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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 5 η του µηνός 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από 

την αριθµ. 4/30 -01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς 

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 ∆ιοίκησης -  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 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες  ήταν 35,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

Μερετούδης ∆ηµήτριος  
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Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αγοραστός Αγοραστός  

 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Μηλίδης Θεόδωρος   

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπόικος Αθανάσιος  

Μυστακίδης Παύλος  

Νεράντζης Βασίλειος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  

Παπαδοπούλου Φωτεινή  
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Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

Φωτιάδης Στέφανος  

 

 

Χασαπίδης Κων/νος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

2. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

3. ∆ήµου Ιωάννης  

4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

5. Σαραντίδου Ερµοφύλη  

6.Σούζας Ζαχαρίας.  

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι  κ.κ.  Γασπαρίδης 

∆ηµήτριος,  Γρέψιος Στέργιος,  Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου 

Γεσθηµανή.  

  

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας,  κήρυξε την 

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  
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•  Με την σύµφωνη γνώµη του Σώµατος,  το 11 ο  θέµα συζητήθηκε 

πρώτο, το 16ο  

δεύτερο, το 1 ο  τρίτο και το 10ο  µετά την ολοκλήρωση του 2ου  

.  

 -  Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

•  Αγοραστός Αγοραστός και Χράπας Παντελής,  αποχώρησαν κατά τη 

συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

•  Κατιρτζόγλου Βασίλειος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 11ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

•  Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Αρναούτογλου Φωτεινή,  

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης.  

•  Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης,  σύµφωνα µε τον 

κανονισµό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα)  αποφασίστηκε η διακοπή 

της συνεδρίασης και η συνέχισή της την εποµένη 6 Φεβρουαρίου 2014 

και ώρα 14:30.  

•  Κατά τη συνεδρίαση της 6 ης Φεβρουαρίου 2014, παρόντες ήταν οι  

∆ηµ. Σύµβουλοι  

κ.κ.:  

Αναστασιάδης Αντώνιος,  Γαλάνης Στέργιος,  Γκότσης Ηλίας,  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης,  ∆ηµητρίου Ευστράτιος,  ∆ινάκης Κων/νος,  

∆ρίγκα Χρυσούλα, Θεοχάρης Μιχαήλ, Ίντος ∆ηµήτριος,  Καλαϊτζίδης 

Βασίλειος,  Μερετούδης ∆ηµήτριος,  Μηλίδης Θεόδωρος,  Μοσχολιός 

Ζωγράφος,  Μυστακίδης Παύλος,  Νιζάµης ∆ηµήτριος,  Σταυρόπουλος 

Χριστόδουλος,  Στεργίου Νικόλαος,  Φωτιάδης Στέφανος,  Χασαπίδης 

Κων/νος,  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης και Χράπας Παντελής.  
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•  Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε 

µετά την ολοκλήρωση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση σχετικά με αίτημα κατοίκων της .Ε. Καπ. Μητρούση για τη  

  μεταφορά του αντλιοστασίου λυμάτων. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δ/κών Συμβουλίων των Ενιαίων  Σχολικών   

             Επιτροπών:  

  α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και  

   β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:     Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του Π. .  

                        270/11-3-1981 ΦΕΚ 77) για το έτος 2014. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

  

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών 

  για το έτος 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός 

χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων 

υδρονομέων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πραγματοποίησης των τακτών εκδηλώσεων του έτους 2014 του 

Δήμου Σερρών. 

                       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών έτους 2014 

   (marketing plan 2014). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις εξωτερικού, τουριστικού 

ενδιαφέροντος, ως υλοποίηση τμήματος της πράξης ¨Παροχή υπηρεσιών 

προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής 

παρέμβασης του Προγράμματος LEADER στο Δήμου Σερρών¨ . 

 

 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση πραγματοποίησης των αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών 

 για το έτος 2014. 

 Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της αριθμ. 12/2014 απόφασης του .Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα 

Έγκριση  απολογιστικών στοιχείων κληροδοτημάτων του Ν.Π. . . για το 

έτος 2013 (Κωνσταντίνου Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα, οδός Βασιλέως 

Βασιλείου 32  Σέρρες)¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την καταπάτηση δημοτικής έκτασης 

  από την εταιρεία JUMBO A.E. 

  Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση συνέχισης ισχύος της με αριθμό 668/2013 απόφασης Δημοτικού  

  Συμβουλίου για το έτος 2014 που αφορά την αποδοχή και ταυτόχρονη  

  επιστροφή στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στον Δήμο Petrich της  

  Κοινοτικής Συνδρομής του έργου PROMO SAFE DRIVING. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τροποποίησης – ανακατανομής προϋπολογισμού του έργου ¨EASY 

  TRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS¨ από το Πρόγραμμα               

   Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ–ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

2007-2013 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ  

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ για την υλοποίηση του έργου  

  ¨Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές  

   (ENCLOSE)¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων βάσει των αριθμ. 6/2014 και 7/2014  

  αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της Κ.Ε.Π.Σ Δήμου   

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

  2014:  

  α) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο  

  ¨Βελτίωση κάθετης οδικής σήμανσης του Δήμου μας¨,  

  β) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και 

    παροχής υπηρεσιών υποστήριξης με εξειδικευμένη χρηματοδότηση  

    ΕΛΛΑΔΑ – FYROM,  

  γ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας πλακών πεζοδρομίου για το έργο: 

      ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων του Δήμου μας έτους 2013¨, 

  δ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διάφορων υλικών για το έργο  

      ¨Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου μας έτους 2013¨, 

  ε) για την εξόφληση οφειλής πέμπτου λογαριασμού του έργου: ¨Διαμόρφωση  

      Κεντρικής Πλατείας Τ. . Κ. Καμήλας¨,  

  στ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο:  

      ¨Συντηρήσεις κατασκευές στα 9ο και 32ο νηπιαγωγεία του Δήμου Σερρών¨, 

  ζ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο:  

      ¨Συντηρήσεις μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου Σερρών¨, 

  η) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών στα πλαίσια  

       λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων  

       βίας, 

  θ) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων στο  

      πλαίσιο του έργου: ¨Ανάπτυξη δομών της τοπικής αυτο-διοίκησης προς  

      όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – δημιουργία  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

10 

      κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό  

      επίπεδο¨, 

  ι)  για την εξόφληση οφειλής διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών στιγμή 

 πλαίσιο   της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 

 ια) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης και διαμονής  

υπαλλήλων του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος EASY TRIP, 

 ιβ) για την εξόφληση οφειλής του 1ου λογαριασμού της παροχής υπηρεσιών  

 ¨Συντήρηση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Σερρών¨, 

 ιγ) για την εξόφληση οφειλής της ανάπτυξης – προμήθειας διαφημιστικού  

 υλικού στα πλαίσια του προγράμματος ΙΡΑ Ελλάδα-ΠΓΜΔ 2007-2013 για  

 

το έργο PROM-CULT , 

 ιδ) για την εξόφληση οφειλής της 6ης δόσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου 

 τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Σερρών της πράξης: Προώθηση ασφαλούς 

 κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυ-νοριακή περιοχή 

 Ελλάδας-Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING),  

 ιε) για την εξόφληση οφειλής του 2ου Λογαριασμού του έργου: ¨Συντήρηση - 

 επισκευή του 1ου Γυμνασίου Σερρών¨,  

 ιστ) για την ενίσχυση πιστώσεων κωδικών εξόδων του  προϋπολογισμού έτους 

 2014, 

 ιζ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας εξοπλισμού (equipment) στο πλαίσιο 

 του έργου EASY TRIP,  

 ιη) για την πληρωμή οφειλόμενων εισφορών έτους 2013, 

 ιθ) για την εξόφληση οφειλής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους  

     κ.κ.Καρακίζη Μαρία, Τσαμπάζη Νικόλαο και Τσαμπάζη Ολύμπιο. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εργασιών για την επέκταση και  

 αναβάθμιση του δικτύου υπολογιστών στο κτήριο της Περιφερειακής 

 Ενότητας  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:    Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού τους  

                        2014.   

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Εκμίσθωση δια δημοπρασίας σχολικών αγρών: 

  α) Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς και 
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  β) Τοπικών Κοινοτήτων: Κουβουκλίου, Βαμβακούσσας, Κωνσταντινάτου 

  και Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση αποποίησης εκποιηθέντος οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα  

  Ορεινής. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Συντήρηση, οργάνωση και  

  διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου  

  Σερρών¨, έτους 2014. 

 

 

 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

            ¨Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013¨. 

        Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: ¨Πεζοδρόμηση τμήματος οδού  

  Μεραρχίας¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Αποχέτευση λυμάτων  

  οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου  

  Λευκώνα¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση αλλαγής χρεώστη. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση σχεδίου εκκένωσης κατοικημένων ορεινών περιοχών Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση μνημονίων ενεργειών σχεδιασμού και δράσεις της Πολιτικής  

  Προστασίας του Δήμου Σερρών, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την  
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  εκδήλωση πυρκαγιών-χιονοπτώσεων-παγετών-πλημμυρών & σεισμικών  

  φαινομένων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Ιανουάριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

  α) του κ. Δημάρχου, 

  β) του κ. Αντιδημάρχου Γρηγοριάδη Παναγιώτη, 

  γ) της Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Τσινίκα Μαρίας, 

 

 

  δ) του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Αμαξόπουλου Ηλία και  

  ε) υπαλλήλων του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς υπαλλήλους, λόγω  

  συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Ενημέρωση σχετικά με το έργο: ¨Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου  

  και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών¨.  

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης Ανάπτυξη Δομών και 

Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση της βίας. Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 του 

Δήμου Σερρών. 
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ΘΕΜΑ 2Ο : Προσλήψεις προσωπικού με μορφή ανανέωσης.  

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 34/2-13 απόφαση του Δ.Σ. της  Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα 

έγκριση ή μη αιτήματος υπαλλήλων του  Βοήθεια στο Σπίτι της Δ.Ε. 

Μητρουσίου για δαπάνες μετακίνησης  

Εισηγήτρια: Αρναούτογλου Φωτεινή Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

4Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ησυχία,  έχει  ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και ζητώ την  

προσοχή σας.   

 

 Μια ανακοίνωση με πρώτο θέμα, με θέμα:  

 

Θέση σε αργία του δημοτικού συμβούλου Δήμου Ιωάννη του Δήμου 

Σερρών από την Αποκεντρωμένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.  

 

 Σύμφωνα:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

14 

 1) με τ ις  διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του Ν3852/10 ΦΕΚ 

117/Α νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,   

2) διατάξεις του ΠΔ124/2010 ΦΕΚ 235 Α  27-10-2010 Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,   

3) Τις διατάξεις των άρθρων 236, παράγραφος 1,  2 Α  και ΒΑ και 

238 παράγραφος 1,  2 του Ν3852/2010 στις οποίες προβλέπονται 

αντίστοιχα τα εξής:  

 Άρθρο 236 παράγραφος 1,  ο Περιφερειάρχης,  Αντιπεριφερειάρχης,  

οι  Δήμαρχοι,  οι  δημοτικοί περιφερειακοί σύμβουλοι,  οι  σύμβουλοι των 

δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι  εκπρόσωποι τοπικών 

κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους Α,  Β,  Γ,  εάν 

καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή 

συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, 

κιβδηλεία,  πλαστογραφία,  ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία,  εκβίαση, κλοπή, 

υπεξαίρεση,  απιστία,  απάτη,  καταπίεση,  αιμομιξία,  μαστροπεία,  

σωματεμπορία,  παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της 

νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, την λαθρεμπορία 

καθώς και γ ια  παράβαση καθήκοντος.   

 Για την έκπτωση εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτική 

Νομιμότητας άρθρο 236, παράγραφος 2 Α  ,  όταν γίνεται παραπομπή για 

κακούργημα με . .  βούλευμα ή με απευθείας κλήση κατά της οποίας έχει  

εξαντληθεί  το δικαίωμα προσφυγής,  ο ε λεγκτικής νομιμότητας οφείλει  

να θέσει  τον κατηγορούμενο σε κατάσταση αργίας η οποία διατηρείται 

σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης του ποινικού 

δικαστηρίου.   
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 Εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση  η αργία αίρεται αυτοδικαίως και 

θεωρείται ως μηδέποτε επ ιβληθείσα.  Εάν εκδοθεί καταδικαστική 

απόφαση του ποινικού δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό για τα 

πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή για κακουργήματα ο 

ελεγκτής νομιμότητας οφείλει  να θέσει  τον καταδικασθέντα σε 

κατάσταση αργίας,  ώσπου να εκδοθεί τελεσίδ ικη αθωωτική απόφαση, 

οπότε και αίρεται αυτοδικαίως η αργία και το διοικητικό μέτρο 

θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.  

 Άρθρο 238 παράγραφος 1,  τ ις  αρμοδιότητες . .  νομιμότητας που 

προβλέπονται από τα άρθρα 233, 34,  36 και 37 του παρόντος ασκεί  ο 

Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   

 Παράγραφος 1  η έναρξη λειτουργίας κάθε αυτοτελούς υπηρεσίας 

εποπτείας ΟΤΑ διαπιστώνεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.   

 Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 146 του προ-

ισχύοντος νόμου 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α  /8-6-2006 κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων.  

 2Α  Όταν γίνεται παραπομπή για κακούργημα μελετάτε το βούλευμα 

ή με απευθείας πλήξη κατά της οποία έχει  εξαντληθεί  το δικαίωμα 

προσφυγής,   

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας οφείλει  να θέσει  τον 

εγκαλούμενο σε κατάσταση αργίας η οποία διατηρείται σε περίπτωση 

έκδοσης καταδικαστικής απόφασης του Ποινικού Δικαστηρίου.   

Εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση η αργία αίρεται αυτοδικαίως και 

η διοικητική ποινή θεωρείται ως μηδέ ποτε επιβληθείσα.  

ΒΑ εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου 

σε πρώτο βαθμό για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ο 
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Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας οφείλει  να θέσει  τον 

καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας ώσπου να εκδοθεί τελ εσίδικη 

αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως η αργία,  το δε 

διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.   

5) Το απόσπασμα της υπ΄αριθμόν 22714/2013 απόφαση του 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών που περιήλθε στην υπηρεσία 

μας στις  14 -1-2014 σύμφωνα με την οποία ο Δήμου Ιωάννης του 

Χρήστου,  δημοτικός σύμβουλος Σερρών, έχει  κριθεί  ένοχος με ποινή 

φυλάκισης 5 μηνών με τριετή αναστολή για την πράξη της υπεξαίρεσης 

που έγινε στις  Σέρρες στις  11 -9-2012.  

6) Της υπ΄αριθμόν 34/2007 και 104/2009 γνω μοδοτήσεις του 

Νομικού Συμβουλίου του κράτους σύμφωνα με τ ις  οποίες οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι ευρισκόμενοι σε μια από τις  καταστάσεις που αναφέρονται 

στην   παράγραφο  2  του  άρθρου  146  του  Ν 3463 /  2006,  οι    οποίες  

επαναδιατυπώθηκαν στην παράγραφο 2 το υ άρθρου 236 του Ν3852/2010 

παραπεφθέντες με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, 

καταδικασθέντες με πρωτόδικη απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου 

τέλεσης πλημμελημάτων και τα λοιπά, εμποδίζονται από την άσκηση των 

καθηκόντων τους για χάρη της προστασίας των σ υμφερόντων του Δήμου 

σε όλη την διάρκεια που υφίστανται οι  παραπάνω καταστάσεις γ ιατί  η 

ανάγκη της προστασίας των συμφερόντων του Δήμου υφίσταται σε όλη 

την διάρκεια αυτή,  ενώ σε περίπτωση που επανεκλεγούν σε επόμενες 

δημοτικές εκλογές σε ένα από τα παραπά νω αξιώματα εξακολουθούν να 

διαρκούν οι  παραπάνω καταστάσεις που επιφέρουν την θέση τους σε 

αργία,  πρέπει  να τεθούν και πάλι σε κατάσταση αργίας.   

7) Επειδή όπως προκύπτει  από το απόσπασμα της υπ΄αριθμόν 

2714/2013 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών ο 
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Δήμου Ιωάννης του Χρήστου,  δημοτικός σύμβουλος Σερρών έχει  

κηρυχθεί  ένοχος με την ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με τριετή 

αναστολή με την πράξη της υπεξαίρεσης,  πράξη που επισύρει  την θέση 

του σε αργία,  σύμφωνα με τ ις  διατάξεις του άρθρου 236 παράγρ αφος 

2ΒΑ του Ν3852/2010 σε συνδυασμό με την διάταξη της παραγράφου 2ΒΑ 

του άρθρου 246 του ν3463/2006  

8) Επειδή η λήψη του διοικητικού μέτρου της αργίας είναι 

υποχρεωτική όταν συντρέχουν . .προϋποθέσεις,  που προβλέπονται από 

τον Ν20 στην προκειμένη περίπτωση  

9) Επειδή σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 71/2004 ατομική 

γνωμοδότηση του γραφείου του νομικού συμβούλου του Υπουργείο 

Μακεδονίας Θράκης,  η οποία εφαρμόζεται αναλόγως και στην 

περίπτωση   της   θέσεως  του   δημοτικού   συμβούλου  σε   αργία,    δεν  

 

 

 

απαιτείται  η τήρηση προηγούμενης κλήσης προς ακρόαση του 

ενδιαφερομένου.  

10) Επειδή επί του παρόντος δεν έχει  εκδοθεί σχετική απόφαση 

του υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης για την έναρξη λειτουργίας . .αυτοτελούς υπηρεσίας 

εποπτείας ΟΤΑ  

11) Επειδή συντρέχει  ανάγκη προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος και του κύρους της αιρετής ηγεσίας της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  

ενόψει των ανωτέρω, αποφασίζουν:  
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Φέρνουμε σε κατάσταση αργίας τον Δήμου Ιωάννη δημοτικό 

σύμβουλο του Δήμου Σερρών μέχρι την έκδοσ η τελεσίδικης αθωωτικής 

απόφασης,  οπότε και αίρεται αυτοδικαίως η αργία,  το δε διοικητικό 

μέτρο θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθέν.   

Με την απόφαση αυτή αναστέλλεται και οποιαδήποτε άλλη 

ιδιότητα ή άσκηση καθηκόντων που αποκτήθηκε ή ανατέθηκαν 

αντίστοιχα εξαιτίας της ιδιότητάς του που απέκτησε με την ορκωμοσία 

του στο αξίωμα του δημοτικού συμβούλου.   

Ο Γενικός Γραμματέας,   

Αθανάσιος Καρούτσος.   

 

 Ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι πληροφοριακά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  εάν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις από το σώμα ή ερωτήσεις;   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

 

Την θέση του κ.  Δήμου την αναπληρώνει κάποιος άλλος; Απλώς 

πληροφοριακά, όχι  ότι  με ενδιαφέρει.  Δεν αντικαθίσταται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ανακοινώσεις,  από εσάς,  κύριε 

Πρόεδρε,  από τις  επικεφαλής των παρατάξεων ή δημοτικούς 

συμβούλους;  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Πρόεδρε οι  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από τώρα και στο 

εξής δεν είναι  νόμιμες.  Δεν είναι νόμιμες γιατί  απουσιάζει  ένα νόμιμο 

μέλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι σημασία έχει  αυτό;  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ο νόμος λαμβάνει υπόψη αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβα καλά;  πρέπει 

να είναι 41 τα άτομα και είμαστε 40.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην μόνο περίπτωση, κ.  Στεργίου που μπορούσε να τεθεί  τέτοιο θέμα 

που λέτε,  νομιμότητας,  είναι εάν δεν υπήρχε απαρτία από το Δ ημοτικό 

Συμβούλιο.  Το Δημοτικό Συμβούλιο δόξα τον Θεό είναι πλήρες.   

 Και πάμε παρακάτω.  Ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κυρίες 

και κύριοι  συνάδελφοι.  Έρχεται ως κατεπείγον,  διότι  το Υπουργείο 

Εσωτερικών με φαξ την Παρασκευή 31 -12014 μας έστειλε τον 

προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2014 στους ΟΤΑ 

Α και Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της 

Αυτοδιοίκησης.   

 Εισηγήτρια του θέματος θα είναι η κυρία Αγιαννίδου Σταυρούλα. 

Υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 

Θυμάτων Βίας.   

 Το θέμα έχει  ως εξής:   

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  
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 χρόνου για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης 

Ανάπτυξη  

Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφε λος των 

γυναικών  

 και για την καταπολέμηση της βίας.  Δημιουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό 

επίπεδο στον Άξονα  

Προτεραιότητας 08 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική  

Μεταρρύθμιση 2007 -2013 του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου έχετε τον λόγο εάν θέλετε να πείτε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εάν συμφωνούν οι  συνάδελφοι;  Πρόκειται για να πάρουμε απόφαση 

για παράταση ενός έτους,  διότι  το πρόγραμμα συνεχίζεται.  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω στην κυρία Αγιαννίδου.  Η παράταση ενός έτους,  

κυρία Αγιαννίδου,  προβλέπεται και το ξέρετε και το ξέρω καλά. 

Υπάρχει δέσμευση να είναι τα ίδια άτομα, όπως συμβαίνει  και με τις  

άλλες Δομές ή θα προκηρύξουμε πάλι εκδήλωση ενδιαφέροντ ος και τα 

λοιπά;  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  δεν ξανά προκηρύσσονται οι  θέσεις .  Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα 

με τα ήδη προσληφθέντα άτομα, συνεχίζουν τα ίδια,  απλά ανανεώνεται 

η σύμβασή τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο σας ρώτησα. Εάν αυτά τα οποία θα προσληφθούν τα άτομα, πόσ α 

είναι,  πέντε,  δέκα και τα λοιπά, εάν στην πρόσληψή τους ενέχει  ο 

κίνδυνος της έντασης από κάποιον ο οποίος έχει  έννομο συμφέρον.  

Γιατί  για τις  Δομές ισχύει  ένα άλλο καθεστώς.  Σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχει νόμος ο οποίος λίγο ως πολύ προφυλάσσει τους εργα ζόμενους 

και την Επιτροπή που διοικεί  σε περίπτωση ενστάσεων για την 

πρόσληψη;  

 Εάν δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εάν όχι  όμως, έχω 

την αίσθηση, Πρόεδρε,  ότι  θα δημιουργηθεί πρόβλημα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εδώ πρόκειται για την ανανέωση των συμβάσεων και  όχι για τις  

προσλήψεις.  Οι προσλήψεις ήδη έχουν βγει .  Για την ανανέωση 

πρόκειται.  Και οι  ενστάσεις γίνονται πριν την πρόσληψη.  Έτσι 

νομίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2014)  
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…………………  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Προσλήψεις προσωπικού με μορφή ανανέωσης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξ ης και δεν ξέρω 

πόσοι από εσάς κατάφεραν και διάβασαν το e-mail  τους,  διότι  ήρθε 

πάρα πολύ αργά, 14:30΄,  15:00΄ το μεσημέρι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Να ενημερώσουμε το σώμα ότι  αυτές είναι οι  μόνες προσλήψεις που 

προγραμματίζουμε για το 2014 έστω και με την μορφή τ ης ανανέωσης.  

Σε άλλες δεν θα προβούμε,  όπως κάναμε και πέρυσι και με βεβαίωση 

που υπάρχει από το λογιστήριο σας την δίνω….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποιο θέμα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Για τον προγραμματισμό προσλήψεων μιλάω. Γιατί  όπως πολύ σωστά 

είπατε αυτό το έγγραφο ήρθα από το ΥΠΕΣ 31 το πήρε ο Δήμος,  

δηλαδή από Δευτέρα ουσιαστικά κυκλοφόρησε και γι΄ αυτό υπήρξε και  

 

 

αυτή η ταχύτατη, ήρθε ταχέως το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

επομένως όπως κάναμε και πέρυσι σας ενημερώνω και φέτος,  δεν 

προβλέψαμε ούτε στον προϋπολογ ισμό του ΄14 χρήματα για έκτακτο 

προσωπικό και ας μην ξεχνάμε ότι  ναι μεν ο Δήμος θα μπορούσα να πω  
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ότι ξεδοντιάστηκε από προσωπικό, δηλαδή από τους 516 υπαλλήλους 

που είχαμε το ΄11 σήμερα αριθμούμε 418, σχεδόν δηλαδή μειώθηκε το 

προσωπικό μας κατά 100 υπαλλήλους,  όμως κάπως ενισχύθηκε και 

είμαστε κάπως καλύτερα, κύριε Πρόεδρε,  με αυτά τα προγράμματα 

έστω των πέντε μηνών που έχουν γίνει  οι  προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ και 

έχουν έρθει  στο σύνολο του Δήμου 55 υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως 

υπάλληλοι και 76 πανεπιστημιακής  και τεχνολογικής εκπαιδεύσεως.  

 Επομένως αυτό,  για να είναι ολοκληρωμένο το θέμα, θα 

προχωρήσουμε μόνο, όπως κάναμε και πέρυσι σε ανανεώσεις μέσα από 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια παράκληση. Εάν είναι δυνατόν πρώτο θέμα να 

συζητήσουμε το σοβαρό θέμα του JUMBO .  Παρακαλούμε θερμά, διότι  

υπάρχουν εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου και οι  νομικοί 

σύμβουλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη έχω προβλέπει αυτό το οποίο ζητάτε,  κ.  Αναστασιάδη Αντώνη. 

Μετά το τέταρτο θέμα, τα οποία είναι τέσσερα θεματάκια τα οποία 

πρέπει να τρέξουν πολύ γρήγορα, ενημέρωσα και τον επικεφαλή της 

παράταξης τον κ.  Μηλίδη, θα πάμε στο τέταρτο θέμα, μετά το τέταρτο 

θέμα θα μπει το δέκατο έκτο,  γιατί  ο κ.  Σιγκερίδης,  για το θέμα της 

Κ.Ε.Π.Σ.,  εκκαθάριση της Κ.Ε.Π.Σ. ήρθε από την Θεσσαλονίκη και 

πρέπει να ξανά επιστρέψει ο άνθρωπος και αμέσως μετά το θέμα αυτό 

το δέκατο έκτο έχω βάλει το ενδέκατο θέμα που είναι το JUMBO.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  επειδή ο συνάδελφος  που είναι εκπρόσωπος του 

Εμπορικού Συλλόγου και εκείνος πρέπει να πάει,  από ότι  με 

ενημέρωσε πριν από λίγο για ένα σημαντικό θέμα, ο κ.  Σιγκερίδης δεν 

έχει  deadline ,  δεν έχει  συγκεκριμένη ώρα που πρέπει να πάει στην 

Θεσσαλονίκη. Μπορεί να πάει και μισή ώρα πιο ύστερα. Ενώ ο 

συνάδελφος   πρέπει να πάει,  20:15΄ πρέπει να φύγει  από εδώ. Πρέπει 

να φύγει  ο συνάδελφος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα της Κ.Ε.Π.Σ. θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Άδικα 

καθυστερούμε δηλαδή.  

 Ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας είναι:  

 

Θέμα 3ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση της  υπ΄ αριθμόν 34/2 -13 απόφαση του Δ.Σ. της  

 Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα έγκριση ή μη αιτήματος υπαλλήλων του  

Βοήθεια στο Σπίτι της Δ.Ε. Μητρουσίου για δαπάνες μετακίνησης  

Εισηγήτρια: Αρναούτογλου Φωτεινή Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή αδυνατούν οι  υπάλληλοι αυτοί που προγράμματος να κινούνται 

με τα δικά τους οχήματα και τα λοιπά και το κόστος καυσίμων δεν 

μπορούν  να  ανταποκριθούν,   γι΄ αυτό  τον  λόγο ζητούν από τον Δήμο  

 

 

και από την κοινωφελή επιχείρηση να δοθεί  ένα αυτοκίνητο για τις  

μετακινήσεις τους και τα καύσιμα.  
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ λέω να μην συζητηθεί σήμερα, να το βάλετε σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα τεθεί  σε ψηφοφορία.  Ο κ.  Χράπας προτείνει  να μην συζητηθεί.  

Καταρχάς θα πούμε εάν θέλει  το σώμα να συζητηθεί.  Και ξεκινάμε με 

τα ναι.   Κάντε την εισήγηση κυρία Αρναούτογλου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα μου επιτρέψετε όμως, εάν μου επιτρέπετε πριν 

δώσετε τον λόγο.  Διαδικαστικά. Θα μας εξηγήσει η συνάδελφος και 

Πρόεδρος τι  ακριβώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Αρναούτογλου, η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα ενημερ ώσει το 

σώμα και μετά θα δούμε εάν θα το συζητήσουμε.  Θα γίνει  ψηφοφορία.  

Ας μιλήσει όμως. Παρακαλώ.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αυτό πρέπει να 

το τονίσω, γιατί  φέρνω βεβιασμένα ένα πολύ σοβαρό θέμα γιατί  

πρόκειται για να την παραχώρηση ενός αυτοκινήτου καταρχάς,  που 

αποφασίσαμε στην τελική μετά από διαλογική συζήτηση που είχαμε 

χθες το βράδυ στο Δ.Σ..   

 Αυτή η παραχώρηση αυτοκίνητου ξάφνιασε αρκετούς  

Αντιδημάρχους.  Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη εκ μέρους τους αλλά 

εγώ θα εξηγήσω την ανάγκη που υπάρχει για να παραχωρηθεί αυτό το 

αυτοκίνητο στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

 Αυτή την στιγμή η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν έχει  ούτε ένα αυτοκίνητο να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν εύρυθμα οι  Δο μές.  Τα παιδιά 
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αναγκάζονται να κινούνται με δικά τους αυτοκίνητα και σε ώρα 

υπηρεσίας,  να κινδυνεύουν να πάθουν ατύχημα, ξοδεύουν χρήματα από 

την τσέπη τους για τις  βενζίνες τους και χθες ήρθαν και ζητούσαν 

χρήματα για βενζίνες.   

 Εμείς κάναμε τα δέοντα στο Επίτροπο. Περιμένουμε απάντηση, 

βέβαια την Πέμπτη. Μας έχουν πει  τι  μπορεί να γίνει  σε αυτή την 

περίπτωση, τι  δεν μπορεί να γίνει .  Μάλλον μας διαβεβαίωσαν 

αρνητικά ότι  τι  δεν μπορεί να γίνει  και έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. 

Υπάρχουν κάτι  παλαιά κατεστραμμ ένα αυτοκίνητα τα οποία όμως θα 

προσπαθήσουμε να επισκευάσουμε στο μέλλον.  Αυτό είναι δέσμευση 

από μέρους μου. Όσο μπορέσω, έχω αρχίσει  ήδη, ξεκίνησα τις  

προσπάθειες για να μπορέσουμε να τα επισκευάσουμε και κάνω έρευνα 

αγοράς για τα ανταλλακτικά.  

 Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο.  Τα παιδιά 

χθες φέρανε αντίρρηση στο να συνεχίσουν να εργάζονται με τον τρόπο, 

με τα δικά τους αυτοκίνητα και δικαιολογημένα. Εδώ κινδυνεύουν να 

κλείσουν οι  Δομές και γι΄ αυτό θα ζητούσα να εγκρίνετε την 

παραχώρηση  ενός αυτοκινήτου της μάρκας Toyota Yaris  με τον αριθμό 

πινακίδας ΚΗΙ 9546, να παραχωρηθεί στις  Δομές,  για την εύρυθμη 

λειτουργία της υπηρεσίας.   

 Είναι απόλυτη ανάγκη και ζητώ συγνώμη από τους άλλους 

Αντιδημάρχους και θα ήθελα την κατανόησή τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα κυρίες και κύριοι  μπαίνει…  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Το έφερα έκτακτα χωρίς να ενημερώσω και τους Αντιδημάρχους.  Εγώ 

θα ήθελα να το ψηφίσετε το θέμα, θα παρακαλούσα πάρα πολύ …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κυρία Αρναούτογλου. Πρώτα θα ψηφιστεί  εάν θα 

συζητηθεί .  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι εδώ και η εκπρόσωπος των εργαζομένων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας είναι η εκπρόσωπος των εργαζομένων. Αυτή την στιγμή δεν 

συζητάμε για τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Συζητάμε εάν θα 

συζητηθεί το θέμα. Επί της διαδικασίας είμαστε  ακόμα. Θα μπει σε 

ψηφοφορία εάν θα συζητηθεί ή όχι .  Έχετε καμία αντίρρηση πάνω σε 

αυτό κ.  Χράπα;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Θέλω να πω για το εκτός ημερησίας για το κατεπείγον.  Πάνω στο 

κατεπείγον θεωρώ ότι  δεν είναι κατεπείγον θέμα και δεν πρέπει να 

συζητηθεί εκτός ημερησίας γιατί  δεν είναι θέμα που προέκυψε χθες ή 

προχθές.  Αυτή η κατάσταση είναι εδώ και πολύ καιρό στην 

συγκεκριμένη Δομή και θα μπορούσε να έρθει  ως τακτικό θέμα και γι΄ 

αυτό εγώ προτείνω να μην συζητηθεί σήμερα ως εκτός ημερησίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  υπάρχουν προτάσεις,  το 

σώμα αποφασίζει  εάν θα συζητηθεί ή όχι .  Παρακαλώ. Ναι,  ναι ο κ.  

Γαλάνης,  όχι  ο κ.  Μυστακίδης,  όχι  ο κ.  Γρηγοριάδης,  όχι ,  ναι  ο κ.  

Σταυρόπουλος,  ναι η Πρόεδρος.  Ο κ.  Χατζημαργαρίτης,  όχι .  Ο κ.  

Χασαπίδης,  όχι.  Κύριε Θεοχάρη; Ναι.  Ο κ.  Δούκας,  όχι .  Ο κ.  Νιζάμης,  

ναι.  Ναι ο κ.  Στεργίου.  Ναι.  Κύριε Ίντο; Ναι.  Κύριε Αναστασιάδη;  

Ναι,  ο κ.  Γκότσης,  ναι.  Όχι ο κ.  Μηλίδης.  Όχι ο κ.  Κατιρτζόγλου. Ο κ.  

Αναστασιάδης Αντώνης; Όχι.  Ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ναι ο 
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κ. Αγοραστός.  Ο κ.  Δημητρίου,  ναι.  Όχι.  Ναι η κυρία Παπαδοπούλου. 

Όχι ο κ.  Νεραντζής.  Ναι η κυρία Αγιαννίδου.  Όχι ο κ.  Χράπας.  Ναι ο 

Πρόεδρος.  Υπέρ των αναγκών.  

 Δώδεκα όχι .  Άρα περνάει το θέμα και συζητείται.  Ερωτήσεις.  

