτα για να εισπράξουμε τα παλιά μας χρέη. Αυτές είναι οι αλήθειες. 

Τώρα αν θέλει κάποιος να υφαρπάξει την ψήφο των πολύ αγαπητών επαγγελματιών της 

σερραϊκής αγοράς, πλανώνται πλάνην οικτράν αν νομίζουν ότι θα τα καταφέρουν. Εμείς 

ευτυχώς, γιατί κάποιοι μίλησαν… τραγελαφικά… κ. Πρόεδρε. Εδώ… η Ένωση Εστιατόρων 

δημόσια τοποθετήθηκε, λέει ότι τρία χρόνια με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή τη δημοτική 

αρχή, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο συνεργαζόμαστε άψογα, συνεννοούμαστε, πηγαίνουμε, 

τους ενημερώνουμε όποτε μας καλούν, συνεχώς είμαστε σε επαφή και ήρθαν άνθρωποι από 

άλλες, από άλλους φορείς ή και εδώ μέσα παρατάξεις οι οποίες μιλήσαν για αναλγησία. Δηλαδή 

αυτός ο όποιος προκάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, η Ένωση Εστιατόρων, λέει ότι έχουμε 
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άψογη συνεργασία και κάποιοι οι οποίοι είναι έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο είτε και μέσα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο μιλήσαν με τέτοιους χαρακτηρισμούς, χωρίς να είναι καλά 

ενημερωμένοι, είναι ανενημέρωτοι. Όχι μόνο στα τρία χρόνια συνεργαστήκαμε άψογα, παρά την 

πίεση των εγγράφων από την Εισαγγελία, γιατί το έγγραφο της Εισαγγελίας, κ. Πρόεδρε, τα τρία 

έγγραφα της Εισαγγελίας ήταν το 2011. Εμείς το 2011 δεν κάναμε, δεν… τέτοια μέτρα, ούτε ο 

ταμίας υπηρεσιακά, ούτε σαν δημοτική αρχή. Κάναμε επίπονες προσπάθειες και 

συνεργαστήκαμε… όχι μόνο με την Ένωση Εστιατόρων και με όλους τους άλλους ανθρώπους 

που οφείλουν στο Δήμο από παλιά ξαναλέω. Αυτά τα χρέη δεν είναι τωρινά, συσσωρεύτηκαν 

από τα προηγούμενα χρόνια με ευθύνη τεράστια και των πολιτικών που πέρασαν από το Δήμο 

Σερρών και τους άλλους Δήμους και των υπηρεσιακών παραγόντων, θα κριθούν αυτά από τον 

έλεγχο που έγινε 2002-2010 και από την Εισαγγελική έρευνα συγχρόνως. Θα κριθούν. Δυο 

φορές η δημοτική αρχή, κάποιοι λένε ότι δεν κάναμε τίποτα. Ψεύδος μέγιστο. Δυο χρονιές 

συνεχόμενες με συνέντευξή μου τύπου, με εντολή του κ. Δημάρχου και το 2011 και το 2012, κ. 

Πρόεδρε, καλούσα όσους οφείλουν να ‘ρθουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να μη βρεθούν 

στην υποχρέωση να καταβάλουν εφάπαξ όλο το ποσό της οφειλής. Δημοσιεύματα σημερινής 

της… τα ίδια… δώσαμε ένταση στο να διεκδικήσουμε τις οφειλές και να συνεννοηθούμε με 

τους ανθρώπους που μας χρωστάνε. Καμία έλλειψη στρατηγικής στο να μπορέσουμε… και 

χρόνος, δώσαμε και χρόνο, δώσαμε και ευκαιρίες πολλές από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που 

προέκυψαν, συνεργαστήκαμε και με τη συγκεκριμένη Ένωση, άψογα συνεργαστήκαμε. Αν 

ήμασταν, αν κάποιος δεν ήθελε να συμπεριφερθεί με έναν ομαλό τρόπο στις εποχές που ζούμε 

θα έκανε άλλα πράγματα. Μόνο με ομαλό τρόπο συμπεριφερθήκαμε. Παρ’ όλα αυτά οι 

δυσκολίες παραμένουν, κ. Πρόεδρε, εδώ η νομοθεσία… αντί να κατηγορούνται ως ανάλγητοι οι 

Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όλοι στοχοποιούν τη δημοτική αρχή. Αυτό που έχω 

πει επανειλημμένως και εδώ και δημόσια, μετατοπίζεται με στοχευμένο τρόπο το πολιτικό βάρος 

στην παρούσα δημοτική αρχή. Εμείς που αναλάβαμε όλα τα χρέη, 15.000.000€ χρέη, που 

αναλάβαμε όλο αυτό το τεράστιο Δήμο που λέγεται Καλλικρατικός Δήμος Σερρών και όλα, όλες 

τις αρμοδιότητες, χωρίς υπαλλήλους και με 67% μείωση των χρηματοδοτήσεων κάθε μήνα… 

στοχοποιούμαστε ότι για όλα φταίμε εμείς. Μα για καθίστε, εδώ μιλάμε για νομοθεσία. Σας 

αναφέρω τον 1080/80, σας αναφέρω νόμους τους οποίους παλεύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Εστιατόρων και όχι μόνο να τους αλλάξει και δεν τους αλλάζει η ελληνική πολιτεία, οι 

Βουλευτές που ψηφίζουν. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά στην ΚΕΔΕ υπάρχει ο κ. 

Καρύδας, ο κύριος… ο κ. Γρηγοριάδης είναι στη γενική συνέλευση εκπρόσωπός μας, στα 

Ιωάννινα ψηφίστηκε ομόφωνα… από την ΚΕΔΕ, από την Κεντρική Ένωση για να γίνει 

διευκόλυνση των οφειλετών στους Δήμους, εμείς ήμασταν παρόντες εκεί, ο κ. Στεργίου που 

λείπει τώρα, είναι στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, έχουμε εκπροσώπους και παλεύουμε… Τι 

θα κάνει ο Δήμος Σερρών δηλαδή και οι άλλοι Δήμοι, ο καθένας μόνος του θα παλεύουμε για να 

αλλάξουμε τους νόμους; …τους νόμους δεν τους αλλάζει η Ελληνική Βουλή με επερωτήσεις 

Βουλευτών του κυβερνόντος κόμματος. Αυτό που είπα για την τρόικα δεν το είπα τυχαία. Η 

ρύθμιση που έγινε τελευταία, που ανέφερε ο κ. Δινάκης, για το δημόσιο, έγινε σε συνεννόηση με 

την τρόικα. Το ψήφισε η Ελληνική Βουλή φυσικά ή ο εκάστοτε Υπουργός, αλλά συνεννόηση 

έγινε τότε. Ας μην τα αρνιόμαστε αυτά, έχουνε ειπωθεί δημοσίως, δεν τα λέω έτσι στον αέρα. 

Επομένως σε κάθε περίπτωση, κ. Πρόεδρε, το χειριστήκαμε το θέμα με προσοχή, δώσαμε χρόνο, 

δώσαμε ευκαιρίες, αν οι άνθρωποι που οφείλουν από παλιά, το ξαναλέω στους Σερραίους, είναι 

παλιές οφειλές οι περισσότερες, δηλαδή υπάρχει κάποιος που χρωστάει 120.000€ από 

μισθώματα, από χρόνια και δεν έρχεται να καταβάλλει ούτε έναντι τιμήματος και ούτε ιδρώνει 

το αφτί του που τον καλούμε… τα έγγραφα που σας έδωσα έγινε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, 

ο ίδιος προσωπικά τα συγκέντρωσα, με βοήθησε η κυρία… και ο κ. Θεοδωρίδης, οι οποίοι 

είναι… παράγοντες, έχουν τη δική τους ευθύνη, την πολιτική ευθύνη… με τον κ. Δήμαρχο 

στους τομείς τουλάχιστον που αφορούν εμένα… συνολικά πάντα την αναλαμβάνω, ας μην 

ανησυχούν κάποιοι, δεν κρυβόμαστε πίσω από κανέναν όταν πρόκειται για την εφαρμογή του 
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νόμου. Τα έγγραφα αυτά αν τα παίρνατε εσείς έχοντας κάποια θέση υπεύθυνη, συγχωρείστε με 

που θα το πω, αλλά αν παίρνατε από τον Εισαγγελέα τρία έγγραφα το 2011, όχι θα κάνατε 

κατασχέσεις, θα κάνατε πολλά περισσότερα και κατασχέσεις ακινήτων. Εμείς το χειριστήκαμε 

με ψυχραιμία το… δώσαμε και το 2012 ευκαιρία, φτάσαμε στο 2013, πλησιάζει και το τέλος του 

2013. Άψογα το χειριστήκαμε. Ήρθαν κι άλλοι έλεγχοι, δυο μήνες σας λέω, δεν σας… κανείς 

δεν αναφέρθηκε σε αυτά. Δυο υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου μας τίναξαν 

τα πέταλα να το πω, δυο μήνες, για την περίοδο 2002-2010. Κάποιοι, εδώ είμαστε θα 

αναλάβουν, θα ‘ρθει η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Το έγγραφο που αναφέρθηκε από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν διαβάσατε καλά, στο τέλος αναφέρει αυτό το έγγραφο στην τελευταία 

του παράγραφο η νομική υπηρεσία και όλες οι υπηρεσίες οι οικονομικές να μας πουν τι γίνεται 

με τις οφειλές τις παλιές, τις οποίες τείνουν να παραγραφούν. Δεν είναι το έγγραφο αυτό ετσι 

χαλαρό, ένα έγγραφο χαλαρό, φέρτε μας τον ισολογισμό και τον απολογισμό. Επομένως, κ. 

Πρόεδρε και υπεύθυνα σταθήκαμε με προσοχή, με συνεργασία καλή και τελειώνω και μέσα από 

την ΚΕΔ κάναμε κινήσεις, δεν ήρθαμε τώρα, δεν ξυπνήσαμε τώρα και καλή συνεργασία είχαμε 

όχι μόνο με την Ένωση Εστιατόρων και με όλους όσους οφείλουν και θέλανε σταδιακά και λίγα-

λίγα να μας τα φέρνουν και να τους βοηθάμε εμείς, να μας βοηθάν κι αυτοί και συνεντεύξεις 

τύπου δώσαμε για τις ρυθμίσεις, όμως οι ρυθμίσεις δεν είναι και πολύ καλές. Να είμαστε… Οι 

περισσότερες από αυτές είναι πολύ… δύσκολες. Επομένως… να πω να μη βιάζονται ορισμένοι 

αυτήν την πολύ, να το πω ετσι, τη δύσκολη εποχή να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να 

λειτουργήσουν ψηφοθηρικά, οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει, 

συνεργαστήκαμε τρία χρόνια άψογα μαζί τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, γι’ 

αυτό… ετσι και σε συνεργασία και με όλους τους νομικούς, να μη βιάζονται κάποιοι να βγουν 

ετσι μπροστάρηδες. Υπάρχει… θα πρέπει να είμαστε εδώ, να… συναινετικά. Αυτό ήθελα να 

πω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης, η κα. 