Νομίζω ότι  αναλύθηκε από την Πρό εδρο. Ερωτήσεις υπάρχουν 

καταρχάς από το σώμα; Ανοίγει  κατάλογος ερωτήσεων. Ποιος θέλει  να 

ρωτήσει;  Ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γαλάνης.  Ο κ.  Νιζάμης,  ο κ.  

Χασαπίδης.  Ξαφνικά βγήκαν πολλές οι  ερωτήσεις.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Γκότσης,  ο κ.  Δινάκης και ο κ.  Αγοραστός κ αι ο κ.  Χράπας και η κυρία 

Αγιαννίδου.   

 Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα ήθελα να ρωτήσω, εάν αυτό το αυτοκίνητο για 

οποίο αναφερόμαστε,  είναι σε καλή κατάσταση και ασφαλές;  Πρώτον.  

Δεύτερον,  αυτή την στιγμή που υπηρετεί  και τι  ανάγκες εξυπηρετεί;  γ  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Είναι ένα από τα τρία αυτοκίνητα τα Toyota τα οποία υπήρχαν στο 

αμαξοστάσιο του Δήμου και ήταν εκεί  αφημένα. Πιστεύω ότι  ο κ.  

Χράπας γνωρίζει  καλύτερα το ιστορικό αυτών των αυτοκινήτων. 

Σήμερα γνωρίζουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε το  ιστορικό,  είναι αμαρτωλό.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Είναι ένα καινούργιο αυτοκίνητο,  το οποίο έχει  περάσει και ΚΤΕΟ 

σήμερα και είναι έτοιμο να βγει  σε κίνηση. Αυτό.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τι εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα; Τι ανάγκες εξυπηρετούσε;  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Ήταν στο αμαξοστάσιο του Δήμου παροπλισμένο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήταν αγορασμένα, τα οποία πέρασαν από δικαστικές διαδικασίες,  

εγκρίθηκαν και δεν έχουν λειτουργήσει.  Είναι ολοκαίνουργια 

αυτοκίνητα. Τώρα θα λειτουργήσουν. Για πρώτη φορά μπαίνουν.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  δεν λειτουργούσαν;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δικαστικά το θέμα. Υπήρχε δικαστικό…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αφού, κύριε Δήμαρχε,  έχει  ξεκαθαρίσει  το θέμα είπατε προηγουμένως. 

Τώρα, σήμερα….  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό είναι άλλο θέμα, το απαντήσατε,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνουμε συζήτηση. Νομίζω η απάντηση δόθηκε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δόθηκε η απάντηση. Υπήρξε μια δικαστική διαδικασία έληξε …  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε συμπλήρωση των όσων αναφέρει ο κ.  Δήμαρχος,  αυτά εί ναι τα 

αυτοκίνητα που αγόρασε η δημοτική αρχή του κ.  Βλάχου. Όμως έτυχαν 

απορρίψεως ως δαπάνες από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έγινε και 

πράξη και βγήκε και απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και φτάσαμε 

μέχρι του σημείου η σημερινή δημοτική αρχή, μετά από έκδ οση 

δικαστικής απόφασης το ΄13 να το πληρώσει,  γιατί  τα όφειλε αυτά τα 

αυτοκίνητα η προηγούμενη δημοτική αρχή και είχε μετακυλιθεί  αυτή η 

οφειλή στην σημερινή δημοτική αρχή και πληρώθηκαν, φυσικά, κύριε 

Πρόεδρε.  

 Ο κ. Αντιδήμαρχος ανήκει στο Τμήμα Κίνησης Οχημάτων, 

εφόσον πληρώθηκαν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ναι,  στον Δήμο. Στο Τμήμα Κίνησης Οχημάτων, εννοώ σαν 

αρμοδιότητα και σαν αντικείμενο ελέγχονται από εκεί .  Εάν όντως έχει  

πληροφορηθεί και θα μας τα πει  και ο κ.  Χράπας έχουν π εράσει και 

ΚΤΕΟ. Το ζήτημα είναι,  κύριε Πρόεδρε,  μπορούν αυτά τα αυτοκίνητα 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δοθούν σε κάποιο  άλλο 

νομικό πρόσωπο; Αυτό είναι το ερώτημα για μένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος;  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Σε ερώτηση προς τον κ.  Λεμονή, ήτα ν και ο κ.  Σουλιώτης εκεί  μέσα, 

είπαν ότι  αυτό το αυτοκίνητο με έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου 

μπορεί να παραχωρηθεί στην κοινωφελή επιχείρηση όπως υπήρχε ήδη 
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ένα άλλο αυτοκίνητο και το χρησιμοποιούσε το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ .  

Αυτή ήταν η απάντησή τους προς σε  μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ερωτών; Από τους επικεφαλής των παρατάξεων δεν υπήρξε 

κάποιος άλλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πρώτο ερώτημα ήταν αυτό που είπε ο κ.  Γαλάνης και απαντήθηκε,  

ότι   είναι σύννομη η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου και το 

δεύτερο, στην ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  θα χρησιμοποιείται αυτό το αμάξι;   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι τώρα τι  γινόταν;  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Μέχρι τώρα οι  εργαζόμενοι πήγαιναν με τα δικά τους αυτοκίνητα στις  

δουλειές τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ποιος πλήρωνε τα έξοδα αυτά;  

Κα  ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Από την τσέπη τους μέχρι στιγμής και είναι κρίμα γιατί  έχουν μικρό 

μισθό και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη. Άρα σωστά πήραμε την απόφαση γιατί  είναι επιτακτική 

ανάγκη.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Εγώ θεωρώ ότι  είναι επιτακτική ανάγκη για την λειτουργία των Δομ ών. 

Για την εύρυθμη λειτουργία.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ πολύ. Εάν διακόπτετε,  είναι προ 

ημερήσιας τουλάχιστον …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς θα φύγει  ο δικηγόρος; Αφήστε λίγο,  υπάρχει μια διαδικασία.  Τι 

θέλετε να τινάξουμε το συμβούλιο τον αέρα; Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ. Λοιπόν,  άλλος ερωτών είναι ο κ.  Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω, αυτοί οι  εργαζόμενοι τι  σύμβαση 

έχουν υπογράψει με την υπηρεσία; Δηλαδή μέσω της σύμβασης που 

έχουν υπογράψει είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία; Γιατί  εγώ ξέρω 

πολλούς εργαζόμενους που πάνε στην δουλειά τους με το ΙΧ τους.  

Υπάρχει σύμβαση που να λέει  ότι  η υπηρεσία είναι υποχρεωμένοι να 

τους μετακινήσει στον χώρο  εργασίας τους;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κυρία Πρόεδρε.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Αυτό θα ήθελα να μας το απαντήσει ο υπηρεσιακός παράγοντας που 

είναι εδώ, η κυρία Βούλα Ιωαννίδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία Ιωαννίδου σας παρακαλώ πολύ ελάτε δίπλα. Μην κάνετε 

διάλογο κ.  Αγοραστέ.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Ή η Πρόεδρος των Δομών εάν γνωρίζει  καλύτερα από εμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Μα θέλετε να μιλάτε όλοι μαζί;  συνεχίστε 

τις  συνομιλίες μεταξύ σας κ.  Χασαπίδη, κύριε Γκότση. Κύριε 

Χασαπίδη λίγο σεβασμό σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Συγνώμη Πρόεδρε.   

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα σας.  Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εργάζονται στο 

πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ .  Για το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο 

Σπίτι’  η πολιτεία έχει  για κάποιες α πό τις  Δομές έχει  διαθέσει στο 

παρελθόν μέσα μετακίνησης,  για να πηγαίνουν όχι  στην δουλειά τους 

αλλά για να μετακινούνται από την έδρα προς τα γύρω χωριά,  γιατί  η 

δουλειά τους ουσιαστικά είναι οι  Δομές να εξυπηρετούν ένα πολύ 

μεγάλο σε κάθε περίπτωση εύρος του Δήμου.  

 Στην συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα εξυπηρετούν όλη την 

Δημοτική Ενότητα του πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση. Την θέλουμε 

γι΄ αυτή την μετακίνηση, γιατί  είναι σε καθημερινή βάση, είναι σε 

μόνιμη βάση, κάθε μέρα δηλαδή μπορεί να τύχει  να χρειαστε ί  να πάνε 
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και για κάποια έκτακτο περιστατικό να καλύψουν και μια 

φαρμακευτική αγωγή ή με κάτι  άλλο, με κάποια υποστήριξη μέσα στα 

πλαίσια του Δήμου.  

 Σε κάποιες από τις  Δομές λοιπόν σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 

οχήματα που έχουν διατεθεί  από το κράτος στο π αρελθόν,  τα γνωστά 

ΜΑΤΡΙΧ και σε κάποιες άλλες από τις  Δομές δεν υπάρχουν.   

Αυτή την στιγμή οι  εργαζόμενο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

είχαν στο παρελθόν ένα αυτοκίνητο που ήταν χορηγία από ιδιώτες με 

το οποίο μετακινιόντουσαν. Το αυτοκίνητο αυτό δεν έχει  επ ισκευαστεί  

και δεν μεταβιβαστεί  στην επιχείρηση, είναι υπό συζήτηση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μας είπαν ότι  ήταν χορηγία.  Με συγχωρείτε,  μπορεί να έκανε εγώ 

λάθος κ.  Χράπα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πετάγεστε όλοι μαζί .   

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Με συγχωρείτε,  μπορεί να κάνω και λάθος για το συγκεκριμένο θέμα 

με ποιο τρόπο έχει  αγοραστεί  το αυτοκίνητο.  Και τα τελευταία 

δυόμισι,  τρία χρόνια κινούνται με τα δικά τους αυτοκίνητα, έχουν 

υποστεί  ατυχήματα εν ώρα εργασίας με τα αυτοκίνητά τους και αυτή 

την στιγμή δεν έχουν μεταφορικό μέσω να μετακινηθούν.  Καλύπτουν 

ένα μεγάλο εύρος για το οποίο,  για τα συγκεκριμένα χωριά δεν υπάρχει 

αστική συγκοινωνία συχνή, δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα από 

το ένα χωριό στο άλλο. Νομίζω ότι  έχουν καταθέσει πάνω σε αυτό.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Δεν απάντησε επί της ουσίας.  Εγώ ρώτησα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση του κ.  Χασαπίδη;  

 

 

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό το αντιλαμβάνομαι ότι  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη. Κύριε Αγοραστέ.   

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

Εάν γίνει  ένα θανατηφόρο ατύχημα με δικό του αυτοκίνητο,  ιδιωτικό,  

γιατί  δουλειά του Δήμου, για το καθήκον του,  τι  γίνεται;  Ποιος φταίει  

είναι αυτή την περίπτωση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι λέει  η σύμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Κηπουρού μήπως μπορείτε να απαντήσετε στην συγκεκριμένη 

ερώτηση; Εάν γνωρίζετε.   

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

Εάν καλύπτεται ο Δήμος,  τέλος πάντων.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα σεβαστείτε κ.  Κατιρτζόγλου την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο.  Το θέμα θα συζητηθεί.  

Σας παρακαλώ μην διακόπτετε.  Παρακαλώ την κυρία Κηπουρού.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Εισήγηση νομική έχετε;   Μπορεί να γίνει  αυτό που ζητάτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Πολλές ερωτήσεις  και καθόλου …Εάν έχετε την καλοσύνη Πρόεδρε,  

μπορείτε να σημειώνετε κιόλας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ να σημειώνω;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Την κυρία Πρόεδρο. Εκεί απευθύνονται οι  ερωτήσεις.  Πόσα οχήματα 

έχει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;  Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη. Που βρίσκονται;  Τρίτη 

ερώτηση. Σε τι  κατάσταση είναι τα οχήματα; Τέταρτη. Ποιος το κόστος 

της συντήρησης και της επισκευής των οχημάτων; Τι χρονοδιάγραμμα 

έχει  βάλει η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση και επισκευή τους;  Και από 

ποιους κωδικούς θα πληρωθούν; Από πότε δεν έχουν οχήματα στην …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν μπορείτε απαντάτε.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Γνωρίζω ότι  έχει  δυο αυτοκίνητα αυτή την στιγμή, το ένα είναι αυτό 

που είναι στον Προβατά και ένα είναι παροπλισμένο στο παλαιό 

νοσοκομείο έξω από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..   

 Το άλλο το αυτοκίνητο έχει  παραχωρηθεί από τον Δήμο Σερρών, 

είναι με κόκκινες πινακίδες και γράφει απέξω ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ .  
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Εμείς,  η απάντηση καθώς έχω αναλάβει κάνω προσπάθειες να βρω 

ανταλλακτικά και έχω κάνει ερωτήσεις και περιμένω προσφορές,  

μάλλον δεν υπήρχαν τα ανταλλακτικά γι΄ αυτό το αυτοκίνητο,  

μεταχειρισμένα ψάχνει  για αρχή, καταρχάς,  δεν υπήρχαν αυτά τα 

ανταλλακτικά για να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε να 

επισκευαστούν.   

 

 

 

 Ο κ. Χράπας προς τιμήν του προσφέρθηκε να τα πάμε στο 

αμαξοστάσιο για να γλιτώσουμε τα έξοδα συντήρησης.   

 Κ. Χράπα αυτό έρχεται μετά,  αφού μπορέσουμε να βολέψουμε τα 

παιδιά της ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ .  Αυτά όλα είναι προγραμματισμένα για 

να γίνουν.  Το χρονοδιάγραμμα όμως για να γίνει  εξαρτάται από το 

πότε θα βρούμε προσφορές,  κωδικοί εάν υπάρχουν,  υπάρχουν μόνο για 

το πετρέλαιο που είναι μέσα στο,  που έχουμε ήδη το λεωφορειάκι για 

τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Δεν υπάρχει κωδικός για επισκευές αυτή την στιγμή 

αλλά από ότι  με έχει  ενημερώσει και η Γενική Διευθύντρια μπορούμε 

να κάνουμε μια αναμόρφωση προϋπολογισμού και να τα εντάξουμε 

αργότερα για τέτοια έξοδα.  

 Πιστεύω να έχω απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Νιζάμη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  
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Θα απαντήσω με ερώτηση. Καταρχάς δεν έχουν τρία χρόνια πια.  Δεν 

ξέρω και πιο μπροστά. Επειδή δεν είχαν όχημα ποτέ δεν θα πρέπει να 

αποκτήσουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Εδώ καθώς ανέλαβε η δημοτική αρχή η δική μας,  δεν υπάρχει όχημα 

στην επιχείρηση. Τόσα χρόνια είναι τα παιδιά μέσα στην ταλαιπωρία 

και μέσα στα έξοδα. Εγώ σαν Πρόεδρος οφείλω να προφυλάξω τα 

παιδιά της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Των Δομών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Νιζάμη μισό λεπτάκι,  μην χαλάτε την σειρά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία Πρόεδρος η ουσιαστική μου ερώτηση ήταν αυτή του κ.  

Χασαπίδη. Θα παρακαλούσα ιδιαιτέρως να την προσέξετε και να  την 

ελέγξετε ως προς την χρήση της.  Το ιδιαιτέρως με κεφαλαία.   

 Από εκεί  και πέρα πρέπει να γνωρίζουν οι  πάντες ότι  τα 

αυτοκίνητα είναι του Δήμου. Δεν είναι καμίας δημοτικής υπηρεσίας ή 

κανενός τμήματος ή κανενός αντιδημάρχου. Εκείνο που με ενδιαφέρει,  

επιμένω στην ερώτηση του κ.  Χασαπίδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .Θεός φυλάξει και πάθει ένα παιδί  κάτι ,  θα πάτε όλοι φυλακή, διότι  

αυτό το πράγμα δεν είναι απλό θέμα. Πρέπει να είναι επαγγελματίας 

οδηγός και να οδηγε ί  τα παιδιά μας στην δουλειά τους.  Μην κάνετε 

πειράματα εδώ μέσα. Θα πάτε φυλακή, να το ξέρετε.  Σε παρακαλώ 
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πάρα πολύ. Δεν έχουν δικαίωμα. κλείσε το θέμα. Να  το φέρεις  στην 

ημερήσια διάταξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει ψηφιστεί  κ.  Αναστασιάδη. Σεβαστείτε την διαδικασ ία.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Προς το σώμα. Εάν αποτελεί  τόσο μεγάλο πρόβλημα για κάποιους για 

το αυτοκίνητο αυτό,  θα ήθελα να δεσμευτώ ότι  εάν επισκευαστούν τα 

άλλα τα οχήματα, τα δυο που έχουμε,  να επιτρέψει πίσω το 

αυτοκίνητο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Παρακαλώ την κυρία Κηπουρού.  

Κα ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Άλλος κανείς   υπάρχει  που θέλει  να.  Ερωτήσεις.  Είμαστε στις  

ερωτήσεις ακόμη. Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Μυστακίδης.  Άλλος; 

Ο κ.  Μπόικος,  ο κ.  Χράπας.  Σημειώστε σας παρακαλώ. Ο κ.  Μηλίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος Αναστασιάδης;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Αντώνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Αντώνης.  Ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Αντιδήμαρχος ο κ.  Μερετούδης.  

Ξεκινάμε από εσάς κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  

αγαπητοί εργαζόμενοι στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και αγαπητοί συμπολίτες,  

θεωρώ ότι  δεν ήταν κατεπείγον το θέμα γιατί  μέσα από την συζήτηση 

που έγινε και τις  τοποθετήσεις του προέδρου και του κ.  Χράπα και 

άλλων συναδέλφων,  διαπιστώνεται  ότι   δεν  είναι  έτοιμα  

προετοιμασμένο το     θέμα.       Προκύπτουν      κάποιες      διαφωνίες      

σε     κάποια  

 

ζητήματα. Και καλούμαστε εμείς  να πάρουμε απόφαση για ένα θέμα 

που το  βάζουμε προ ημερησίας.   

 Το ξέρω ότι  είναι επιτακτική ανάγκη η ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  να 

λειτουργήσει.  Νομίζω ότι  είμαι ένας από αυτούς που το ξέρω πολύ 

καλύτερα για τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.  Όμως υπάρχουν 

προβλήματα. Δηλαδή επειδή είναι επιτακτικ ή ανάγκη θα μπορούσε να 

έρθει  τακτικό θέμα και να υπάρξουν διευκρινήσεις.  Μόλις προ ολίγου 

είπε η κυρία Πρόεδρος ότι  θα έχω απαντήσεις σε μια με δυο μέρες.  

Δηλαδή θα ψηφίσουμε και μετά θα δοθούν οι  απαντήσεις;   

 Προέχει  και η νομιμότητα. Εάν πάρουμε μια απ όφαση η οποία 

για τον Α ή Β λόγο νομικά δεν στέκεται,  τι  γίνεται τότε;  Θέλω να πω 

ότι  υπάρχει  πρόβλημα.  
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 Και το δεύτερο το οποίο αναφέρομαι στην δημοτική αρχή. Γιατί  

εδώ και τρία χρόνια είναι σε αχρηστία αυτά τα αυτοκίνητα; Τι κάνατε 

γι΄ αυτό; Πολλές φορές το έχουμε θέσει θέμα και είπαμε για λίγα ευρώ 

και μερικές φορές για 50,  100,  150 ευρώ δεν λειτουργούσαν 

αυτοκίνητα. Τι έγινε λοιπόν; Ξαφνικά δεν δημιουργήθηκε το θέμα αυτό 

έτσι όλως αιφνιδίως.  Υπάρχει εδώ και πολύ καιρό και επί  τρία χρόνια 

είστε δημοτική  αρχή.  

Τώρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη. Το καταλαβαίνω. Αλλά 

κυρίως επιμένω ότι  όσο και να είναι επιτακτική ανάγκη διαπίστωσα 

εδώ μέσα ότι  δεν υπάρχει τεκμηρίωση νομική. Η Πρόεδρος είπε αυτό 

που είπε,  περιμένω απαντήσεις και εάν δεν γίνεται και μετά ν α 

ξανακάνουμε ανταλλαγή. Μα είναι αυτά τώρα θέσεις υπεύθυνες;  

Εγώ προτείνω να μην πάρουμε απόφαση πριν έρθουν αυτές οι  

διευκρινήσεις τις  οποίες επικαλέστηκε και η Πρόεδρος αλλά ανέφερε 

και ο κ.  Χράπας.  Και νομίζω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .αποφάσισε γι΄ αυτό πρέπει να προχωρήσουμε την διαδικασία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό κάνετε το λάθος εσείς  σαν Πρόεδρος το θέμα δεν ήταν 

κατεπείγον.  Ούτε καν το βάλατε σε συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άποψή σας είναι,  σεβαστή. Ο κ.  Μπόικος.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Πώς τίθεται σήμερα το θέμα σχεδόν να λυπηθο ύμε τους καημένους 

τους εργαζόμενους και τις  εργαζόμενες και να παραχωρήσουμε,  έτσι 

διατυπώθηκε,  να παραχωρήσουμε σαν να τους κάνουμε μια χάρη 

δηλαδή, αυτοκίνητο για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.   
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 Συζητάμε,  τέθηκε το ερώτημα κατά τον κύκλο ερωτήσεω ν εάν 

είναι σύννομο να παραχωρηθεί αυτοκίνητο του Δήμου σε κοινωφελή 

επιχείρηση. Μας απασχολεί το ζήτημα και καλώς. Όμως δεν σας 

απασχόλησε ως δημοτική αρχή, γιατί  ακούω ότι  έχει  χρόνια αυτή η 

ιστορία,  καθόλου το γεγονός ότι  οι  εργαζόμενοι μετακινούνταν με  δικά 

τους μέσα; Αυτό είναι σύννομο;  

 Και σε περίπτωση, ειπώθηκε προηγουμένως, ατυχημάτων ποιος 

θα τους καλύψει;  Έξοδα μετακίνησης ποιος τα καλύπτει;  Οι ίδιο 

προφανώς.  

 Συζητάμε για όλα και δεν συζητάμε για την αιτία αυτού το 

κακού. Δηλαδή ερχόμαστε τώρα  και λέμε ότι  έχουμε κοινωνικές Δομές,  

προσφέρουμε κοινωνικές υπηρεσίες αλλά τα έξοδα τα φορτώνεται η 

κοινωνία και πιο συγκεκριμένα οι  εργαζόμενοι.   

 Λοιπόν,  ποιος δίνει ,  ποιος έχει  στήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο 

για να λειτουργούν έτσι τα πράγματα; Άμα σα ς πω η συγκυβέρνηση, θα  

 

 

πείτε ότι  πάλι εκεί  το γυρίζεις;  Μα το πράγμα πάει μόνο του εκεί .  

Δηλαδή όλοι οι  άλλοι δεν έχουν καμία ευθύνη και τώρα το ζήτημα 

μπαίνει  να τους παραχωρήσουμε εάν είναι σύννομο ή εάν δεν είναι.   

 Λοιπόν,  αλλού πρέπει να κτυπήσουμ ε συνάδελφοι.  Δεν γίνεται 

κοινωνική πολιτική φορτώνοντας τα έξοδα σε μια κοινωνία που την 

έχουν τσαλαπατήσει και την γδέρνουν συνεχώς.  Και δεν ακούστηκε 

εδώ κουβέντα για το ποιος φταίει  για αυτά. Ούτε τα μνημόνια φταίνε 

ούτε ο Καλλικράτης φταίει .  Φταίει  η ασυνεννοησία των υπηρεσιών του 

Δήμου, φταίνε οι  εργαζόμενοι.  Γιατί  παιδιά τόσα χρόνια αφού τα 
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βάζατε από την τσέπη σας το συνηθίσατε.  Συνεχίστε να τα βάζετε να 

τελειώνει το ζήτημα. και εάν είναι σύννομο ή εάν είναι παράνομο.  

 Αυτά που κάνουν οι  άλλοι και μας αναγκάζουν και σας 

αναγκάζουν και εσάς να τα κάνετε και δυστυχώς τα κάνετε αγόγγυστα, 

αυτά δεν μας απασχολούν.  Έτσι.  Κανένας παρακάτω στην 

συγκυβέρνηση δεν θα πάρει τα μηνύματα ποιος φταίει .  Ούτε το 

ΠΑΣΟΚ ούτε η ΝΔ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Να τα αφήσουν αυτά. Αυτά που ζητάνε εδώ είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την σειρά.  Είναι γραμμένος ο κ.  Γάτσιος θα μιλήσει βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάμε κανονικά με τις  παρατάξεις  πάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη, αυτό οφείλετε να το λέτε.  Δεν έχει  σημασία.  Σαν αγορητής 

της παράταξης και βεβαίως θα του δώσω τον λόγο.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα, κύριε Πρόεδρε,  όπως είπε και ο κ.  Μηλίδης πραγματικά δεν 

έπρεπε να είναι επείγον,  αλλά έτσι όπως έφτασαν τα πράγματα σήμερα 

είναι επείγον και πρέπει να συζητηθεί το θέμα.  

 Από τις  ερωτήσεις που έθεσε ο κ.  Αντιδήμαρχος προέκυψαν πάρα 

πολλά ζητήματα, ο κ.  Χράπας εννοώ, προς την Πρόεδρο, γιατί  δεν 

έγιναν όλες οι  δέουσες ενέργειες που έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια,  έτσι 

ώστε να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία.   
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 Για την παράταξή μας,  κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  βασικός στόχος είναι να υλοποιούνται οι  Δομές και οι  

Ομάδες Στόχου να μπορούν να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο. 

Δεν είναι το θέμα μας ούτε τόσο οικονομικό,  ούτε εάν μπορούμε ή δεν 

μπορούμε,  που για μας μπορούμε πολύ εύκολα και πολύ άνετα.   

Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχουν,  από την στιγμή που υπηρετούν 

αυτές τις  Δομές,  τρεις ,  τέσσερις,  όσες είναι στον Δήμο, να είναι 

οργανωμένες με αυτόν τον τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τον πολίτη.  

Πολλές φορές κάνουμε λάθος και κάνουμε λάθος πολλοί.  Λέμε ότι  

εμείς  θέλουμε να εξυπηρετήσουμε ή όχι  τους υπαλλήλους.  Δεν είναι 

μόνο οι  εργαζόμενοι.  Είναι και αυτοί που εξυπηρετούνται.   

Συνεπώς, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα διοίκησης στην συγκεκριμένη 

επιχείρηση εδώ και τρία χρόνια.  Όπως είπα προέ κυψαν αυτά και από 

τα ερωτήματα που έθεσε ο κ.  Χράπας.  Αφέθηκαν όλα στην τύχη τους.  

Δίνανε σε αλλότριους στόχους χρήματα και δεν βλέπω να δώσουμε τα 

χρήματα εκεί  που πρέπει.   

Χθες είχαμε ένα συμβούλιο μαραθώνιο στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  κάναμε 

κάποιες προτάσεις εκεί  και μπορώ να συγχαρώ και την Πρόεδρο που 

αμέσως κινήθηκε σήμερα για να βρει  λύση στο θέμα το συγκεκριμένο.   

Βρέθηκε λοιπόν αυτή η λύση. Νομίζω ότι  πρέπει να 

προχωρήσουμε όλοι μας αμέσως και βεβαίως μπορούν να δοθούν και 

βενζίνες,  να δοθεί  και αυτοκίνητο κ αι βεβαίως νόμιμο θα είναι εάν 

δοθεί  το αυτοκίνητο.  Σήμερα δεν ήταν νόμιμο έτσι όπως κυκλοφορούν 

και όπως περπατάνε οι  συγκεκριμένοι εργαζόμενοι και είμαστε 

εκτεθειμένοι όλοι μας.   

Επίσης είναι επείγον γιατί  από σήμερα, όπως πληροφορήθηκα, ο 

κ.  Χράπας και μπορεί να το γνωρίζει  καλύτερα, η Δομή δεν δουλεύει.  
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Το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  εννοώ. Δεν δουλεύει με την έννοια είναι στην 

έδρα τους ακυρωμένοι.  Κάνανε κάποιες διαδικασίες εκεί  στα 

φαρμακεία και τα λοιπά αλλά από αύριο που θα πάνε; Ποιος θα πάει;   

Άρα λοιπόν,  πρέπει να το συζητήσουμε,  πρέπει να πάρουμε μια 

απόφαση, πρέπει να πάρουμε αύριο,  εάν είναι δυνατόν,  εάν πιστεύουμε 

πραγματικά ότι  μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους ωφελούμενους 

πολίτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κατανοώ απόλυτα το πρόβλημα που έθεσε  η κυρία Αρναούτολγου, 

όμως είμαι αντίθετος,  με την ψήφο μου αυτό αποδεικνύεται,  στο να 

συζητηθεί το θέμα, διότι  νομίζω ότι  ήρθε ανώριμα. Εκκρεμούν ένα 

σωρό θέματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν και να αποσαφηνιστούν 

πριν έρθει  το θέμα και να γ ίνει  μια εισήγηση.  

 Αλλά πέρα από αυτό ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι  αυτά τα 

αυτοκίνητα τα περιμέναμε στην τεχνική υπηρεσία,  κάποια από αυτά τα 

αυτοκίνητα, διότι  το πρόβλημα που υπάρχει στο ‘Βοήθεια Στο Σπίτι’  

το είχα εγώ επί τρία χρόνια στην τεχνική υπη ρεσία.   

 Δηλαδή οι  δεκάδες μηχανικοί και οι  εργοδηγοί που έχω και 

έπρεπε να κινούνται με τα έργα που γίνονται σε όλα τα χωριά δεν 

είχαν αυτοκίνητο και άλλοτε πηγαίνανε είτε με το αυτοκίνητο του 

Δημάρχου, άλλοτε πηγαίνανε με το δικό τους το αυτοκίνητο,  άλλε ς 

φορές τους πήγαινα εγώ με το δικό μου αυτοκίνητο.  

 Σήμερα στην Βαμβακιά πως θα πάει ο μηχανικός να επιβλέψει το 

έργο; Πώς θα επιβλέψει τις  αγροτικές οδοποιίες;  Στην Βροντού πως θα 

μεταβεί;  Δηλαδή και εγώ περίμενα κάποια στιγμή να λήξει  αυτό το 
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διαδικαστικό με αυτά τα αυτοκίνητα για να πάρουμε κάποιο 

αυτοκίνητο.  Δηλαδή το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε μας και είναι 

επιτακτικό και μεγάλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρία χρόνια αυτή η συγκεκριμένη Δομή δεν είχε όχημα και δεν 

μετακινούνταν.  Ή μετακινούνταν φειδωλά ή σε εξαιρ ετικές 

περιπτώσεις.  Τόσα χρόνια δεν ερχόταν κανείς  να πάρει το αυτοκίνητο 

από τον Προβατά να το διορθώσει για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ήταν ευθύνη της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Το όχημα ήταν με ασπρόμαυρες πινακίδες και είναι ευθύνη 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  δεν είναι του  Δήμου. Είναι του πρ ογράμματος.   

 Σήμερα προέκυψε πως; Εκτάκτως.  Έγινε χθες Δ.Σ. ,  σήμερα το 

αυτοκίνητο πέρασε ΚΤΕΟ και κατευθείαν ήρθε θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο χωρίς εισήγηση της υπηρεσίας του Τμήματος Κίνησης 

Οχημάτων; Χωρίς μια γνωμάτευση κάποιου τεχνοκράτη εάν . .  η 

διαδικασία; Εντάξει ,  πες πως είναι,  γιατί  ταλαιπωρείτε το Δημοτικό 

Συμβούλιο και να παίρνουμε αποφάσεις οι  οποίες  δεν είναι 

εφαρμόσιμες και αύριο να μας έρθει  μια ακυρωτική γιατί  δεν κάναμε 

κάτι  σωστά; Από εκεί  ξεκινάμε πρώτα.  

 

 

 

 Στην συνέχεια.  Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν έχει  προϋπολογισμό για 

ανταλλακτικά. Πώς θα συντηρήσει τα αυτοκίνητα; Πώς θα συντηρήσει 

το συγκεκριμένο που ζητάει εάν χρειαστεί  μεθαύριο μια μπαταρία ή 

εάν χρειαστεί  ένα ανταλλακτικό απλό;  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

47 

 Με λίγα λόγια δεν θα μπορεί να επισκευάσει κανένα όχημα από 

την στιγμή που δεν έχει  καν προϋπολογισμό για να βάλει μέσα δαπάνες 

για ανταλλακτικά.  

 . .  είναι 93 λίτρα τον μήνα. . .μετακινείται σε όλο τον Νομό. 

Αυτοκίνητο δεν έχει .  Κοινωνική Μέριμνα, ο κύριος . .  μου έλεγε τις  

προάλλες,  κάποιες Δομές του δεν  μπορούν ν α μετακινηθούν.  Δεν έχει  

όχημα. Ο κ.  Γρηγοριάδης το ίδιο μου έλεγε.  Θέλω ένα αυτοκίνητο για 

τον προγραμματισμό ανάπτυξης.  Μηχανικοί που επιβλέπουν τα έργα. 

Με τι  θα πάνε να ελέγξουν και να δουλέψουν τα έργα που θα 

παραλάβουν; Καθαριότητα. Να ελέγξουμε τον εργολάβο σε όλο τον 

Δήμο. Με τι  θα πάμε να τον ελέγξουμε;  

 Τα οχήματα δεν είναι ότι  έχουμε δεκαπέντε οχήματα που 

κάθονται και δεν ξέρουμε τι  θα τα κάνουμε και να δώσουμε,  εάν 

υπάρχει η δυνατότητα. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή; Και εκτός απ αυτό 

έχουμε και ένα τελευταίο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ξεκαθαρίστηκε ακόμα το θέμα με το αυτοκίνητο του Δημάρχου, το 

AUDI το Α6, περιμένουμε και την απάντηση από το Τμήμα  Κρατικών 

Οχημάτων εάν θα κυκλοφορήσει τελικά ή εάν θα πάει στο Γουδί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον κ.  Αναστασιάδη Αντώνη. Το μικρόφωνο λίγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ένα πράγμα προέχει .  Η ασφάλεια των εργαζομένων. 

Και μην προσπαθείτε με οχήματα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα να 

τα διορθώσετε.  Η ασφάλεια των εργαζομένων είναι πολύ σημαντικό 
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πράγμα. Η ασφάλεια των παιδιών. Πρώτον.  Δεύτερον.  Εάν δεν υπάρχει 

άνθρωπος που να τα οδηγεί ,  έπρεπε να έχουμε νομική κάλυψη εδώ. Δεν 

ξέρουμε τι  συμβαίνει  εάν μπορεί ένα παιδί  που δουλεύει να οδηγήσει 

το όχημα του Δήμου.  

 Εμείς θα πρέπει να είμαστε εξασφαλισ μένοι και δεν θα . .  τα 

οποία δεν ξέρουμε τι  μπορεί να συμβεί.  Πρέπει όλες οι  υπηρεσίες να 

έχουν οδηγούς.  Όλες.  Όλες στην Νομαρχία.  Δεν υπάρχει . .που να μην 

υπάρχει οδηγός.   

Σε παρακαλώ πάρα πολύ αναλαμβάνεις μεγάλη ευθύνη και 

πρόσεχε.  Εμείς λέμε ότι  όχι .  Πρέπει να υπάρχουν κανονικά και να 

λειτουργούν.  Με νόμιμα και σύννομα μέσα. Είναι μεγάλη ευθύνη, να 

το ξέρετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι από ότι  βλέπω εδώ 

υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ της υπηρεσίας  Καθαριότητας,  των 

Τεχνικών Υπηρεσιών. Εμείς θα κρατήσουμε τα αμάξια.  Τα αμάξια όλα 

είναι του Δήμου. Είναι του Δήμου. Μην ξεχνάτε ότι  είναι του Δήμου. 

Και η κυρία Πρόεδρος  η οποία ανέλαβε τώρα θέλει  και αυτή να,  με τις  

ενέργειες και με τις  αποφάσεις που π ήραμε ότι  όντως πρέπει,  άλλο εάν 

ήρθε έκτακτα, αλλά πήραν απόφαση για να πάρουν αυτό το αυτοκίνητο 

και  όσον  αφορά  πως  θα το συντηρήσει,  μπορεί να δημιουργηθεί 

ένας  
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κωδικός,  ούτως ώστε να μπορούν να συντηρήσουν αυτά τα αμάξια για 

ανταλλακτικά. Αυτά δεν πρέπει να λέγονται εδώ το πώς θα το 

συντηρήσουμε και τα λοιπά.  

 Το άλλο. Νομίζω ότι  είναι επιτακτική ανάγκη, το είπα και από 

την αρχή, δεν είναι δυνατόν αυτή η Δομή ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ ,   η 

οποία  είναι αναγκαία,  η πρώτη όλων να μην μπορεί να λειτουργήσ ει.  

Θεωρώ ότι  στις  εποχές που είμαστε ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  σημαίνει  ένας 

πεινασμένος,  σημαίνει  ένας άρρωστος που δεν μπορεί να μετακινηθεί 

και η ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  θα δώσει την δυνατότητα να ανορθώσει 

αυτόν τον άνθρωπο.  

 Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζω αμέσως να π άρει το αυτοκίνητο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μερετούδης.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε και εγώ νομίζω ότι  το θέμα κακώς ήρθε 

κατεπείγον,  γιατί  ήταν  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σέβεστε την ετυμηγορία του σώματος.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Την σέβομαι κύριε Πρόεδρε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Και το Τμήμα της Κοινωνικής Πρόνοιας έχει  ανάγκη από όχημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εντάξει τώρα εάν είναι άλλο θέμα, καλύφθηκα. Απλώς θέλω να πω ότι  

και . .πρώην Δήμο Σκουτάρεως και εκεί  δεν υπάρχει όχημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  δεν υπάρχει καμία 

αντιπαλότητα. Απλώς όταν καθόταν τα αυτοκίνητα εκεί  λογικό είναι 

κάποιοι  που έχουν αρμοδιότητες και χρειάζονται αυτοκίνητο ή που 

είναι να πάνε στα χωριά,  να πάνε να εκτιμήσουν ζημιές,  ο 

Προγραμματισμός έχει  τόσα έργα, πάει  μέσα –έξω και τα λοιπά.  

 Εγώ κινούμαι και το ξέρετε πάρα πολύ. Σπάνια πήρα αυτοκίνητο 

από τον Δήμο και μετάνιωσα. Και έχω καμία κακή εμπειρία και γι΄ 

αυτό και δεν  καίγομαι να πάρω στην Διεύθυνσή μου. Προκάλεσα ένα 

ατύχημα για τεχνικούς λόγους,  ο κ.  Γάτσιος ήταν αυτόπτης μάρτυς 

εκείνη την ημέρα, στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης,  μπορούσε να 

γίνει  πολύ μεγάλο κακό από ότι  έγινε.   

Θέλω να επισημάνω ότι  να ρίξουμε τη ν βαρύτητά μας σε όλα τα 

αυτοκίνητα και να δώσουμε και περισσότερα χρήματα εάν χρειαστεί .  

Τραυματίστηκαν κάποιοι  άνθρωποι χωρίς να φταίνε και γι΄ αυτό και 

σας λέω ότι  αυτή την στιγμή εγώ δεν ενδιαφέρομαι να σας πω την 

αλήθεια.  Και 18 του μηνός που θα πάω σ ε ένα πρόγραμμα, πάλι θα 

πάρω τους υπαλλήλους και θα πάμε με το δικό μου αυτοκίνητο,  όπως 

κάνω πάρα πολύ καιρό τώρα.  

Απλώς χρήματα στην υπηρεσία του κ.  Χράπα να συντηρηθούν τα 

αυτοκίνητα, να έχουν όλα ΚΤΕΟ και να έχουμε όλοι την υγειά μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

51 

Μάλλον μας διαφεύγουν ορισμένα σημεία τα οποία δεν τονίστηκαν. Με 

βάση τον νόμο και αυτό το οποίο η ΕΕΤΑΑ προβλέπει,  οι  εργαζόμενοι 

στο πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ ,  δεν δικαιούνται οδοιπορικών 

όμως προβλέπει ο ΕΕΤΑΑ βενζίνες για τα ήδη υπάρχοντα αυτοκίνητα.  

Είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε.   

 Και φυσικά υπάρχει η ιδιαιτερότητα σε ότι  έχει  σχέση με την 

εργασία τους.  Δεν μένουν στην έδρα. Υποχρεούνται να πάνε στα 

χωριά.  Σε ανθρώπους οι  οποίοι  όντως έχουν ανάγκη των υπηρεσιών.  

Βέβαια,  αυτό το οποίο ακούστηκε κα θέλω να το ξανά τονίσω, 

δεν είναι μόνο ο Δήμος Καπετάν Μητρούση. Είναι και η Δ.Ε. 

Σκουτάρεως και αυτή έχει  το ίδιο πρόβλημα. Και μάλιστα, πολύ πιο 

οξυμένο λαμβανομένου υπόψη ότι  η Δ.Ε. έχει  εννέα χωριά,  μαζί  με το 

Σκούταρι.  Μαζί με το  Σκούταρι έχει  εννέα χωριά.   

Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε με την ανάλογη σοβαρότητα 

και φυσικά λόγω του κοινωνικού έργου, το οποίο προσφέρουν και 

λόγω του ότι  δίνεται η δυνατότητα, παρακαλώ, δίνεται η δυνατότητα 

στην ΕΕΤΑΑ να δώσει έγκριση να οδηγηθούν  τα αυτοκίνητα αυτά από 

τους ίδιους τους εργαζομένους,  κρίνω ότι  θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε το θέμα σοβαρά και να μπούμε στην διαδικασία 

παραχώρησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε,  αδιαμφισβήτητο είναι ότι  οι  συγκεκριμένες Δομές 

προσφέρουν υπηρεσίες στον πολίτη.  Κανείς από τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  ούτε ο κ.  Δήμαρχος νομίζω αυτό δεν το 

αμφισβητούσε   ποτέ.   Ίσα –  ίσα  όλα  αυτά  τα  χρόνια  γνωρίζαμε την  
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εξαιρετική δουλειά που γίνεται και επομένως δεν νομίζω να υπάρχει 

θέμα ως προς αυτό.   

 Εάν όντως υπάρχει ζήτημα για τα οδοιπορικά και δεν 

επιτρέπονται μέσα από τις  συμβάσεις,  αυτό είναι απαράδεκτο θα το 

χαρακτήριζα,  διότι  εάν υπάρχει κάτι  που θα πρέπει ειδικά αυτή την 

περίοδο να στηρίζεται από προγράμματα και θεσμούς,  όπ ως είναι το 

‘Βοήθεια στο Σπίτι’  και φορείς όπως η ΕΕΤΑΑ που υποστηρίζει  αυτές 

τις  Δομές,  θα είναι και οι  μετακινήσεις των εργαζομένων, γιατί  δεν 

μετακινούνται μέσα στις  γειτονιές της πόλης των Σερρών,  γνωρίζουμε 

πολύ καλά ότι  μετακινούνται στα χωριά μας κ αι στο σύνολο του 

Δήμου.  

 Σε κάθε περίπτωση όμως θα ήθελα να προσεχθεί  αυτό που 

ανέφερα στην απάντηση που έδωσα σε ένα ερώτημα κύριε Πρόεδρε,  ότι  

τα συγκεκριμένα οχήματα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.   

Κύριε Πρόεδρε,  τα συγκεκριμένα οχήματα με απόφα ση του 

Ελεγκτικού  Συνεδρίου δεν αγοράστηκαν καλώς και δεν ξέρω εάν 

έχουν την δυνατότητα να κινηθούν.  Πέρα από το γεγονός ότι  

αναγκαστήκαμε από αυτή την υποχρέωση που μας δημιούργησε η 

προηγούμενη δημοτική αρχή να τα πληρώσουμε με δικαστική απόφαση 

και υπάρχουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου.  

 Επομένως απαντώ εμμέσως και στο ερώτημα, γιατί  βρίσκονται 

εκεί  και δεν.  Δεν νομίζω, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έλεγε 

ότι  δεν μπορούν αυτά τα οχήματα, κακώς αγοράστηκαν και δεν ξέρω 

εάν μπορούν να κινηθούν νομίμως.  Εάν πληρώθηκαν, πληρώθηκαν. 
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Αυτό είναι έτερον εκάτερον.  Η αγορά είχε γίνει .  Όμως και σε 

περίπτωση, για να κινήσεις ένα όχημα όμως πρέπει να έχεις  κάνει  ένα  

 

 

νόμο για αγορά και να προβλέπεται,  αλλιώς πηγαίνει  στον ΟΔΔΥ, που 

δεν υπάρχει σήμερα φυσικά και πάει  λέγοντας.  

 Άρα εγώ, …κύριε Πρόεδρε,  θα ήθελα σε κάθε περίπτωση οι 

εργαζόμενοι να κινούνται με κάποιο όχημα, θα προτιμούσα να βρούμε 

έναν τρόπο, γιατί ,  κύριε Πρόεδρε,  πρώτη φορά αυτό τίθεται.  Στα 

προηγούμενα δυο με τρία χρόνια δεν είχα ακούσει ότι  υπήρ χε θέμα με 

οχήματα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  να βρούμε έναν τρόπο να βελτιώσουμε τα ήδη 

υπάρχοντα οχήματα.  

 Κύριε Πρόεδρε,  να βρούμε ένα τρόπο να βελτιώσουμε τα ήδη 

υπάρχοντα οχήματα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  εάν αυτό είναι εφικτό.  Σε 

διαφορετική άποψη πολύ φοβάμαι μην πάρουμε  μια απόφαση εμείς  

εδώ, που όλοι το θέλουμε,  πάει  ένα όχημα εκεί  από αυτά που σας είπα 

τι  ζητήματα έχουν με απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν 

μπορούμε να κινηθούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ νομίζω ότι ,  έχουμε και άλλον; Ο κ.  Δινάκης.  Συγνώμη.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  όχι  εγώ καλύφθηκα αλλά θα παρακαλούσα και όλους 

τους συναδέλφους συμβούλους,  όταν καλύπτονται ας μην παίρνουν τον 

λόγο.  Θα μιλάμε τρεις  μέρες πάλι.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Πρόεδρος.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  
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Ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι  το θέμα, να κατ αθέσω την άποψή μου ότι  

πρέπει να παραχωρηθεί το αυτοκίνητο στην κοινωφελή επιχείρηση. Το 

θέμα δεν ήρθε καθόλου ανώριμα για μένα, γιατί  από την ώρα που 

ανέλαβα προσπαθώ να βρω λύση για το πώς θα μετακινούνται οι  

υπάλληλοι.  Από τις  πρώτες μέρες,  η πρώτη δου λειά που έκανα ήταν να 

πάω επιτόπου στην έδρα των Δομών, στο Μητρούσι,  στην έδρα εκεί  

στα παιδιά και από την πρώτη ώρα ξέρω ακριβώς τα προβλήματά τους 

και όλο τον μήνα γνωρίζει  πολύ καλά και ο κ.  Αντιδήμαρχος,  ο κ.  

Χράπας την αγωνία που έχω για το πώς μετα κινούνται τα παιδιά και τι  

συμβαίνει  εκεί  πέρα.  

 Το θεωρούσα αδιανόητο,  δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό το 

πράγμα, τα παιδιά με δικά τους έξοδα να μετακινούνται και να 

κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή και εμείς  να είμαστε εκτεθειμένοι.   

 Εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για το τι  έγινε πριν τρία χρόνια,  

γιατί  δεν ήμουνα εγώ Πρόεδρος.  Εγώ γνωρίζω τι  πρέπει να κάνω εγώ 

από εδώ και πέρα. Και θεωρώ ότι  πρέπει να κάνω αυτό που χρειάζεται 

η κοινωφελής επιχείρησης,  γι΄ αυτό το οποίο έχω ταχθεί .   

 Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να παραχωρηθεί το αυτοκίνητο 

και όσο για το εάν έχουμε κωδικούς για ανταλλακτικά και τέτοια,  

εφόσον το αυτοκίνητο μας το παραχωρεί ο Δήμος,  εγώ γνωρίζω σε 

τέτοια περίπτωση και μπαταρίες και ανταλλακτικά και επισκευή τα 

αναλαμβάνει ο Δήμος καταρχάς.  Αλλά εάν είμαστε μια καλή 

οικογένεια και αγαπημένη οικογένεια,  πιστεύω πάντα θα βρούμε μια 

λύση. Θα βρούμε την λυση πως θα γίνει  το αυτοκίνητο αρκεί να 

υπάρχει καλή θέληση.  

 Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρίες και κύριοι  θέλετε,  δευτερολογία.  Βεβαίως.  Σεβαστό .   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το αυτοκίνητο αυτό κ.  Νιζάμη δεν είναι κανενός Δημάρχου και 

κανενός Αντιδημάρχου.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  μισό λεπτό.  Ποιοι  θα δευτερολογήσουν;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μπόικος,  ο κ.  Χράπας…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίσουμε γιατί  δεν είναι όλοι πάνω από 

το ηθικό και πάνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα σας παρακαλώ.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  περιμένετε.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Επί της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα περιμένετε.  Θα  σας δώσω εγώ τον λόγο επί της διαδικασίας κύριε 

Νιζάμη. Ο κ.  Γάτσιος,  η κυρία Κηπουρού. Ο κ.  Χράπας.  Άλλος 

δευτερολογία; Ο κ.  Μπόικος.  Άλλος κανείς .   
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 Παρακαλώ κ.  Νιζάμη επί της διαδικασίας.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού και σ υνίσταται στο 

εξής απλό θέμα. Ο κ.  Αντιδήμαρχος,  ονόματι κ.  Χράπας,  απευθύνθηκε 

στον δημοτικό σύμβουλο Νιζάμη. Εγώ δεν εισηγήθηκα κανένα θέμα. 

Έκανα μια απλή τοποθέτηση, μια απλή ερώτηση και εκεί  σταμάτησα. 

Επ΄ αυτού θέλω να αναπτύξω δυο σκέψεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Που είναι το προσωπικό δεν κατάλαβα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Το προσωπικό σας είπα,  συνίσταται στο θέμα ότι  ο κ.  ονόματι Χράπας 

Αντιδήμαρχος,  απευθύνθηκε στον δημοτικό σύμβουλο Νιζάμη και με 

προσέβαλε λες και εγώ ήμουν εισηγητής κάποιου θέματος.  Υπονόησε,  

αυτό μπορεί να το μεταφράσει ο ίδιος,  δεν δέχομαι όμως και δεν είναι 

ορθό και δεν είναι σωστό, να απευθύνεται σε έναν δημοτικό σύμβουλο 

ένας εν ενεργεία Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας την στιγμή που το θέμα που 

συζητιέται αφορά την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Νομίζω ότι  αυτά τα πράγματα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν νομίζω ότι  είναι ο λόγος επί  προσωπικού αυτό,  αλλά το 

προσπερνώ και πάμε στις  δευτερολογίες.   

 Ο κ. Γάτσιος ως αγορητής της παράταξής του.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δυο λόγια μόνο κύριε Πρόεδρε.  προέκυψε από την διαδικασία ότι  

βεβαίως υπάρχουν ανάγκες σε πολλές υπηρεσίες και αυτό είναι 

αναμφισβήτητο,  στην διοίκηση όμως τα πράγματα λειτουργούν με 

προτεραιότητες και θεωρώ ότι  είναι μια προτεραιότητα που πρέπει να 
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πληρώσουμε την συγκεκριμένη και θα πρέπει να λάβουμε αυτή την 

απόφαση.  

 Σε ότι  αφορά τα οχήματα  θα πρέπει βεβαίως αμέσως να 

συντηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν όπου αυτά μπορούν και 

χρειάζονται.  Τα δε αυτά οχήματα που υπάρχουν στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μέχρι 

σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερου κυβισμού, κάνουν μεγαλύτερες 

κινήσεις και ίσως θα πρέπει να τα χρησιμοποιή σουμε σε χώρους εντός 

του αστικού ιστού που δεν έχει  και τόσα καύσιμα.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Ενώ το θέμα βέβαια ήταν για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο,  ακούσαμε 

προηγουμένως και από τον κ.  Μυστακίδη αλλά και από αλλού ότι  

υπάρχουν πολλά προβλήματα σε πολλές υπηρεσίε ς και αυτά ακριβώς 

επιβεβαιώνουν αυτά που είπα στην πρωτολογία μου.  

 Η πρότασή μου είναι να παραχωρηθεί το αυτοκίνητο με μια 

επισήμανση, εάν θέλετε πρέπει να το καταλάβετε αυτό,  εάν θέλετε 

μπορείτε όχι ,  ότι  έχουμε ανοικτό πόλεμο με τα μνημόνια και τον 

Καλλικράτη και όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου, γιατί  περί 

αυτού πρόκειται,  πρέπει να διαλέγουμε στρατόπεδο. Ή με την κοινωνία 

ή με την συγκυβέρνηση. Σας αρέσει,  δεν σας αρέσει,  πίσω από όλα 

βρίσκεται αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ωραία.  Ο κ.  Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι  κανείς  μα κανείς  δεν μπορεί να 

θλίβεται περισσότερο από εμένα που ζω σε εκείνη την κοινωνία που 

δεν υπάρχει όχημα, που δεν μπορούν οι  γέροντες να περιθαλφθούν 
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όπως πρέπει και να έχουν τις  ανάλογες παροχές από το πρόγραμμα και 

από την συγκεκριμένη κοινωνική Δομή.  

 Σήμερα πρέπει να έχει  όχημα, όχι  όμως . .  όταν χαλάει ένα όχημα 

εγώ δεν πάω να δανειστώ ένα όχημα από έναν άλλο Δήμο. Προσπαθώ 

να το φτιάξω. Προσπαθώ να βρω τρόπο να το κυκλοφορήσω. Αυτό 

προτείνω στο σώμα. Να επισκευαστούν τα οχήματα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  δεν 

είναι μόνο  τρία,   είναι  περισσότερα,  υπάρχουν  και άλλα οχήματα, 

να  

 

 

καταγραφούν οι  βλάβες,  κάνει  τον προϋπολογισμό η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  να 

προμηθευτεί  ανταλλακτικά και να κάνει  όλες τις  νόμιμες διαδικασίες 

όπως προβλέπεται.  Νόμιμα. Αυτή είναι η δική μου πρόταση.  

 Προτείνω στο σώμα να μην ψηφιστεί  η παραχώρηση και να 

φροντίσει  στις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μερετούδη.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Θα ήθελα από την κυρία Πρόεδρο να ενδιαφερθεί και για την Τ.Κ. του 

πρώην Δήμου Σκουτάρεως όπου και εκεί  δεν υπάρχει αυτοκίνητο στην 

Δομή για να πηγαίνει .  Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει  και 

τέτοιο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η κυρία Κηπουρού. Η κυρία Πρόεδρος έχει  τον λόγο για να  κλείσει  

εάν θέλει .   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Εγώ έχω καλυφθεί.  Εμμένω στην αρχική μου απόφαση. Παρακαλώ το 

σώμα να ψηφίσει την παραχώρηση του αυτοκινήτου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Ναι.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  με την προϋπόθεση ότι  θα πάει για έγκριση η 

απόφασή μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Και να τηρηθούν μάλιστα όλες οι  νόμιμες διαδικασίες για 

την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Αυτός νομίζω ότι  είναι ο πρώτος 

όρος απαράβατος.  Αυτονόητο.   

 Όχι ο κ.  Μυστακίδης.  Όχι ο κ.  Γρηγοριάδης.  Όχι ο κ.  

Αραμπατζής.  Ναι ο κ.  Σταυρόπουλος,  ναι η Πρόεδρος,  ναι ο κ.  

Καλαϊτζίδης,  ναι ο κ.  Χατζημαργαρίτης,  ο γράφων κ.  Χασαπίδης; Ναι.  

ναι,  ο κ.  Θεοχάρης,  ναι.  Ο κ.  Δούκας ναι.  Ο κ.  Νιζάμης,  ναι.  Ο κ.  

Στεργίου,  ναι.  Ναι ο κ.  Μοσχολιός.  Ναι ο κ.  Ίντος,  ναι ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε μισό λεπτό.  Ναι,  υπό προϋποθέσεις.  Εφόσον υπάρχει 

νομιμότητα παραχώρησης και χρήσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

60 

Τα είπαμε κ.  Αναστασιάδη Ηλία.  Κύριε Γκότση; Ναι.  Κύριε Μ ηλίδη; 

Ναι.  Κύριε Κατιρτζόγλου; Όχι ο κ.  Κατιρτζόγλου. Ο κ.  Αναστασιάδης 

Αντώνης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με την νομιμότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κ.  Αναστασιάδης με την νομιμότητα. Ναι η παράταξη του κ.  

Φωτιάδη και η κυρία Ηλιοπούλου. Ναι ο κ.  Μπόικος.  Ναι κύριε  

Αγοραστέ; Ναι.  Ο κ.  Δημητρίου ναι και ο κ.  Μερετούδης όχι .  Λίγη 

ησυχία σας παρακαλώ. Η κυρία Παπαδοπούλου; Ναι.  Η κυρία 

Αγιαννίδου ναι.  Όχι ο κ.  Χράπας,  ναι ο Πρόεδρος.   

 

 

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 129/2014)  

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.  Επειδή το θέμα αυτό ήταν εκτός 

ημερήσιας διάταξης και μας  έφαγε πάρα πολύ χρόνο, θα π αρακαλούσα 

και εγώ μετά τον κ.  Αναστασιάδη και επειδή μου είπαν οι  άνθρωποι 

ότι  ας . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το έχω, θα το βάλω αμέσως πρώτο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αμέσως πρέπει,  διότι  αυτό το θέμα πήρε απόφαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο και το συζήτησε μια ώρα. Κάντε λοιπόν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν περάσω όμως. Το θέμα το προηγούμενο έληξε συνάδελφοι.  Σας 

παρακαλώ. Πριν περάσω με πρώτο θέμα το JUMBO θέλω, υπάρχει μια 

τηρώντας πάντα την διαδικασία,  υπάρχει μια επερώτηση από την 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη προς τον κ.  Δήμαρχο για μέσου του 

προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών που κατατέθηκε σήμερα.  

  

 

 

  Σχετικά με την γνωμοδότηση του Δ.Σ. αριθμός 66 2013 για τον 

ορισμό σε Τοπικές Κοινότητες των οικισμών Μετοχίου και 

Ξηροτόπου.  

 

 Κύριε Δήμαρχε,   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με την υπ΄αριθ μόν 66 2013 

γνωμοδότησή του μετά από έγγραφο αίτημα των κατοίκων των δυο 

οικισμών Μετοχίου και Ξηροτόπου,  γνωμοδότησε ομόφωνα για τον 

ορισμό τους σε Τοπικές Κοινότητες.  

 Ερωτάστε,  κύριε  Δήμαρχε,  πρώτον.  Που βρίσκεται το θέμα σχετικά 

με τους οικισμούς Μετοχ ίου και Ξηροτόπου όσον αφορά τον ορισμό 

τους σε τοπικές κοινότητες μετά την γνωμοδότηση 66 2013 του Δ.Σ.  

Σερρών;  
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 Δεύτερον.  Ποιες ενέργειες κάνατε μέχρι σήμερα για την προώθηση 

του παραπάνω θέματος,  ώστε να υλοποιηθεί  η γνωμοδότηση του Δ.Σ.;   

  

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η απάντηση. Πάμε λοιπόν,  κυρίες 

και κύριοι .  Έχετε μια ακόμη, συγνώμη.  

 

 Σχετικά με τον εξοπλισμό του πρώην Ορφανοτροφείου Θηλέων.  

  

Κύριε Δήμαρχε,   

 Γνωρίζουμε ότι  το κτίριο επί  της οδού Βενιζέλου,  πρώην 

Ορφανοτροφείο Θηλέων, ότι  μετά την ανακαίνιση που προβήκατε θα 

στεγαστεί  η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, υπήρξε εξοπλισμός,  ψυγεία,  κουζίνες,  

πλυντήρια,  καθίσματα,  πάγκοι στο αμφιθέατρο και τα λοιπά και διάφορα  

 

 

άλλα υλικά,  λευκά είδη,  σεντόνια,  στρώματα και τα λοιπά, τα οποία 

χρησιμοποιούνταν γ ια την σίτ ιση και φιλοξενία μαθητών.  

 Επίσης στο παραπάνω κτίριο υπήρχαν επισκευάσιμα μουσικά 

όργανα της μπάντας του Δήμου Σερρών.  

 Ρωτάστε,  κύριε  Δήμαρχε,  τ ι  απέγινε όλος αυτός ο εξοπλισμός,  τα 

υλικά και τα μουσικά όργανα; Έχουν παραληφθεί από κάποια υπ ηρεσία 

του Δήμου; Παραχωρήθηκαν πουθενά; Φυλάσσονται σε κάποιο χώρο 

του Δήμου;  

 Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας.   

  

 Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα απαντηθούν αυτά. 

Μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη με πρώτο θέμα το ενδέκατο.   
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ΘΕΜΑ 11ο:  

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την καταπάτηση  

δημοτικής  έκτασης από την εταιρεία JUMBO A.E.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Μηλίδης Θ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος,  ο επικεφαλής της μείζονος 

αντιπολίτευσης ο κ.  Μηλίδης Θεόδωρος.  Κύριε Μηλίδη έχετε τ ον λόγο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Ευχαριστώ που το βάζετε και πρώτο θέμα, 

γιατί  είναι πολύ σημαντικό.  είναι εδώ και οι  εκπρόσωποι του 

Εμπορικού Συλλόγου, των παραγωγικών τάξεων και νομίζω ότι  θα 

έπρεπε να γίνει  έτσι,  γιατί  θα έπρεπε να ακούσου με και την δική τους 

άποψη.  

 Σύμφωνα λοιπόν,  κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  με το υπόμνημα το οποίο υποβλήθηκε 1 Νοεμβρίου του 

΄13,  του Τμήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου 

Σερρών, το ακίνητο ιδιοκτησίας της επιχείρησης JUMB O, έχει  

μετατοπιστεί  προς τα ανατολικά, δεν έγινε ορθή υλοποίηση των 

συμβολαίων επί του εδάφους,  με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει τμήμα 

δημοτικής έκτασης κοινόχρηστης.   

 Εδώ είναι το υπόμνημα, μπορεί να το πάρει όποιος ενδιαφέρεται 

και είναι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.   

 Το θέμα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είναι γνωστό από το 

καλοκαίρι από τον Αύγουστο του ΄13.  Παρόλα αυτά, παρά και τον 

ντόρο που έγινε,  τις  διαμαρτυρίες των εμπόρων αλλά και πολλών 
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κατοίκων, η δημοτική αρχή δεν έχει  προβεί  μέχρι σήμερα στις  νόμιμες 

ενέργειες που απαιτούνται για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα και τα 

δικαιώματα του Δήμου Σερρών.  

 Βεβαίως,  ξέρω ότι  θα μου απαντήσει ο κ.  Δήμαρχος ότι  

περιμέναμε μια απάντηση από την Περιφέρεια,  από το ΥΠΕΧΩ, όμως 

προλαβαίνω να διευκρινίσω ότι  είναι άλλο εκείνο το θέμα, άλλο αυτό 

που ζητάω εγώ, ώστε να ληφθεί απόφαση και δεν έφερα το θέμα εδώ 

προς συζήτηση και ενημέρωση, αλλά προς λήψη απόφασης.   

 Το λέω λοιπόν γιατί  για εκείνο έχουν αποφανθεί,  για άλλο 

τελείως θέμα, για τον δρόμο και τα λοιπά. Εδώ όμως έχουμε ένα 

συγκεκριμένο υπόμνημα της υπηρεσίας που το λέει  επακριβώς ότι  

καταπατήθηκε δημοτική έκταση.  

 Ζητάω λοιπόν,  ζητάμε και νομίζω ότι  θέλουν όλοι και οι  

συνδημότες αλλά και οι  δημοτικοί σύμβουλοι θέλω να πιστεύω:  

 

 

 

 Πρώτον.  Να πάρουμε απόφαση για την δικαστική διεκδίκηση 

αποζημίωσης χρήσης για την καταπατηθείσα και κατεχόμενη δημοτική 

έκταση.  

 Δεύτερον.  Να ληφθεί απόφαση για την διοικητική αποβολή από 

την κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

 Τρίτον.  Να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ευθύ νες όσων παλαιότερα 

επέτρεψαν ή συνέβαλαν στην διαμόρφωση της υφιστάμενης 

κατάστασης αλλά και όσων πρόσφατα συνέβαλαν στην σύνδεση του 

πολυκαταστήματος με το κεντρικό οδικό δίκτυο.  
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 Πρέπει να διευκρινίσω ότι  εφόσον κάποιοι ,  δημοτική αρχή, δεν 

ξέρω ποιοι ,  αυτό είναι θέμα του νομικού συμβούλου, να ανατεθεί  στον 

νομικό σύμβουλο να ψάξει αυτές τις  ευθύνες εάν και εφόσον 

υπάρχουν.   

Εφόσον λοιπόν έγινε αυτός ο κόμβος,  ο οποίος όλοι γνωρίζουν 

πόσο επικίνδυνος είναι,  νομίζω ότι  έχουμε προσωπική εμπειρία,  

προσωπική  πείρα πόσο επικίνδυνος είναι και μάλιστα όταν έχει  ήλιο 

πραγματικά υπάρχει περίπτωση κανείς  να μην δει ,  εάν θα μπει φανάρι 

εκεί  πέρα, να μην δει  και να γίνει  το μεγάλο ατύχημα. Το φοβάμαι 

πάρα, πάρα πολύ και δεν κινδυνολογώ αυτή την στιγμή, νομίζω είναι 

μια πραγματικότητα.  

 Εφόσον λοιπόν έγινε εκεί  κάποιος κόμβος και συνδέει  με την 

κεντρική αρτηρία για Θεσσαλονίκη, σημαίνει  ότι  έγινε αποδοχή ότι  

έτσι είναι το οικόπεδο. Ο δημοτικός χώρος.  Ότι το αποδεχθήκαμε.   

 Επιπλέον,   θέλω να πω ότι  πριν,  στην αρχή της συνεδρίασης μου 

ήρθε μια γνωμοδότηση της κυρίας Τζιμίκα, της νομικής συμβούλου του 

Δήμου Σερρών, το οποίο αφού αναφέρει πολλά και δεν νομίζω ότι  

είναι της παρούσης να τα αναφέρω, είναι πάρα πολλά, καταλήγει:   

 

 

Κατόπιν των παραπάνω έχω την γνώμη ότι  θα είν αι δυνατός ο 

ακριβής προσδιορισμός κατά θέση, εμβαδόν και όρια της 

καταγγελλόμενης καταπάτησης δημοτικής έκτασης από την εταιρεία 

JUMBO και κατά συνέπεια ο Δήμος Σερρών θα έχει  την δυνατότητα να 

ακολουθήσει με επιτυχία την δικαστική οδό για την διεκδίκηση οδό για 

την διεκδίκησή της βάσει όμως πλήρων και συγκεκριμένων στοιχείων.  
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Ειδάλλως, οποιαδήποτε άλλη κίνηση του αυτού του είδους δεν θα 

ευοδωθεί.   

 Εγώ όμως επαναλαμβάνω και επανέρχομαι στο αρχικό υπόμνημα, 

το οποίο υπάρχει καταγεγραμμένο. Ότι όλοι έχουν α ναγνωρίσει και 

πρώτα –πρώτα ο Δήμος Σερρών, το Τμήμα Διαχείρισης ότι  υπάρχει  

καταπάτηση δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης.  Τι έχουμε κάνει  γι΄ 

αυτό; Ανεξάρτητα από την δικαστική οδό; Η δικαστική οδός άλλα 

πράγματα ψάχνει  και ψάχνει  και τον δρόμο πως ήταν,  εάν  ήταν 

αγροτική οδός ή δεν ήταν.  Αυτά δεν μπορώ, δεν έχω την δυνατότητα 

να τα λύσω, είναι θέματα δικαστηρίων.   

 Όμως το γεγονός είναι γεγονός.  Και παρακαλώ να λάβουμε 

απόφαση για τα τρία αυτά θέματα και τέταρτο,  εάν,  αυτό είναι 

ερώτηση κα θα πρέπει να απαντηθεί από τον νομικό σύμβουλο, εάν 

συντρέχουν λόγοι ακόμη και ανάκληση της αδείας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σχετικά με αυτό που 

είπε ο κ.  Μηλίδης,  ότι  το θέμα, παρόλο που είναι γνωστό α πό τον 

Αύγουστο του ΄13 ότι  η δημοτική αρχή δεν έχει  προβεί μέχρι σήμερα 

στις  νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την διασφάλιση των 

συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Δήμου. Αυτό νομίζω δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και είναι άδικο και θα πω γ ιατί .   

 Μόλις πήραμε την καταγγελία από την παράταξη του κ.  Μηλίδη 

αμέσως δόθηκε προφορική εντολή από εμένα στον Τμήμα Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, διερεύνησε το θέμα. Στις  16 
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Σεπτεμβρίου του ΄13 μου γνωστοποίησαν με έγγραφό τους την όλη, την  

μέχρι τότε κατάσταση που διερεύνησαν.  

Με έγγραφό μου αμέσως ανέθεσα στην νομική σύμβουλο του 

Δήμου επίσης να αναλάβει το θέμα και αμέσως μετά μάλιστα 

συνεχόμενα, μέσα στον Οκτώβριο,  αρχές Οκτωβρίου έστειλα τρία 

έγγραφα στις  υπηρεσίες,  στην Πολεοδομία,  στ ο Τμήμα Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, στην τεχνική υπηρεσία,  στην νομική 

σύμβουλο για επίσπευση ενεργειών σχετικά με την καταγγελία για το 

JUMBO.  