Σαραντίδου, ο κ. Μπόικος… Αν χρειαστεί ο… Ναι, αν χρειαστεί και ο κ. Γρηγοριάδης… 

Δ.Σ. : …Χασαπίδης σε ζητάει το λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε; Παρακαλώ… 

Δ.Σ. : Να μιλήσετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλετε… 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : …συγκεκριμένα πράγματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : …τώρα εδώ παίζουμε πολιτικά παιχνίδια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι… 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ : Σε παρακαλώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κοτσαμπά, αυτή είναι η διαδικασία… 

Δ.Σ. : …πολιτικά παιχνίδια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Αντιδήμαρχε… σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : …μακριά από μας. 

Δ.Σ. : Μακριά από σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν παίζει κανείς… Αν κάποιοι θελαν να παίξουν πολιτικά παιχνίδια… Κύριε 

Κοτσαμπά, κ. Πρόεδρε, σεβαστείτε λίγο τη διαδικασία. Δεν μπορώ να στερήσω εγώ το 

δικαίωμα, τουλάχιστον από τους επικεφαλής ή από τους Δημοτικούς Συμβούλους τη 

δευτερολογία. Ετσι; 

Δ.Σ. : Να κάνω μια πρόταση, κ. Πρόεδρε; Μήπως πριν τη δευτερολογία να ακούσουν και ίσως 

τοποθετηθούν…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, γι’ αυτό δίνω το λόγο και σε σας. Θέλετε να μιλήσετε; Σας ερωτώ. 

Κύριε… θέλετε εσείς να πείτε;… Βεβαίως, παρακαλώ. 

Δ.Σ. : …πλειστηριασμό. 

Δ.Σ. : Δεν σας άκουσα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν απευθύνεται σε σας. Δεν απευθύνεται σε σας και παρακαλώ… 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ετσι. Παρακαλώ, κύριε… 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Εμείς ακούσαμε τις τοποθετήσεις από όλους λίγο-πολύ και βλέπουμε ότι υπάρχει 

ένα θετικό κλίμα τουλάχιστον προς το ότι έγινε κατανοητό το τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή σε 

έναν κλάδο και κατ’ επέκταση βέβαια και σε άλλους πολίτες, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν 

οι άλλοι πολίτες, εγώ θα περιοριστώ στο δικό μας κλάδο. Όπως καταλαβαίνετε από αύριο το 

πρωί, ήδη δηλαδή υπάρχουν προβλήματα δυσλειτουργίας σε πάρα πολλά καταστήματα λόγω της 

κατάσχεσης του λογαριασμού… Ξέρετε πια ότι όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν μέσω 

τραπεζικών λογαριασμών για να πληρώνουν την οποιαδήποτε, το οτιδήποτε πρέπει να 

προκύπτει, δηλαδή ΔΕΗ, Εφορίες… τα πάντα, οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Κατ’ 

επέκταση το πρόβλημα… ορισμένα πράγματα που ακούστηκαν, επεκτείνεται και στον Τειρεσία, 

το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει κι αυτό να το δούμε. Δηλαδή, κατά την 

προσωπική μου εκτίμηση, ό,τι έγινε-έγινε και πρέπει να γίνει μια ανάκληση από την πλευρά του 

Δήμου τουλάχιστον ως προς τα ονόματα χωρίς επιστροφή χρημάτων εννοείται, το 

καταλαβαίνουμε αυτό, διότι οι επιχειρήσεις θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Κάποιοι, 

ακούστηκαν εδώ μέσα διάφορα πράγματα. Εμείς, κύριοι, δεν ζητάμε να παρανομήσετε, αλλά δεν 

ζητάμε να μας ταράξετε και στη νομιμότητα, ετσι; Κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε… αν 

θέλετε και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει και το ρόλο του πολιτικού, του πολιτικού συμβουλίου. 

Δηλαδή μπορεί να παίρνει και κάποια πολιτική απόφαση, έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να 

λειτουργήσουμε σε μια εύρυθμη κοινωνία που ήδη χειμάζεται οικονομικά. Καταλαβαίνουμε 

βεβαίως τις αγωνίες και τις ανησυχίες των όποιων Συμβούλων συμμετέχουν σε κάποιες 

υπηρεσίες που χρειάζεται πιθανόν να υπογράψουν για κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη 

μεριά μπορούν να καλυφθούν πίσω από μια τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, για να μην πω 

ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ετσι πιστεύω ότι σίγουρα έχουν μια καλύτερη 

κάλυψη και σαφώς όπως αναφερθήκατε, κύριοι και στην… υπηρεσία να αναλάβει κάποια 

πράγματα, έτσι ώστε να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια. Όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ζήτημα 

να μην πληρώσουν οι οφειλέτες, υπάρχει όμως ένα ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε… ο κ. 

Γαλάνης ότι υπήρξαν δυο ρυθμίσεις οι οποίες επί της ουσίας δεν ήταν ρυθμίσεις, ήταν ένα 

κάλεσμα ότι υπάρχει μια δυνατότητα να πληρώσετε με τους όρους οι οποίοι είναι επαχθείς. 

Δηλαδή χωρίς καμία μείωση της προσαύξησης… κτλ, κτλ. Δυστυχώς κάποιοι επιχειρηματίες και 

πρώτα πρώτα εγώ θα σας πω, δεν έχω πια πρόβλημα να το πω, αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα 

οικονομικά προβλήματα, σοβαρότατα, αλλά παρ’ όλα αυτά ακόμα επιμένουμε και λειτουργούμε 

και δίνουμε δουλειά και σε κάποιους ανθρώπους. Μην ξεχνάτε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω 

πολιτική εδώ, αλλά πρέπει να αναφέρω ορισμένες περιπτώσεις για να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς 

συμβαίνει σήμερα στην επιχείρηση εν γένει. Οι επιχειρήσεις… και κυρίως τώρα το τελευταίο 

φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει όλοι σας ότι βγήκε έξω το ΙΚΑ… εργασίας κτλ και όταν βρει 

έναν ανασφάλιστο, το πρόστιμο είναι 10.500€. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι δίωξη, δεν είναι 

πρόστιμο. Να σας πω όμως και κάτι άλλο; Το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ας πούμε στον 

αέρα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Σήμερα όλες οι 

οικογένειες έχουν προβλήματα. Κάποια παιδιά, τα οποία σπουδάζουν εδώ στο ΤΕΙ, να ξέρετε 

πάρα πολύ καλά ότι οι γονείς τους δεν έχουν να τα στείλουν και λόγω του ότι ψευτο-εργαζόταν 

σε κάποια τέτοια μαγαζιά και βγάζοντας ένα χαρτζιλίκι, δεν λέμε εμείς ότι έπαιρναν αμάν τα 

λεφτά, αλλά παίρνοντας ένα χαρτζιλίκι μπορούσαν να διατηρούν την παραμονή τους εδώ. 

Καταλαβαίνετε ότι με αυτή τη δίωξη που συμβαίνει τώρα με το μέτρο αυτό των εργαζομένων… 

και να σας πω και κάτι; Ένας φοιτητής έχει ήδη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ετσι; Και δουλεύει 

4-5 ωρίτσες για να βγάζει το χαρτζιλίκι του στην κυριολεξία. 10.500, δεν θα πάρω ποτέ φοιτητή 

πια. Δεν θα πάρω ποτέ φοιτητή, ξέρετε γιατί; Γιατί όταν θα τον χρειάζομαι στις καίριες μέρες, 

δηλαδή Χριστούγεννα, Πάσχα, που… κόσμος, βγαίνει έξω, κάνει, ράνει, δείχνει κι αυτός θα 

πάει σπίτι του. Επομένως θα τον έχω τις δύσκολες μέρες για να τον χάσω τις καλές; Κάποια 
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στιγμή κι εγώ σαν επιχειρηματίας από αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να κερδίσω κάποια χρήματα, 

έστω την ασφάλειά του. Μα όταν δεν θα τον έχω και θα αναγκαστώ να πάρω άλλον… Είναι 

πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα μια επιχείρηση. Εμείς αυτό δεν λέμε ότι 

δεν το καταλαβαίνετε, λέμε όμως ότι δεν πρέπει να περνάμε σε πράξεις υπερβολής, που σήμερα 

συναχθήκαμε εδώ γιατί δεν προβλέψαμε αυτήν την υπερβολή. Δεν σας επιρρίπτω καμία ευθύνη, 

κανέναν σας. Όλοι σας, πραγματικά κ. Γαλάνη, έχετε δίκιο, έχουμε μια αγαστή συνεργασία… 

αλλά θα σας θυμίσω κάτι, το οποίο νομίζω ότι αυτό δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε. Εγώ 

ήμουνα Πρόεδρος στο Σωματείο μας από το 1992 μέχρι το 2004. Είχα και με τις προηγούμενες 

δημοτικές αρχές καλή συνεργασία. Δεν μπορούμε να… δηλαδή να ισοπεδώνουμε τα πάντα και 

να λέμε ότι είχαμε μόνο με σας. Ναι, και με σας. Σαφώς και με σας και σαφώς έγιναν πάρα 

πολλές ας πούμε υποχωρήσεις εγώ μπορώ να πω, αλλά φτάσαμε πια τώρα ότι ενώ δεν 

ταραχτήκαμε στη νομιμότητα τόσο καιρό, εδώ τώρα πια σοκαριστήκαμε από τη νομιμότητα. Γι’ 

αυτό λοιπόν ζητάμε σαν Ένωση Εστιατόρων την ει δυνατόν ομόφωνη απόφαση, να μπορέσουμε 

να βρούμε μια λύση, το δυνατόν την καλύτερη και να… με συγχωρείτε, εξουσιοδοτήσετε το 