 Από εκεί  και πέρα άρχισε μια σειρά εγγράφων, εδώ είναι όλα τα 

έγγραφα, από τις  αρμόδιες υπηρεσί ες.  Τεχνική υπηρεσία,  Πολεοδομία,  

το Τμήμα Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου και 

στάλθηκε ερώτημα και προς το Δι.Πε.Χω. και έγινε Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Είπαμε μάλιστα τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι  θα 

περιμένουμε την απάντηση του Δι.Πε.Χω..  Το Δ ι.Πε.Χω. ακόμα δεν 

απάντησε.  Μας είπε ότι  στις  επόμενες τρεις  εβδομάδες θα απαντήσει.  

Δεν απάντησε λόγω φόρτου εργασίας,  όπως γνωρίζετε σε όλο το 

δημόσιο,  στους Δήμους,  στον Δήμο μας και σε όλο το δημόσιο λόγω 

των συνταξιοδοτήσεων και των διαθεσιμοτήτων το  προσωπικό 

μειώνεται δραματικά, προσλήψεις δεν γίνονται και δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στο μεγάλο φόρτο εργασίας που έχουν.  

 

 

 

 Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο που κάναμε,  τον Νοέμβριο ήταν,  

τον Δεκέμβριο,  δεν θυμάμαι ακριβώς πότε,  το Τμήμα Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου με το έγγραφό του με ημερομηνία 28 -
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11-2013, αμέσως δηλαδή μετά το Δημοτικό Συμβούλιο,  απευθύνεται 

προς την νομική σύμβουλο του Δήμου, την κυρία Τσιμίκα Μαρίκα με 

θέμα: Καταγγελία για καταπάτηση δημοτικής έκτασης από την εταιρεία 

JUMBO και καταλήγει στο τέλος,  άλλωστε σας τα είχαμε δώσει αυτά 

τα έγγραφα τώρα και καταλήγει στο τέλος λέγοντας ότι  παρακαλούμε 

να μας γνωρίσετε την δικαστική οδό,  η οποία πρέπει να προηγηθεί,  

έτσι ώστε να προσδιοριστεί  επακριβώς το εμβαδόν και η θέση της 

καταληφθείσας δημοτικής έκτασης.   

 Η νομική σύμβουλος απάντησε στις  1 Φεβρουαρίου του ΄14 και 

αφού λέει  ότι  ζητάει διάφορα τοπογραφικά, στο τέλος καταλήγει ως 

εξής:  αυτή την παράγραφο την τελευταία την διάβασε και ο κ.  

Μηλίδης,:  Κατόπιν των παραπάνω έχω την γνώμη ότι  θα είναι δυνατός 

ο ακριβής προσδιορισμός κατά θέση, εμβαδόν και όρια της 

καταγγελλόμενης καταπάτησης δημοτικής έκτασης από την εταιρεία 

JUMBO και κατά συνέπεια ο Δήμος Σερρών θα έχει  την δυνατότητα να 

ακολουθήσει με επιτυχία την δικαστική οδό για  την διεκδίκησή της 

βάσει όμως πλήρων και συγκεκριμένων στοιχείων.  Ειδάλλως 

οποιαδήποτε άλλη κίνηση του αυτού του είδους δεν θα ευοδωθεί.  

 Πάνω σε αυτό το έγγραφο απαντά το Τμήμα Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου και λέει  ότι  σας στέλνουμε ότι  μας 

ζητάτε.  Έξι πράγματα. Τοπογραφικά κυρίως.  Σας στα στέλνουμε αυτά 

και καταλήγει λέγοντας ότι  σας στέλνουμε όλα αυτά τα έγγραφα τα 

τοπογραφικά, προκειμένου να προχωρήσετε στην διεκδίκηση της 

δημοτικής έκτασης από την εταιρεία JUMBO μέσω δικαστικής οδού, 

όπως  αναφέρεται στην από 1 -2-2014 γνωμάτευσή σας.   

 Μετά από όλα αυτά τα έγγραφα, τα τελευταία έγγραφα εγώ 

προτείνω το εξής:  Εάν θέλει  μετά από εντολή του Δημοτικού 
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Συμβουλίου ή εάν θέλετε με εντολή του Δημάρχου, να ζητήσουμε από 

την νομική σύμβουλο τα εξής:  βάσει των στοιχείων και των εγγράφων 

που έχει  παραδώσει ήδη το Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Σερρών, 

βάσει αυτών των στοιχείων και εγγράφων, η νομική σύμβουλος να 

κινήσει την προβλεπόμενη νομική διαδικασία μέσω της δικαστικής 

οδού για την διεκδίκηση της καταπατημένης δημοτικής έκτασης και 

την διεκδίκηση αποζημίωσης χρήσης σχετικά με την καταπατηθείσα 

και κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

 Αυτό εάν θέλει  ή το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του το 

ζητάει ή εάν θέλετε εγώ από μόνος μου. Ένα είναι αυτό.   

 Δεύτερον.  Σχετικά με το θέμα της απόδοσης ευθυνών.  

 Όπως ξέρετε υπάρχει ήδη ειδικό γραφείο στην Εισαγγελία 

Σερρών, έχουμε καταθέσει,  νομίζω, οι  υπηρεσιακοί παράγοντες,  η 

κυρία Πανίδου έχει  ήδη καταθέσει στην Πταισματοδίκη. Παρόλα αυτά 

όμως θα ζητήσω από την νομική σύμβουλο ή εγώ ή εάν θέλετε με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κατατεθούν όλα τα στοιχεία 

και τα έγγραφα του φάκελου που βρίσκονται στον Δήμο Σερρών 

σχετικά με το θέμα του JUMBO και θα ζητούμε την διερεύνηση τυχόν 

ποινικών ευθυνών.  

 Όπως γνωρίζετε όσον αφορά το εάν χαρακτηρίζεται αγροτική 

οδός ή λιβάδι η επίμαχη έκταση, όπως ήταν στην οριστική διανομή, 

περιμένουμε την απάντηση του ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. στο αμέσως επόμενο 

χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.  

 Αυτές τις  προτάσεις έχουμε να καταθέσουμε και εσεί ς  φυσικά θα 

τις  κρίνετε,  θα τις  συζητήσετε και μπορείτε να πάρετε τις  ανάλογες 

αποφάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις.  Ναι,  κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη λίγο.  Θέματα που έχουν σχέση με τοπογραφικά, τεχνικά 

θέματα ή νομικά, θα σας απαντήσουν οι  υπηρεσίες και ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος,  ο κ.  Μυστακίδης αλλά και οι  υπηρεσιακοί παράγοντες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ζητήσατε.   

Κος ΚΕΧΑΓΙΑΣ:  

Ένα λεπτό.  Δυο πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον το σώμα συμφωνεί να δώσουμε τον λόγο στον Πρόεδρο του 

Εμπορικού Συλλόγου τον κ.  Κεχαγιά; Ωραία.  Παρακαλώ κ.  Κεχαγιά 

καθίστε.  Ανοίξτε και το μικρόφωνο.  

Κος ΚΕΧΑΓΙΑΣ:  

Καταρχήν ευχαριστούμε τον κ.  Μηλίδη και την παράταξη που έφερε 

ξανά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του 

πολυκαταστήματος.  Πραγματικά έχετε αργήσει κύριοι ,  διότι  εδώ 

υπήρχαν δυο ζητήματα που απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο το 

προηγούμενο διάστημα. Ένα ζήτημα ήταν αυτό από την Κτηματική 

Υπηρεσία που υπήρχε το ζήτημα της καταπάτησης της έκτασης από 5 

μέχρι 30 στρέμματα. Φυσικά δεν είχε προσδιορίσει  πόσο. Αυτό όμως, 

επειδή ακριβώς έχετε και τους ανάλογους τοπογράφους και μηχανικούς 

θα   έπρεπε   ήδη  σήμερα   να   το   ξέρουμε  αυτό.     Γι΄   αυτό   λέμε  
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χαρακτηριστικά ότι  έχετε αργήσει πάρα πολύ. Και το άλλο το ζήτημα 

που περιμένουμε την απόφαση από το Δι.Πε.Χω.,  νομ ίζω ότι  είναι 

ανεξάρτητο.   

 Επειδή ακριβώς ο εμπορικός κόσμος,  αυτή η απάντηση δηλαδή 

μπορεί να δοθεί  και το επόμενο διάστημα, όπως είπατε και δεν 

ξέρουμε,  μπορεί να μην έρθει  κιόλας.  Από εκεί  και πέρα, ο εμπορικός 

κόσμος κουράστηκε με αυτή την ιστορία και  δεν θα σας κουράσω και 

εγώ παραπέρα. Δεν ξέρω τι  είδους απόφαση θα πάρετε εδώ σαν 

Δημοτικό Συμβούλιο,  γιατί  έκανε και ο κ.  Δήμαρχος κάποιες προτάσεις 

εδώ και μπορεί να προκύψουν και άλλες προτάσεις,  εμείς  αυτό που 

έχουμε να πούμε είναι ότι  αυτή την ιστορί α θα την πάμε μέχρι το 

τέλος.   

Ο νομικός μας σύμβουλος δεν είναι αυτή την στιγμή εδώ γιατί  

άργησε,  είχε προγραμματισμένο ραντεβού και λέμε το εξής,  ότι  θα το 

πάμε μέχρι το τέλος,  ανεξάρτητα από το τι  απόφαση θα πάρετε εσείς .  

Εμείς τις  επόμενες μέρες θα κινηθούμε και θα κάνουμε τα δέοντα.   

 Να μιλήσει και ο κ.  Καπετάνιος ο Χρήστος,  δυο πράγματα να 

πει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Ελάτε κ.  Καπετάνιε.   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί σύμβουλοι,  εκ μέρους της Ομοσπονδίας και 

του Εμπορικού Συλλόγου, γιατί  λείπε ι  ο νομικός μας σύμβουλος,  στο 

όνομα των δυο αυτών Προέδρων με εξουσιοδότησαν να τοποθετηθώ 

για το συγκεκριμένο θέμα.  
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 Είναι προεκλογική περίοδος και εμείς  οι  επαγγελματίες 

σεβόμαστε και τους συνδυασμούς και όλους τους υποψηφίους.  

Επομένως γι΄ αυτό το θέμα που αφορά μια κοινωνία μεγάλη, δεν θα  

 

επιτρέψουμε σε κανέναν να εκμεταλλευτεί  ως προασπιστή αλλά και δεν 

θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σιωπήσει.   

 Ερχόμενος,  κύριε Πρόεδρε,  από το κατάστημα αυτό που 

γνωρίζετε όλοι,  αυτό που καθημερινά λυπάστε εσείς  λυπό μαστε και 

εμείς .  Πάνω από πενήντα, εκατό μαγαζιά είναι άδεια.  Οι έμποροι 

καταστράφηκαν, είναι καταχρεωμένοι.  Στο όνομα των πολυεθνικών 

εγώ κ.  Μπόικε δεν θα μιλήσω κομματικά, όλοι τους είναι να πάνε στο 

καλό, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.  Λέμε πως είνα ι,  κύριε 

Πρόεδρε,  η σημερινή κατάσταση.  

 Από εκεί  και πέρα είδαμε ανθρώπους στα συσσίτια.  Νομίζω ότι  

όλοι έχετε αυτή την ευαισθησία ότι  κάποτε εδώ πέρα ενωμένοι πρέπει 

να αποφασίζουμε για κάτι .  Δεν πέρασε πολύς καιρός,  κύριε Πρόεδρε,  

και ο Αντιδήμαρχος των Έργων, ο κ.  Μυστακίδης,  ο κ.  Αντιδήμαρχος 

το είπε φωναχτά. Έγινε καταπάτηση. Το εάν είναι πέντε μέτρα ή 

τριακόσια μέτρα, είναι αυτό που μου θυμίζει ,  γ ια μένα δεν υπάρχει και 

δεν μιλάμε για την συγκεκριμένη περίπτωση, γενικότητα, σε 

γενικότητα αυτό που θα  πω, πολύ πόρνη, λίγη πόρνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην χρησιμοποιείτε …  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Αν το χρεώσετε,  κύριε Πρόεδρε,  σε μένα αυτό.  Να το χρεώσετε και εάν 

θέλετε για τον σεβασμό του Δημοτικού Συμβουλίου,  για τον θεσμό, το 

πήρα πίσω.  
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 Από εκεί  και πέρα όμως αργήσαμε  πάρα πολύ. Εγώ δεν θα 

προτρέξω σε πολλά πράγματα. Μόνο από αυτό εδώ πέρα και δεν 

χρεώνω στην εντολοδόχο δημοτική αρχή αλλά σε όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο ότι  έχουμε δυο χαρτιά.  Χαρτιά της υπηρεσίας.  Το ένα το 

χαρτί  το υπογράφει η κα.  Πανίδου.  

Με υπογραφές κάποιων τοπογράφων και μας λέει  με λίγα λόγια,  

αυτό το χαρτί  που το πήρατε όλοι,  ότι  πράγματι εδώ πέρα μέσα κατά 

λάθος,  εσκεμμένα, εμείς  δεν έχουμε τίποτα μαζί με την επιχείρηση, δεν 

έχουμε τίποτα και δεν φοβόμαστε μαζί με τα ξενόφερτα τα μαγαζιά.   

Εμείς έχουμε και όλοι ξέρουμε ότι  στο χωριό μου ήξερα, έχω 

κάνει μια τουαλέτα και από μια καταγγελία η υπηρεσία ήρθε και μου 

τράβηξε αμέσως τα αφτιά.  Και την επόμενη μέρα, δεν πέρασε μια 

εβδομάδα μου έβαλε και τα ανάλογα πρόστιμα. Και εδώ πέρα για ένα 

τέτοιο θέμα  δεν έχουμε την ευαισθησία;  

 Και δεν θα μπω στην διαδικασία που αναφέρατε,  κύριε Δήμαρχε,  

αυτό είναι εσωτερικό σας.  Δεν θα μπω στην διαδικασία.  Σέβομαι την 

προεκλογική περίοδο.  Σίγουρα έχουμε αυτό εδώ πέρα το χαρτί .  Εμείς 

ξέρουμε μια υπηρεσία,  υπηρεσία το υ Δήμου που λέγεται Διεύθυνση 

Γεωργίας,  το έχει  κύριοι ,  γιατί  μέσα στον φάκελο νομίζω όλοι τα 

μελετάτε αυτά, είναι σίγουρος γι΄ αυτό και δεν παίρνουμε τον φάκελο 

εδώ πέρα και έρχεστε να δείξετε το μπόι,  σας,  είμαι σίγουρος ότι  όλοι 

τα μελετάτε,  αυτό είναι δική σας δουλειά,  δεν είναι δική μας δουλειά.  

Το λιβάδι πώς έγινε γελαδόστρωμα ή οτιδήποτε άλλο.  

 Δεν κλαίω για κανέναν σας από εδώ πέρα. Από όλους σας ζητάμε 

την βοήθεια.   

 Και έρχομαι λοιπόν τελευταία και τελειώνω και ευχαριστώ για 

τον χρόνο σας,  την κυρ ία Μαρινάκη, η οποία κυρία Μαρινάκη έστειλε 
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κάποια χαρτιά.  Σε πρώτη φάση λίγο μας αδίκησε γιατί  τα χαρτιά να πω 

από απειρία,  να πω από έτσι,  αναγκαστήκαμε,  συμπληρώσαμε αυτά τα 

χαρτιά,  στάλθηκαν έτσι όπως τα θέλαμε.   

 Από εκεί  και πέρα όμως, κύριε Πρόεδρε,  και εδώ θα τελειώσω, 

ότι  το παράδειγμα που ανέφερα για μια τουαλέτα που το ζήσαμε όλοι,  

έχουμε όλοι την ευαισθησία του νόμου και εδώ πέρα μας το λένε οι  

υπηρεσίες φωναχτά, μας το είπε ο Αντιδήμαρχος,  το λέτε όλοι σας και 

στην πράξη κωφεύουμε; σιωπούμε;  

 Ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε ένα σωρό χαρτιά.  Είμαι σίγουρος ότι  

έγινε.  Είναι η προσπάθεια; Η προσπάθεια της τουαλέτας για μια 

εβδομάδα και της προσπάθειας αυτής εδώ πέρα πόσο θα μας πάρει;  

Ένα χρόνο;  

 Αφού σας ευχαριστήσω τελευταία Δήμαρχε,  καταλήξατε ότι  ή το 

Δημοτικό Συμβούλιο ή εσείς .  Η δική μου η ταπεινή άποψη είναι όχι  

εσείς .  Το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση, οπότε να έχετε 

την στήριξη και την σιγουριά ομόφωνα, να μπείτε μπροστά με όλους 

τους αρχηγούς των παρατάξεων και να κάνετε τα πρέποντα. Κ αι τότε 

νομίζω ότι  δεν θα κάνετε χάρη στην αγορά. Θα κάνετε χάρη στο 

δίκαιο.  

 Και πριν τελειώσω Πρόεδρε,  γνωρίζετε ο Εμπορικός Σύλλογος 

και η Ομοσπονδία είναι τα πιο ιστορικά σωματεία.  1917. Είναι 

Σωματεία συνδικαλιστικά προσφοράς και διεκδίκησης.  Όχι μόνο  για 

τον εαυτό τους.  Έχετε να μας πείτε,  στον πρωτογενή τομέα σε ποια 

μάχη, σε ποιον αγώνα δεν ήταν δίπλα στους αγρότες;  Έχετε να μας 

πείτε,  τα κέντρα εξουσίας που καταβροχθίζουν τους δημοσίους 

υπαλλήλους και τους παίρνουν έτσι τα κεφάλια,  χωρίς κριτήρια,  

ισοπεδωτικά, δεν είμαστε εμείς  μαζί  σας;  Δεν είμαστε εμείς  μαζί  σας;  
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Η νοσοκόμα των 1.200, η λέξη ‘ξεσκάτωμα’ επιτρέπεται κύριε 

Πρόεδρε;  Που πήγε  στα  800 ευρώ   και κατά  ανάγκη  είναι εις  

βάρος  

 

 

 

μας,  δεν είμαστε εμείς  μαζί  σας;  Αυτή είναι η Ομοσπονδ ία και ο 

Εμπορικός Σύλλογος.   

 Τελειώνοντας σας ευχαριστώ και πάλι.  Νομίζω ευαίσθητοι 

άνθρωποι σε ευαίσθητους ανθρώπους που σήμερα αντιπροσωπεύουν 

αυτή την αίθουσα θέλουμε να έχουμε την κατανόησή σας.   

 Σας ευχαριστούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σχετικά με αυτό που 

ειπώθηκε πάλι ότι  υπάρχει  αργοπορία.  Ανέφερα και στην τοποθέτησή 

μου εγγράφως έστειλα στις  υπηρεσίες εντολή για επίσπευση των 

ενεργειών. Πρέπει να σας πω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για την αργοπορία που λέτε.  Σας παρουσίασα έγγραφα που 

απευθύνονται σε όλες τις  αρμόδιες υπηρεσίες,  την τεχνική υπηρεσία,  

τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, νομική 

σύμβουλος,  Πολεοδομία για επίσπευση των ενεργειών τους.  Οι 

υπηρεσίες ,  δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, αλλά νομίζω έχουν και 
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δίκαιο.  Μου λέγανε ότι  Δήμαρχε σε παρακαλούμε μην μας αγχώνεις.  

Το θέμα είναι τόσο δύσκολο και μεγάλο, χρειάζεται ψυχραιμία,  

μελετημένες κινήσεις για να μην γίνουν λάθη.  

 Οι υπηρεσίες βλέπετε από την σειρά εγγράφων θα δείτε σε όλη 

την διάρκεια αυτών των μηνών έχουν δώσει σωρεία εγγράφων, αλλά 

λόγω του ότι  το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και μεγάλο, δεν είναι 

τόσο εύκολο από την μια στιγμή στην άλλη να απαντά μια υπηρεσία.  

Βλέπετε η Δι.Πε.Χω. πέρασαν τρ εις  μήνες και ακόμη να απαντήσει η 

Δι.Πε.Χω..   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για να απαντήσει η Δι.Πε.Χω. εκατό χρόνια θα περάσουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην διακόπτετε όμως, αφήστε τον Δήμαρχο να 

ολοκληρώσει.  Σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέτε για την καταπάτηση. Μα την αμφισβητούμε εμείς;  Απευθύνεστε,  

λες και αμφισβητούμε την καταπάτηση. Αμφισβητούμε εμείς  αυτά που 

λέει  η υπηρεσία μας; Συμφωνούμε.  Άρα δεν μπορώ να καταλάβω για 

ποιο λόγο επαναλαμβάνεται αυτό το θέμα; Επαναλαμβάνεται με ‘αι’  το 

επαναλαμβάνεται.  Ασφαλώς συμφωνούμε.  Μα γι΄ αυτό έκανα και την 

πρόταση μετά από τα έγγραφα αυτά, αφού τελείωσε αυτός ο κύκλος 

των εγγράφων κάνω την πρόταση να κινηθεί η διαδικασία διεκδίκησης 

της καταπατημένης αυτής έκτασης μέσω της δικαστικής οδού. Αφού 

όλα ότι  έχουμε στοιχεία,  έγγραφα και τα λοιπά, θα τα δώσουμε στην 

νομική σύμβουλο.  

 Και σας είπα ότι  θέλετε εγώ να δώσω την αγωγή; θέλετε εσείς  να 

πάρετε απόφαση; Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εάν δεν θέλετε να πάρει 
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το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση για να δώσει εντολή, θα την δώσω 

εγώ την εντολή. Και το ίδιο θα γίνει  και για την απόδοση ποινικών 

ευθυνών, εάν τυχόν υπάρχουν.  Παρόλο που τρέχει  η δικαστική έρευνα. 

Και εμείς  θα το κάνουμε.   

 Δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ εάν το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει  

να   πάρει   την   απόφαση   και    να  δώσει  την  εντολή   για   να  την  

 

 

υλοποιήσουμε.  Κανένας δεν είπε ότι  οι  ελεύθεροι επαγγελματίες δεν 

είναι με τους αγρότες,  δεν είναι με τους υπαλλήλους,  δεν είναι με τους 

εργάτες.  Και το Δημοτικού Συμβουλίου είναι με τους αγρότες όμως και 

με τους εργάτες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες.  Μήπως έλειψε 

το Δημοτικό Συμβούλιο από κάποια διαδήλωση, από κάποιο αίτημα 

είτε εργατών είτε υπαλλήλων είτε ελεύθερων επαγγελματιών; Πόσα 

ψηφίσματα έχουμε εκδώσει ομόφωνα;  

 Αυτά για να γίνει  συζήτηση σε πολιτισ μένο επίπεδο και 

καταθέσαμε εμείς  κάποιες προτάσεις,  εάν θέλετε τις  προχωράμε ή εάν 

θέλετε να καταθέσετε και άλλες συμπληρωματικές ευχαρίστως να τις  

συζητήσουμε.  Όμως δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια 

πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε τον λόγο η κυρία Μαρινάκη, η διευθύντρια της Πολεοδομίας.  

Παρακαλώ κυρία Μαρινάκη. Καθίστε.  Ανοίξτε και το μικρόφωνο, εάν 

θέλετε.  

Κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ:  
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Θέλω να κάνω μια διευκρίνιση σε αυτά που ειπώθηκαν από τον κ.  

Καπετάνιο όσον αφορά την συγκεκριμένη καταγγελία που έχει  γίνει  

από τον Εμπορικό Σύλλογο στην υπηρεσία μας.   

 Όσον ανέφερε ο Δήμαρχος ισχύουν,  αλλά εκτός από αυτά, επειδή 

αναφέρθηκε σε καταγγελίες που αφορούν αποθήκες και ότι  άμεσα η 

υπηρεσία προβαίνει  και κάνει  αυτοψίες και όλη την διαδικασία,  θέλω 

του πω, να το πω και σε όλους δηλαδή να το συνειδητοποιήσουν ότι  

σύμφωνα με εγκύκλιο που ισχύει  με τον έλεγχο τίτλων, που ο έλεγχος 

τίτλων ιδιοκτησίας που κάνει  η πολεοδομική υπηρεσία,  όσον αφορά 

όταν υπάρχει αμφισβήτηση καταπάτηση, δεν είναι αρμοδιότητά της 

εφόσον δεν υπάρχει  μια ξεκάθαρη απάντηση, δηλαδή από την 

δικαστική οδό και να είναι τελεσίδικη απόφαση.  

 Άρα το πρώτο σκέλος θα πρέπει να έχουμε μια απάντηση από το 

δικαστήριο.   

 Η υπηρεσία προβαίνει  μόνο όταν υπάρχουν πολεοδομικές 

παραβάσεις και αυτή την περίπτωση ισχύει .  Δηλαδή, εάν υπάρχουν 

παραβάσεις και δεν τηρούνται οι  αποστάσεις ή οτιδήποτε,  τότε θα 

πρέπει η Πολεοδομία να πάει να κάνει  την διαδικασία που 

προβλέπεται.   

 Όσον αφορά το θέμα που αφορά την Πολεοδομία αφορά την 

κοινοχρηστία,  την διαπίστωση της κοινοχρηστία ς της αγροτικής οδού 

και γι΄ αυτό απευθύνθηκε σε αρμόδια υπηρεσία με βάση τις  οδηγίες 

που έχουμε από το Υπουργείο από το ΥΠΕΚΑ, ώστε να μας 

απαντήσουν εάν η διαπίστωση της τεκμηρίωσης της κοινοχρηστίας που 

έχουμε στον φάκελο που είναι στην διάθεσή σας,  εάν  επαρκούν με την 

οποία εκδόθηκε η συγκεκριμένη άδεια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη θα μπούμε σε ερωτήσεις και θα ρωτήσετε.  Σας 

παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα πάρουμε κακό δρόμο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θα γίνουν 

ερωτήσεις.  Ανοίγουμε κύκλο ερωτήσεων. Σε παρακαλώ. Κύριε 

Μυστακίδη έχετε τον λόγο.   

 

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα παρόλο που έχει  μεγάλη αξία,  το 

αντικείμενό του είναι μεγάλο, είναι απλό και τελικά από τεχνικό θέμα, 

εάν τα ψάξει κανείς  καλά, καταλήγει σε νομικό θέμα. Γι΄ αυτό το λέω 

αυτό;  

 Εκεί πέρα υπάρχει ένα λάθος.  Υπήρχε ένας χώρος κενός,  το 391 

λιβάδι,  στο οποίο παραχωρήθηκαν κάποιες χρονικές στιγμές κάποια 

χωράφια.  Αυτά τα χωράφια παραχωρήθηκαν σε κάποιες αποστάσεις 

από τα αγροτεμάχια,  είτε από τον δρόμο που υπάρχει από την οριστική 

διανομή.   

 Υπάρχουν δηλαδή κάποια τοπογραφικά τα οποία είναι 

αλληλοσυγκρουόμενα. Στο ένα λέει  70,  στο άλλο τοπογραφικό λέει  90 

από το ίδιο  σημείο που ξεκινάει  το πρώτο χωράφι.  Στο ένα 

τοπογραφικό λέει  25,70 από τον δρόμο της διανομής,  στο άλλο λέει  

50. 
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 Επομένως γι΄ αυτό λέω ότι  το θέμα είναι νομικό.  Τα συμβόλαια 

όλα που υπάρχουν είναι σε ισχύ.  Κανένα συμβόλαιο δεν ακυρώθηκε.  

Για να γίνει  κάποια,  απαντάω στον κ.  Μηλίδη, για να γίνει  κάποια 

διοικητική αποβολή…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα μπούμε σε κύκλο ερωτήσεων. Μην απαντάτε.  Τοποθετηθείτε σε 

αυτό που θέλετε να πείτε για να λάβουν υπόψη οι συνάδελφοι τι  θα 

κάνετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν είναι η έννοια της απάντησης.  Τοποθέτηση είναι.  Για να μπούμε 

σε κάποια διαδικασία διοικητικής αποβολής ή κάποιες διεκδικητικής 

αγωγής,  πρέπει αυτό που . .να είναι συγκεκριμένο,  αλλιώς είναι 

άχρηστο να κάνουμε κάτι  τέτοιο,  γιατί  θα ακυρώνεται σαν αόριστη και 

η διεκδικητική αγωγή και η διοικητική αποβολή.   

 Δηλαδή τι  σημαίνει  αυτό; Ο δικηγόρος του Δήμου, η δικηγόρος 

πρέπει να κινηθεί έχοντας ένα χαρτί  που να λέει  ότι  τόσο πλάτος,  τόσο 

μήκος,  τόσο εμβαδόν καταπατείται.  Αυτό σήμερα δεν μπορεί να γίνει  

υπό την έννοια ποιος θα αναλάβει να μας πει  ποιο είναι το σωστό; 

Δηλαδή επειδή υπάρχουν οι  τοπογράφοι στο Δήμο σημαίνει  ότι  

μπορούν να κάνουν τα πάντα; Μπορούν να διορθώσουν ένα λάθος το 

οποίο έγινε πριν από χρόνια; Δηλαδή, εάν κάποιος μαθηματικός βρει  

μια εξίσωση ότι  1+1 = 3,  σημαίνει  ότι  επειδή είναι μαθηματικός 

μπορεί η λύση του να είναι σωστή;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην μιλάτε σας παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ πολύ μην με διακόπτεις .  Εμείς σ αν τεχνική υπηρεσία 

κάναμε ότι  έπρεπε να κάνουμε.  Δηλαδή έγινε μια αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης σε όλο εκείνο το κομμάτι,  στο μήκος πλάτος 

317 μέτρα, ότι  υπάρχει  και έχει  παραχωρηθεί…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 

 

 Και έγινε προσπάθεια…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ σεβαστείτε λιγάκι.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και έγινε προσπάθεια να εξαχθεί  κάποιο αποτέλεσμα. Εάν δεν υπάρχει 

αυτό το λάθος της αφετηρίας,  δηλαδή δεν ξέρουμε από πού . .τ ο 

χωράφι.  Γι΄ αυτό και υπάρχει αοριστία.   

 Εγώ προσωπικά προτείνω και από την εμπειρία που έχω, γι΄ αυτό 

και είπε η τεχνική υπηρεσία ότι  είναι θέμα νομικό.  Δηλαδή πρέπει να 

βγει  κάποια δικαστική απόφαση. Δεν έχουμε εμείς  την εξουσία να 

πούμε ότι  ξέρετε,  αυτό το τοπογραφικό είναι λάθος.  Να έρθει  κάποιος 

νομικός να μας πει  ποιο από τα δυο τοπογραφικά είναι ισχυρό και να 

το δεχθούμε.  Είναι η πιο απλή πλέον τοπογραφική δουλειά.   
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Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Καπετάνιε σας παρακαλώ.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό είπα; Το γεγονός ότι  δεν μπορούμε να πούμε ότι  οι  καταπάτηση, 

η οποία είναι αναμφισβήτητη, επαναλαμβάνω, και μην λέτε ότι  θέλετε,  

η καταπάτηση είναι 20 μέτρα ή 25 ή 15 ή 30,  αυτό δεν μπορούμε να 

πούμε.  Η καταπάτηση είναι αναμφισβήτητ η. Το πόσο πλάτος,  το πόσο, 

σας παρακαλώ πολύ…  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το πόσο πλάτος καταπατείται και το πόσο μήκος,  αυτό δεν μπορεί να 

διαγνωστεί,  να αποσαφηνιστεί ,  διότι  υπάρχουν αλληλοσυγκρου όμενα 

τοπογραφικά. Δηλαδή η αφετηρία μια είναι έτσι και μια είναι αλλιώς.   

 Εγώ μπορώ να προτείνω και κάποια λύση γι΄ αυτό το ζήτημα. 

Νομίζω ότι  πρέπει μια ανώτερη αρχή και οι  δικαστικές αποφάσεις 

νομίζω ότι  είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο, να μας πουν ότι  α υτό το 

τοπογραφικό είναι το σωστό. Δηλαδή για να το κάνει  αυτό ο δικαστής 

δεν θα το κάνει  αυτό από μόνος του,  πιστεύω, όπως γίνεται συνήθως, 

θα βάλει κάποιον πραγματογνώμονα τοπογράφο μηχανικό,  θα εκθέσει 

όλα αυτά τα γεγονότα και στο τέλος ο δικαστής,  λαμβ άνοντας υπόψη 

κάποια ζητήματα, όπως παραδείγματος την υφιστάμενη κατάσταση, την 

εγκυρότητα των τοπογραφικών, το ένα είναι έτσι,  το άλλο έχει  περάσει 
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από Δημοτικά Συμβούλια,  εκείνος θα πει  ότι  ναι,  θεωρείστε ότι  αυτή η 

λωρίδα είναι 25,70 ή 35,70 με την προσθήκη της ανταλλαγής.   

 Εφόσον ο δικαστής δώσει μια τέτοια λύση, τότε μπορούμε να 

προβούμε και σε διοικητική αποβολή συγκεκριμένη και να 

ξεκαθαρίσουμε και όλες τις  κινήσεις που θα κάνουμε,  οι  οποίες 

σχετίζονται και με τον χαρακτηρισμό της λωρίδας εάν είναι δρόμος ή 

όχι ,  γι΄ αυτό πρέπει συνολικά με την απάντηση της Δι.Πε.Χω. 

συνολικά να απαντήσουμε και να είμαστε σωστοί.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώσατε κ.  Μυστακίδη;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ολοκλήρωσα. Το μόνο που θέλω να πω τελευταίο είναι ότι  το θέμα, θα 

το επαναλάβω, το  θέμα δεν είναι τεχνικό.  Το θέμα είναι νομικό.  Να 

μας πει  κάποιος νομικός,  κάποια αρχή ότι  αυτό το τοπογραφικό είναι 

σωστό, τα συμβόλαια όλα είναι σε ισχύ,  δεν μπορεί ένας τοπογράφος 

να πάρει από μόνος του την ευθύνη.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Έχουμε πει  τα ίδια πράγματα δεκαπέντε φορές.  Ευχαριστώ. Κύκλος 

ερωτήσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατάλογος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως θα σας δώσουμε τον λόγο κ.  Πρόεδρε και εσάς.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  κ.  Αναστασιάδη , μην βιάζεστε.  Ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  

Φωτιάδης.  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης,  ο κ.  Γκότσης,  οι  Πρόεδροι,  

κύριε Κεχαγιά ζητήσατε τον λόγο; Και εσείς  κύριε;  Ωραία.  Από τους 

δημοτικούς συμβούλους άλλος; Ο κ.  Γαλάνης.    