Δήμαρχο να ‘ρθει μεθαύριο στο ραντεβού που έχουμε κάτω στο Υπουργείο την Τετάρτη 

μεσημέρι, γιατί καταλαβαίνετε ότι αλλάζει ένα κύρος επίσκεψης, το οποίο θα είναι και οι 

Βουλευτές του Νομού. Οπότε εγώ εδώ κάπου κλείνω, δεν ξέρω οι συνάδελφοι τι θέλουν, αν 

πουν να προσθέσουν κάτι, ο κ. Πρόεδρος ιδίως, εγώ σας λέω και πάλι συγκαταβατικά πρέπει 

όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να συναινέσει ώστε να σταματήσει αυτό που θα καταστρέψει τη 

σερραϊκή στην προκειμένη περίπτωση επιχείρηση. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε; Όχι. Δευτερολογία ο κύριος… 

Α, συγγνώμη. Ελάτε δίπλα σε ένα μικρόφωνο αν θέλετε… 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Θέλω να σας θυμίσω ότι τουλάχιστον για το… το δικό μας τα χρέη μας είναι από 

το δημοτικό φόρο του 2%. Θέλω να σκεφτείτε όλοι και να καταλάβετε τι ήταν για μας αυτό το 

2% που ήταν επί των ακαθαρίστων. Πολλές φορές έφτανε και τρεις και τέσσερις φορές πάνω 

από τα νοίκια μας. Κάποιοι λοιπόν δεν μπορούσαν να πληρώσουν, τα καθυστερούσαν, πέρασαν 

τα χρόνια, τα άφησαν και τέλος εδώ να πω, κάποιος κύριος το είπε και έχει μεγάλο δίκιο, 

κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι πριν από σας παίζαν πολιτικά παιχνίδια στη δική μας την πλάτη όταν 

έβγαιναν και μας έλεγαν ότι αν θα βγούμε εμείς δεν θα εισπράξουμε αυτό το δημοτικό φόρο. Να 

πω πάλι αυτά που είπε ο κ. Τόλιος, ότι έχουμε πολύ μεγάλο, έχουμε σοβαρό πρόβλημα αυτή τη 

στιγμή με την ενέργεια αυτή που έκανε ο Δήμος. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που δεσμεύονται 

και μπορούν να πάρουν από τους λογαριασμούς μας. Ετσι κι αλλιώς είναι πολύ λίγα αυτά που 

βρήκαν γιατί δεν υπάρχουν άλλα πλέον. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με πληρωμές στο ΙΚΑ, στο 

ΤΕΒΕ, στις Εφορίες, στο ΦΠΑ, ξέρετε όμως αυτά πλέον γίνονται μόνο από την τράπεζα από 

τους λογαριασμούς μας. Τώρα μας συνέβη κι αυτό. Θεωρούμε απαράδεκτη την ενέργεια του 

Δήμου, ειδικά αυτήν την εποχή που δεν υπάρχουν ρυθμίσεις, να προβεί σε αυτήν την ενέργεια. 

Θέλουμε να μας βοηθήσετε, να κάνετε τα αδύνατα-δυνατά για να πληρώσουμε, γιατί αλλιώς, 

όπως είναι τα πράγματα τώρα δεν πρόκειται να μπει στο ταμείο του Δήμου ούτε ένα ευρώ. Σας 

το λέω κατηγορηματικά, ούτε ένα ευρώ. Ζητάμε να φύγουν τα πρόστιμα, που είναι σε όλους 

100%, δεν ξέρω αν υπάρχει η δυνατότητα κάποιες προσαυξήσεις για να μπορέσουμε όλοι να 

κάνουμε μια ρύθμιση, να μπούμε στη ρύθμιση και να μπορέσουμε όλοι να πληρώσουμε. Οι 

πάντες θέλουμε να πληρώσουμε, ζητάμε να πληρώσουμε, αλλά όχι… αυτά που χρωστάμε όμως, 

όχι αυτά που μας ζητάει ο Δήμος. Αυτά που χρωστάμε, το ξαναλέω. Θέλω να θυμίσω στον κ. 

Γαλάνη πριν κάποιους μήνες είχαμε βρεθεί και σας είχαμε πει τότε ότι δεν μπορούμε να μπούμε 

σε αυτή τη ρύθμιση οι περισσότεροι… ναι, ναι, γιατί αδυνατούσαμε να μπούμε, καταλαβαίνετε 

ότι δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή, ήταν μέσα και τα πρόστιμα και έτσι κι αλλιώς και να μπαίναμε, 

όπως και έγινε, μετά από δυο, τρεις, τέσσερις μήνες θα αδυνατούσαμε να ολοκληρώσουμε την 

αποπληρωμή. Είχαμε πει τότε από μεριά μας και από μεριά σας να κάνουμε κάποιους αγώνες κι 

εμείς ό,τι μπορέσαμε το κάναμε, βρήκαμε και τοίχους μπροστά μας, όχι πολλά πράγματα και 

είπατε κι εσείς θα κάνετε το ίδιο και από τη μεριά σας. Τη μεριά σας. Εδώ βλέπουμε όμως ότι 
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έγινε, έγιναν κάποιες προτάσεις για να μπουν σε ρυθμίσεις κάποιοι Δήμοι κτλ κι εσείς είσαστε 

απ’ έξω. Εγώ… Ορίστε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτά τα έγγραφα, κ. Πρόεδρε, αυτά τα έγγραφα που… σήμερα… οι Σύμβουλοι 

και της αντιπολίτευσης και… εγώ τα έχω δώσει… 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Ναι, γιατί όμως; …για ποιο λόγο… για ποιο λόγο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εξήγησα, ίσως δεν με ακούσατε, γιατί έχουμε εκπροσώπους στην ΚΕΔΕ και… 

ψήφισμα για τη διευκόλυνση των οφειλετών, στο οποίο συμμετέχουμε κι εμείς. Έχουμε 

εκπροσώπους, ο κ. Γρηγοριάδης ήταν στη γενική συνέλευση, ο κ. Στεργίου είναι στην 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων, ο κ. Καρύδας που… 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Θέλετε να πείτε δηλαδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην κάνουμε διάλογο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θέλω να πω… σας απαντώ αν θέλετε, ότι ο κ. Γρηγοριάδης που είναι στη γενική 

συνέλευση και μας εκπροσωπεί, ο κ. Καρύδας και ο κύριος… το σύνολο του Νομού στο ΔΣ της 

ΚΕΔΕ και ο κ. Στεργίου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων ήδη κάναν… στο συνέδριο των 

Ιωαννίνων, το οποίο πήρε απόφαση για τη διευκόλυνση των οφειλετών προς τους Δήμους. Αυτό 

έχω να σας πω. 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Ναι, εγώ βλέπω εδώ ότι η υπογραφή του Δήμου Σερρών, του Δήμαρχου Σερρών 

λείπει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εσείς βλέπετε μια μεμονωμένη ενέργεια. Εγώ την, εγώ το έδωσα αυτό το 

έγγραφο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας προχωρήσουμε όμως… την τοποθέτησή σας… 

ΔΗΜΟΤΗΣ : Και κάτι άλλο… ο κ. Γρηγοριάδης και ο κ. Χασαπίδης μίλησαν προηγουμένως 

για μειώσεις. Κύριε Χασαπίδη, μιλήσατε για δημοτικό τέλος, μείωση; Θα σας θυμίσω… για 

το… Θα σας θυμίσω ότι πριν δυο χρόνια κάνατε αύξηση 100%... Κάνατε αύξηση 100%, 

αλλάξατε τις ζώνες, πληρώσαμε 100% πάνω και φέτος το μειώσατε 30%. Άρα εδώ μέσα σε δυο 

χρόνια πληρώσαμε 70% παραπάνω, όταν οι τζίροι μας έχουν πέσει 100% και… Ευχαριστώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μόνο να πω… οι ζώνες ήταν απόφαση από την εποχή αν θυμάμαι καλά του κ. 

Μωυσιάδη. 

Δ.Σ. : 2006. Ετσι μπράβο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν ήτανε δική μας απόφαση. 

Δ.Σ. : Να το ακούσουμε καλά… μη λέμε τη μισή αλήθεια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εμείς… η αλήθεια ποια είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Οι ζώνες ήταν από την εποχή ψηφισμένες του κ. Μωυσιάδη. Εμείς δεν αλλάξαμε 

τις ζώνες. Εμείς ίσα-ίσα… Εμείς ίσα-ίσα… οι ζώνες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε. Παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Οι ζώνες… Αν μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αντιδήμαρχε, σε παρακαλώ πολύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας παρακαλώ πολύ. Οι ζώνες, η απόφαση στην οποία αναφέρθηκε 

προηγουμένως ο κύριος ήταν από την εποχή του 2006, δεν ήταν από τη δική μας εποχή. Εμείς οι 

τελευταίες αποφάσεις που πήραμε είχαν τη μείωση που λέει ο κ. Χασαπίδης 30% και τις ζώνες 

που… ο κ. Γρηγοριάδης. Αυτή η απόφαση η οποία επιβάρυνε τους καταστηματάρχες όντως 

είναι από την εποχή του κ. Μωυσιάδη, δεν είναι από τη δική μας εποχή. Αυτή είναι η αλήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δευτερολογία ο κ. Μηλίδης, ο κύριος… 

Δ.Σ. : Τα έγραψα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Μπόικος. Τα έγραψες; Ωραία… Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα είμαι πολύ επιγραμματικός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρία λεπτά, σας παρακαλώ για να κλείσουμε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επιγραμματικός… Πρώτον, κανείς… κανείς… κανείς δεν δίνει άφεση αμαρτιών 

σε καμία δημοτική αρχή όταν δεν έκανε τη δουλειά της ή χάιδευε τους συνδημότες μας. Βεβαίως 
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έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες… Κάτι που συζητιέται για την είσπραξη και το λέτε 

μετ’ επιτάσεως ότι η αντιπολίτευση ζητούσε είσπραξη. Βεβαίως είσπραξη, αλλά… αλλά όχι 

αυτό που έγινε, δεν ζητούσε κατασχέσεις. Εδώ πάμε για κατασχέσεις. Νομίζω… κ. Γαλάνη, 

μιλάω. Νομίζω ότι δεν αντιληφθήκατε τι κάνατε. Δεν το πήρατε χαμπάρι. Δεν το πήρατε 

χαμπάρι ότι φέρνετε στην αγορά σοκ και ότι αυτό θα έχει παράπλευρες απώλειες τις οποίες 

τώρα αρχίζετε να τις αντιλαμβάνεστε. Έχετε εγκλωβιστεί, πρέπει να το καταλάβετε. 