 Λοιπόν,  ξεκινάμε από εσάς κύριε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ :  

Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στην τεχνική υπηρεσία,  στην κυρία 

Μαρινάκη που πήρε τον λόγο.  έχω την εντύπωση ότι  άλλο πράγμα 

εισηγήθηκα. Μιλήσατε για πολεοδομικά θέματα. εγώ δεν μίλησα για 

πολεοδομικά θέματα. εγώ ορμώμενος από το υπόμνημα αυτό που το 

έθιξε και ο εκπρόσωπος ο κ.  Καπετάνιος,  λέει  σαφώς ότι  

καταπατήθηκε έκταση. Αυτό δεν έχει  σχέση με την Πολεοδομία.  Και 

επ΄ αυτού έκανα τα ερωτήματα.  

 Το ερώτημά μου είναι,  δεν μπορεί από τις  υπηρεσίες μας να 

προσδιοριστεί  αυτό το εμβαδόν; Και σε σας,  κύριε Μυ στακίδη,  λέτε 

κάτι  να έρθει  κάτι  συγκεκριμένο,  πότε το τοποθετείτε αυτό; Μετά από 

πέντε χρόνια; Δέκα χρόνια; Για να ξέρω.  

 Και δεύτερον.  Αυτό το Δι.Πε.Χω. που λέτε,  είναι,  το ξεκαθάρισα 

στην εισήγησή μου, ότι  είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Άλλο πράγμα. 

Η  υπηρεσία.  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην απαντάτε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Ερώτηση κάνω κύριε Πρόεδρε.  Η υπηρεσία λέει  ότι  έγινε αυτή η 

καταπάτηση. Θέλω λοιπόν,  το πρώτο να μας απαντήσει εάν μπορεί η 

τεχνική υπηρεσία πόσο είναι αυτό το εμβαδό ν,  εάν μπορεί να το 

προσδιορίσει  και μάλιστα σύντομα και δεύτερον,  να απαντήσει ο κ.  

Μυστακίδης πότε μπορεί να γίνει  αυτό με τεκμηρίωση. Και δεν είναι 

μόνο νομικό θέμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απάντησα. Μου φαίνεται δεν το παρακολουθήσατε.  Και απαντάω και 

στους κυρίους στον Καπετάνιο και τα λοιπά. Η καταπάτηση είναι 

αναμφισβήτητη, αλλά το πόσο είναι το πλάτος της καταπάτησης,  το 

μήκος είναι σαφές,  το πόσο είναι το πλάτος,  αμφισβητείτε για το λόγο 

ότι  στο ένα τοπογραφικό λέει  ότι  ξεκινάμε,  το χωράφι του JUMBO, ας 

πούμε,  50 μέτρα από τον δρόμο που υπάρχει από το 1934 και το άλλο 

τοπογραφικό λέει  ότι  το ξεκινάμε από τα 25,70.  Γι΄ αυτό δεν μπορούμε  

 

 

 

να πούμε με σαφήνεια,  κανένας δεν μπορεί να το πει ,  γιατί  δεν έχει  

την εξουσία και το δικαίωμα να το πει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ. Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θα ήθελα να ρωτήσω, 

κύριε Αντιδήμαρχε εφόσον εσείς  φέρνετε το βάρος,  γνωρίζετε ότι  

υπάρχει  μια έγκριση κόμβου εκεί;  Κόμβος ο οποίος έχει  όλες τις  

κινήσεις.  Σταυρός όπως λέμε.  Ο οποίο ς εκεί  έχει  μετρήσει ο 

μελετητής,  είναι από την Θεσσαλονίκη και υπήρχε αυτό το ως 
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αδειοδότηση και ως υποχρέωση από το 2007. Έχουμε λάβει υπόψη 

αυτή την αδειοδότηση; Είναι από την Περιφέρεια από την αρμόδια 

υπηρεσία,  από την … Το 2007.  

 Εμείς προχωρήσαμε στην έκδοση σύνδεσης με άλλο τρόπο. Δεν 

εφαρμόσαμε δηλαδή αυτό τον κόμβο. Το γνωρίζετε ότι  υπάρχει  αυτός ο 

κόμβος;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το γνωρίζω ότι  υπάρχει  ο κόμβος,  όπως γνωρίζω ότι  και εμείς  δώσαμε 

το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού σε σχέση με τον αγροτικό 

δρόμο, όμως το τμήμα αυτό που ασχολείται με τους κόμβους και το 

τμήμα γενικά του Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού δεν έχει  το δικαίωμα να 

κάνει  έρευνα στο εμβαδόν,  στις  διαστάσεις και στις  συντεταγμένες του 

αγροτεμαχίου.  Δεν μπορεί να κάνει  έρευνα στο ιδιοκτησιακό . Δέχεται 

το τοπογραφικό του μελετητή και κάνει  την δουλειά που είναι απλά η 

σύνδεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος.  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το θέμα είναι,  κύριε Πρόεδρε,  πάρα πολύ απλό. Πολλά λόγια λέτε.  Το 

1934 οι  υπηρεσίες του κράτους χωρίσανε τα αγροτεμάχια και τα 

λιβάδια.  Η απόστασης,  κ.  Μυστακίδη από το χωράφι μέχρι τον δρόμο 

τον αγροτικό που βγάλανε συν δέκα μέτρα, δυτικά της ιδιοκτησίας 

Καμελίδη,  ήταν 320 μέτρα. Το χωράφι μπήκαν αγκωνάρια,  ξέρετε τι  

είναι αγκωνάρια,  εδώ και εκεί  πέτρες  για να ξέρουν,  για να ορίζουν 

την ιδιοκτησία οι  ιδιοκτήτες.  320 μέτρα ήταν αυτά. Σε παρακαλώ είναι 

ακριβός.   
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 Τα 320 μέτρα αυτά, 70 μέτρα από το όριο του χωραφιού,  του 

τελευταίου χωραφιού μέχρι εκεί  που δώσαμε τα 13 στρέμματα στην 

επιχείρηση Σκουλίδη,  ήταν 70 μέτρα. 70 καθαρά. Είναι γεγονός.  Ο 

Σκουλίδης πήρε την πρώτη φορά 100 μέτρα μήκος από την εθνική οδό 

Σερρών –Θεσσαλονίκης και την δεύτερη φορά πάλι στα 50 στρέμματα 

πήρε άλλα 100 από την εθνική οδό Σερρών –Θεσσαλονίκης.   

Εκατό μέτρα και εκατό διακόσια και εβδομήντα, διακόσια 

εβδομήντα και πενήντα που υπήρχε από την ιδιοκτησία του Σκουλίδη 

μέχρι το δυτικό τμήμα την πλευρά του δρόμου του αγροτικού, ήταν 

πενήντα μέτρα καθαρά. Ποιος τα έφαγε αυτά τα μέτρα κύριε Πρόεδρε; 

Απλά πράγματα είναι.  Και μην αφήνουμε  άλλα παραμύθια.   

Και απαντώ και στην κυρία Μαρινάκη. Πόσα μέτρα πήγε μέσα 

τον αγροτικό δρόμο η επιχείρηση JUMBO; Πώς δώσατε την άδεια; Εδώ 

ξέρουμε ότι  για να πάρουμε 40,  30,  20,  πόσα μέτρα μπήκε αυτός;  Και 

που είναι τα 50 μέτρα; Αυτά, κύριε Πρόεδρε,   είνα ι ακριβώς.  Δεν 

μπορεί να φύγει  το χωράφι,  να πετάξει .  Εκεί είναι.  Κύριε Μυστακίδη 

έτσι δεν είναι;  Που είναι τα πενήντα μέτρα; Άσε εσύ τώρα που μου λες 

εμένα παραμύθια.   

 

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Παραμύθια μπορείς να λες εσύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε ….  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε να τον ανακαλέσετε στην τάξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα, κύριε Αναστασιάδη, να …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην πυροδοτείτε την ατμόσφαιρα. Κάνατε την ερώτηση, 

θα πάρετε την απάντηση. Ανακάλεσε ο άνθρωπος.  Ανακάλεσε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε.  πενήντα μέτρα, επαναλαμβάνω, ήταν 

το όριο του Σκουλίδη μέχρι το δυτικό τμήμα του δρόμου, του 

αγροτικού δρόμου. Δέκα μέτρα  που ήταν.  Που πάνε αυτά τα μέτρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής η ερώτηση. Στην κυρία Μαρινάκη η ερώτηση.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εκατόν εξήντα μέτρα είναι μέσα από την εθνική οδό Σερρών –

Θεσσαλονίκης.  Δεν είχε δρόμο να κτίσει .  Πώς έκτισε;  Ποιο είναι αυτό 

το Δι.Πε.Χω.,  ποιο είναι αυτό το καταραμένο που του  έδωσε 20% 

συντελεστή; Ποιο ήταν αυτό μπορείς να μου πεις;  Από μηδέν μέχρι 

τετρακόσια μέτρα μπορούσε να κτίσει .  Εξακόσια.  Εδώ έκτισε 8.000 

μέτρα σε ένα χωράφι.  Ποιο είναι αυτό το Δι.Πε.Χω.;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη είναι σαφείς οι  ερωτήσεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μας απαντήσει η κυρία πόσα μέτρα απόσταση έχει  ανατολικά η 

οικοΔομή από τον δρόμο και πόσα έπρεπε να έχει;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μαρινάκη απαντήστε εσείς ,  θα απαντήσει και ο κ.  Μυστακίδης 

μετά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο δημοτικός σύμβουλος και απαντά. Είναι σαφείς οι  ερωτήσεις του κ.  

Αναστασιάδη.  

Κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ:  

Όσον αφορά την Δι.Πε.Χω.,  είναι τμήμα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ:  

Επειδή ρωτήσατε.  Να απαντήσω αυτό που  ρωτήσατε; Ρωτήσατε …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη καθίστε.  Υποβάλλατε τις  ερωτήσεις.  Περιμένετε 

να απαντήσει.   

 

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τον συντελεστή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καθίστε να ακούσετε τις  απαντήσεις.  Κλείστε το μ ικρόφωνο και 

καθίστε.  Κύριε Αναστασιάδη διευκολύνετε λίγο την διαδικασία.  

Καθίστε και σβήστε το μικρόφωνο.  

Κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ:  

Μέσα στον φάκελο υπάρχει έγγραφο που σας το έδωσα και αντίγραφο 

σήμερα, που δίνει  παρέκκλιση με βάση τον νόμο τμήμα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιον να πιστέψουμε εμείς;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην διακόπτετε όμως για να απαντήσει 

ολοκληρωμένα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν κατάλαβες τι  έγινε,  κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ καλά κατάλαβα, περιμένετε όμως να πάρετ ε την απάντηση. 

Κάντε υπομονή.  

Κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ:  

Είναι αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου.  Του Υπουργείου του …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ:  

Όλα τα στοιχεία υπάρχουν στον φάκελο της αδείας.  Δεν είμαστε 

αρμόδιοι  να σας πούμε για την κα ταπάτηση. Σαν Πολεοδομία.   

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ:  

Δεν ξέρω εάν μπορώ να απαντήσω έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη απάντησε ως προς το δικό της αντικείμενο η κυρία 

Μαρινάκη. Τι να κάνει  παραπάνω δηλαδή;  Κύριε Αναστασ ιάδη όμως 

μισή ώρα κάνετε αυτή την ερώτηση. Εάν θέλει  δεν απαντάει,  έχει  

δικαίωμα. Τι να την κάνουμε δηλαδή, να την πνίξουμε; Σας παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Αυτό θέλω να επαναλάβω, αυτό που λέτε 50 μέτρα από το δυτικό όριο 

του δρόμου και τα λοιπά, αυτό ακριβώς,  να καταλάβετε και εσείς  όμως 

ότι  αυτό το 50 δεν το αμφισβητεί  κανένας ότι  υπάρχει  σε ένα 

τοπογραφικό γραμμένο. Αλλά υπάρχουν και άλλα τοπογραφικά για την 

ίδια περιοχή, συγνώμη, που λένε ότι  είναι 25 και 70 μάλιστα όλα τα 

τοπογραφικά έχουν περάσει το  ΄73 από Κοινοτικό Συμβούλιο και το 

2004 από το Δημοτικό Συμβούλιο και λένε ότι  αυτό το τοπογραφικό 

αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης.  Αυτή είναι 

αμφισβήτηση. Είναι 25 και 70 ή είναι 50;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πενήντα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δινάκης.   

Κος   :  

Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να τελειώσουν οι  δημοτικοί σύμβουλοι και μετά εσείς .   

 

Κος   :  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό δεν έχει  σημασία.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εγώ 

θέλω να κάνω την εξής σαφή ερώτηση. Τελικά είναι 25 μέτρα, είναι 70 

μέτρα, υπάρχει μια καταπάτηση οικοπέδου, εδάφους.  Εάν αυτή είναι 

100 μέτρα ή 1.000 μέτρα δεν θέλουμε να το εξετάσουμε.  Υπάρχει μια 

καταπάτηση εδάφους.  Για αυτή την καταπάτηση του εδάφους που  

υπάρχει αυτή την στιγμή θέλω να πάρουμε μέτρα. Έστω στα λιγότερα 

και θα δούμε για τα υπόλοιπα.  

 Δηλαδή εάν είναι εκατό μέτρα, για τα εκατό μέτρα να πάρουμε 

αποφάσεις και να πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούται ο 

Δήμος.  Είναι η πρώτη ερώτηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Συμφωνώ απολύτως κ.  Δινάκη.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Να ολοκληρώσω. Και το δεύτερο θέμα είναι,  εφόσον υπάρχουν τόσες 

παρατυπίες,  τόσες παρανομίες από ότι  βλέπω εδώ πέρα, πως δόθηκε 

άδεια εκεί  πέρα να λειτουργήσει κόμβος με φωτεινούς σηματοδότες 

και να διατρέχουμε έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ούτως ή άλλως γι΄ αυτό που λέτε πως δόθηκε,  υπάρχει ένας αγροτικός 

δρόμος  από  την  διανομή δέκα μέτρα. Ούτως ή άλλως θα μπορούσε να  
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δοθεί και σε αυτόν,  αλλά τέλος πάντων, εγώ συμφ ωνώ μαζί σας,  εάν 

θέλει  να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο,  να πούμε την 

δυσμενέστερη πρέπει για το Δήμο, να πούμε τα πιο λίγα που είναι  

δεδομένα τα μέτρα και με αυτό να πάμε ορισμένα πλέον,  να κάνουμε 

αγωγή στα δικαστήρια.   

 Εάν πούμε όμως ότι  είναι τα μέτρα ή τόσα ή τόσα, χάνουμε το 

δίκαιό μας.  Αμέσως καταπίπτει  η αγωγή σαν αόριστη.  Αυτό είναι το 

πρόβλημα.  

 Θέλετε να αποφασίσουμε να ζητήσουμε αυτά τα λιγότερα μέτρα 

που δικαιούμαστε; Αλλά να είναι σαφή. Αυτό μπορούμε να το 

κάνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα, μισό λεπτάκι,  θα παρακαλούσα επειδή τίθεται και το 

θέμα αυτού του κόμβου, τον κ.  Παπαδίκη, ο οποίος είναι και 

προϊστάμενος επί  του Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, εάν θέλει  να 

τοποθετηθεί επί  του θέματος αυτού. Να απαντήσει ουσιαστικά.  Και 

μετά σε σας κ.  Γκότση, θα δώσω τον λόγο.   

 Καθίστε δίπλα στο μικρόφωνο.  

Κος ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ:  

Ότι αφορά τον κόμβο στον εθνικό δρόμο, αυτόν τον σηματοδοτούμενο 

και τα λοιπά, καμία σχέση δεν έχει  ο Δήμος Σερρών. Είναι μια 

αδειοδότηση που έγινε από την Περιφέρεια και είναι δική το υς ευθύνη. 

Για ότι  αφορά την είσοδο -  έξοδο στο συγκεκριμένο κόμβο, στις  

συγκεκριμένες εγκαταστάσεις,  αυτή την έχει  δώσει το τμήμα που 

προΐσταμαι και δεν μπορούσε να κάνει  διαφορετικά,  διότι  έβλεπε 

εγκαταστάσεις,  έβλεπε αποστάσεις,  έβλεπε αγροτικούς δρόμους  και 

ήταν υποχρεωμένο να δώσει την είσοδο -  έξοδο.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν υπήρχε δρόμος κ.  Παπαδίκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το τμήμα σας,  κ.  Παπαδίκη μπορούσε να ελέγξει  το τοπογραφικό; Έχει 

την τεχνογνωσία και την αρμοδιότητα να ελ έγξουν το τοπογραφικό εάν 

είναι σωστό που σας υποβλήθηκε ή οχι;   

Κος ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ:  

Υποβλήθηκε τοπογραφικό και υποβλήθηκε χωροθέτηση του 

συγκεκριμένου συγκροτήματος.  Στις  αρχές του ΄13 προκειμένου, με 

αδειοδοτημένο το συγκρότημα, προκειμένου οι  άνθρωποι αυτοί να 

πάρουν την άδεια λειτουργίας.   

Εάν εμείς  τώρα, ελάτε στην δική μας θέση, το συγκεκριμένο 

τμήμα δεν δίναμε αυτό που ορίζει  ο νόμος,  προεδρικό διάταγμα έχετε 

κάτι  μπροστά σας,  κάτι  έχει  αυτή την συγκεκριμένη αδειοδότηση 

εισόδου –εξόδου, δεν θυμάμαι ακριβώς το Προεδρικό Διάταγμα, τότε 

οι  συγκεκριμένοι άνθρωποι θα μπορούσαν με το δίκαιό τους,  στάσου 

εδώ είναι αυτό,  να ζητήσουν διαφυγόντα κέρδη.  

Δηλαδή δεν μπορούσαμε εμείς  να πούμε ότι  δεν σας δίνουμε 

άδεια …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη καθίστε λίγο.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 

 

Κύριε Παπαδίκη μπορούσατε να ελέγξετε το τοπογραφικό επί της 

ουσίας,  να πείτε εάν είναι σωστό ή όχι  το τοπογραφικό για να προβείτε 

στην σύνδεση;  

Κος ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ:  

Όχι.  Εμείς τοπογραφικά δεν ελέγχουμε.  Τα τοπογραφικά προφανώς 

ελέγχονται στην Πολεοδομία.  Δεχόμαστε το τοπογραφικό του μελετητή 

που μας φέρνει  και ζητάει την συγκεκριμένη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προχωράμε στον κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με δυο λόγια.  Παρεμφερής θα είναι η ερώτησή μου με τον κ.  Δινάκη. 

Ελαφρώς διαφοροποιημένη. Υπάρχουν δυο τοπογραφικά. Ένα που δίνει  

50 μέτρα και το άλλο 25,75.  Ο κ.  Μυστακίδης είπε ότι  θα είναι…άμα 

πούμε εμείς  με ασάφεια και δεν είμαστε συγκεκριμένοι.  Όχι,  εμείς  θα 

πούμε την καλύτερη, όχι  την χειρότερη για τον Δήμο, ότι  ε ίναι 50 

μέτρα, θα πάνε στα δικαστήρια και τα δικαστήρια θα πουν ότι  όχι ,  δεν 

είναι 50,  είναι 25.  Τα δικαστήρια θα αποφασίσουν.  Εμείς θα βάλουμε 

συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς θα πούμε ότι  έχουμε,  μας έχει  

καταπατήσει 50 μέτρα. Το δικαστήριο μετά εφόσον θα ελέ γξει  όλα τα 

χαρτιά,  θα πει  ότι  δεν είναι 50,  είναι 25,75.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή δεν είναι ερώτηση.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερώτηση είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

Τοποθέτηση είναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τέλος πάντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στον κ.  Γαλάνη. Ερώτηση . Μην ξεφεύγουμε παιδιά,  κάνουμε 

ερωτήσεις.  Δεν φτάσαμε στις  τοποθετήσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επειδή ουσιαστικά λίγο ως πολύ έχουμε κάνει  αυτή την 

συζήτηση, όμως έχουν προσκομιστεί  και καινούργια στοιχεία μέσα από 

τα έγγραφα, εγώ θέλω να ρωτήσω, π ρώτα στην κυρία Μαρινάκη, εάν 

έρθει  απάντηση από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.,  η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. είναι,  εξ όσων 

γνωρίζουμε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  του κράτους.  

Όχι να τα λέμε αυτά. δεν έχει  ευθύνη ο Δήμος εάν το κράτος δεν 

απαντάει σε ερωτήματα και κωλυσιεργεί  ν α απαντήσει εδώ και τόσο 

καιρό.   

 Ερώτηση. Εάν η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. απαντήσει,  που δική μου άποψη από 

αυτά που, τουλάχιστον,  κατέληξε και σε προηγούμενη συζήτηση το 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι  δεν είναι δρόμος σε εκείνο το σημείο,  

εάν απαντήσει ότι  δεν είναι δρόμο ς,  εσείς  υποχρεούστε να ανακαλέστε 

την άδεια; Πρώτη ερώτηση είναι αυτή που έχω να κάνω.  

 Και δεύτερη ερώτηση είναι προς την κυρία Πανίδου. Εσείς κυρία 

Πανίδου έχετε καταλήξει από όλα αυτά τα τοπογραφικά που είναι στα 

χέρια σας από τα συμβόλαια είτε από απ οφάσεις Δημοτικού 
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Συμβουλίου του παλαιού Δήμου Λευκώνα είτε και εγώ δεν ξέρω τι  

άλλο, όλος αυτός ο φάκελος που έχετε στα χέρια σας,  έχετε καταλήξει 

ότι  υπάρχει  μια καταπάτηση των 50 μέτρων ή των 25 μέτρων ή 

κάποιων άλλων μέτρων;  

 Αυτές τις  δυο ερωτήσεις θα ήθελα να μου απαντήσουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Μαρινάκη στην πρώτη ερώτηση.  

Κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ:  

Εάν και είναι υποθετική η ερώτηση, εμάς η ερώτησή μας είναι εάν η 

διαπίστωση κοινοχρηστίας τεκμηριώνεται με αυτά τα στοιχεία που 

έχουμε.  Οπότε θα μας πουν εάν η διαδικ ασία είναι ολοκληρωμένη, 

οπότε διαπιστώνεται και η αρτιότητα που εκδόθηκε η άδεια ή που θα 

μας πουν ότι  πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες.  Θα το δούμε.   

 Σύντομα, από ότι  με διαβεβαίωσε και η προϊσταμένη του 

τμήματος θα έχουμε την απάντηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν σας απαντήσω ότι  δεν είναι δρόμος.   

Κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ:  

Υπάρχει θέμα με την αρτιότητα και με την οικοδομησιμότητα. Θα το 

δούμε μετά σαν υπηρεσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση για την δεύτερη ερώτηση του κ.  Γαλάνη η κυρία Πανίδου.  

Κα ΠΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν ήταν ξεκάθαρο το θέμα  ποιο είναι το εμβαδόν της καταπατηθείσας 

έκτασης,  σας διαβεβαιώνω ότι  θα είχε γίνει  εισήγηση για διοικητική 

αποβολή την επόμενη μέρα. Το πρόβλημά μας είναι αυτό.  Από το 

πρώτο έγγραφο που κάναμε σαν τμήμα αυτό το πρόβλημα εντοπίζουμε.  
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Ότι υπάρχουν τρεις  διαφορετικές εκδοχές με βάση τα τοπογραφικά που 

συνοδεύουν τα συμβόλαια που υπέγραψε Λευκώνας,  είτε Κοινότητα 

είτε Δήμος,  με ιδιώτη. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 

 

Δεν είναι έτσι.   

Κα ΠΑΝΙΔΟΥ:  

Γιατί  δεν είναι έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Στην τοποθέτησή σας.   

Κα ΠΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε αόριστα κάποια έκταση. Εγώ 

συμφωνώ να πάμε και να κάνουμε διοικητική αποβολή στα 50 μέτρα 

επί 500 που λέμε.  Να σας κάνω και αύριο την εισήγηση, είναι το μόνο 

εύκολο για την υπηρεσία.  Εάν αυτή η απόφαση ακυρωθεί με την 

ανακοπή που θα κάνει  το JUMBO και οποιοδήποτε JUMBO στο 

δικαστήριο κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής,  ποιος θα 

φέρει την ευθύνη; Η υπηρεσία που έκανε την εισήγηση για τα 50 

μέτρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία Πανίδου εγώ δεν είμαι τοπο γράφος.   

Κα ΠΑΝΙΔΟΥ:  

Ούτε και εγώ είμαι τοπογράφος.  Προϊσταμένη του τμήματος είμαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΠΑΝΙΔΟΥ:  
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Αλλά το θέμα είναι ότι  λέμε ότι  δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το 

εμβαδόν της έκτασης.  Καταπάτηση υπάρχει.  Ποια είναι;  Δεν μπορεί να 

οριοθετηθεί από κάποιο τοπογράφο, γι΄ αυτό φωνάζουμε και λέμε από 

την αρχή να απευθυνθούμε σε δικαστική αρχή.  

 Τώρα πως θα γίνει ,  με πραγματογνώμονα, με εντολή εισαγγελέα, 

αυτό δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, δεν μπορώ να σας το απαντήσω.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωραία.  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ερωτών ο κ.  Κεχαγιάς έχει  δυο ερωτήσεις και ο κ.  

Καπετάνιος.   

Κος  ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Η ερώτηση είναι,  με κάλυψε ο κ.  Δινάκης στο πρώτο κομμάτι με τον κ.  

Γκότση και κατά δεύτερο τώρα ο κ.  Μηλίδης,  ότι  εδώ και τώ ρα, εδώ 

και τώρα εμείς  λέμε ότι  η καταπάτηση είναι 60 μέτρα επί τόσο. Από 

εκεί  και πέρα, ούτε και εμείς  είμαστε τοπογράφοι ούτε μηχανικοί.  Η 

δημοτική αρχή σήμερα και όταν λέω δημοτική αρχή εννοώ όλους,  πότε 

θα προβείτε;  Αύριο κιόλας ή θα χρειαστεί ,  Δήμαρχε ,  ακόμα για 

λογαριασμό να είναι στρατοπεδευμένος ο κ.  Αναστασιάδης στις  

υπηρεσίες να μας ενημερώνει καθημερινά ή θα περιμένουμε ακόμα 

τρεις ,  τέσσερις μήνες που θα γίνει  τίποτα,  ο κ.  Μηλίδης να φέρει το 

θέμα αυτό εδώ πέρα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην διακόπτετε,  μην διακόπτετε κύριε Μηλίδη. Κύριε Καπετάνιε οι  

ερωτήσεις σαφείς,  συγκεκριμένες,  χωρίς διάλογο όμως.  

Κος  ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Ήθελα να πω όμως ότι  που είπα ότι  κανείς  δεν θα εκμεταλλευτεί  αυτό.  

Εγώ είπα αυτό που γίνεται και από εκε ί  και πέρα δεν επιτρέπω σε 

κανέναν να εκμεταλλευτεί  την τοποθέτησή μου. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως απαντήστε στον κ.  Καπετάνιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αύριο θα υλοποιηθεί  η απόφασή σας.  Η απόφαση ή του Δημοτικού 

Συμβουλίου όποια και εάν είναι ή μου δώσει εν τολή εγώ να υλοποιήσω 

τις  προτάσεις που είπα ή εάν υπάρχουν και άλλες προτάσεις ή εάν 

θέλει  και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση. Θα δοθεί άμεσα 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως νομίζετε,  δεν έχω κανέναν πρόβλημα. Όσον αφορά την 

ενημέρωση, ήρθατε ποτέ και δεν σας ενημερώσαμε; Ζητήσατε κάποια 

ενημέρωση και δεν σας δίνουμε; ότι  θέλετε.  Για ότι  θέλετε είμαστε 

απευθείας να σας το δώσουμε.  Δεν το καταλαβαίνω αυτό.  Δεν 

χρειάζεται να μεσολαβεί άλλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα ήρθε τόσες φορές το θέμα. Όποτε θέλετε κάθε φορά να το φέρνω, 

να το φέρνω. Μας ζητήσατε ποτέ να το φέρουμε και αρνηθήκαμε; 
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Θέλετε εδώ; Θέλετε στον Δήμο να σας ενημερώνω; Όπου θέλετε.  

Θέλετε στα γραφεία; Θέλετε να σας δούμε με έγγραφα; Ότι θέλ ετε.  

Αρνηθήκαμε ποτέ ενημέρωση σε οποιοδήποτε επίπεδο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να συμπληρώσω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Θα συμπληρώσετε κύριε Μηλίδη.  

Κος   :  

Το προεδρείο το ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα που θα τοποθετηθούμε θα αποχωρήσετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ μην σχολιάζετε τίποτα.  Ο κ.  

Μπόικος.  Ο κ.  Σταυρόπουλος.  Ο  κ.  Γαλάνης.  Άλλος; Ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας.  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  Ο κ.  

Κατιρτζόγλου. Ο κ.  Φωτιάδης πιο μπροστά. Ο κ.  Χασαπίδης.  Ο κ.  

Μυστακίδης,  το γράφω κιόλας για να μην ξεχαστεί .  Ο κ.  Χράπας.  Εάν 

ξέχασα κάποιον συγχωρέστε με.   

 Ο κ. Μηλίδης ξεκινά.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε θα είμαι πολύ σύντομος γιατί  έκανα την εισήγησή μου, 

απλώς από την κουβέντα προέκυψαν κάπο ια θέματα.  

 Το πρώτο που θέλω να πω ότι  το περίφημο αυτό ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 

μπορεί και ποτέ να μην φέρει απάντηση. Αυτό δεν σημαίνει  ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη για την διακοπή. Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι αυτή 

η πόρτα θα κλείσει  οριστικά και αμετάκλητα. Πλέο ν ενοχλείτε.  Πλέον 

ενοχλείτε.  Δεν ανέχομαι να βγαίνετε από αυτή την πόρτα πέρα –δώθε.  

Όποιος θέλει  θα περνάει πίσω από εκεί .  Με ενοχλεί αυτή η κατάσταση. 

Τελεία παύλα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Σας λέω πολύ σύντομος.  Το ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. εγώ πολύ πιστεύω ότι  

αργοπορεί,  δεν ξέρω τι  υπαλλήλους έχουν ή δεν έχουν,  μπορεί και 

εσκεμμένα να . .το θέμα και μπορεί και ποτέ να μην απαντήσει για 

χρόνια.  Αυτό τι  σημαίνει;  Εμείς  ως Δήμος,  ως δημοτική αρχή πρέπει 

να μην διασφαλίζουμε τα συμφέροντα των Σερραίων δ ημοτών; Άρα 

πρέπει να λάβουμε άμεσα αποφάσεις.   

Μια παρένθεση για την λεγόμενη, την είπε ο κ.  Καπετάνιος και 

διαμαρτύρομαι έντονα, που μίλησε για πολιτικολογίες και 

προεκλογικούς λόγους.  Λοιπόν,  θυμίζω λοιπόν στο θέμα, το θέμα ήρθε 

για πρώτη φορά μετά από φήμες από την παράταξή μου και από εμένα 

προσωπικά στις  22 Αυγούστου του ΄13.  Δεν νομίζω ότι  ήταν 

προεκλογική περίοδος τότε έτσι;  Και κανείς  δεν ήξερε πότε θα γίνουν 
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εκλογές.  Απλώς ήρθαν και άλλα στοιχεία στα χέρια μας και είπαμε ότι  

τι  γίνεται;  Κάτι πρέπε ι να γίνει .    

Έχουμε απόφαση τον Νοέμβριο από την υπηρεσία που λέει  

καταπάτηση, έχουμε διάφορες άλλες αποφάσεις της κυρίας Τσινίκα της 

νομικής συμβούλου και θεωρήσαμε ότι  είναι σκόπιμο να γίνει .   

Επομένως αυτό νομίζω είναι άδικο προς όλους,  γι΄ αυτό είπα 

προηγουμένως όχι  όλα στο ίδιο καζάνι.  Είναι άδικο και μάλιστα στην 

δική μας παράταξη που το έφερε από τον Αύγουστο. Εκεί είπα ότι  

αργοπόρησε και μέσα από την κουβέντα προκύπτει  ότι  η δημοτική 

αρχή έδειξε ολιγωρία.  Σημαντική ολιγωρία.   

Χαίρομαι που ο κ.  Δήμαρχος ουσιαστικά προσχώρησε στις  

προτάσεις.    Σε   αυτό   που   πρότεινα   με   την    εισήγησή  μου.   Να  

 

 

κάνουμε,  να πάρουμε απόφαση, να δώσουμε στον νομικό σύμβουλο 

και όλα αυτά. Αυτό είναι καλό ότι  δέχεται κάποια στιγμή αυτά που 

συμφέρουν και είναι προτάσεις των παρατάξεων και συγκεκριμένα 

δικιά μας και χαίρομαι που προσχωρεί.  Και καλά κάνει .  Όμως αυτό θα 

έπρεπε να το είχε κάνει  εδώ και πολύ καιρό.  Άφησε πολύ χρόνο.  

Επίσης,  πιστεύω ότι  μπορεί να υπάρξει από τους ειδικούς 

επιστήμονες,  τους οποίους σέβομαι απόλυτα, για το πόσο είναι αυτή η 

έκταση. Και εν πάση περιπτώσει,  . .  Πανίδου, ας βάλει Εισαγγελέα, 

πραγματογνώμονα, ειδικό,  όποιον θέλει .  Υπάρχει αυτή η διέξοδος.  

Πραγματογνώμονας ο οποίος δεν αμφισβητείται από κανέναν.   

Εκείνο που θέλω να πω για να μ ην επαναλάβω τις  προτάσεις,  

νομίζω είναι συγκεκριμένες και περίπου τις  επανέλαβε και ο Δήμαρχος 

…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στο προεδρείο,  κύριε Πρόεδρε,  μην με διακόπτετε σας παρακαλώ, η 

τέταρτη λοιπόν παράγραφος να διερευνηθεί,  να  μπει και αυτό μαζί με 

τα τρία,  ένα,  δυο,  τρία,  κύριε Πρόεδρε τα έχετε γραμμένα, 

καταγεγραμμένα, η τέταρτη, λοιπόν,  παράγραφος και η πρόταση είναι 

να διερευνηθεί εάν συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της αδείας του 

πολυκαταστήματος.   

 Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 

 

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι νομίζω ότι  από τον μέχρι τώρα διάλογο 

προέκυψε ξεκάθαρα  ότι  το όλο θέμα, μετά την εισήγηση και των 

υπηρεσιακών, πρέπει να πάει στο δικαστήριο.  Εμείς συμφωνούμε.  Για 

την οικονομία του χρόνου, κύρ ιε Πρόεδρε,  θα πούμε ότι  δεχόμαστε τις  

προτάσεις του Δημάρχου και βεβαίως την τελευταία του κ.  Μηλίδη.  

 Νομίζω ότι  εκεί  θα υπάρξει η δυνατότητα με όλη αυτή την 

βοήθεια που ενδεχομένως θα χρειαστεί  το δικαστήριο να φτάσουμε στο 

δια ταύτα για να εκτονωθεί και να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα.  