Εγκλωβιστήκατε. Θα πρέπει τώρα να γίνουν τα πάντα, να ‘ρθουν τα πάνω κάτω, να παρθεί, να 

γίνει νομοθετική ρύθμιση για να γίνει κάποια ρύθμιση για τους συνδημότες μας. Θέλω να πω 

δηλαδή ότι άλλο να πεις θα πάω να εισπράξω με συνεννόηση, με κουβέντα, το λένε εξάλλου και 

οι επιχειρηματίες και οι συνδημότες μας, άλλο είναι αυτό, άλλο να πας και να κατασχέσεις τα 

βιβλιάρια. Μιλάμε για διαφορετικό πράγμα. Σας λέω και πάλι δεν αντιληφθήκατε. Τώρα, εκείνο 

που θέλω να πω κι αυτό για τις εισπράξεις και να… Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

κατασχέσεις δεν έκανε καν το κράτος, το κράτος δεν έφτασε να κάνει κατασχέσεις και κάνουμε 

εμείς; Είναι δυνατόν να μπούμε σε αυτή τη λογική; Άρα λοιπόν πρωτοπορείτε εκεί που δεν 

πρέπει, ενώ στα άλλα ακολουθείτε τα γεγονότα. Αντί να συμμετέχετε, αντί να είστε στους 45, 

στους 39, είστε απόντες. Αυτό θέλω να… στηλιτεύω, ότι ακολουθείτε τα γεγονότα. Δηλαδή… 

το έχουμε πει ετσι εν παρενθέσει, ότι θα… στα δημοτικά τέλη, αλλά… λογαριασμό της ΔΕΗ. 

Τώρα, βεβαίως είπαμε ότι οι προτάσεις είναι καλές και νομίζω υπάρχει θετικό κλίμα από όλους, 

αλλά είναι πολύ αργά. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να στηριχτούν με όση ένταση μπορούμε, εγώ θα 

έλεγα ότι ίσως και οι νομικοί μπορεί να διορθώσουν, νομίζω ότι στην παράγραφο… 

συμφωνούμε είπαμε με την πρόταση, να λέει στο τέλος με… η δεύτερη, το Β στο 1, το Β, όχι 

ΑΒ, να λέει απαλοιφή προσαυξήσεων και προστίμων, νομίζω πρέπει να λέει με αναδρομική 

ισχύ. Πιστεύω ότι είναι ένα έλλειμμα της πρότασης… αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, κ. 

Φωτιάδη, με αναδρομική ισχύ. Αλλιώς, το είπα και στην πρωτολογία μου, κ. Πρόεδρε, σας λέω 

ότι μπορεί να βγει μια ρύθμιση, εγώ πιστεύω ότι θα βγει με πίεση της ΚΕΔΕ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τελείωσα, τελείωσα, πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά μπορεί να μπει από τώρα και στο 

εξής, καταλαβαίνετε… Γι’ αυτό λέω… Ναι, θα έλεγα λοιπόν να μπει αυτός ο όρος, αναδρομική 

ισχύς, με αναδρομική ισχύ. Αλλά το… να το πούμε, κύριε… Είναι θέμα… Τώρα, για τον 

εξωδικαστικό συμβιβασμό που αναφέρθηκε, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει γνωμοδότηση του 

νομικού συμβούλου, για να είμαστε όλοι εντάξει, ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Γαλάνη… τις εκφράσεις σας, δώσαμε χρόνο, ευκαιρίες… όλα τα έργα… 

όλα τα έργα τα αναγκαία συνεχώς λέτε ότι δεν είχατε άλλη επιλογή και σωστά κάνατε. Να 

επιλέξετε σε ποια γραμμή επιχειρηματολογείτε. Νομίζω αυτό καταλάβαμε όλοι. Στις 15 Ιουλίου 

με πρωτοβουλία του Δημάρχου Βόλβης οι Δήμαρχοι αυτοί και αυτό που λέτε δεν ισχύει, 49 

κάναν μια ενέργεια. Εδώ στη συνέχεια στις 30 Ιουλίου υπάρχουν πάρα πολλές… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ σας τα έδωσα αυτά τα έγγραφα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, εγώ έχω άλλα. Δώσατε άλλα. Λοιπόν, λέω ότι στις 30 υπάρχουν ήδη 

διαφαίνεται θετική ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Νομίζω για κάποιους λόγους ίσως 

σχετικής πολιτικής σκηνής, τώρα όμως νομίζω είναι καλή ευκαιρία. Έστειλε και μια εγκύκλιο ο 

Σταϊκούρας 15 Ιουλίου που βάζει εκεί για τη σκοπιμότητα παράτασης στην είσπραξη των μη 

ανταποδοτικών τελών. Δείτε και αυτήν την εγκύκλιο, διότι αυτό το τέλος δεν είναι 

ανταποδοτικό. Ίσως είναι πιο εύκολο να πάτε στην τακτοποίηση, την οποία όλοι συμφωνούμε. 

Εδώ θα ήθελα να κλείσω, κ. Πρόεδρε, με αυτό και να πω στον κ. Γαλάνη, τον εισηγητή, να μας 

πει έναν Δήμο, έναν Δήμο πανελλαδικά, που ενήργησε όμοια. Αν βρείτε έναν, διότι βρήκατε από 

το διαδίκτυο, έναν βρείτε, διότι όλη εδώ η συζήτηση προέκυψε ότι υπάρχουν δεκάδες. 

Υπάρχουν 100 και πλέον Δήμοι που ζητούνε τη διεκδίκηση αυτών που πρέπει να πληρωθούν και 

συμφωνήσαμε, δεν χρειάζεται να αναλύσω αλλά με άλλες μεθόδους. Εσείς βρείτε μου έναν με 

τη μέθοδο τη δική σας και θα πω ότι μάλλον είστε δυο. Κλείνω, κ. Πρόεδρε, δείτε και την 
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εγκύκλιο Σταϊκούρα, κ. Αντιδήμαρχε, διότι νομίζω θα σας βοηθήσει. Η εισήγησή σας, εκεί είχα 

επιμείνει ότι στο άρθρο 7 η παράγραφος 6 άλλα πράγματα λέει, να την αποσύρετε, αν θέλετε να 

την ψηφίσουμε, η παράγραφος 5 του άρθρου 6 σωστά το λέει και αφορά για τη διαγραφή της 

προσαύξησης και του διπλασιασμού του προστίμου. Παράγραφος 5, άρθρο 6. Το άρθρο 6… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …του άρθρου 7 αναλογικά εφαρμόζεται κατ’ αναλογία της παραγράφου 5 του 

άρθρου 6… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το διάβασα, κύριε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτό σας λέω… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …δείτε το όμως, λέει κι άλλα πράγματα. Μιλάει για ξενοδοχεία, δείτε το… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν με καταλάβατε… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το κατάλαβα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κύριε Γαλάνη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Καλά, δεν πειράζει… Κλείνοντας… εμείς θα ψηφίσουμε την πρόταση της 

Ενώσεως, βεβαίως θα… οπωσδήποτε να πάει και η σύμφωνη γνώμη της νομικής υπηρεσίας και 

να προχωρήσετε, διότι φαίνεται ότι θα υπάρχει καλή υποδοχή του αιτήματος αν πω από τα 

δημοσιεύματα που γίναν από τις 30 Ιουλίου και νομίζω είναι πάρα πολύ δίκαιο με βάση το 

κεκτημένο της συμπεριφοράς του Ελληνικού Δημοσίου προς τους οφειλέτες του να συμβεί το 

ίδιο για οφειλές από την αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ένα εντελώς πρακτικό ζήτημα, γιατί αναφέρθηκε και νομίζω πρέπει σε αυτό να 

συμφωνήσουμε ότι κάθε περίπτωση οφειλής πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Υπάρχουν 

περιπτώσεις οφειλετών που χρωστούν πολλά εδώ και πολλά χρόνια. Από τότε δηλαδή που 

ζούσαμε την, θες την απατηλή ευφορία της ανάπτυξης, που δεν υπήρχαν μνημόνια και αυτές οι 

περιπτώσεις δεν μπορούμε να θεωρούμε, να θεωρήσουμε τώρα ότι, κοιτάξτε παιδιά, για λεφτά 

που εσείς δεν πληρώνατε προ δέκα ετών παράδειγμα, τώρα είναι όλες δικαιολογημένες. Τι θέλω 

να πω, ότι επειδή… οι τοποθετήσεις μου πάντα ανάγουν το ζήτημα στην κεντρική πολιτική 

σκηνή και όντως έτσι είναι, τα μνημόνια όμως δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μετατραπούν σε 

παραβάν πίσω από τα οποία θα χώσουμε όλες τις περιπτώσεις για να φαίνονται ίδιες και όμοιες. 

Κάθε μια ξεχωριστά και φυσικά με εισήγηση και από το νομικό σύμβουλο. Και βέβαια ένα είναι 

το κρατούμενο, ότι πρέπει και το τονίζω πάλι ότι πηγή πτώχευσης και κατάρρευσης της 

κοινωνίας και των εργασιακών όλων και της δυσκολίας στην οποία έχουν βρεθεί τώρα όλοι και 

δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες, όλοι θα… σε λίγο, όλοι μπορεί να είναι και μισθωτοί, δεν θα 

έχουν να πληρώσουν ούτε το σπίτι, το είπε και ο Βαρβιτσιώτης, δεν έχεις να πληρώσεις σπίτι, 

δάνειο και τόκους; Πούλα το. Ετσι, καθαρά. Οι άνθρωποι το λένε, ξεκάρφωτα, χωρίς να 

κρύβονται το τι θέλουν. Είναι λοιπόν αυτή η πολιτική και πρέπει να το καταλάβουμε ότι το 

εργαλείο με το οποίο υλοποιείται αυτή η πολιτική στο χώρο της αυτοδιοίκησης είναι ο 

Καλλικράτης, είναι με λίγα λόγια το μνημόνιο στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο 

τώρα όλοι αντιδρούνε, αλλά όταν… ο κ. Ραγκούσης προ τριετίας, τον χειροκροτούσαν και 

μάλιστα αρκετοί, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται και στην αίθουσα, με επιστολή τους τότε 

ζητούσαν από τον κ. Ραγκούση να μην κάνει πέντε, επτά Δήμους στο Νομό, όπως έγιναν επτά, 

αλλά να κάνει πέντε, πιο απρόσωπος δηλαδή, πιο μεγάλος που μπορούν πιο εύκολα να ρίχνουν 

χαράτσια, δημοτικούς φόρους και τέλη. Λοιπόν; Ας μην εμφανίζονται τώρα ότι είναι 

υπερασπιστές των φτωχών ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από νόμους που επιβλήθηκαν από τα 

δικά τους πολιτικά κόμματα, συγκυβέρνηση εννοώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου; Η κα. Σαραντίδου; 

Δ.Σ. : Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φταίει καθόλου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ο ΣΥΡΙΖΑ… πολιτικές… Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, επειδή 

εδώ έχουμε την ικανότητα να τα τσουβαλιάζουμε όλα, η αντιπολίτευση είναι ένα κοινό πράγμα. 