 Συμφωνούμε λοιπόν και νομίζω ότι  πρέπει να προχωρήσουμε.  Με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  επειδή υπαινίχθηκε ο Δήμαρχος ότι  

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το άφησε ανοικτό ο Δήμαρχος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ζητάμε με απόφαση Δημοτικού Συμβ ουλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ και για τον χρόνο που τηρήσατε κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  Μπόικος.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Να ξεχωρίσουμε απόψε τις  δυο πλευρές του ζητήματος.   Σχετικά με το 

JUMBO, όπως έρχεται σήμερα το θέμα, αφορά στην αποκατάσταση της 

νομιμότητας.  Έγινε καταπάτηση; Από ότι  φαίνεται,  έγινε.  Αυτό 

σημαίνει  κίνηση όλων των διαδικασιών για αποβολή, για πρόστιμα, για 

ανάκληση άδειας λειτουργίας ή για ότι  άλλο προβλέπει ο νόμος.  Αυτό 

πρέπει να το κάνουμε και κατά την γνώμη μου πρέπει να είχε ήδη γίνει  

ως τώρα.  

 Αυτή είναι η μια πλευρά για την οποία συζητούμε και εάν δεν 

υπήρχαν κάποιες τοποθετήσεις,  θα σταματούσα εδώ.   

 Όμως επειδή υπήρξε μια άποψη πριν από λίγο από εκπρόσωπο 

του εμπορικού κόσμου για δήθεν προεκλογική περίοδο και 

πολιτικολογίες,  αναφέρθηκε παλαιότερα , αναφέρθηκε και σήμερα. 

Κλείνουν τα μαγαζιά της αγοράς εξαιτίας και της λειτουργίας του 

JUMBO. Ασφαλώς και κλείνουν.  Έτσι συμβαίνει  στην ελεύθερη αγορά 

και στον καπιταλισμό. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός οδηγεί  στην 

εξάλειψη των μικρών, σε ολιγοπώλια και τελι κά σε μονοπώλια.   

 Όσοι λοιπόν δηλώνουν ότι  θέλουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα 

σε αυτό το επίπεδο,  που δεν είναι το θέμα όπως έρχεται απόψε σε 

καμία περίπτωση, όσοι το δηλώνουν,  ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Κόντρα 

στον καπιταλισμό και στην ελεύθερη αγορά. Αυτό  ωστόσο είναι κάτι  

εντελώς ανεξάρτητο από την καταπάτηση δημόσιας,  δημοτικής γης και 
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την μη τήρηση της νομιμότητας.  Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Να τα 

ξεχωρίζουμε.  Ας μην τα μπλέκουν κάποιοι  και ειδικά όσοι πολιτικά 

ανήκουν στον χώρο της νεοφιλελεύθερης δ εξιάς.   

Αναφέρομαι,  κύριε Πρόεδρε,  επειδή αναφέρθηκε προσωπικά σε 

μένα, αναφέρομαι στον κ.  Καπετάνιο,  μιας και αποτάθηκε προσωπικά 

σε μένα.  

Τελειώνω. Κλείνοντας λέω αυτό.  Εγώ αυτά που λέω και πιστεύω 

τα λέω και τα πιστεύω πάντοτε.  Είτε προεκλογικά, είτε μ ετεκλογικά 

και επιπλέον τα γράφω, τα υπογράφω και συνήθως τα δημοσιεύω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος έχει  τον λόγο.  Δυο λεπτά Πρόεδρε.  Σύντομος και 

περιεκτικός.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  έχουν ειπωθεί 

σχεδόν  όλα και επαναλαμβάνουμε όλοι.  Αλλά εκείνο που έχει  σημασία  

 

να δούμε αυτή την στιγμή και να προτείνουμε στο σώμα και δια της 

ψήφου μας και στον Δήμαρχο, να δούμε εκεί  διαπίστωσα ότι  στο 

φανάρι που πρωτοείπα εκεί  στην είσοδο, είσοδος –έξοδος,  έχω την 

αίσθηση ότι  αυτό είναι παράνομο, είσοδος -έξοδος,  όπως είναι η 

κατάσταση.  

Νομίζω ότι  πρέπει να το διερευνήσουμε και αυτό προκειμένου, 

αφενός μεν να δημιουργήσουμε ένα εμπόδιο στο πολυκατάστημα, που 

όπως έχω πει  και άλλη φορά το πολυκατάστημα δεν θα εμποδιστεί  από 

τέτοια πράγματα αλλά θα εμποδιστεί  από εμάς όταν δεν θα 

πηγαίνουμε.  Όταν θα προτιμούνε την Σερραϊκή αγορά. Διότι  ο 

υποφαινόμενος δεν έχει  πάει ,  δεν ξέρει  τι  είναι αυτό το κατάστημα και 
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κανένα άλλο ξενόφερτο κατάστημα. Εάν εμείς  λοιπόν υποστηρίξουμε 

την αγορά μας,  αυτό . .  την δουλειά που πρέπει να κάνει .   

Κύριοι συνάδελφοι θέλω επίσης να πω, να προχωρήσουμε αυτή 

την στιγμή, χθες,  σήμερα εάν είναι δυνατόν,  σε διεκδίκηση των μέτρων 

των οποίων θεωρούμε ότι  μας παίρνουν και ναι,  από τα περισσότερα 

μέτρα, αυτά που έχουμε  στο όνειρό μας εμείς .  Τα 500 ή τα 1.000, όσα 

είναι.  Και όχι  τα λιγότερα.  

Για αυτά θα αποφανθεί το δικαστήριο και μέχρι να αποφανθεί το 

δικαστήριο θα παρακαλούσα στην δημοτική αρχή, στους συναδέλφους 

αρμόδιους Αντιδημάρχους και συναδέλφους υπαλλήλους να 

τηρήσουμε,  εάν μπορούμε,  την διοικητική αποβολή. Πριν να φτάσει να 

γίνει  η δικαστική απόφαση.  

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Σταυρόπουλε.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

 

 

Εγώ θα πω μερικά πράγματα που τα θεωρώ ότι  πρέπει να τα ακούσουν 

οι  συνάδελφοι οι  συμπολίτες μας  έμποροι,  διότι  πρέπει να ακούσουν 

την αλήθεια του τι  θα γίνει .  Εάν μείνετε μόνο στο ιδιοκτησιακό, 

δηλαδή είναι δικό μας ή του πολυκαταστήματος,  σας πληροφορώ με 

μαθηματική ακρίβεια,  το θέμα θα λυθεί στα δικαστήρια και καλά θα 

κάνουμε να πάμε στα δικαστήρια,  αλλά για να ξέρετε τι  θα γίνει ,  σας 

λέω ότι  το θέμα θα τραβήξει χρόνια και δεν θα κλείσει .  Εάν είναι το 

ιδιοκτησιακό.  Σας το λέω, εάν καταλήξετε μόνο εκεί .  Ξεκάθαρα 

πράγματα. Ούτε δικαστική αποβολή μπορείς να κάνεις  ούτε ανάκληση 
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αδείας μπορείς να κάνε ις ,  στα το είπε και η κυρία Μαρινάκη την άλλη 

φορά, εάν είναι καθαρά ιδιοκτησιακό.  

 Μπορεί να είναι δικό μας,  αυτοί θα λένε ότι  είναι δικό τους,  δεν 

υπάρχει περίπτωση να μας αφήσουν, δεν είναι ο Σταυρόπουλος που δεν 

μπορεί να το διεκδικήσει,  θα πάει στα δι καστήρια και θα τελειώσει το 

2030. Άποψή μου είναι ,  σας την λέω να την ξέρετε.  Αυτό είναι  το ένα.   

 Το ιδιοκτησιακό με το ΓΟΚ, με τον δρόμο που λέτε,  …ο κ.  

Μηλίδης λέει  ότι  άλλο το ιδιοκτησιακό και δεν αναφέρομαι στον 

δρόμο. Σας πληροφορώ ότι  είναι αλληλέν δετα από την πείρα μου σαν 

μηχανικός.  Τι σημαίνει  αυτό; Εκεί εμείς ,  το ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. θα αποφασίσει 

εάν ο δρόμος,  η . .  είναι δρόμος που νομιμοποιεί  τα χωράφια δίπλα ή 

δεν είναι δρόμος.   

 Εάν δεν είναι δρόμος η διαδικασία είναι απλή. Εάν δεν είναι 

δρόμος ανακαλείται η άδεια.  Δεν έχει  πρόσωπο.  

 Εάν όμως είναι δρόμος,  το δεύτερο ερώτημα που μπήκε και 

σωστά μπήκε,  είναι πόσο είναι το πλάτος του δρόμου. Από εκεί  

εξαρτώνται πολλά πράγματα. Και το ιδιοκτησιακό. Να λέμε τα  

 

 

πράγματα όπως είναι.  Αυτό που λέμε να κάνου με και να κάνουμε,  να 

το κάνουμε.  Έτσι και αλλιώς μπορούμε να το κάνουμε.  Τα δικαστήρια.   

Τι σημαίνει;  Εάν το ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. αποφασίσει ότι  είναι δρόμος και 

το πλάτος του δρόμου είναι αυτό το οποίο αποφάσισε η Κοινότητα, 

γιατί  εδώ μιλάμε για τα συμβόλαια αλλά κ αι η ίδια η Κοινότητα 

κάποια στιγμή συμφώνησε ότι  ξέρεις ,  είμαστε σε εκείνα τα μέτρα, στα 

45,70 μαζί με τον αγροτικό.  Το Δημοτικό Συμβούλιο το 2004 το ίδιο 

αποφάσισε και …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Και υπάρχει και ένα άλλο τοπογραφικό στο ο ποίο λέει  λιγότερα μέτρα. 

Άρα η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. να αποφασίσει.  Εάν είναι 45,70 αύριο το πρωί ο 

Δήμος αυτομάτως, δηλαδή αυτό που διεκδικούμε το έχουμε.  Το 

πρόβλημα θα το έχει  το πολυκατάστημα. Δηλαδή έχουμε τα 45.70,  

αυτά που τα Δημοτικά μας Συμβούλια λένε ότι  εί ναι δικά μας,  

αυτόματα αυτός χάνει  την αρτιότητά του και εμείς  δεν θα τρέχουμε 

στα δικαστήρια γι΄ αυτούς,  αυτοί θα διεκδικήσουν από εμάς.   Απλά 

πράγματα είναι.   

 Εάν όμως γι΄ αυτό λέμε ότι  δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. 

Εάν όμως η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. πει  ότι  ξέρετ ε,  είναι δρόμος αλλά ο δρόμος 

είναι αυτός που είναι της βεβαίωσης και της αδείας,  δηλαδή είναι 30 

μέτρα, πόσο είναι και εμείς  λέμε τα υπόλοιπα, 15,  τότε η άδειά του 

είναι,  να λέμε την αλήθεια,  νόμιμη σαν άδεια,  υπάρχει  ένα δρόμος τον 

οποίο αποφάσισε η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ότι  είναι δρόμος,  το πλάτος του δρόμου 

είναι αυτό που έχει  η οικοδομική άδεια και το μόνο που μένει  τότε  

είναι ότι  μεταξύ αυτών που είναι ο δρόμος,  τα 30 μέτρα και αυτό που 

είναι  

 

κτισμένο είναι  δικό μας.  Τότε αυτομάτως θα διεκδικήσουμε 

δικαστικά,  τα οποία θα πάνε πάλι σε βάθος χρόνου.  

Άρα να λέμε την αλήθεια εδώ. Δικαστικά όσον αφορά το 

ιδιοκτησιακό θα ξεκινήσουμε αύριο και θα τελειώσουμε μετά από δέκα 

χρόνια.  Σας το λέω να το θυμηθείτε.  Αυτό που πρέπει να κάνουμε 

είναι,  δεκαπέντε μέρες μας είπαν  να μας απαντήσουν.  Ας είναι και 
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είκοσι μέρες.  Η υπομονή, από το 1976 είναι αυτή η υπόθεση, φτάσαμε 

μετά από τριάντα ολόκληρα χρόνια να το συζητάμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Σταυρόπουλε ευχαριστούμε.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το κλείνω. Περιμένουμε την Περιφέρεια.  Εάν εί ναι δεν είναι 45,70 θα 

πρέπει το μαγαζί να διεκδικεί  από εμάς και όχι  εμείς  από εκείνο.  Θα 

ανακληθεί η άδεια αναγκαστικά γιατί  δεν θα έχει  τους όρους.  Εάν 

είναι το άλλο, τότε θα πάμε δικαστικά. Γιατί  ανάκληση δεν μπορεί να 

γίνει  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι  αυτό το 45,70 που λες είναι 

μαζί  με τον δρόμο την διανομής και μαζί  με την ανταλλαγή.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που έχει  το τοπογραφικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη έχετε τον λόγο.  Πάρτε τον λόγο γιατί  Δεν θα σας 

αφήσουν. Σας δίνω εγώ τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και 

αγαπητά μέλη και Πρόεδροι των Συλλόγων, των ιστορικών συλλόγων 

της πόλης και του Νομού δεν είναι το πρώτο θέμα το οποίο έρχε ται 

από το παρελθόν και μάλιστα δεκαετίες ολόκληρες.  Δεν είναι το πρώτο 

θέμα από αυτά που έχουμε αντιμετωπίσει  και ως δημοτική αρχή και ως 
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Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και  ως Επιτροπές του ενιαίου Δήμου 

Σερρών.  

 Δυστυχώς, υπάρχουν ζητήματα που έρχονται στο προ σκήνιο μετά 

από πάρα πολλά χρόνια και χρειάζεται,  κύριε Πρόεδρε,  ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα και για τους αιρετούς,  είτε την δημοτική αρχή είτε 

τα άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και για τις  υπηρεσίες 

για να τα αντιμετωπίσουν με νηφαλιότητα, σοβαρό τητα και προσοχή.  

 Είμαι βέβαιος ότι  ο αγώνας και σέβομαι απόλυτα τον αγώνα που 

κάνουν τα δυο ιστορικά σωματεία της πόλης και του Νομού. Είναι ένας 

αγώνας  που γίνεται μέσα από μια αγωνία για την επιβίωση. Έχω 

ξαναπεί και άλλες φορές ότι  η ραχοκοκαλιά της  οικονομίας της χώρας 

αλλά και της τοπικής οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, η 

οποία βάλλεται πανταχόθεν.   

 Επομένως, όσον αφορά εν προκειμένω για το θέμα, θα ήθελα να 

επαναλάβω από την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι  

κατά την άποψή μου εκεί  κύριε Πρόεδρε,  δρόμος δεν υπάρχει.  Είμαι 

βέβαιος και θα πρέπει τάχιστα,  γιατί  έχει  περάσει εύλογο χρονικό 

διάστημα  η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. να αποφασίσει και να στείλει  την απάντησή 

της.  Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει  κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  

Πώς να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε; Ούτε δυο λεπτά δεν μίλησα.  

 Θα πρέπει να απαντήσει η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. τάχιστα.  Ο κ.  Δήμαρχος 

πολύ σωστά σήμερα μετά το τελευταίο έγγραφο, κύριε Πρόεδρε που η 

Διεύθυνση, την Τεχνική Διεύθυνση και το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας 

έστειλε προς την νομική σύμβουλο και ο κ.  Δήμαρχος πολύ σωστά 
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σήμερα κατέληξε και πρότεινε στο σώμα αυτό που μας πρότεινε,  να 

διεκδικήσουμε δηλαδή και την καταπατημένη δημοτική έκταση αλλά 

και να απευθύνουμε όλα τα έγγραφα στον Εισαγγελέα για να υπάρχει 

απόλυτη διαφάνεια και πράγμα το οποίο το πιστεύω ότι  το θέλουμε 

όλοι και επομένως θέλω να υπάρχει σιγουριά,  κύριε Πρόεδρε και 

τελειώνω με αυτό,  και στους πολίτες αλλά και στα μέλη των 

Εμπορικών Συλλόγων και στα Δ.Σ. και τους προέδρους αλλά και στα 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι  ο κ.  Δήμαρχος και η δημοτική 

αρχή θα κάνει  ότι  πρέπει,  ώστε όλα τα έγγραφα και όλες οι  κινήσεις θα 

γίνουν με τον πρέποντα τρόπο.  

 Δεν έχουμε αφήσει τίποτα να πέσει κάτω, δεν θα αφήσουμε και 

αυτό.   Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία πρώτα. Κύριε Αντώνη μετά εσείς .   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω καλυφθεί κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε καλυφθεί.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το θέμα είναι,  κύριε Πρόεδρε,  τεχνικό.  Τεχνικό.  Το 1995 αναφέρει ως 

ανατολικό όριο,  ακούστε τι  λέει  η απόφαση. Όταν πουλήθηκε στο 

Ελπίδα,   όταν αγοράστηκε το Ελπίδα,  το ΄95 συμβόλαιο,  το 1995, όπου  

 

 

όταν ατομικό όριο αναφέρεται υπόλοιπο τμήμα του 391, που σημαίνει  

αυτό,  Πρόεδρε σε σένα μιλάω, που σημαίνει  αυτό ότι  αυτό είνα ι 
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κοινόχρηστος χώρος και όχι  δρόμος.  Το 1995. Ακούτε; Είναι σοβαρά 

θέματα αυτά, είστε Πρόεδρος.   

 Επαναλαμβάνω. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ότι το 1995 

αναφέρει ως ανατολικό όριο,  αναφέρεται υπόλοιπο τμήμα του 391, που 

σημαίνει  ότι  είναι χερσολίβαδο, κο ινώς λιβάδι.  Πενήντα μέτρα ήταν η 

απόσταση. Έπρεπε η Πολεοδομία να εξετάσει γιατί  δεν έκανε 

περίφραξη . .  μπορείτε να μου πείτε;  Δεν έκανε περίφραξη γιατί  θα 

πήγαινε στα οικόπεδα του Δήμου και είναι μέσα στο δημοτικό 

οικόπεδο. Αυτό να το ξέρετε καλά.  

 Κύριε Πρόεδρε η πόλη μας αιμορραγεί.  Αιμορραγεί καθημερινά.  

Όλο το χρήμα φεύγει  στο εξωτερικό και κάθε μέρα η πόλη αυτή 

πτωχεύει.  Και φταίνε οι  άρχοντες της πόλεως που δεν κάνουν αυτά που 

πρέπει να κάνουν.  Έπρεπε να γίνει  κατευθείαν ανάκληση της αδείας 

και να αφήσετε το ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ..  Ξέρετε τι  έκανε αυτό; Να σας πω; Το 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. έδωσε παρέκκλιση, καταρχάς εκεί  έπρεπε να κτιστούν μόνο 

600 μέτρα σύμφωνα με τον νόμο, με το ΓΟΚ. 600 μέτρα το ανώτερο. 

Και κτίσανε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη ολοκληρώστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα κλείσω. Γιατί  δεν θέλεις  να μάθεις την αλήθεια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν θέλω;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν την θέλεις .  Και έκτισε 8.000 μέτρα. Άκουσέ με σε παρακαλώ. Που 

να έχω εγώ εμπιστοσύνη, σε ποιο ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. να έχω εγώ εμπιστοσύνη 

που έδωσε αντί ,  το ανώτερο που δίνουν παντού για εργοστάσια και 

βιομηχανίες 10,  εδώ έδωσε συντελεστή 19,60; Καταλαβαίνεις  τι  λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε στην δευτερολογία.  Ο κ.  Κατιρτζόγλου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν σε ενδιαφέρει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν μας ενδιαφέρει;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν σε ενδιαφέρει,  όχι .  Γιατί  εδώ λέμε σημαντικά πράγματα.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν πήρα τον λόγο προηγουμένως, θα μου επιτρέψετε 

να πω δυο κουβέντες,  να κάνω, είχα σκοπό να κάνω δυο σχόλια,  θα 

κάνω ένα τρίτο και για τον κ.  Μπ όικο,  γιατί  δεν μπορώ να το αφήσω 

ασχολίαστο και αυτό.   

 Δεν πήρα τον λόγο για να κάνω ερωτήσεις,  από τις  οποίες μετά 

θα γινόντουσαν τοποθετήσεις αλλά εν πάση περιπτώσει,  θα πω τώρα 

δυο κουβέντες.   

 Έχω την εντύπωση ότι  πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό όλο αυ τό 

το χρονικό διάστημα. Προφανώς και εάν λέγατε ότι  διεκδικούμε 

γενικώς μια έκταση είτε τόσο είτε τόσο, προφανώς είτε το  

πρωτόκολλο θα . .  στα δικαστήρια είτε στα δικαστήρια για να το 

διεκδικήσουμε πάλι . .  Αλλά δεν σημαίνει  αυτό ότι  δεν κάνουμε και 

τίποτα όλο αυτό το χρονικό διάστημα.  
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 Διεκδικούμε το μείζον,  αυτό που πιστεύω ότι  είναι το 

μεγαλύτερο που μπορούμε και τα δικαστήρια θα μας επιδικάσουν 

πιθανόν το έλασσον. Δεν είναι το θέμα μας αυτό.  Αλλά εφόσον 

υπάρχει το μείζον και ξέρουμε ότι  το μέγιστο που  μπορούμε να 

διεκδικήσουμε είναι αυτό,  αυτό να διεκδικήσουμε.  Είναι τόσο απλά 

αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δυο . .  δεν μπορούμε να τα μοιράσουμε;  

Κάνεις αυτή την κίνηση και από εκεί  και πέρα ο δικαστής …επειδή 

υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία δεν κάνω τίποτα. Π ροχωρώ. Κάνω 

ενέργειες.  

 Γι΄ αυτό τον λόγο τώρα, χαίρομαι φυσικά που ο κ.  Δήμαρχος 

προχωρεί σε αυτά που προτείναμε εμείς . . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Λέω λοιπόν το εξής και απαντώ και στον κ.  Καπετάνιο.  Δεν είμαστε,  κ.  

Καπετάνιο,  όλοι εδώ πέρα το ίδιο.  Ποιος έφερε το θέμα εδώ πέρα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο; πώς ξεκίνησε το θέμα αυτό; Πώς η Σερραϊκή 

κοινωνία το έμαθε το θέμα; Από καταγγελία που έγινε από την δική 

παράταξη. Ποιος το ξανά έφερε το θέμα σήμερα εδώ σαν θέμα 

ημερήσιας δ ιάταξης.  Πάλι η δική μας παράταξη,  η οποία διαπιστώσει 

ότι  όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έκανε τίποτα η δημοτική αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κατιρτζόγλου ολοκληρώστε.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Δεν έχετε δικαίωμα επομένως να μας τσουβαλιάζετε όλους στο ίδιο 

τσουβάλι.  Ενεργήσαμε και τότε και τώρα με γνώμονα τα συμφέροντα 

και του εμπορικού κόσμου και της πόλης κυρίως.  

 

 

 Και το τελευταίο σχόλιο που χρωστάω στον κ.  Μπόικο.  Ο κ.  

Μπόικος προφανώς αναφέρθηκε στην συνιστώσα εκείνη η οποία είναι 

ο. .  της Βόρειας Κορέας,  γιατ ί  προηγουμένως μίλησε ότι  δεν θέλουμε 

την ελεύθερη οικονομία.  Λοιπόν,…να το πείτε ξεκάθαρα, όχι  να 

κατηγορείτε την ελεύθερη οικονομία,  πείτε μας ότι  σας αρέσει η 

Βόρεια Κορέα. Δεν σας αρέσει η ελεύθερη οικονομία.  Να ξέρει  ο 

κόσμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης.  Εάν καλύφθηκε μπορούμε να…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  εγώ θα 

τοποθετηθώ επί της εισήγησης του κ.  Μηλίδη. Αναφέρει τρεις  

ενέργειες τις  οποίες έπρεπε να κάνουμε.  Κατά την άποψή μου οι  δυο 

πρώτες είναι λίγο αντιφατικές.  Λέει  ότι  να διεκδικήσουμε αποζημίωση 

ή και διοικητική αποβολή. Εγώ εδώ διαπιστώνω μια αντίφαση …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα σας πω.  Θα σας πω εγώ. Και εάν υπάρχουν ευθύνες και μάλιστα 

ζητήσαμε εάν υπάρχουν και ποινικές ευθ ύνες,  εδώ με την πρόταση του 

κ.  Δημάρχου εγώ διαφωνώ. Να ορίσουμε δικηγόρο για να προσδιορίσει  

ο δικηγόρος ποινικές ευθύνες;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  να διερευνήσει.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι,  να διερευνήσει,  αυτό λέω εγώ. Εγώ διαφωνώ. Εδώ ως πολιτικό 

όργανο που είμαστε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 

προσδιορίσουμε πολιτικές ευθύνες.  Ποιοι  ευθύνονται γι΄ αυτή την 

κατάσταση που φτάσαμε εδώ με αυτή την εγκατάσταση εκεί .  Ποιοι  

ευθύνονται.  Αυτό μόνο μπορούμε να προσδιορίσουμε.  Τις ποινικές 

ευθύνες είναι ευθύνη των δικαστηρίων και από την στιγμή που ο 

φάκελος έφτασε στα δικαστήρια,  κάποια στιγμή θα αποδοθούν και οι  

ποινικές ευθύνες.   

 Για την κυρία Πανίδου το πώς δεν προσδιόρισε την ιδιοκτησία 

του Δήμου, μου φαίνεται πολύ παράξενο γιατί  μπερδεύει κάποια 

συμβόλαια.  Τα συμβόλαια όμως αυτά που αναφέρονται σε διαφορετικά 

τοπογραφικά είναι τα συμβόλαια που έγιναν μεταξύ ιδιωτών. Τα μόνο 

συμβόλαια που αναγνωρίζει  ο Δήμος,  ο πρώην Δήμος Λευκώνα και 

κατά επακόλουθο ο Δήμος Σερρών, είναι το τελευταίο συμβόλαιο που 

έγινε το ΄83 με τοπογραφικό του Καφεστίδη,  είναι η τελευταία 

αγοραπωλησία που έγινε από την τότε Κοινότητα Λευκώνα προς τον 

επιχειρηματία.  Τα άλλα τα συμβόλαια και τα άλλα τα τοπογραφικά 

κατατέθηκαν όταν άρχισε το αλισβερίσι ανάμεσα στους ιδιώτες.   

 Αυτά για τον Δήμο Λευκώνα, η τελευταία απόφαση που 

επικαιροποιεί  ήταν  η απόφαση του 2005, που έλεγε ότι  εμείς  

αναγνωρίζουμε το συμβόλαιο και το τοπογραφικό του Καφεστίδη που 

προσδιόριζε ότι  αυτός ο δρόμος είναι 45 μέτρα. Απορώ γιατί  η 

υπηρεσία βάζει  στην μέση άλλα τοπογραφικ ά που είχαν να κάνουν με 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

118 

τις  αγοραπωλησίες των ιδιωτών. Αυτή έπρεπε να ήταν η αφετηρία και 

της υπηρεσίας και βάσει αυτής να ξεκινήσει.   

 Για τον Εμπορικό Σύλλογο ότι  το JUMBO έκλεισε τις  

επιχειρήσεις,  εγώ προσυπογράφω αυτά που είπε ο κ.  Μπόικος,  νομίζω 

επανέλαβε αυτά που είπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 

 

 

Δεν είναι,  το ποιος θα είναι υπέρ της Κορέας που εκφράζει  

τέτοιες απόψεις,  εάν νομίζετε ότι  εσείς  εάν περιβάλλουμε την πόλη με 

τείχη,  κύριε Κατιρτζόγλου μπορούμε να σώσουμε την αγορά, …  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σε πείραμα του Χότζα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα ολοκληρώσω. Είπε ο κ.  Καπετάνιος,  κ.  Πρόεδρε,  τον κ.  Καπετάνιο 

του δώσατε περισσότερο χρόνο από τους δημοτικούς συμβούλους.  

Οφείλω να απαντήσω. Είπε ο κ.  Καπετάνιος ότι  εδώ πολιτικολογούμε 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε ξεπεράσει τον χρόνο. Στην δευτερολογία σας.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Και κάποιοι  άλλοι τον ξεπέρασαν τον χρόνο αλλά δείξατε ανοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν θα σας αφήσω θα μιλάτε δέκα ώρες.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν θέλω δέκα ώρες.  Ένα λεπτό θέλω.  

 Μίλησε για πολιτικολογίες και για προεκλογικούς λόγους.  

Μήπως ο δικός του ο λόγος είναι προεκλογικός;  Και θα ήθελα να πω, ο 

επιχειρηματικός κόσμος εκφράζεται μόνο από τον Εμπορικό Σύλλογο; 

Το Επιμελητήριο πήρε θέση γι ΄ αυτή την κατάσταση. Το Επιμελητήριο 

πήρε;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε κ.  Χασαπίδη; Ευχαριστώ. Ο κ.  Μυστακίδης ένα δίλεπτο 

και σε σας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ άκουσα τους συναδέλφους με προσοχή και ειδικά . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Χασαπίδη, να ξεκινήσω από το τελευταίο,  κύριε Χασαπίδη ναι 

μεν αυτά ήταν συμβόλαια ιδιωτών, όπως λέτε,  αλλά το πρώτο –πρώτο 

οικόπεδο που δόθηκε ήταν από τον Δήμο, από την κοινότητα. Το 

πρώτο δόθηκε από την κοινότητα και μετά αυτοί μεταξύ τους.  Αλλά 

όλα αυτά επειδή ήταν μέσα στο λιβάδι δόθηκαν από τον Δήμο. Άρα δεν 

υφίσταται αυτό που λέτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην τοποθέτησή σας,  κύριε Μυστακίδη,  τρώτε τον χρόνο σας.  

Απαντάτε τώρα σε άλλων ερωτήσεις;  Τοποθέτηση κάνετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Τοποθέτηση είναι.  Επειδή ανέφερα το πρόβλημα. Για τον κ.  

Κατιρτζόγλου, επειδή είναι δικηγόρος,  πραγματικά θέλω να μας 

διαβεβαιώσει εάν είναι έτσι,  δηλαδή εάν πας στο δικαστήριο και ζητάς 

το μείζον,  θα σου δώσει το έλασσον ή αυτό που δικαιούσαι;  Γίνεται 

αυτό  ή θα σε πετάξει  πάλι γ ια αοριστία;  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 

 

Όταν ζητάς 50 μέτρα συγκεκριμένα θα κάνει  σαν τον Χότζα; Θα σου 

δώσει τα 35;  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αφού το υπογράφετε σαν δικηγόρος το δέχοντ αι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Πανίδου.  

Κα ΠΑΝΙΔΟΥ:  

Ο κ. Χασαπίδης ανέφερε κάτι  για τα τοπογραφικά. Στην συνέχεια όμως 

ο Δήμος Λευκώνα έκανα  και ένα συμβόλαιο ανταλλαγής κ.  Χασαπίδη, 

στο οποίο . .  φαίνεται 25,70.  Το υπέγραψε ο Δήμος Λευκώνα, το 

αποδέχθηκε.  Το 1980.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η κοινότητα εννοείτε.   

Κα ΠΑΝΙΔΟΥ:  

Η Κοινότητα, συγνώμη.  
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Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Η τελευταία αγοραπωλησία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς διάλογο σας παρακαλώ. Δεν γίνεται διάλογος,  θα σέβεστε την 

διαδικασία.   

Κα ΠΑΝΙΔΟΥ:  

. .συμβόλαιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας έχει  τον λόγο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

 

Ότι προβλέπεται για όλους τους δημότες του Δήμου Σερρών, για όλο 

τον κόσμο, για όλο τον Ελληνικό λαό, πρέπει να ίδια να εφαρμοστούν 

και στο συγκεκριμένο πολυκατάστημα. Δεν μπορούμε να έχουμε δυο 

μέτρα και δυο σταθμά. Ότι θα έκανε ένας απ λός δημότης που καταπατά 

ένα δημοτικό για να μπορέσει να κτίσει  ένα δωμάτιο,  ένα σπίτι  για να 

στεγαστεί  και εφαρμόζουμε τα νόμιμα και εξαντλούμε τον νόμο και 

καλά κάνουμε γιατί  έτσι πρέπει να κάνουμε,  τα ίδια πρέπει  να 

κάνουμε και στο συγκεκριμένο πολυκατάστημα, το οποίο ήταν τυφλά 

και ξαφνικά απέκτησε πρόσωπο, απέκτησε πρόσβαση στον δρόμο. 

Αυτή είναι  η όλη ουσία.  Εκεί που είχε μια αξία μικρή ξαφνικά 

πολλαπλασιάστηκε η αξία.   

Φυσικά και πολιτικές ευθύνες υπάρχουν,  ενδεχομένως να 

υπάρχουν και υπηρεσιακές και ποινικές.  Όλα αυτά δεν πρέπει να 

εξεταστούν; Μισό μέτρο να καταλάβεις πρέπει να πας 

κατηγορούμενος.  Θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ,  όχι  τώρα που μιλάμε 

για 48,  58,  69 μέτρα. Μισό να καταλάβεις πρέπει να πας κανονικά 
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δικαστήριο.  Ότι προβλέπεται από τον νόμ ο. Αυτά φάγανε την Ελλάδα 

τόσα χρόνια.  Πάλι έτσι θα συνεχίσουμε και εμείς;   

Φυσικά και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση να ασκηθεί ποινική 

δίωξη κατά παντός υπευθύνου και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το 

θέμα να διαλευκανθεί η υπόθεση.  

Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω, ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,  συγνώμη. Ο κ.  Καπετάνιος θέλει  να κάνει  μια 

πρόταση, εάν του επιτρέπετε.  ο κ.  Καπετάνιος μια πρόταση θέλει  να 

κάνει  πάνω σε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Καπετάνιε.   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η πρόταση είναι,  αφού με ενημέρωσαν οι  Πρόεδροι του 

Εμπορικού και της Ομοσπονδίας,  ότι  εάν χρειαστεί ,  γιατί  άκουσα με 

προσοχή τον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος είναι μηχανικός και 

μίλησε λίγο και σαν δικηγόρος.   Λοιπόν,  εάν χρειαστείτε,  γιατί  ο δικός 

μας ο δικηγόρος αυτά που είπαν οι  δυο νομικοί εδώ πέρα είναι ότι  

μπορούμε να ζητήσουμε εμείς  αυτό που πρέπει και θα πάρουμε 

τουλάχιστον αυτό που μας αξίζει .   

 Ο Εμπορικός Σύλλογος λοιπόν έχει  την νομική αυτή υποστήριξη 

που είναι από την αρχή εδώ κα ι δέκα χρόνια που δημιουργήθηκε και 
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εάν είναι εφικτό,  νομίζω δεν είναι προσβλητικό,  μια συνεργασία σε 

επίπεδο του Δημάρχου μαζί με το προεδρείο και την νομική 

υποστήριξη του Δήμου και της Ομοσπονδίας και του Εμπορικού 

Συλλόγου, νομίζω ότι  θα είναι . .Και εά ν ακόμα καλύτερα ήταν και οι  

επικεφαλής …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Αναστασιάδης Αντώνης,  ο κ.  Μπόικος,  μισό λεπτάκι.  Άλλος; Ο κ.  