Ε λοιπόν, η αντιπολίτευση δεν είναι… έχει διαφορές μεταξύ της η αντιπολίτευση. Δηλαδή όταν 

μιλούσε η αντιπολίτευση εισπράξτε από τους οφειλέτες, δεν ήταν σύσσωμη, αυτό νομίζω το 



41 

 

θυμόσαστε όλοι. Ποτέ η Λαϊκή Συσπείρωση δεν είπε εισπράξτε από τους δημότες. Ίσα-ίσα, αυτό 

είναι που φωνάζαμε πάντα, αφήστε τους δημότες, τα έχουν ήδη πληρώσει και ζητήστε τα εκεί 

που τα έχουν πληρώσει. Μην τους τσουβαλιάζετε και συνεχίζετε να τους τσουβαλιάζετε, όλη η 

αντιπολίτευση. Σας παρακαλώ πολύ, δεν είναι ντροπή να πείτε όλη η αντιπολίτευση, πλην της 

Λαϊκής Συσπείρωσης. Δεν είναι ντροπή να το πείτε… δεν θα τσουβαλιάζετε… Και να πω και το 

άλλο, αυτή η νομιμότητα, έλεγε στη Χούντα, πάνω από τρία άτομα απαγορεύεται να 

συγκεντρώνονται, δεν θα είχε γίνει ακόμα το Πολυτεχνείο, ακόμα τον Παπαδόπουλο θα είχαμε, 

ήμαρτον πια με αυτή τη νομιμότητα. Ήμαρτον. Βγήκε το Κίνημα και είπε, μην πληρώνετε το 

χαράτσι, μην πληρώνετε το φόρο επιτηδεύματος, γυρίστε την πλάτη, αλλά υπήρχαν κάποιοι σαν 

κι εσάς που έλεγαν, τι να κάνουμε… και θα πάμε να το ψηφίσουμε. Γιατί αν ήταν ομαδικό, αν 

ήταν σύσσωμο, αν ήταν μέσα από Δημοτικά Συμβούλια αντίδραση, αν ήταν όλα αυτά δεν θα τα 

περνούσαν εύκολα, με αυτήν την ευκολία. Γι’ αυτό σας είπα ότι πλέον όποιος θέλει να 

ασχοληθεί με την πολιτική και είναι σοβαρός και σέβεται τον εαυτό του και τους συνδημότες 

του, πρέπει με συνθήκες κινηματικές να λειτουργήσει. Ναι, να ψηφίσει ΚΚΕ. Γιατί τους είδαμε 

όλους τους άλλους, τους φάγαμε στη μάπα! Τα βλέπουμε και τα πληρώνουμε. Μέχρι και 

κατάσχεση σπιτιών, η ΕΥΔΑΠ τόλμησε να κάνει για 800€ που είχε οφειλή, άνεργη, να κάνει 

κατάσχεση σπιτιών και όμως ήταν από κάτω το ΠΑΜΕ αν δεν σας αρέσει και δεν έγινε 

κατάσχεση σπιτιού. Έτσι πρέπει να αντιδράμε. Θα τολμήσει επιτέλους κάποιος πολιτικός; Αλλά 

γι’ αυτό τους φωνάζω εγώ και τους επαγγελματίες και όλους τους οφειλέτες του Δήμου να 

βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Ποιος έχει το θάρρος να μπει μπροστά και να πει, δεν με 

ενδιαφέρουν οι νόμοι σας, γιατί εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η αγορά υποφέρει, οι δημότες μου 

υποφέρουν, δεν μπορούν να πληρώσουν, ούτε που με νοιάζουν οι παλαιονόμοι σας. Θα το πούμε 

κάποια στιγμή; Θα βγάλουμε μια απόφαση να πρωτοτυπήσουμε εμείς, όχι στις κατασχέσεις, να 

πρωτοτυπήσουμε, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, δεν δεχόμαστε αυτά τα αισχρά που 

βγάζετε, γιατί έχετε εντολές… όχι, δεν θα πω ούτε τρόικα, ούτε ΔΝΤ, οι εντολές που παίρνει η 

κυβέρνηση από το κεφάλαιο, ξεζουμίστε τους. Όχι, δεν το δεχόμαστε για τους δημότες μας. 

Είμαστε ένα πολιτικό όργανο και πρέπει να πάρουμε γενναίες πολιτικές αποφάσεις. Ο νόμος και 

ο νομικός σύμβουλος, τι θα μας πει και το άρθρο 52 και το άρθρο 8. Τελείωσαν αυτά τα 

πράγματα, ο κόσμος υποφέρει, τα μαγαζιά κλείνουν και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε σοβαρά 

ποια θα είναι η στάση μας απέναντι σε όλα αυτά. Τελείωσε, γι’ αυτό και λέω, πάντοτε έτσι 

τελειώνω και δεν θα κουραστώ ποτέ να τελειώσω… να τελειώνω ετσι, ας βγάλουν τα 

συμπεράσματά τους. Ας ψηφίσουν ανθρώπους που ξέρουν να αγωνίζονται, που δεν κρύβονται 

πίσω από νόμους, ούτε κρύβονται πίσω από καρέκλες, ούτε κρύβονται πίσω από κλειστά 

υπουργικά γραφεία και τα συζητάνε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γρηγοριάδης;  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Δινάκης; 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Χασαπίδης; Όχι… 

Δ.Σ. : Μετά την Σαραντίδου δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δήμαρχος;… Ο κ. Γαλάνης; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να πω μόνο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πολύ γρήγορα. Δήμος Κιλκίς, κατασχέσεις για χρέη από τραπεζικούς 

λογαριασμούς, η Πάτρα, κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Δήμος Θερμαϊκού, κατασχέσεις 

για χρέη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης βάζει χέρι σε τραπεζικές καταθέσεις των δημοτών του, 

κατασχέσεις για οφειλές προς το Δήμο από το Δήμο Βόλου, ο Δήμος Νάξου τα ίδια, ο 

Λαμπάκης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης τα ίδια κι αυτός κατασχέσεις, ο Δήμος Αθηναίων κι 

αυτός κατασχέσεις… Δήμος… κατασχέσεις… Άλλο είναι το επιχείρημά μου, ότι εμείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό καταλάβατε; 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Ερωτήθηκα αν ήμασταν εμείς οι πρώτοι που τρέξαμε… τρέξαμε να κάνουμε 

τέτοια κίνηση. Εμείς δεν ήμασταν οι πρώτοι, είμαστε από τους τελευταίους μεγάλους Δήμους. 

Ίσως… να μην πω είμαστε ο τελευταίος και αυτό νομίζω ότι… και με την επιβεβαίωση ότι 

συνεργαστήκαμε τρία χρόνια άψογα, αυτό λέει πολλά, κ. Πρόεδρε. Και ξαναλέω αυτά τα χρέη 

δεν είναι της εποχής της κρίσης, είναι με τον 1080/80, 1980 και δημιουργήθηκαν από πολλά 

χρόνια. Τώρα κάποιοι θέλουν να κάνουν πολιτική εδώ μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος για να… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, επειδή ο κόσμος έχει χορτάσει 

από μεγάλα λόγια, από ψεύτικες υποσχέσεις και από άκρατο λαϊκισμό, είναι βέβαιο ότι όσοι 

ακολουθούν αυτό το δρόμο δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα. Σήμερα κερδίζει αυτός ο οποίος 

λέει αλήθειες και σταράτες κουβέντες. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει την ΚΕΔΕ 

επανειλημμένως. Έχουν βγει ψηφίσματα από τα συνέδρια, εκτός αν κάποιοι δεν 

παρακολουθούν… και στην ΚΕΔΕ βγαίνουν ομόφωνα ψηφίσματα. Ομόφωνες είναι οι 

αποφάσεις για τέτοια θέματα. Ο Δήμος Σερρών δεν μειοψηφεί, είναι μέσα στις ομόφωνες 

αποφάσεις. Αλλά αν κάποιος ήθελε και κάτι επιπλέον να κάνει, ετσι και δεν το κάνουμε εμείς, 

διότι είπε και ο κ. Μηλίδης, αργήσαμε κτλ, γιατί δεν το φέρατε εσείς, κ. Μηλίδη, που 

ενδιαφερόσασταν τόσο πολύ, αν εμείς αργήσαμε; Δεν αργήσαμε όμως καθόλου, διότι είμαστε 

παρόντες στα συνέδρια, ξέρουμε τι συζητώνται στα συνέδρια, ξέρουμε τι διεκδικεί η ΚΕΔΕ και 

ξέρουμε ότι φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Ποιος διεκδίκησε και κέρδισε σε αυτήν την περίοδο; 

Αντιθέτως, απολύσεις γίνονται, μειώσεις μισθών, συντάξεων, καταφέρνει κανένας τίποτα από 

τις αντιδράσεις που γίνονται; Η ΚΕΔΕ λίγες φορές βγήκε στο Σύνταγμα, βγήκαν οι Δήμαρχοι 

και κάνανε πορείες; Τι περισσότερο κάναν άλλες κατηγορίες κοινωνικές από εμάς; Γιατί 

βλέπουμε εδώ στοχοποιείται η ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ, η ΚΕΔΕ, η ΚΕΔΕ. Έκανε ό,τι μπορούσε. Ε και 

πείτε τι άλλο να κάνει πλέον δηλαδή η ΚΕΔΕ. Μειώσαν 65% τις χρηματοδοτήσεις, το κράτος 

προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακούει το κράτος αυτή τη στιγμή κανέναν; Ακούει κάποια 

κοινωνική ομάδα; Από τη στιγμή που αποφασίζουν να κάνουν κάτι, το κάνουν και δεν ακούνε 