Κατιρτζόγλου. Ο κ.  Σταυρόπουλος.  Αυτοί.  Και ο κ.  Μυστακίδης,  ο κ.  

Χασαπίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 

 

Κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να απαντήσω μόνο στην εισήγηση του κ.  

Χασαπίδη που λέει  ότι  υπάρχει  αντίφαση. Καμία αντίφαση δεν 

υπάρχει.  Άλλο πράγμα λέει  η πρόταση. Η πρόταση λέει  αυτό που είπε 

και ο κ.  Καπετάνιος.  Διεκδικούμε και τα λοιπά, για να μη ν τα 

επαναλαμβάνω.  

 Και βεβαίως θα θέλαμε να είναι και οι  επικεφαλής των 

παρατάξεων. Δηλαδή η παράταξή μας έφερε το θέμα τόσες φορές και 

τώρα θα είναι εκτός;  Βεβαίως και θα είναι.  όταν πρόκειται να 

προασπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών, βεβ αίως 

και είναι και της αγοράς.   

 Λοιπόν,  άρα δεν υπάρχει αυτό που λέει  ο κ.  Χασαπίδης.   

 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι  σε κάποια αποστροφή του 

λόγου σας είπατε ότι  μετά,  είναι γραμμένο στα πρακτικά, άρχισε το 
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αλισβερίσι.  Θα ήθελα πολύ να το εξηγήσετε .  Είπατε την λέξη 

αλισβερίσι.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα πρέπει να διευκρινίσετε γιατί  αλισβερίσι μιλάτε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε όμως, έγινε σαφές.  Κυρίες Χασαπίδη χωρίς δεύτερη 

επεξήγηση. Αγοραπωλησίες . .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπα και τελειώνω, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,  αμέσως, λέω ότι  βλέπω 

ότι  προσχωρεί στην πρότασή μας ο κ.  Δήμαρχος.  Να την κάνουμε  

 

ενιαία δεν έχω καμία αντίρρηση την πρόταση, συν,  κύριε Δήμαρχε,  

πρέπει να το δεχθούμε όλοι εδ ώ μέσα και να αποφασίσουμε και το 

Δημοτικό Συμβούλιο για να είναι και πιο ισχυροποιημένη η απόφασή 

μας,  να λέμε στο τέταρτο σκέλος να διερευνηθεί εάν συντρέχουν λόγοι 

ανάγκης της αδείας.  Να διερευνηθεί.   

 Εγώ δεν έχω αυτή την δυνατότητα να το διερευνήσω ού τε είμαι 

κανένας νομικός του Αρείου Πάγου. Και μηχανικός ταυτόχρονα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη ξέρω τι  λέω. Να διερευνηθεί.  Ξέρω πάρα πολύ καλά τι  

λέω. Να διερευνηθεί η δυνατότητα.  
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 Για τα άλλα, κύριε Δήμαρχε,  μπορούμε να συγκεράσ ουμε τα άλλα 

που λέτε.  Νομίζω ότι  λέμε τα ίδια πράγματα, εάν δεν κάνω λάθος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια παρατήρηση μόνο. Νομίζω ότι  όπως ήρθε το ΄θέμα που αφορά την 

αποκατάσταση της νομιμότητας σαν τίτλο να το πούμε,  δεν υπάρχει 

καμία αντίρρηση και για τις  επιμέρους ενέργειες,  όπως σαφώς αυτά 

πρέπει να γίνουν και να αποδοθούν και οι  ευθύνες και τα λοιπά.  

 Νομίζω ότι  πολύ χρόνο φάγαμε γι΄ αυτό το θέμα και στην 

πρωτομιλία μου που επέμενα στο δεύτερο μέρος δεν θα επέμενα 

καθόλου, διότι ,  εν πάση περιπτώσει να μην αναφερθ ώ πάλι,  τα είπαμε,  

πάμε παρακάτω. Αλλά δεν βλέπω τον λόγω αφ΄ ης στιγμής από ότι  

βλέπω ομόφωνα θα αποφασίσουμε ότι  όλες αυτές οι  ενέργειες πρέπει 

να  γίνουν,  τι  νόημα θα έχει  να είναι και οι  επικεφαλής των 

παρατάξεων   και  εκεί   όπου  θα  πηγαίνουμε  εφόσ ον  παίρνουμε   μια  

 

 

απόφαση και πρέπει να υλοποιηθεί  από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου;  

 Εν πάση περιπτώσει,  εγώ δηλώνω ότι  δεν είμαι επικεφαλής της 

«Διάβασης Πεζών», υπάρχει ο κ.  Κοτρώνης,  εάν θέλει  να συμμετάσχει,  

γιατί  είχε συμμετάσχει και παλαιό τερα στην Επιτροπή που έγινε για το 

JUMBO. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Σταυρόπουλος.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Είπε ότι  κάνω τον νομικό.  Κύριε Καπετάνιε γιατί  κάνω τον νομικό; 

Εγώ είπα εκ πείρας αυτά τα θέματα καθαρά τα ιδιοκτησιακά, εδώ 
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είμαστε μακάρι να τα λύσετε αύριο το πρωί.  Θα πάνε όμως σε βάθος 

χρόνου. Να μην χαθούμε εκεί  πέρα. Αυτό είπα.   

 Τα άλλα τα τεχνικά,  σας τα ανέλυσα. Μπορεί εάν,  ξαναλέω, 

έρθει  αύριο…  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ξαναλέω. Είπα ότι   εφόσον θα έρθουν,  γιατί  τα απ οσυνδέσατε.  Είπατε 

άλλο . .  αλλά ως προς το ιδιοκτησιακό εάν είναι 45,70,  λύνεται το 

θέμα, θα τρέχει  το JUMBO να μας κάνει ,  άρα εγώ είπα το εξής:  ότι  για 

να μην θεωρηθεί ότι  δεν στέλνουμε στο δικαστήριο και στον 

Εισαγγελέα και πάμε για λιγότερα πράγματα, να  πάτε στο δικαστήριο 

και καλά θα κάνετε να πάτε,  να πάμε όλοι μαζί  να δούμε ποιος φταίει  

και ποιος δεν φταίει  αλλά σας είπα ότι  το ένα με το άλλο δεν θα το 

δεχθεί  το δικαστήριο το ιδιοκτησιακό, δεν θα μας το λύσει αύριο.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχω καλυφθεί κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  καλό είναι αυτός που έχει  για . .πρέπει  να έχει  και 

γνώση και επαναλαμβάνω, σε ένα χωράφι που δεν έχει  δρόμο 

κτίστηκαν 8.000 τετραγωνικά μέτρα οικοδομή, ενώ στην ουσία το 
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ανώτερο ποσοστό είναι 600 μέτρα. Παραπάνω δεν μπορεί κανένας να 

κτίσει .   

Εδώ βλέπουμε ότι  στην υπηρεσία της Θεσσαλονίκης να δίνει  

παρέκκλιση, πρόσεξε σε παρακαλώ 19,60%. Ξέρεις τι  σημαίνει  αυτό; 

Ότι περάσαμε το 80% που ε ίναι νόμιμο και φτάσανε στο 19,  που 

σημαίνει  αυτοί οι  άνθρωποι δεν ξέρω πως το κάνανε αυτό το πράγμα;  

Ποια εμπιστοσύνη να έχουμε στο ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.; Ποια εμπιστοσύνη; 8.000 

σε ένα χωράφι χωρίς να έχει  δρόμο. Δεν έχει  δρόμο. . .  το οικόπεδο του 

Δήμου και το έκτισε.   

Ένα πράγμα θα σου πω. Για ποιο λόγο δεν κάνει  περίφραξη; 

Μπορείτε να μου πείτε;  Γιατί  φτάνει  μέχρι τον δημοτικό χώρο. 

Υπάρχει πολεοδομική παράβαση. Δεν μας γράφουν πόσα μέτρα μπήκε 

η οικοδομή μέσα από τον άξονα του δρόμου. Είναι πολεοδομική 

παράβαση. Η άδεια πρέπει να ανακληθεί,  να γίνει  ανάκληση αδείας.  

Παρανομείτε,  κύριε Πρόεδρε,  να το ξέρετε.  Να το ξέρετε καλά αυτό το 

πράγμα. Υπάρχει,  ακούτε;  Δεν έχετε γνώμη και έχετε γνώση. Δεν έχετε 

γνώση  και  έχετε  γνώμη.  Παρανομεί.   Παράνομα  κτίστηκε.   Δεν έ χει   

 

 

δρόμο εκεί  και δεν μας γράφει πόσα μέτρα κτίστηκε μέσα τουλάχιστον 

από τον δρόμο. Είναι πολεοδομική παράβαση σοβαρή και μπορεί να 

ανακληθεί η άδεια.   

Έπρεπε ο Δήμαρχος να ζητήσει ανάκληση αμέσως. Αμέσως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ζητάει ο Δήμαρχος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίμενε.  Είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και έχει  ευθύνη…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε όμως.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω, ναι.  Είναι προϊστάμενος,  επαναλαμβάνω, σε όλες τις  

υπηρεσίες και είναι προϊστάμενος της Πολεοδομίας.  Είχε υποχρέωση 

να  κάνει ανάκληση αδείας γιατί  συντρέχουν λόγοι ουσιαστικοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ. Ο κ.  Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Πρώτον, κ.  Σταυρόπουλε,  δεν σημαίνει  ότι  επειδή θα καθυστερήσει 

δικαστικά η υπόθεση ότι  δεν κάνουμε και τίποτα.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν είπα αυτό.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Εν πάση περιπτώσει,  εγώ λέω αυτό.  Το δεύτερο σχόλιο.  Αισθανόμαστε 

πολιτικά δικαιωμένοι διότι  το θέμα αυτό εμείς  το βγάλαμε πρώτον,  τον 

Αύγουστο. Δεύτερον,  θα το πω και θα το ξαναπώ και σε όποιους 

αρέσει ας  το ακούσουν,   εάν  δεν  αρέσει   ας  μην το ακούσουν.  Και 

δεύτερον και το κυριότερο, γιατί  έχουμε  πολιτικές   ευθύνες,  είναι   

το εξής:  ότι  τόσοι μήνες πέρασαν και δεν έγινε κάτι  όλο αυτό το 

χρονικό διάστημα. Έπρεπε να το φέρουμε το θέμα εμείς  εδώ για να 

ληφθούν αποφάσεις για  τις  περαιτέρω ενέργειες.   

 Έπρεπε όλα αυτά τα πράγματα να έχουν γίνει  νωρίτερα.  Δεν 

θέλω να . .  από εμάς.  Έπρεπε από την επόμενη μέρα του προηγούμενου 

Δημοτικού Συμβουλίου ή από την πρώτη ημέρα που είδατε ότι  υπάρχει  

καταπάτηση δημοτικής έκτασης να διατάξ ετε μόνοι σας τα δέοντα.   

 Αυτά εν ολίγοις.  Κατά τα λοιπά χαιρόμαστε που …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε σαφής.  Ο κ.  Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αποδεικνύεται πόσο σωστή ήταν η 

τακτική που ακολούθησε η δημοτική αρχή, γιατί  η απόφαση του 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. προσδιορίζει  και την λύση που θα δώσουμε ή και τι  θα 

διεκδικήσουμε.  

 Το να περιμένουμε άλλες δέκα μέρες,  γιατί  εάν δεν είναι ο 

δρόμος χαρακτηρισμένος δρόμος,  γίνεται αυτόματα. Θα αναλάβει η 

υπηρεσία αυτόματα να κάνει  ανάκληση της αδείας.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άρα η απόφαση του 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. θα προσδιορίσει  και το τι  θα διεκδικήσουμε και το ποια 

λύση θα δοθεί.  Αυτή είναι η ουσία.  Δεν πρέπει να λέμε πράγματα για 

να εντυπωσιάζουμε τους ανθρώπους.   

 Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν κινεί  την διαδικασία αυτή και δεν 

παρευρίσκεται  εδώ  για  να  τηρήσουμε  την νομιμότητα. Ο στόχος του   

 

  

Εμπορικού Συλλόγου καλώς ή κακώς είναι να κλείσει  το JUMBO. Αυτή 

είναι η ουσία,  γιατί  θίγονται τα συμφέροντά τους.  Δηλαδή και νόμιμοι 

να ήταν η άδειά τους,  ενδεχομένως,  όπως ήρθαν τότε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο του Λευκώνα και διεκδίκησαν…  

Κος   :  

Είπαμε τέτοιο  πράγμα εμείς  να κλείσει  το πολυκατάστημα;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ θα τα πω. Όπως σας άκουγα….  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ θα σας ακούσω. Οκτώ φορές,  άρα νοιάζεστε για την νομιμότητα, 

αυτό λέω. Άρα νοιάζεστε για την νομιμότητα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη ως παλαιός Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

καταστρατηγείτε τον Κανονισμό. Ξέρετε πολύ καλά επί της 

διαδικασίας ότι  ο κάθε δημοτικός σύμβουλος απευθύνεται στο 

προεδρείο.  Θα σας παρακαλέσω λοιπόν …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

Αυτή είναι η άποψή του.  Δεν  μπορώ να τον υποχρεώσω να ανακαλέσει.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε.   
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Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ αναλύω την τοποθέτησή τους.  Και οι  δυο είπαν 

από τρεις  φορές ότι  αυτό το μαγαζί κατέστρεψε την αγορά. Άρα είναι 

…  

Κος ΚΕΧΑΓΙΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κεχαγιά,  κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

. .  εγώ τις  κάλτσες μου και τα πανωφόρια μου από εδώ τα αγοράζω. Δεν 

ξέρω εάν το πανωφόρι σου είναι από την Σερραϊκή αγορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ ηρεμήστε.  Κύριε Χασαπίδη ξεκινάω από εσάς και 

απαιτώ σεβασμό στο προεδρείο.  Απαιτώ από εσάς πρώτα σεβασμό στο 

προεδρείο.  Αλλά παρακαλώ και τους αγαπητούς συμπολίτες ηρεμήστε 

λίγο.  Κρατήσατε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτέλους σταματήστε.  Τέταρτη φορά σας το λέω ότι  σταματήστε.  

Σεβαστείτε την διαδικασία.  Κρατήσατε τόσο υψηλό επίπεδο καθ΄ όλη 

την διάρκεια της συζήτησης,  τα θέλετε τώρα να το χαλάσουμε;  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

132 

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε σας παρακαλώ να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ αναλύω τις  τοποθετήσεις των ανθρώπων της 

αγοράς.  Εγώ αναλύω την τοποθέτησή τους και είπα ότι  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  κύριε Πρόεδρε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Λευκώνα ό ταν 

ήρθαν και παρευρέθηκαν, δεν διεκδίκησαν την νομιμότητα, 

διεκδίκησαν το δικαίωμα να μην τους δώσουμε την άδεια να 

εγκατασταθεί η επιχείρηση εκεί .  Αυτό το ερώτημά τους.   

Κος   :  

Έτσι είναι ο κόσμος ο κακός και έτσι η ζωή κυλάει,  ένας κλαίει  από 

εδώ και άλλος εκεί  γελάει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καραγιάννη σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δικαιολογείστε σας 

παρακαλώ την κατάσταση, κάποιοι  από εσάς γνωρίζετε την κατάσταση 

και πρέπει να την δικαιολογήσετε.  Μην χασκογελάτε.   

 Συνεχίζουμε.  Τελειώσατε την τοποθέτησή σας; Ο κ.  Μυστακίδης 

δυο λεπτά παρακαλώ και ας πέσουν οι  τόνοι.  Παράκληση για πολλοστή 

φορά.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θέλω να επιμείνω σε κάτι  γιατί  θέλω να είμαστε αποτελεσματικοί και 

ουσιαστικοί.   Επαναλαμβάνω. Θέλω να είμαστε ουσιαστικοί και 

αποτελεσματικοί γι΄ αυτό και λέω το εξής:  Η Κοινότητα Λευκώνα το 

΄73 πήρε μια απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου και έλεγε ότι  αυτό το 
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τοπογραφικό με τα 25,70 αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης της 

Κοινότητας Λευκώνα.  

 Το 2004  ο Δήμος Λευκώνα παίρνει  απόφαση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και λέει  το ίδιο τοπογραφικό με 25,70 αναπόσπαστο 

κομμάτι της απόφασης.    

Ο Δήμος έχει  συνέχεια.  Εμείς σήμερα θα πάρουμε απόφαση, γιατί  

δεν μπορεί να γίνει  διαφορετικά,  κανένας δεν αναλαμβάνει τεχνικός 

από την υπηρεσία να πει  ότι  όχι  εγώ βρήκα ότι  είναι 50 μέτρα, αφού 

υπάρχει το λάθος.  Εμείς θα πούμε σήμερα ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφασίζει  να επικαιροποιήσει το τοπογραφικό που λέει  50 μέτρα; 

Αυτό θέλω να διευκρινιστεί  βασικά γιατί  κάποιοι  δεν κατάλαβαν την 

όλη, τι  θα ακολουθήσει μάλλον,  τι  θα ακολουθήσει σε αυτ ό.   

Λέω ότι  πρέπει να πάρουμε απόφαση, άσχετα εάν δεν ταιριάζει  

στην διαδικασία.  Αυτό θα κάνουμε; Θα πούμε ότι  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο το επικαιροποιούμε το τοπογραφικό με λωρίδα 50 μέτρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα σχεδόν ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του κ.  Δημ άρχου 

και το κλείνουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι θα είναι πάρα πολύ σύντομος.  Ανάκληση 

δεν μπορεί να κάνει  ο Δήμαρχος στις  άδειες.  Όπως ξέρετε η 

οικοδομική άδεια εκδόθηκε από τον Δήμο Λευκώνα το 2005.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 

 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην διακόπτετε κ.  Φωτιάδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκδόθηκε με βεβαίωση του Δημάρχου Λευκώνα το 2005, εκδόθηκε από 

την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Τότε εκδόθηκε η οικοδομική άδεια.  

Εντάξει;   

 Εν συνεχεία βάσει αυτής της οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε,  

αναθεωρήθηκε,  όσον αφορά τον εσωτερικό χώρο του JUMBO η άδεια 

αυτή από την Πολεοδομία του Δήμου μετά από απόφαση του ΣτΕ.  

 Το εάν θα ανακληθεί ή όχι  θα εξαρτηθεί από την απόφαση του 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ..  Το ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. θα πει  εάν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις  ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις  ή όχι .  Αυτά για την 

αποκατάσταση της αλήθειας.  Για να μην λέμε ότι  καθένας εδώ ότι  

θέλει .  Αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.  Δεν αμφισβητούνται αυτά 

από κανέναν.  Δεν εκδώσαμε εμείς  οικοδομική άδεια επί  των ημερών 

μας,  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Αναθεώρηση …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε επιτέλους.  Σταματήστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αναθεώρηση του εσωτερικού…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη σας παρακαλώ πολύ. Διακόπτετε συνεχώς 

δημιουργώντας ένα κλίμα άσχημο και δεν σας τιμά.  Συνάδελφοι δεν 

σας τιμά.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από ένα φραστικό,  θέλετε να πιαστείτε από ένα φραστικό λάθος,  δεν 

ξέρω γιατί  αυτό…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν ξέρω γιατί  αυτή η πρεμούρα, δεν ξέρω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη ηρεμήστε.  Ηρεμήστε κ.  Χρυσανθίδη.  Επιτέλους 

δηλαδή. Κύριε Χρυσανθίδη τι  προσπαθείτε τώρα να κάνετε;  Τι είναι 

αυτά  που κάνετε;  Δεν σας τιμά καθόλου. Δεν σας τιμά καθόλου κ.  

Χρυσανθίδη.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον και εάν με διακόψουν εγώ θα μιλήσω και θα πω αυτά που θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν ξέρω γιατί  αυτή η πρεμούρα σε αυτό το φραστικό λάθος.  Η άδει α,  

η οικοδομική άδεια του JUMBO εκδόθηκε από την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση το 2005 μετά την βεβαίωση του Δημάρχου Λευκώνα το 

2005. Δεν το αμφισβητεί  αυτό κανένας.  Μια βεβαίωση κόντρα στην 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκώνα.  

 Εν συνεχεία μετά  από απόφαση του ΣτΕ αναθεωρήθηκε αυτή η 

οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία του Δήμου όσον αφορά τον 

εσωτερικό αρχιτεκτονικό χώρο.  

 Το εάν θα ανακληθεί ή όχι ,  εξαρτάται τώρα από την απόφαση του 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ..  Το ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. θα πει  εάν η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις  ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις .   

Εγώ πιστεύω ότι  θα δώσει την απάντηση το ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.,  δεν 

υπάρχει περίπτωση να μην την δώσει.  Θα την δώσει.  Σας το υπογράφω 

ότι  θα την δώσει.  Θα την δώσει την απάντηση. Δεν ξέρω τι  θα είναι,  

αυτό άλλο θέμα τι  θα είνα ι.  Δεν ξέρω τι  θα είναι αλλά θα την δώσει.  

Θα την δώσει.   

 Η δημοτική αρχή δεν έδειξε καμία ολιγωρία.  Από την πρώτη 

στιγμή ασχολήθηκε με το θέμα. Σας έδειξα τα έγγραφα τα δικά μου 

προς τις  υπηρεσίες για επίσπευση ενεργειών. Το θέμα είναι πολύ 

δύσκολο και μεγάλο. Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να απαντήσουν μέσα 

σε μια εβδομάδα ή σε δέκα μέρες.   

 Όσον αφορά την υλοποίηση αυτή της πρότασης,  η υλοποίηση 

αυτής της πρότασής μας ξεκινάει  αμέσως μετά το προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο για το JUMBO. 28 -11-2013 υπογράφει ο  

Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, ο κ.  Μυστακίδης μετά από 

εισήγηση της κυρίας Πανίδου, δεν χρειάζεται να σας το διαβάσω όλο, 

το ρεζουμέ στο τέλος και λέει:  
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 «Παρακαλούμε,  απευθύνεται στην Τσινίκα,  στην νομική 

σύμβουλο, παρακαλούμε,  Μυστακίδης υπογράφει,  ν α μας γνωρίσετε 

την δικαστική οδό η οποία πρέπει να προηγηθεί,  έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί  επακριβώς το εμβαδόν και η θέση της καταληφθείσας 

δημοτικής έκτασης».  

 Αυτή η πρόταση που κάνω τώρα ξεκίνησε στις  28 -11-2013. 

Απαντάει η νομική σύμβουλος στις  1  Φεβρουαρίου 2014 και λέει  ότι  

Δήμος Σερρών να έχει  την δυνατότητα να ακολουθήσει με επιτυχία την 

δικαστική οδό για την διεκδίκησή της,  βάσει όμως πλήρων και 

συγκεκριμένων στοιχείων,  ειδάλλως οποιαδήποτε κίνηση αυτού του 

είδους δεν θα ευοδωθεί.   

 Απαντάει πάλι η κυρία Πανίδου από το Τμήμα Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας και λέει  ότι  αφού η νομική σύμβουλος ζητούσε 

διάφορα τοπογραφικά, λέει  ότι  πάρε τα τα τοπογραφικά και ότι  

στοιχεία θέλεις  προκειμένου να προχωρήσετε στην διεκδίκηση της 

δημοτικής έκτασης από την εταιρεία JUMBO μέσω δικαστικής οδού, 

όπως αναφέρεται στην από 1 -2-2014 γνωμάτευσής σας.   

 Αυτή η πρόταση που καταθέτουμε τώρα έχει  ξεκινήσει από τον 

Νοέμβριο.  Ήταν δυνατόν πριν ολοκληρωθούν αυτές οι  διαδικασίες να 

έρθουμε να κάνουμε τι  εδώ; Τι να πούμε; Θα  μας λέγατε ότι  

βιαστήκαμε και δεν το ψάξαμε το θέμα και το φέρνουμε πρόχειρα και 

επιπόλαια.   

 Λοιπόν,  μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία φέρνουμε την 

πρόταση αυτή. Μπράβο και σε σας που φέρατε και εσείς  την πρόταση. 

Εκεί θα μαλώσουμε τώρα; Εκεί είναι το  πρόβλημα τώρα; Εάν κάνατε 

και εσείς  και εμείς  και τα λοιπά; Και ποιος προσχωρεί και ποιος δεν 

προσχωρεί.  Εδώ μιλάνε τα έγγραφα. Υπάρχουν ντοκουμέντα.  
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 Η πρόταση που καταθέτουμε από κοινού,  ας το πάρουμε έτσι για 

να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις,  ζητάμε το Δη μοτικό Συμβούλιο βάσει 

των στοιχείων και εγγράφων που μας έδωσε το Τμήμα Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, στοιχεία και έγγραφα τα δίνουμε 

στην νομική σύμβουλο και λέμε να κινήσει την προβλεπόμενη νομική 

διαδικασία μέχρι της δικαστικής οδού για τη ν διεκδίκηση της 

καταπατημένης δημοτικής έκτασης και την διεκδίκηση αποζημίωσης 

χρήσης για την καταπατηθείσα και κατεχόμενη αυτή δημοτική έκταση.  

 Και επίσης,  το δεύτερο που ζητάμε είναι,  παρόλο που έχει  

ξεκινήσει η δικογραφία και έχουμε,  άρχισαν ήδη οι  κ αταθέσεις,  για να 

μην αιωρείται τίποτα εδώ μέσα, όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που 

υπάρχουν στον φάκελο σχετικά  με το θέμα JUMBO, τα δίνουμε στην 

νομική σύμβουλο προκειμένου να καταθέσει στην δικαιοσύνη για να 

διερευνήσουν τυχόν ποινικές ευθύνες.   

 Τώρα,  δεν ξέρω η πρόταση που έκανε ο κ.  Μηλίδης που λέει  ότι  

συμπληρωματικά να διερευνηθεί εάν συντρέχουν λόγοι ανάγκης.  Να το 

διερευνήσουμε και αυτό αλλά ήδη το απάντησα, ευχαρίστως να το 

διερευνήσουμε.  Ευχαρίστως να συνεργαστούμε με τον νομικό 

σύμβουλο του Εμπορικού Συλλόγου.  

Κος   :  

Της Ομοσπονδίας;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όποιον θέλετε φέρετε.  Όλους φέρτε τους.  Φέρτε τους όλους,  δέκα, 

είκοσι,  τριάντα.  Φέρτε τους να συνεργαστούμε.  Ζητάμε συνεργασία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σε παρακαλώ κάθισε κάτω. Κάθισε κάτω κ.  Αναστασιάδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φέρτε όσους νομικούς συμβούλους θέλετε για να συνεργαστούμε.  Αυτά 

είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα κυρίες και κύριοι  ολοκληρώθηκε.  Οπότε νομίζω ότι  ομόφωνη 

είναι η απόφαση. Έχει κλείσει  το θέμα. Υπάρχει ομοφ ωνία σε αυτά που 

είπαμε κ.  Μηλίδη, κ.  Φωτιάδη, κ.  Μπόικε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Νομίζω ότι  αποκαταστάθηκε …Ομόφωνα λοιπόν.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή μπορούμε να πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι  ομόφωνα 

αποφασίζουμε να διεκδικήσουμε τα 50 μέτρα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Νομίζω όμως και σε αυτό ο  νομικός σύμβουλος να δώσει την . .  

Νομίζω είναι ταυτόσημη. Η πρόταση χαιρόμαστε που είναι ταυτόσημη 

συν αυτό που είπα τελευταίο,  ότι  …Είναι ομόφωνη η απόφαση. 

Ομόφωνη για την παράταξή μας.  Για την παράταξή μας μιλάω, δεν 

μιλάω …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το ψηφίζετε δηλαδή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  το ψηφίζω αλλά συμπληρώνω ότι  έχει  πολεοδομικές παραβάσεις 

και να γίνει  ανάκληση της αδείας.  Α υτή είναι η ουσία.  Οι τοπογράφοι 

μηχανικοί να μετρήσουν.  Δέκα λεπτά είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εάν και πολύ ώρα κράτησε το 

θέμα από ότι  έπρεπε να κρατήσει,  ολοκληρώθηκε.  Είναι ομόφωνη η 

απόφαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε με την παρατήρηση που διατύπωσα, έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διορθώθηκε κατά την διάρκεια,  πριν την ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την διόρθωση συμφωνείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε με την διόρθωση, έτσι δεν είναι;   

 Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  παρακαλώ επειδή έ χουμε 

και έναν άλλο κύριο από την Θεσσαλονίκη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το συμβούλιο τελείωσε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τελείωσε το θέμα, κύριε Δήμαρχε και πάμε στο δέκατο έκτο.  Όποιοι  

θέλουν μπορούν να φύγουν.  Ελεύθεροι.   

 

 

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 79/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο έκτο θέμα, πάντα με την σύμφωνη γνώμη σας.   

 

 

ΘΕΜΑ 16ο  

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη ν εκκαθάριση  

της Κ.Ε.Π.Σ  Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

142 

Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε είναι κάτοικοι του Μητρουσίου και 

περιμένουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως αμέσως μετά το θέμα από το Καπετάν Μητρούση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν θα κάνει .   Τρώτε περισσότερη ώρα με τα σχόλιά σας και 

λιγότερη επί της ουσίας.  Παρακαλώ τον κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  όπως και άλλες φορές έχω πει  είναι ένα  θέμα που το 

εισηγούμαι εκ μέρους του κ.  Δημάρχου χωρίς να είναι αρμοδιότητά 

μου. Είναι εδώ ο εκκαθαριστής της κοινωφελούς επιχείρησης Παιδικών 

Σταθμών ο κ.  Ζιγκερίδης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

ΚΕΠΣ. Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών. Η ΔΕΠΣ έγινε 

ΚΕΠΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην διακόπτετε να συνεχίσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφορά την ΚΕΠΣ, Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών και θέλω 

να πω το εξής:  ότι  είναι άλλη μια υπόθεση η οποία λίμναζε και την 

χρεώθηκε το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο,  το παρών Δημοτικό 

Συμβούλιο από την προηγούμενη θητεία,  από την προηγούμενη 
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δημοτική αρχή. Δεν είχε ολοκληρωθεί,  δυστυχώς, ούτε καν είχε γίνει  

έναρξη της εκκαθάρισης.   

 Θυμόσαστε,  τα έχουμε πει  και σε άλλα Δημοτικά Συμβούλια,  δεν 

είχαν γίνει  όλες οι  απαραίτητες ενέργειες για να ξεκινήσει η 

εκκαθάριση, ούτε καν αυτές,  όχι  ούτε καν να ολοκληρωθεί,  όχι  να 

φτάσει να ολοκληρωθεί,  δεν είχε καν ξεκινήσει,  επομένως μετά την 

απόφαση   που  πήρε  την   τελευταία   απόφαση  που    πήρε  

Δημοτικό  

 

Συμβούλιο  του Δήμου Σερρών, η οποία έτυχε εγκρίσεως από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είναι εδώ σήμερα ο κ.  Ζιγκερίδης για τα 

εξής θέματα:  

 Υπάρχει η εισήγησή του για την αναδοχή των υποχρεώσεων και 

της εισφοράς . .  της ανωτέρω επιχείρησης από τον Δήμο Σερρών και 

επίσης,  όπως λέει  στην εισήγησή του και θα μας τα πει  και θα 

απαντήσει στις  ερωτήσεις,  πέρα από αυτή την αναδοχή των 

υποχρεώσεων και την εισφορά του ενεργητικού της δημοτικής 

επιχείρησης στον Δήμο, πρέπει να εγκρίνουμε τον ισολογισμό λήξης 

της εκκαθάρισης στις  24-1-14 και να απαλλάξουμε τον εκκαθαριστή 

από κάθε ευθύνη των διαχειριστικών πράξεων που περιγράφονται 

παραπάνω, εννοώ στην εισήγησή του,  για την περίοδο της 

εκκαθάρισης.   

 Με λίγα λόγια κατά την άποψη του εκκαθαριστή, ολοκληρώθηκαν 

όλες αυτές οι  ενέργειες που έπρεπε να γίνουν,  έγιναν οι  ισολογισμοί,  

έγιναν όλες οι  απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να κάνει  ο ορκωτός 

ελεγκτής ως εκκαθαριστής και σήμερα έρχεται εδώ ενώπιον του 
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Δημοτικού Συμβουλίου για να απαντήσει και σε τυχόν ερωτήσεις και 

για να ληφθούν όλες αυτές οι  αποφάσεις που σας ανέφερα.  

 Νομίζω, κύριε Πρόεδρε,  ο ίδιος πρέπει να μιλήσει.  Είχε την 

ευθύνη, να πω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  την ευθύνη αποκλειστικά της 

εκκαθάρισης την έχει  ο εκκαθαριστής.  Από το διάστημα που ορίστηκε 

ο κ.  Ζιγκερίδης μέχρι και σήμερα που παραδίδει ,  είχε την ευθύνη για 

όλες τις  ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και τουλάχιστον σε ότι  με 

αφορά και με την γνώση που έχω για όλο το προηγούμενο διάστημα, ο 

κ.  Ζιγκερίδης ήρθε πάρα πολλές φορές και επισκέφτηκε την πόλη μας,  

δούλεψε  και   εργάστηκε  στα  γραφεία,   κυρίως  κεί  που βρίσκεται το  

 

αρχείο της ΚΕΠΣ  και ξέρω πολύ καλά ότι  έκανε όλες τις  ενέργειες τις  

απαραίτητες για να τελειώσει μια δουλειά,  που όπως σας ξαναλέω, 

λίμναζε από την προηγούμενη δημοτική αρχή και δεν είχε ολοκληρωθεί 

ούτε είχε καν ξεκινήσει.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  θα είμαι πολύ σύντομος.  Καλείστε σήμερα να 

εγκρίνετε τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης τους τρεις  

προσωρινούς ισολογισμούς που ακολούθησαν και τον ισολογισμό 

λήξης 24-1-2014. Ήδη με την πρόταση που έκανε και ο Αντιδήμαρχος  

με την εισήγηση προτείνεται η αναδοχή των υποχρεώσεων, οι  οποίες 

ανέρχονται σε,  με βάση τον ισολογισμό λήξης,  σε 133.000 ευρώ.  

 Έχει γίνει  μια καταγραφή κάποιων ενεργειών οι  οποίες πρέπει να 

γίνουν σε κάποια εκκρεμή ζητήματα για την διαδικαστική ολοκλήρωση 

πλέον της εκκαθάρισης και υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες 
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δικαστικού περιεχομένου. Καταγράφονται αναλυτικά. Όπως είναι η 

περίπτωση των ενοικίων ενός παιδικού σταθμού.  