κανέναν. Αυτό είναι σίγουρο. Ο στόχος όλων μας εδώ και το πνεύμα όλων μας είναι μέσα στο 

πλαίσιο του νόμου να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας όσο μπορούμε. Μέσα στο πλαίσιο του 

νόμου μπορεί κανένας να βγει έξω από το νόμο; Αν ο εξώδικος συμβιβασμός που προτάθηκε 

μπορεί να περπατήσει, κανένα πρόβλημα. Αν μπορεί να γίνει ρύθμιση, κανένα πρόβλημα. Να τα 

δούμε αυτά αύριο, πάλι να συγκροτηθεί εκεί μια επιτροπή, να ‘ρθουν οι επαγγελματίες, όποιος 

θέλει ας έρθει και να δούμε τι απ’ όλα αυτά που ειπώθηκαν μπορούν να υλοποιηθούν, ετσι όχι 

μόνο να παίρνουμε αποφάσεις και να… να τις στέλνει η αποκεντρωμένη διοίκηση στον κάλαθο 

των αχρήστων, να τις ακυρώνουνε δηλαδή. Λοιπόν, αν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή κάτι, 

ευχαρίστως να το κάνουμε. Και επίσης, επίσης είχαμε πει και στην προχθεσινή συγκέντρωση με 

τους Βουλευτές σε γνωστό ξενοδοχείο, να πάμε στον Υπουργό να ζητήσουμε την κατάργηση 

των προσαυξήσεων και των προστίμων και μάλιστα εγώ είπα και κάνω εδώ μια παρένθεση και 

το λέω αυτό, είπα στους παριστάμενους Βουλευτές, στον κ. Λεονταρίδη και στην κα. Κόλλια, 

κλείστε ένα ραντεβού και έγινε το μείζον θέμα ποιος κλείνει ραντεβού, ποιος έκλεισε πρώτος 

ραντεβού. Δυστυχώς και τέτοια βλέπω. Εγώ έκλεισα το ραντεβού και όχι ο άλλος Βουλευτής. 

Αυτή είναι η ουσία; Όλοι οι Βουλευτές κλείσαν το ραντεβού. Αν κάποιος ένα λεπτό πιο μπροστά 

πήρε τηλέφωνο στον κ. Μιχελάκη δεν το γνωρίζω αυτό. Επιτέλους δηλαδή! Ας βγουν να 

μιλήσουν επί της ουσίας, όχι να ψηφίζουν μειώσεις μισθών, απολύσεις και τώρα να λένε έκλεισα 

ραντεβού με τον Υπουργό; Γιατί έχω στηρίγματα; Ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολλά 

πράγματα, νομίζω. Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μίλησε σαν αρχηγός 

παράταξης της αντιπολίτευσης, δεν πρόκειται να παρασυρθούμε και να μπούμε σε καμιά τροχιά 

διχόνοιας και αντιπαράθεσης με το Επιμελητήριο. Εμείς με το Εμπορικό Επιμελητήριο και 

γενικά ο Δήμος είναι συνεργάτες, συνοδοιπόροι, ενώνονται και δεν παρασύρονται από 

μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες. Υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν νόμοι που λέει, που λένε, πρέπει 

να εισπράξεις τα χρέη και λέει ο νόμος ποιος πρέπει να τα εισπράξει. Τα εισπράττει ο ταμίας, 
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υπεύθυνος, πρώτος υπεύθυνος είναι ο ταμίας και αν δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία που 

προβλέπεται, ο ταμίας χάνει τη δουλειά του και τα πληρώνει από την τσέπη του. Και εγώ τον 

ρώτησα τον ταμία, του λέω, αν σου πω, λέω, τώρα μην τα εισπράττεις, θα σταματήσεις; Θα 

σταματήσεις τη διαδικασία; Μου λέει, σε καμιά περίπτωση δεν βάζω το κεφάλι μου στον 

τουρβά. Σε καμιά περίπτωση. Και να του πούμε σταμάτα, δεν θα σταματήσει, διότι είναι 

υπάλληλος, είναι οικογενειάρχης, θα χάσει τη δουλειά του και θα τα πληρώσει από την τσέπη 

του. Λείπει. Αν ήταν εδώ θα το επιβεβαίωνε αυτό που λέω εδώ τώρα. Χθες ήμασταν μαζί, ήταν 

και ο Αντιδήμαρχος και του έκανα αυτήν την ερώτηση. Και η Προϊσταμένη του τμήματος 

Προσόδων. Αυτούς τους νόμους, αυτούς τους νόμους δεν τους ψηφίσαμε εμείς, τους ψήφισε η 

Βουλή και δεν ακούγεται τίποτα για τους Βουλευτές. Μα τίποτε. Όλα τα βέλη στη δημοτική 

αρχή. Η δημοτική αρχή και κυρίως ο Δήμαρχος φταίει για τα πάντα. Μα αυτό που γίνεται τώρα 

είναι κεραυνός εν αιθρία; Επί τρία χρόνια προειδοποιούμε, προειδοποιεί το τμήμα Προσόδων, 

προειδοποιεί ο ταμίας, ξανά προειδοποιεί. Επί τρία χρόνια λέμε ελάτε να πληρώσετε και δεν 

πληρώνουν. Τι να κάνει ο ταμίας; Να μην ολοκληρώσει τη διαδικασία; Να παραγραφούν τα 

χρέη; Και φανταστείτε αν παραγραφούν τα χρέη τι έχει να γίνει, τι θα μας σούρετε τότε. Ω, θα 

μας πείτε δεν κάνατε τα νόμιμα και παραγράφηκαν τα χρέη. Θα μας στήσετε στον τοίχο. Και τα 

χρέη αυτά είναι παλιά χρέη, δεν έγιναν τώρα. Είναι παλιά χρέη και δεν τα πήραμε για λόγους 

ψηφοθηρίας όπως κάποιοι είπαν, είπε ο κ. Χασαπίδης και δεν τα πληρώνανε και προ της 

οικονομικής κρίσης, τότε που δεν υπήρχε οικονομική κρίση. Γιατί ακούω τώρα το επιχείρημα 

οικονομική κρίση, γι’ αυτό δεν πληρώνουμε. Και πριν από την οικονομική κρίση δεν πληρώναν 

κάποιοι. Πόσα έγγραφα έγιναν στο Δήμο, τα είπε ο Αντιδήμαρχος. Τρία επανωτά από τον 

Εισαγγελέα. Μας κάνουν ένα έγγραφο, κάνουμε στραβά μάτια. Μετά από ένα μήνα έρχεται 

δεύτερο, δεύτερα στραβά μάτια. Τρίτο, έρχεται έγγραφο, δυο έγγραφα από το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους. Ένα έγγραφο τελευταίο από το Ελεγκτικό Συνέδριο που λέει τι κάνετε 

για να εισπράξετε τα χρέη και να μην παραγραφούν; Και αυτά πάνε στον ταμία, στην 

οικονομική υπηρεσία και έρχεται η οικονομική υπηρεσία, ο ταμίας, οι υπάλληλοι και λένε, 

Δήμαρχε, τι να κάνουμε; Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε το νόμο. Τι θα τους πω εγώ, 

μην εφαρμόζετε το νόμο; Αυτό θα τους πω; Αυτά τα παραδείγματα θέλετε να δώσουμε εμείς που 

διοικούμε; Λοιπόν, εδώ συμβαίνουν και αντιφατικά πράγματα. Κάνατε ολόκληρο ντόρο γιατί 

ένα δημοτικό αναψυκτήριο, επί χρόνια, δεν το ανακάλυψε ο Δήμος, δεν πλήρωνε το ρεύμα. Και 

μας στήσατε στον τοίχο, παρ’ όλο που δεν φταίγαμε και αμέσως το διορθώσαμε, γιατί δεν 

πλήρωνε ένα δημοτικό αναψυκτήριο το ρεύμα και τώρα μας λέτε, ε όχι, να μην πληρώσουν 

αυτοί που χρωστάνε. Κάνατε ολόκληρη φασαρία γιατί το Αυτοκινητοδρόμιο δεν πλήρωνε νερό 

κι έπρεπε να πληρώσει και καλώς, βεβαίως έπρεπε να πληρώσει. Λοιπόν, τώρα έρχεστε και λέτε 

μα γιατί να πληρώσουν; Δεν πρέπει να πληρώσουν… αυτό λέτε… Βεβαίως, αυτό λέτε… Λέτε 

να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κύριε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λέτε… λέτε να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία, λοιπόν και όταν κάποιος 

ειδοποιείται μια, δυο, τρεις, τέσσερις, επί χρόνια και δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία, 

παραγράφεται το χρέος. Δεν είναι δυνατόν, όπως είπε και ο κ. Χασαπίδης, ανάλογα με το 

ακροατήριο να τοποθετούμαστε. Και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ. Ό,τι, 

επαναλαμβάνω, ό,τι δυνατότητα υπάρχει για να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε. Το αποδείξαμε. 

Μειώσαμε τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων 30%, μειώσαμε την τιμή του νερού 25% στην 

πόλη και 10% στα χωριά. Καταργήσαμε ένα φόρο ακίνητης… ένα τέλος ακίνητης περιουσίας 

στην Αγιαλένη, θα το καταργήσουμε τώρα, όπως θα καταργήσουμε και το τέλος… 

Δ.Σ. : …του Δήμου Σκουτάρεως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …το Δήμο Σκουτάρεως και το τέλος τσιμενταυλάκων στα Καλά Δέντρα. Ό,τι 

μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, το κάνουμε, αλλά πέρα απ’ όλα 

αυτά, δεν υπάρχει πια… θέμα, υπάρχουν κάποιοι που πληρώνουν και κάποιοι που δεν 

πληρώνουν, κάποιοι που είναι συνεπείς και κάποιοι που δεν πληρώνουν και λένε αυτοί που 
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πληρώνουν, μα γιατί ο Δήμος να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες και σε αυτόν που δεν πληρώνει και 

σε… και εγώ που πληρώνω; Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους πολίτες; Τι θα τους πούμε 

αυτούς; Πάρα πολλοί Δήμοι έχουνε ολοκληρώσει τις διαδικασίες, σας τα ανέφερε ο 

Αντιδήμαρχος. Δεν είναι μόνο ο Δήμος Σερρών που ολοκληρώνει τις διαδικασίες και αν, αν η 

πολιτεία δεν αλλάξει τη νομοθεσία, διότι γίνεται, εγώ επικοινώνησα τελευταία πάλι και με τον κ. 

Ασκούνη και με τον κ. Δανιηλίδη, γίνονται προσπάθειες για να σταματήσουμε και να μην 

αναγκαζόμαστε να πάμε σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή εμείς είμαστε αιμοχαρείς; Θέλουμε να 

κάνουμε κατασχέσεις; Θέλουμε να βλέπουμε τον συμπολίτη μας να υποφέρει; Μα είναι δυνατόν 

να πιστεύει κάποιος κάτι τέτοιο; Αλλά κανένας δεν μας είπε για τους συμπολίτες μας και καλώς 

κάνουν που κάνουν κατασχέσεις στο Δήμο. 550.000€ πήραν από το Δήμο 20 συμπολίτες μας 

από κατασχέσεις. Εδώ δεν θα διαμαρτυρηθεί κανένας; Δεν θα πει κανένας, βρε, αυτός ο έρμος ο 

Δήμος που έχει, που πήρε 15.000.000€ και έχει πρόβλημα στη λειτουργία του, δεν μπορεί να 

πάρει ένα κιλό τσιμέντο για να… για να κάνει κάτι. Λοιπόν; Κανείς δεν λέει τίποτα, παρά μόνον 

όταν έρθει στον εαυτό του το πρόβλημα τότε σκέφτεται; Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, μας 

κατηγορείτε γιατί; Γιατί εισπράττουμε ή γιατί δεν εισπράττουμε; Να εισπράττουμε ή να μην 

εισπράττουμε; Να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες; Να εφαρμόζονται οι νόμοι ή να μην 

εφαρμόζονται; Θα πρέπει να μιλήσουμε με πολύ καθαρή γλώσσα, διότι εγώ επαναλαμβάνω τα 

χαϊδέματα και ο καιρός των χαϊδεμάτων έχει τελειώσει. Μπορεί να χαϊδεύουμε, να θέλουμε να 

χαϊδέψουμε δυο πολίτες, υπάρχει και μια κοινωνία που βλέπει και η οποία κατακρίνει τέτοιες 

πρακτικές. Να είστε βέβαιοι γι’ αυτό. Και τελειώνοντας, επαναλαμβάνω, την Τετάρτη πάμε εγώ 

και οι Βουλευτές στον κ. Μιχελάκη για να πιέσουμε την κατάργηση του προστίμου και των 

προσαυξήσεων και οι άλλες προτάσεις που πέσαν εδώ για εξώδικους συμβιβασμούς, εδώ 

είμαστε, αν μπορούν να υλοποιηθούν θα τους υλοποιήσουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να 

βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας θα το κάνουμε. 

Δ.Σ. : Δεν διαφωνεί κανείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν διαφωνεί νομίζω κανείς, το θέμα ολοκληρώθηκε. 

Δ.Σ. : Ποια απόφαση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η απόφαση την οποία παίρνουμε… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, καλά είναι να τη διαβάσετε… Μιλάμε εδώ αρκετές ώρες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Λοιπόν… 

Δ.Σ. : Να μην υπάρχει καμιά… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, όπως προανέφερα, από την απάντηση… 

Δ.Σ. : Στο δια ταύτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο δια ταύτα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …στην εισήγηση να… όπως το λέω επακριβώς, να απαιτηθεί η κατάργηση των 

συγκεκριμένων διατάξεων, τις αναφέρω στην εισήγησή μου, να μην κουράζω το Σώμα, του 

Νόμου 1080/80 και όποιας άλλης διάταξης ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά, μιλάω για τα 

πρόστιμα, το 2% δηλαδή και να ληφθεί άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση των 

οφειλετών προς τους Δήμους και στο δικό μας, να είναι συνολική η ρύθμιση, με πρόβλεψη για 

πολλές δόσεις τουλάχιστον 100 και απαλοιφή των προσαυξήσεων των προστίμων. Δηλαδή 

όποιος θα ενταχθεί σε αυτή τη δόση, σε αυτή τη ρύθμιση, συγγνώμη, να απαλλάσσεσαι από τις 

προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Είναι πολύ σαφές νομίζω, γιατί… παρελθόν και όταν μπαίνεις 

στη ρύθμιση να απαλλάσσεσαι από αυτά… Δεν ολοκλήρωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι να τελειώσει ο Αντιδήμαρχος και… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και άμεσα, άμεσα σε συνεργασία του δικηγόρου της Ένωσης Εστιατόρων που 

έκανε αυτήν την εξαιρετική πρόταση, εύχομαι να περπατήσει…  

Δ.Σ. : Περπατάει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …να βρεθεί με το δικηγόρο του Δήμου άμεσα να δουν το θέμα των εξώδικων 

συμβιβασμών. Εγώ δεν μπορώ τώρα να… Ο εξώδικος συμβιβασμός προβλέπεται από τον 

Καλλικράτη. Άνετα μπορεί να περπατήσει με τις αιτήσεις που θα γίνονται. Κύριε Πρόεδρε…  
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Δ.Σ. : Κατόπιν αιτήσεων. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν κάνει, ο καθένας αν μπορεί να κάνει μια αίτηση, αλλά εγώ λέω πρώτα να το 

δουν ο δικηγόρος της Ένωσης Εστιατόρων και ο δικηγόρος του Δήμου… η πρόταση έπεσε 

σήμερα το μεσημέρι. Σήμερα το μεσημέρι έπεσε η πρόταση αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εφόσον υπάρχει… και εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του νομικού 

συμβούλου που όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων το επικαλούνται… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μα αυτό προβλέπεται από... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οπωσδήποτε… Ολοκληρώστε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …ο εξώδικος συμβιβασμός προβλέπεται από τον Καλλικράτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν μπορεί αυτό να γίνει εφαρμογή… 

Δ.Σ. : Ας κάνουν αίτηση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ο συνάδελφός μου που το πρότεινε θα μπορεί να κάνει αιτήσεις με τα μέλη, το 

κάθε μέλος δηλαδή, ποιος είναι ο ενδιαφερόμενος και θα περάσει είτε από την Οικονομική 

Επιτροπή ή από το Δημοτικό Συμβούλιο η κάθε αίτηση για εξώδικο συμβιβασμό. Αφού ο 

Δήμαρχος ξεκάθαρα λέει να έρθει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αναλόγως του ποσού ή στην 

Οικονομική Επιτροπή… θα υποβάλλονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, Πρόεδρε, είναι 

πολύ απλό, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, ποιοι είναι αυτοί, είναι 40, 

50, 60 πόσοι είναι, θα υποβάλλουν αιτήσεις για εξώδικο… 

Δ.Σ. : …απόφαση… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν χρειάζεται απόφαση… 

Δ.Σ. : Δεν μπορεί καμιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δεσμεύσει την Οικονομική 

Επιτροπή. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, ένα λεπτό. 

Δ.Σ. : Ατομικές είναι οι ευθύνες στα όργανα που συμμετέχουμε. 

Δ.Σ. : Αν δεν έχουμε εισήγηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε, ας ολοκληρώσει ο Αντιδήμαρχος σας παρακαλώ πολύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι πολύ απλό, πολύ απλό. Ο συνάδελφός μου… οι αιτήσεις αυτές θα γίνονται 

από τον καθένα ξεχωριστά. Θα έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην Οικονομική Επιτροπή 

ανάλογα το ποσό, χρειάζεται και η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου όπου χρειάζεται και 

προχωράμε. Δηλαδή τώρα… ότι προχωράει αυτό το πράγμα. 

Δ.Σ. : Ωραία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Γαλάνη… ο Σύλλογος… είπα για την αναδρομική ισχύ… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το τονίσαμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το είπα, κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμπεριέχεται. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το είπα, κ. Μηλίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμπεριέχεται, κ. Μηλίδη, το είπε ο κύριος… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν το άκουσα, κ. Πρόεδρε. Με συγχωρείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι όλες οι προτάσεις έχουν γίνει… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …από το 2003… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όποιος εντάσσεται στη ρύθμιση ζητώ με το έγγραφό μου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την αναδρομική ισχύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …την απαλοιφή των προσαυξήσεων και των προστίμων. Μόλις… 

Δ.Σ. : Δήμαρχε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …το πρόστιμο και η προσαύξηση… των παρελθόντων ετών, εννοείται. 

Δ.Σ. : Στην πράξη θα φανεί. 
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Δ.Σ. : Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό. Αυτή η εβδομάδα 

να παγώσουν όλες αυτές οι διαδικασίες, να δούμε τι μήνυμα θα φέρει ο Δήμαρχος από τον 

Υπουργό… 

Δ.Σ. : Με συγχωρείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό είναι ένα…  

Δ.Σ. : Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …επιπλέον στην πρόταση. 

Δ.Σ. : …να παγώσουν όλες οι διαδικασίες… 

Δ.Σ. : Όλες οι διαδικασίες… 

Δ.Σ. : Το σωστό θα ήταν εσείς να τις παγώσετε τώρα… Όχι ούτως ή άλλως. Το σωστό θα ήταν 

εσείς… να τις παγώσετε. Μπορείτε; Μέχρι που να ‘ρθει η απόφαση, για να μην ψάχνουμε για… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …υπάρχει δέσμευση ότι παγώνουν αυτές οι… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… εμείς που είμαστε… εμείς πρέπει να σταματήσουμε και να… πίσω. Όταν θα 

‘ρθει η απόφαση, είτε θετική, είτε αρνητική να κινηθούμε προς όλους όμοια. 

Δ.Σ. : Άρα λοιπόν πρέπει να σταλθεί και ένα… 

Δ.Σ. : Πρέπει να στείλετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …αυτό δεν γίνεται, κ. Φωτιάδη… 

Δ.Σ. : …Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Γιατί δεν γίνεται; Για ποιο λόγο; 

Δ.Σ. : Αφού λέτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτά τα οποία ήδη δεσμεύτηκαν μέχρι σήμερα, το είπε ο κ. Χατζηδημητρίου, 

δεν το λέω… 

Δ.Σ. : …ο κ. Χατζηδημητρίου, συγχωρέστε με, καλώς… συζητούμε… Λοιπόν, αφήστε το… 

εκπροσωπεί κάποιες απόψεις, εγώ ρωτώ… Ακούστε, σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ σας παρακαλώ. Τις απόψεις… 

Δ.Σ. : Άκουσε, Αντιδήμαρχε, μιλώ και παρακαλώ να δείξετε σεβασμό… Παρακαλώ. Λέω το 

εξής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ… Συνεχίστε. 

Δ.Σ. : Τι είπες; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λέω, να εισπράττετε πρώτα το ανταποδοτικό τέλος για τις λαϊκές που δεν 

εισπράξατε… και μετά να μιλάτε… 

Δ.Σ. : Α, καλά τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για σεβασμό μετά να μιλάτε… 

Δ.Σ. : Προφανώς έχεις αδυναμία να τεκμηριώσεις. Σε καταλαβαίνω. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ έχω αδυναμία;  

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Ο άνθρωπος είναι… 

Δ.Σ. : Εγώ μιλούσα σε σένα για να γράψουμε… Ρωτώ, πώς θα αντιμετωπίσουμε την περίπτωση, 

διότι ο Δήμαρχος θα πάει την Τετάρτη, θα ολοκληρωθεί το οχταήμερο και κάποιοι που είχαν 

κάποια χρήματα… και εάν συμβεί κάτι μετά από δέκα μέρες δεν θα είμαστε όμοιοι προς τους 

συναδέλφους μας, προς τους συνδημότες εννοώ ως προς τη διαδικασία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κύριε Φωτιάδη. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το θέμα, αύριο το πρωί με τον 

εκπρόσωπο, το νομικό σύμβουλο των επαγγελματιών, τον κ. Χατζηδημητρίου… ο νομικός 

σύμβουλος… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… ο κ. Χατζηδημητρίου, σεβαστός για την επιστημοσύνη του, εκπροσωπεί 

μόνον αυτή τη συγκεκριμένη τάξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Εμείς βάλαμε κάτι γενικότερο. Ετσι, να μη φανεί ότι μεροληπτούμε και κάνουμε ειδική… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον αυτό που λέτε είναι νόμιμο, θα γίνει… 

Δ.Σ. : …για όλους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό,τι υπάρχει μέσα στα πλαίσια του νόμου θα γίνει και θα κατεβεί ολοκληρωμένη 

πρόταση δια μέσω του Δημάρχου… 

Δ.Σ. : …ότι πρέπει να παγώσουν όλα… 

Δ.Σ. : …από αύριο παγώνουν… 

Δ.Σ. : …θα παγώσεις τη διαδικασία και να την πάρεις πίσω;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …εδώ έχουμε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο… Από μένα…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …το συνάδελφό μου που σαν νομικός… 

Δ.Σ. : Αγαπητέ Αντιδήμαρχε, από αύριο παγώνουν όλες οι διαδικασίες; Μισό λεπτό… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είπαμε… 

Δ.Σ. : Παγώνουν όλες…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κοιτάξτε να σας πω κάτι; Εγώ καθαρά σας μιλάω, όπως συμφωνήσαμε και 

συνεννοηθήκαμε με το νομικό σας παραστάτη. Είπε ο άνθρωπος εδώ ό,τι έγινε μέχρι τώρα δεν 

αλλάζει. 

Δ.Σ. : Ωραία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Από δω και πέρα θα πάμε στη λογική του εξώδικου συμβιβασμού. Θα κάνετε 

αιτήσεις. Θα ‘ρθουν στην Οικονομική Επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο… Μα οι αιτήσεις 

γίνονται… 

Δ.Σ. : …από δω και πέρα θα… 

Δ.Σ. : Κύριε Γαλάνη, κ. Γαλάνη, να κάνω λίγο το συνήγορο. Ρωτάνε οι άνθρωποι εάν τυχόν, εάν 

τυχόν αύριο στείλουμε νέα ονόματα… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …θα ξεκινήσετε να κάνετε αιτήσεις… 

Δ.Σ. : Για τα νέα ονόματα… 

Δ.Σ. : Όχι, είπαμε όχι… Είπαμε όχι, ναι. 

Δ.Σ. : Ποιος το είπε;… 

Δ.Σ. : …δεν θα στείλετε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ λέω πολύ απλά πράγματα. 

Δ.Σ. : Ό,τι λέει ο νόμος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λέω πολύ απλά… για να σας βοηθήσω… και κακώς… 

Δ.Σ. : …να συνεννοηθούμε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : …συνεργασία και… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : …συνεργασία… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Και σε παρακαλώ πάρα πολύ… αν δεν μπορείτε να… τους Αντιδημάρχους σας… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. 

Δ.Σ. : Παρακαλώ… από αύριο, κ. Αντιδήμαρχε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα υποβάλλετε αιτήσεις, ό,τι είπαμε, για εξώδικους… 

Δ.Σ. : Αφήστε με να κάνω την ερώτηση. Θα ξαναστείλετε άλλα άτομα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μα αν θα υποβάλλετε αιτήσεις για εξώδικους συμβιβασμούς; 

Δ.Σ. : Νομίζω μιλάω ελληνικά. 

Δ.Σ. : Μέχρι να υποβάλλουν. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κοιτάξτε… 

Δ.Σ. : Από αύριο θα φύγει άλλη λίστα με ονόματα στις τράπεζες; Ναι ή όχι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου γι’ αυτό δεν μπορεί να πάρουμε. 

Δ.Σ. : Αυτό θα πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν μπορούμε λέω να πάρουμε γι’ αυτό απόφαση… 
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Δ.Σ. : …δεν πήραμε καμία… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτό θα γίνει διαδικαστικά. Διαδικαστικά. 

Δ.Σ. : Αύριο θα στείλετε άλλους…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμένα ρωτάτε; Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. 

Δ.Σ. : Τον κ. Αντιδήμαρχο… Θα στείλουμε άλλους συμπολίτες μας στην τράπεζα;… Αφού δεν 

απαντάει, λέει όχι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Απαντώ πολύ καθαρά. Εφόσον συνεννοηθήκαμε εδώ κάποια πράγματα… εφόσον 

συνεννοηθήκαμε εδώ κάποια πράγματα για να πάμε στη διαδικασία της εξώδικης λύσης… 

Δ.Σ. : Δεν απαντάτε… 

Δ.Σ. : Κύριε Κοτσαμπά, ακούστε, εφόσον είπαμε αυτό το πράγμα ότι θα γίνουνε αιτήσεις 

εξώδικης… 

Δ.Σ. : Ένα λεπτό… 

Δ.Σ. : Σας παρακαλώ… 

Δ.Σ. : …για τους δημότες… θα στείλετε αύριο τους δημότες…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. 

Δ.Σ. : …να πάμε να κάνουμε αιτήσεις. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε… Κύριε Πρόεδρε… 

ΤΟΛΙΟΣ : …ένα καθοριστικό ερώτημα… να απαντήσετε και ετσι θα λυθεί το θέμα. Ρωτάει ο 

άνθρωπος, αύριο το πρωί… Μισό λεπτό, κύριε!... Σας παρακαλώ, ακούστε κάτι. Λέτε αύριο… 

Ακούστε κάτι, λέτε αύριο το πρωί θα κάνουν, θα ‘ρθουν να κάνουν αιτήσεις. 

Δ.Σ. : Ναι. Φυσικά. 

ΤΟΛΙΟΣ : Πολύ ωραία. Τη γνωμοδότηση του νομικού σας συμβούλου την έχετε, κύριε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τη γνωμοδότηση, κ. Τόλιο… 

ΤΟΛΙΟΣ : Συγγνώμη να ολοκληρώσω… 

Δ.Σ. : Την αίτηση θα την… 

ΤΟΛΙΟΣ : Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Εάν οι γνωμοδοτήσεις αυτές δεν είναι θετικές προς 

κάποιους. Θα υπάρξει σπουδή;… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κάνατε μια πρόταση, τη δεχόμαστε καλοπροαίρετα και είναι ευχάριστο που 

κάνατε μια συγκεκριμένη πρόταση σήμερα το μεσημέρι… 

ΤΟΛΙΟΣ : Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να τα… όλα καλά για να… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …τι να σας πω τώρα… ο κ. Αμαξόπουλος τι θα κάνει…; 

ΤΟΛΙΟΣ : …μπορεί να τα… και να μας γυρίσουν μετά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Γιατί…; 

ΤΟΛΙΟΣ : …σας λέω εγώ. Ακούστε λίγο. Τεκμηριωμένα, όμορφα, να το δούμε απ’ όλες τις 

πλευρές. Είπε ο κ. Χασαπίδης ότι τουλάχιστον για το επόμενο οχταήμερο να μην υπάρξει μια 

σπουδή, ούτως ώστε… 

Δ.Σ. : Αυτό δεν χρειάζεται απόφαση…  

ΤΟΛΙΟΣ : Κύριε Γαλάνη, τι πρόβλημα έχετε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τίποτα, απάντησα. 

ΤΟΛΙΟΣ : Δεν απαντήσατε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απάντησε, απάντησε, κ. Τόλιο.  

Δ.Σ. : Κύριε Κοτσαμπά!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λήξις Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …απάντησα σας λέω ξεκάθαρα. Έχουμε μπροστά μας διαδικασίες… 

Δ.Σ. : …νομίζω ότι δεν πήραμε. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …πήραμε απάντηση. Εμείς τι ψηφίσαμε ακριβώς…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας είπα τι ψηφίσατε. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν είναι μόνο τα τρία αυτά… Είπατε… να ψηφίσουμε. 

Δ.Σ. : …ούτε για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Πήραμε απόφαση; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Πήραμε, για τον εξωδικαστικό πήραμε…  
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ΓΑΛΑΝΗΣ : …απόφαση, είναι νόμος…  

Δ.Σ. : Είναι νόμος! 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μα είναι νόμος, σας τα λέω εγώ τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …αλλά σας λέω ότι πήραμε απόφαση. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …δεν μπορούμε να το πάρουμε απόφαση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, ναι. Ναι, κα. Σαραντίδου, ναι! Άντε, αρχίζω και αμφιβάλλω 

για το πόσα καταλαβαίνουμε εδώ μέσα στο φινάλε. Αμάν. Αμάν, δεν μπορώ να μιλήσω… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …καταλαβαίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. 

ΤΟΛΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, μετά από τρεισήμισι ώρες πραγματικά επίπονης διαδικασίας, στο 

τέλος δεν ξέρουμε τι έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια χαρά ξέρεις… Κύριε Τόλιο, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι έγινε. 

ΤΟΛΙΟΣ : Και τα ελληνικά μας είναι πάρα πολύ καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως είναι καλά. Δεν σε αμφισβητώ… 

 

 

 

      Αφού εξαντλήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.           
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                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ        

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 



 5

0 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 



51 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 