 Από εκεί  και πέρα εγώ δεν έχω κάτι  ά λλο να αναφέρω. η 

απόφαση πρέπει να ληφθεί,  εγώ πιστεύω, γιατί  εκκρεμούν υποχρεώσεις 

απέναντι  σε προμηθευτές,  οι  οποίες είναι εδώ και κάποια χρόνια και 

καλό είναι να ληφθεί η απόφαση να προχωρήσει η διαδικασία από την 

Αποκεντρωμένη, ώστε με την αναδοχή αυτ ών των υποχρεώσεων να 

ξεκινήσουν οι  πληρωμές απέναντι  στους προμηθευτές.   

 Γίνεται εισφορά του ενεργητικού. Ήδη χρησιμοποιείται τα πάγια 

στοιχεία από τους παιδικούς σταθμούς.  Υπάρχει και μια σύμβαση σε 

έναν οργανισμό εδώ για την καταπολέμηση  της φτώχειας,  έχουν 

παραχωρηθεί κάποια πάγια στοιχεία και αυτό που θα ζητήσω από την 

διοίκηση είναι τα τρία λεωφορεία να μεταφερθούν από τον χώρο του 

παλαιού νοσοκομείου στο  αμαξοστάσιο να συντηρηθούν,  γιατί  ήδη η 

διοίκηση θέλει  να τα αξιοποιήσει,  να συντηρηθούν και ν α είναι 

ασφαλή μέσα σε ένα χώρο του Δήμου πλέον.   

 Αυτά από την πλευρά μου. Δεν έχω κάτι  άλλο να αναφέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να μου πείτε,  η κληρονομιά αυτή, η δια δοχή όλη, τα 133.000, τα 

τρία αμάξια και τα λοιπά, περιέρχονται στον Δήμο όλα;  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα αμάξια γίνονται περιουσία του Δήμου και τα χρέη …  
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Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Ο πάγιος εξοπλισμός.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στον Δήμο όλος ο πάγιος εξοπλισμός κα ι τα χρέη.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Ναι.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και ένα δεύτερο ερώτημα, υπήρχαν κάποιες δασκάλες εκεί  οι  οποίες 

είχαν να λαμβάνει.  Τι  γίνεται με αυτές;   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Να πούμε κάτι .  Για το θέμα των εργαζομένων υπάρχει ένα υπόλοιπο 

του  λογαριασμού  όπως απεικονίζεται στο ισοζύγιο που επισυνάπτεται  

 

 

με τον ισολογισμό. Αυτό όμως θα πρέπει να πούμε ότι  κάποια 

κονδύλια θα κριθούν τελικά κατά το στάδιο της πληρωμής τους,  γιατί  

θα δούμε τι  θα βγάλει η δικαστική απόφαση, γιατί  κάποιες είναι σε 

εκτέλεση δικαστικές αποφάσεις και ανάλογα αυτό τώρα μπορεί να 

είναι,  δεν ξέρω, κ.  Αντιδήμαρχε,  εάν έχετε κάποια ενημέρωση στο 

θέμα των εργαζομένων.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι  τις  

ασφαλιστικές εισφορές …  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Όχι,  αυτά τα έχουμε τακτοποιήσει.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τις είχαμε πληρώσει,  είχαμε δικαίωμα από τον νόμο …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό να τα πούμε όλα, γιατί  έγινε σωστή δουλειά.  Τις 

ασφαλιστικές εισφορές που χρωστούσε η ΚΕΠΣ με δικαίωμα που  μας 

έδωσε ένας νόμος,  πριν το τέλος της εκκαθάρισης τα πληρώσαμε στο 

Ι .Κ.Α. Σαράντα τόσες χιλιάδες,  εάν θυμάμαι καλά απέξω.  

 Επίσης πληρώσαμε τους εργαζόμενους που είχαν εκδώσει 

δικαστική απόφαση. Τους μισούς,  εάν θυμάμαι καλά. Οι άλλοι μισοί 

μετά από παρότρυνση και δική μας,  έκαναν αγωγή, βγήκε πρωτόδικη 

δικαστική απόφαση και ζητήσαμε από τον νομικό σύμβουλο του 

Δήμου, εφόσον τα νομικά θέματα έχουν κριθεί  αμετάκλητα σε ανώτατο 

βαθμό, να μπορέσουμε να τύχουμε,  να μπορέσει η Οικονομική 

Επιτροπή να πάρει απόφαση κατ΄ εξαίρεση, που την προβλέπει το 

άρθρο 92,  εάν θυμάμαι καλά που ορίζει  τα της Οικονομικής 

Επιτροπής,  έτσι ώστε να μην ασκηθεί ένδικό μέσο.  

Γιατί  κάναμε κάποια θέματα μισθών, επιδομάτων και κάποιων 

άλλων περιπτώσεων, είναι υποχρεωμένη η Οικονομική  Επιτροπή, 

κύριοι  συνάδελφοι που είμαστε εκεί  μαζί ,  να ασκήσουμε ένδικο μέσο 

σε πρωτόδικη απόφαση.  

Επειδή ακριβώς ισχυρίζεται ο δικηγόρος των εργαζομένων και 

φαντάζομαι και ο δικός μας νομικός σύμβουλος θα μας το 

επιβεβαιώσει με γνωμοδότηση, ότι  κρίθηκαν αυτά τα ζητήματα νομικά 

αμετάκλητα σε ανώτατο βαθμό, μπορούμε να μην ασκήσουμε ένδικο 

μέσο, φαντάζομαι η Οικονομική Επιτροπή, θα την λάβει αυτή την 

απόφαση και έτσι να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους εργαζόμενους 

σύντομα. Αυτούς που απέμειναν,  τους λίγους.  Έ να είναι αυτό.   
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Και δεν ξέρω τι  άλλο θα πει  ο συνάδελφος.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Ο Δήμος θα τους πληρώσει πλέον τώρα; Ο Δήμος.  Εάν 

δικαιωθούν στο δικαστήριο.  Λοιπόν θα περάσει από την Οικονομική 

Επιτροπή …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Δεν ξέρω εάν γίνομαι κατανοητό ς.  Υπάρχει πρωτόδικη, κύριε 

συνάδελφε υπάρχει πρωτόδικη απόφαση. Για να μην ασκήσουμε ένδικο 

μέσο, έφεση δηλαδή κατά της πρωτόδικης,  μια εξαίρεση προβλέπει ο 

Καλλικράτης.  Να έχουν κριθεί  τα νομικά ζητήματα της υπόθεσης σε 

ανώτατο βαθμό. Έχουν κριθεί  από αν ώτατο δικαστή, από τον Άρειο 

Πάγο, το είδαμε και εμείς  κατά την συζήτηση που κάναμε,  το 

αναβάλαμε για να έχουμε και την γνωμοδότηση, είμαι βέβαιος ότι  θα 

τους πληρώσουμε.   

 

 

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα πάγια,  με τα μεταφορικά μέσα και ο 

εξοπλισμός,  εάν έγινε καταγραφή και εάν αποδόθηκαν όλα και σε 

ποιους οργανισμούς; Στον Δήμο ή σε κάποιον…  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Να πω κάτι.  Σε αυτό έχετε δίκαιο.  Ήδη χρησιμοποιούνται από τους 

παιδικούς σταθμούς …  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Το χαρτικό μέρος.  Το ότι  χρησιμοποιούντα ι,  κάποιοι  

χρησιμοποιούνται.  Εάν έγιναν,  γιατί  το ρωτάω αυτό; Επειδή έγινε,  έτσι 

όπως έγινε όλη η δουλειά.   
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Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Αυτό καταγράφεται και σαν πρόβλημα, εάν θέλετε.  Δηλαδή εάν 

διαβάσετε αναλυτικά έχει  γίνει  καταγραφή, απλώς υπήρχε και μια 

κλοπή, η οποία έχει  καταγγελθεί.  Δεν είχε γίνει ,  στην αρχή έγινε η 

καταγραφή των παγίων που χρησιμοποιούνται στους δυο παιδικούς 

σταθμούς.  Πώς λέγεται η επιχείρηση; Στον Οργανισμό. Εκεί πρέπει,  ας 

πούμε,  αυτά τα πάγια τα οποία είναι καταγεγραμμένα και θα πρέπει να 

έρθουν στην περιουσία του Δήμου, θα πρέπει να γίνει  μια παραχώρηση 

πλέον από τον Δήμο …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι το ίδιο ερώτημα που ήθελα να κάνω, να το 

ενισχύσω λίγο για  να μας απαντήσει ο κ.  Ζιγκερίδης.  Πιστεύω να μας 

απαντήσει ολοκληρωμένα και θα μας δώσει τα φώτα του.   

 Συνεχίζω την ερώτηση του συναδέλφου. Στην τέταρτη σελίδα 

αναφέρει στην έκθεσή του,  όσοι την διαβάσανε ο κ.  εκκαθαριστής,  ότι  

ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι  μια υπάλληλος εκεί  που είναι προέβη 

στην απογραφή των παγίων του 1 ο υ   και  4ο υ  Παιδικού. Ενώ δεν 

απογράφηκαν ο 2 ο ς ,  3ο ς  και 5ο ς .   

 Μάλιστα αυτά δεν είχαν γίνει  ούτε από τον προηγούμενο 

εκκαθαριστή, αλλά δεν είχε γίνει  κάποια παράδοση ούτε και σε σας.  

Στην τέταρτη σελίδα μιλάω, στο σημείο 5.  

 Εγώ, εάν μου επιτρέπετε,  θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια βήματα 

πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα; Δηλαδή ο κ.  Δήμαρχος με το 

Δημοτικό Συμβούλιο ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει  για να είναι όλα 

τακτοποιημένα όπως είπε ο κ.  συνάδελφος;  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  
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Υπάρχει μια επιστολή που είχα ετοιμάσει προς  τον Πρόεδρο του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. για κάποια πράγματα. Απλώς άλλαξε το πλαίσιο επειδή 

καθυστερήσαμε στο θέμα της ολοκλήρωσης.  Είχαμε ετοιμάσει έναν 

κατάλογο των πραγμάτων των οποίων θα παραδίδαμε στον Οργανισμό. 

Και είχαμε εκτιμήσει αυτόν τον εξοπλισμό σε αξίε ς τρέχουσες στα 

3.200. Η αξία τους είναι πολύ μεγαλύτερη βέβαια.  Έχει γίνει  

καταγραφή.  

Απλώς εγώ επιμένω ότι  αυτό πρέπει να επικαιροποιηθεί  πάλι,  

δηλαδή αυτή η εργασία που έγινε τότε πρέπει να επικαιροποιηθεί  πάλι,  

δηλαδή να συσταθεί μια Επιτροπή θα παραλ άβει,  γιατί  έχουμε σε 

εκκρεμότητα. Να πω και κάτι  άλλο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Από αυτές που ορίζονται με απόφαση Δημάρχου.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Ναι,  να παραλάβουν.  Γιατί  υπάρχει  μια εκκρεμότητα, να πω κάτι.  

Υπάρχει μια εκκρεμότητα  που είναι ο παιδικός με το θέμα του κυρίου,  

 

 

 

πώς λέγεται;  Ματσαρώκος.  Δηλαδή θα πρέπει,  μου έκανε την αίτηση 

όχληση εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Εδώ επειδή είναι νομικό το θέμα, αυτό είναι νομικό θέμα, πρέπει να το 

επιληφθεί ο νομικός,  υπάρχουν πάγια στοιχεία τ ης επιχείρησης στον 
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παιδικό,  θα πρέπει και αυτά τα στοιχεία να καταγραφούν. Δηλαδή να 

παραλειφθούν.  Δεν ξέρω ποια είναι η κατάστασή τους.   

 Να πούμε και κάτι .  Υπάρχουν και πολλά πάγια στοιχεία τα οποία 

με πρωτόκολλο καταστροφής πρέπει να καταστραφούν. Δηλα δή πρέπει 

να γίνει  μια εργασία σε αυτό το επίπεδο.  Εγώ όμως, όπως περιέγραψα, 

δεν μου δόθηκε καμία παραλαβή  η οποία έπρεπε να γίνει  κατά την 

εποχή της διάλυσης της επιχείρησης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν έγινε τότε καμία.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Νιζάμη ανοίξτε το μικρόφωνο. Είστε υποχρεωμένος.  Ότι λέτε 

θέλω να καταγράφεται.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε εκκαθαριστά έχω την άποψη και θέση θα έλεγα, ότι  μέσα στις  

υποχρεώσεις σας είναι ότι  πρέπει να γίνει  πλήρης καταγραφή όλων των 

παγίων και σχετ ική παράδοση. Έτσι ολοκληρώνεται.  Το λέω αυτό με 

τα λόγου γνώσεως. Και αυτό πρέπει να παραδοθεί την Επιτροπή, δεν 

θα την κάνει  ο Δήμος.  Εσείς θα την ορίσετε.   

 

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Να πω κάτι.  Επειδή βάζετε τώρα…  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Να τελειώσω. Να ολοκληρώσω την σκέψ η μου και πρότασή μου είναι 

αυτή.  Εσείς θα τα παραδώσετε στον Δήμο και ο Δήμος μετά μπορεί να 
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τα παραχωρήσει όπου θέλει .  Δεν μπορεί,  υποτίθεται χρήση από 

κανέναν τώρα αυτά. Υποτίθεται ότι  δεν γίνεται χρήση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υποτίθεται.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Υποτίθεται.  Υποτίθεται ότι  δεν γίνεται χρήση. Παρόλα ταύτα γίνεται 

χρήση και κακώς γίνεται.  Και αυτοί που κάνουν χρήση αυτών των 

πραγμάτων παρανόμως την κάνουν.  Και όποιοι  την κατέχουν.  

Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Να σας πω λίγο επί του θέματος.  Θα έπρεπε να έχε ι  παραδοθεί.  Εγώ 

κατέγραψα, κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κατέγραψα τις  ελλείψεις 

που υπήρχαν και στο θέμα παρακολούθησης των βιβλίων. Δεν υπήρχε 

μητρώο παγίων. Κανονικά έπρεπε να υπάρχει το μητρώο παγίων, να 

είναι συμφωνημένα, να παραδώσει το απερχόμενο Δ .Σ. την κατάσταση 

του παγίου εξοπλισμού.  

 Μην ξεχνάτε όμως τα προβλήματα που προέκυψαν σε αυτή την 

εκκαθάριση. Εγώ ενεργό κάποιο διάστημα χωρίς ούτε αμοιβή, είπα να 

παραταθεί όσο χρειαστεί  και μάλιστα χωρίς λογιστική παρακολούθηση, 

γιατί  όλοι αυτοί οι  ισολογισμοί που συντάχθηκαν, συντάχθηκαν από 

εμένα. Δεν υπάρχει κόστος λογιστικής παρακολούθησης.  Και σε μια 

κατάσταση η οποία  ήταν  προβληματική και χαοτική.   Τι να  αραλάβω  

 

εγώ; Για πείτε μου λίγο,  τι  να παραλάβω εγώ; Να παραλάβω πάγια τα 

οποία δεν μου επιδείχθηκαν και δεν μου παρουσιάστηκαν οι  

καταστάσεις και δεν υπάρχουν οι  λογιστικές καταστάσεις που είναι το 

μητρώο παγίων; αποτύπωση των παγίων στοιχείων;  
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 Αυτά είναι τα πρόβλημα. Τα έχω καταγράψει εγώ. Εγώ πάλι είπα,  

για να μην αποφύγω και τις  δικές μο υ ευθύνες,  ότι  εάν,  γιατί  εγώ δεν 

γνωρίζω κιόλας ποια είναι τώρα. Εκεί είναι το θέμα. Εάν αυτές οι  

καταστάσεις επιβεβαιωθούν,  οι  οποίες περιγράφονται και τις  είδα εγώ 

αυτές τις  καταστάσεις,  επιβεβαιωθούν τώρα στην καταμέτρηση από την 

Επιτροπή, εγώ μπορώ να  το επιβεβαιώσω. Να έρθω και να το 

επιβεβαιώσω. Ή εγώ ο ίδιος ή με μια δική μου ομάδα.  

Αλλά αυτά τώρα εδώ, που να πάω και να ξέρω τι;  Αυτό είναι του 

προηγούμενου νομικού προσώπου και δεν είναι του παρόντος.  Εδώ 

είναι μια αδυναμία.  Κατά τα άλλα εγώ δεν έχω  κανένα πρόβλημα.  

Τα λεωφορεία τα είδα,  ήμουνα εκεί  μπροστά και είδα και την 

κατάστασή τους.  Γι΄ αυτό και είπα κιόλας ότι  εάν υπάρχει η 

δυνατότητα και πριν λήξει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό ζήτησα κιόλας,  ζήτησα κιόλας,  εάν θέλετε και από τον κ.  

Ματσαρό, εκεί  που είναι το αυτό,  να αδειάσει ο χώρος.  Εγώ δεν μπορώ 

να τον αδειάσω. Δεν έχω μέσα να μπορέσω να αδειάσω εκεί  τον χώρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Ο άνθρωπος είχε την καλή θέληση, μου είπε  ότι εάν βρείτε μέσο να τα 

μεταφέρουμε.  Δεν έχω μέσο εγώ. Ούτε έχω την δυνατότητα να 

πληρώσω μέσο. Δηλαδή θα μπορούσα εκείνη την ώρα να πάω να 

καταγράψω τον εξοπλισμό και να πάρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ 

επί αυτού του θέματος.   
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 Και τώρα επειδή έχει ,  υπ άρχει  και μια,  εγώ θα έλεγα και μια . .  

στο θέμα αυτό,  τώρα θα πρέπει ένα θέμα καθαρά νομικό και θα πρέπει 

να επιληφθεί,  γιατί  υπάρχει  μια αξίωση η οποία είναι για κάποια έτη 

που πλέον έχει  δεσμευτεί  το ακίνητο,  εκεί  θα πρέπει να περιοριστεί  η 

απαίτηση. Να υπάρξει ένας συμβιβασμός,  ένα είδος εξωδικαστικού 

συμβιβασμού.  

 Δεν κάνω πρόταση, κύριε Δήμαρχε,  εσείς  θα το δείτε σαν 

διοίκηση, αλλά νομίζω ότι  να λυθεί  το θέμα αυτό και μαζί  του ο 

εξοπλισμός.   

 Τώρα από εκεί  και πέρα επειδή βάλατε το ζήτημα αυτό,  εγώ εά ν 

τυχόν η Επιτροπή συσταθεί από άτομα όμως, δείτε τώρα, να πω τώρα 

στην πρότασή μου, θα πρέπει από άτομα που γνωρίζουν,  δηλαδή ήταν 

υπάλληλοι της ΚΕΠΣ, γιατί  αυτοί γνωρίζουν πραγματικά τον 

εξοπλισμό, υπάρχουν καταστάσεις απογραφής να επικαιροποιηθούν.  

Γιατί  υπάρχει  και μια κλοπή. Εγώ δεν ξέρω τι  έχει  κλαπεί τώρα. 

Υπάρχει και η παράδοση εδώ που έχουμε κάνει  σε αυτό τον Οργανισμό 

για τη Καταπολέμηση της Φτώχειας,  οπότε να έρθω εγώ να επικυρώσω 

αυτή την αυτή με φυσική μου αυτοψία.  Αυτό μπορεί να γίνει  αλλά 

πρέπει πρώτα να συσταθεί από υπαλλήλους.   

 Αυτή είναι η πρότασή μου, κ.  Αντιδήμαρχε και κύριε Δήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα που το συζητάμε και θα πάρουμε απόφαση …  

 

 

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Να πω κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν έχει  ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Δεν παραδόθηκαν, για τί  δεν 

παραδόθηκε …Οπότε η εκκαθάριση δεν έχει  ολοκληρωθεί.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Δείτε.  Εγώ είπα κιόλας ότι  πρέπει να διευκολύνουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Να συμπληρώσω αυτό που λέει  ο συνάδελφος και ήταν και δικιά μου 

απορία,  σας  την είπα και σε προσωπικό επίπεδο.  Πως σήμερα εμείς  θα 

παραλάβουμε το πέρας της εκκαθάρισης όταν εσείς  μας διαβεβαιώνετε 

εδώ ότι  δεν έχει  γίνει  απογραφή το ΄10 ή όταν αναλάβατε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μήπως πρέπει πρώτα να τελε ιώσει αυτό και ότι  τυχόν είναι να μας 

παραδώσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φυσικά πρέπει να γίνει  αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Όταν πήρα τον λόγο,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σας είπα ότι  

αυτός που έχει  την ευθύνη μέχρι εμείς  να τον απαλλάξουμε,  είναι ο 

εκκαθαριστής.  Ο εκάστοτε.  Όχι μόνο τώρα ο κ.  Ζιγκερίδης.  Σε μια 

εκκαθάριση.  

 

 

Ο κ. Ζιγκερίδης έκανε πάρα πολύ δουλειά όλο αυτό το διάστημα, 

φαίνεται και από την εισήγησή του και από τα έγγραφα και από όλες 
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τις  ενέργειες που έκανε και απλά ουσιαστικά, επειδή ακριβώς 

συνεργαζόμαστε μαζί του,  θέλουμε να κάνουμε . .  Μην αναλάβει το 

Δημοτικό Συμβούλιο πράγματα τα οποία δεν μπορεί μετά να τα φέρει 

σε πέρας.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Δεν είναι θέμα χρημάτων. Να πω εγώ κάτι.  Πρέπει να προχωρήσει η 

απόφαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν θέλω, μα εγώ είπα.  Αυτό όμως είναι ανεξάρτητο.  

Το τι  θα καταγραφεί.  Να σας πω και κάτι;  Δεν έχει  ουσία γιατί;  Εδώ 

εμείς κάνουμε έναν ισολογισμό λήξης.  Τα πάγια ήδη είναι σε αξίες που 

έχουν αποσβεστεί  κοντά.  Δεν είναι δηλαδ ή ότι  πάμε να δώσουμε μια 

τεράστια αξία που, να σας την πω κιόλας ποια είναι η αξία τους.   

 Γι΄ αυτό σας λέω τώρα, το θέμα είναι το ποσοτικό.  Το ποσοτικό 

λέω να γίνει .  Αφού δεν επηρεάζεται η αξία γιατί  να μην ψηφίσουμε τον  

παρόντα ισολογισμό, να προχωρήσουμε στην διαδικασία της αναδοχής 

των χρεών; Γιατί  να σας πω και κάτι;  Υπάρχουν προμηθευτές που 

συνεχώς με έπαιρναν τηλέφωνο, «Τι θα γίνει»;  «Καθυστερείτε».  Δεν 

ξέρω, εγώ δεν μπορούσα να τους πω ότι  ξέρετε,  έγινε ένσταση, 

απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη κα ι υπάρχει πρόβλημα με τον 

προηγούμενο εκκαθαριστή. Δεν μπορούσα να κάνω ανάλυση. «Παιδιά 

θα ολοκληρωθεί,  θα ολοκληρωθεί».  Είχαν αγανακτήσει οι  άνθρωποι.    
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 Δηλαδή εγώ το ζητώ γιατί  υπάρχει .   Δεν αποποιούμαι,  σας λέω, 

την σύνταξη. Αυτή η ποσοτική καταγρα φή, γιατί  να σας πω κάτι;  

Αξιακά εάν το πάμε η τρέχουσα αξία και των υπαρχόντων παγίων είναι 

πολύ μεγαλύτερη από την απόσβεσή τους.  Αυτό σας το λέω εγώ, σας το 

δίνω εγγύηση σήμερα εδώ μέσα.  

 Οπότε συστήνεται αυτή η Επιτροπή, πηγαίνουμε τα 

παρακολουθούμε τα πάγια,  γιατί  οι  υπάλληλοι γνωρίζουν.  Εγώ δεν 

μπορώ να πω ότι  αυτές οι  καρέκλες ήταν του τότε.  Δεν έχω την εικόνα 

αυτών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Να σας πω και κάτι  τώρα; Εγώ εάν ήθελα να πω, να ασχοληθώ  με τον 

τύπο, να σας πω κάτι όμως; Εγώ εάν είχα να ασχοληθώ  με τον τύπο θα 

έλεγα τώρα το εξής:  Ξέρετε,  επειδή εγώ έχω ευθύνες,  παρακαλώ δεν 

παραλαμβάνω τίποτα. Φέρτε μου την απογραφή και μετά θα παραλάβω. 

Δεν έκανα αυτό το πράγμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Εγώ νομίζω τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία ήδη χρησιμοποιούνται 

από τις  δικές σας Δομές του Δήμου, αυτό θα λάβατε υπόψη, ότι  αυτά 

που πρέπει να προστατευτούν είναι τα λεωφορεία,  μήπως τα 

χρησιμοποιήσετε σε Δομές κοινωνικο -προνοιακές και αυτά όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στην αποθήκη να πάμε να τα 

καταγράψουμε  και  να  τα   φέρουμε    συμπληρωματικά  σε  μια  άλλη  
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απόφαση. Αλλά πάρτε αυτή την απόφαση για να απέναντι  στους 

προμηθευτές να είμαστε συνεπείς.   

 Εγώ δηλαδή σε πολλούς προμηθευτές,  να σας πω και κάτι;  Είπα 

31-12, τους είχα πει  ότι  θα περάσει η απόφαση και θα είχε ξεκινήσει 

το επόμενο έτος και μάλιστα κάποιοι  με πήραν πάλι και λέω ότι  παιδιά 

περνάει η απόφαση στο επόμενο συμβούλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το σωστότερο είναι να κάνουμε μια καταγραφή όλων των πραγμάτων, 

να κάνουμε ένα πρωτόκολλο καταστροφής αυτά τα οποία πρέπει να 

καταστρέψουμε και μετά να το φέρουμε σε ένα συμβούλιο δεύτερο, 

στο επόμενο συμβούλιο και να το ψηφίσουμε για να είμαστε 

κατοχυρωμένοι εκατό τοις  εκατό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας οριστεί  Επιτροπή.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Ζητάμε τώρα να είμαστε τυπικοί,  συγνώμη κ.  Αντιδήμαρχε,  εγώ τώρα 

θα επιμείνω σε κάτι .  Ζητάμε να είμαστε σε κάτι  πολύ τυπικοί όταν δεν 

ήταν σε τίποτα η διαδικασία.  Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.  

Δηλαδή τώρα εγώ τι  να  παραλάβω; Εγώ εάν θέλετε,  γιατί  να μην βάλω 

τον εαυτό μου; Τον βάζετε εσείς  σαν δημοτικοί σύμβουλοι.  Γιατί  να 

μην βάλω εγώ, να μπω στην θέση του εκκαθαριστή που έχω και την 

ευθύνη της εκκαθάρισης,  εάν θέλετε;   

 Λέω εγώ, τέλος πάντων, να προχωρήσετε και γι ατί  να μην πω ότι  

ξέρετε τι ;  Να αποδοθούν οι  ευθύνες σε αυτούς που τελικά δεν 

παρέδωσαν, δεν έκαναν απογραφή, δεν έκαναν το ένα,  δεν έκαναν το 

άλλο;  
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 Και εγώ λέω τελικά, θα έχει  την δική μου σφραγίδα για να μην 

έχετε εσείς  πρόβλημα, το λέω και τώρα εδώ δη μόσια,  ότι  εγώ ναι,  σε 

οποιαδήποτε ποσοτική καταγραφή, βέβαια θα δω και εγώ, δεν θα δώσω 

έτσι την υπογραφή μου, αλλά πάλι τι ;  Παρέλαβα κάτι  που δεν ήξερα τι  

υπήρχε στο παρελθόν.  Και είναι ΄14.  Δηλαδή για το ΄10 θα απολογηθώ 

εγώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι βέβαια.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Όταν εγώ, ας πούμε,  ζητούσα και μου λέει  ότι  βρίσκονται στον έναν 

χώρο, βρίσκονται στον άλλο και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που 

πρέπει να τρέχουν.   

 Εγώ νομίζω ότι  αυτό που σας πρότεινα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι προτείνατε;   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Εγώ σας πρότεινα για επίσπευση διαδικασίας,  δηλαδή οι  ίδιοι  οι  

δημοτικοί σύμβουλοι,  κάποιοι ,  μου λέγανε να προχωρήσει η 

διαδικασία να πληρωθούν οι  προμηθευτές και οι  εργαζόμενοι και το 

Ι .Κ.Α. και το ένα και το άλλο. Οι ίδιοι .  Και κάναμε βήματα, 

πληρώθηκαν το Ι .Κ.Α.,  κάποιοι  εργαζόμενοι,  δεν λέω το σύνολό τους 

και μένουν τώρα οι  προμηθευτές,  στους οποίους είπαμε κιόλας ότι  ναι,  

θα προχωρήσει η διαδικασία.   

 Εγώ πιστεύω ότι  πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία.  

Δεσμεύομαι απέναντι  στους δημοτικούς συμβούλους που έφεραν το 

θέμα, μαζί  με την Επιτροπή θα υπογραφεί από εμένα, δεν θα πω εγώ 

ότι  δεν γνωρίζω, οπότε να είστε κατοχυρωμένοι εσείς .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με ημερομηνία;  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Με ημερομηνία 24 -1. Μα το είπαμε κιόλας.  Εγώ το είπα στην 

διοίκηση. Μόλις το κάνετε εσείς  αυτό ,  το οποίο έπρεπε να έχει  γίνει  

και να μου έχει  παραδοθεί και εγώ να κάνω την πιστοποίηση των 

ποσοτικών στοιχείων από τις  απογραφές των παγίων στοιχείων,  εγώ θα 

το παραλάβω και θα το επιβεβαιώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ζιγκερίδη να οριστεί  από τώρα και η Επιτροπ ή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο εκκαθαριστής δίνει  εντολές στο τι  θα γίνει .  Δεν μπορεί το Δημοτικό 

Συμβούλιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό καταλάβατε κύριε Γαλάνη; Λάθος το καταλάβατε.  Περιμένετε να 

ακούσετε λοιπόν.  Να οριστεί  η Επιτροπή από τον εκκαθαριστή.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Απλώς εγώ λέω να περάσει το θέμα και αυτό θεωρήστε το δεδομένο ότι  

θα σας το φέρουμε.  Έτσι και αλλιώς να πω ότι  εγώ έχω πράγματα στην 

κατοχή μου; Αυτά βρίσκονται ήδη στους παιδικούς σταθμούς.  Σας είπα 

τα σημεία που βρίσκονται.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

161 

Θα την υπογράψω και όσοι την ζήτησαν αυτή την κατάσταση, την 

ζήτησε ο κ.  Γκότσης και ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Και θα έρθει  και στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Συνοδευτικά αυτό θα σας 

δοθεί .  Αυτό λέω εγώ. διευκολύνετε λίγο την διαδικασία και αυτό θα το 

κάνουμε.   

Εγώ νομίζω ότι  πρέπει να γίνει  από την κυρία Μοναχέλη, αφού 

θέλετε και ονόματα, την κυρία Μοναχέλη και δεν ξέρω και κάποιους 

άλλους από εκεί ,  από . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  ορίζεται αυτή την Επιτροπή…  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν υπάρχει δέσμευση του εκκαθαριστή δεν υπάρχει …  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Αυτό είπαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δινάκη; Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε ο κ.  εκκαθαριστής παρακαλώ, έτσι όπως μας τα κάνατε 

έτσι απλά διατυπώστε παρακαλώ τι  ζητάτε να ψηφίσουμε σήμερα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απαλλαγή.  

 

 

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Εμείς ζητάμε να βασικά να εγκριθεί  . .  οι  ισολογισμοί της εκκαθάρισης,  

οι  τρεις  προσωρινοί ισολογισμοί,  ο πρώτος,  δεύτερος,  τρίτος,  όπως 

είναι στην εισήγηση και ο ισολογισμός λήξης.  Και έχουμε μια 

δέσμευση λέμε ότι  αυτό επειδή είπαμε να μην τα πούμε από το 

μικρόφωνο, τα είπαμε …   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 85/2014)  

                                                               …………………  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θέλω  να ζητήσω από το σώμα μια ώρα 

παράταση.  

 Πάμε στο πρώτο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 1ο  

Συζήτηση σχετικά με αίτημα κατοίκων της .Ε. Καπ. Μητρούση  

για τη μεταφορά του αντλιοστασίου λυμάτων.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Αραμπατζής.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κυρίες 

και κύριοι  στο αίτημα του κατοίκων του Μητρουσίου για την μεταφορά 

του αντλιοστασίου των λυμάτων θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι  

προβλέπεται το έργο  το αποχετευτικό απ ό την μελέτη η κατασκευή 

του αντλιοστασίου στην συγκεκριμένη θέση.  

 Η όποια μετατόπιση του συγκεκριμένου αντλιοστασίου σε άλλη 

θέση ασφαλώς και αποτελεί  αλλαγή μελέτης και μπορεί να 

δημιουργήσει σοβαρά θέματα στην συνέχιση της χρηματοδότησης.   

 Υπενθυμίζω  ότι το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.    

Η 1η  Φάση του υποέργου των εξωτερικών αγωγών μεταφοράς 

λυμάτων είναι σε εξέλιξη και σύντομα θα παραδοθεί.   

Η 2η  Φάση το δεύτερο υποέργο που αφορά τον εσωτερικό αγωγό 

μεταφοράς λυμάτων έχει  δημοπρατηθεί και εντός του Φεβ ρουαρίου 

υπογράφεται η σύμβαση. Βρίσκεται στον προ συμβατικό έλεγχο.   

Η 3η   Φάση που αφορά το βαρυντικό δίκτυο και τις  ατομικές 

συνδέσεις δημοπρατείται σύντομα.  
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Διευκρινιστικά το αντλιοστάσιο του έργου δεν υπάγεται σε 

βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστ άσεις και δεν εμπίπτουν στο ΠΔ 

που καθορίζουν στην ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων 

και των ορίζοντα του οικισμού και η παροχή των λυμάτων, σύμφωνα 

με την μελέτη,  είναι κάτω των 2.000 κυβικών μέτρων.  

Όσον αφορά τις  οσμές,  προβλέπεται να εγκαταστ αθεί σύστημα 

απόσβεσης και εξαέρωσης.  Σημειωτέον δε ότι  είναι κλειστό και 

στεγανό το σύστημα και λειτουργεί  με υπό πίεση.  

 

Και όσον αφορά τους θορύβους,  η μέγιστη στάθμη των αντλιών 

καινούργιων είναι 82 DB και για την προστασία των πλησιέστερων 

κατοικιών έχει  προβλεφθεί και θα ληφθούν μέτρα κατάλληλα και 

ηχομόνωση να μην υπερβαίνει  τα 50 DB .  Στα όρια του οικοπέδου 

γίνονται αυτές οι  μετρήσεις πάντοτε.   

Σύμφωνα με τον ανάδοχο και κατόπιν αιτήματος της τεχνικής 

υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  ο θόρυβος θα περιοριστ εί  στα 35 DB και 

πιθανόν να κατεβεί στα 28 με 30 DB. 

Αυτά κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.  Να μπούμε σε κύκλο ερωτήσεων. Θα 

μας απαντήσει ο κ.  Πρόεδρος στην συνέχεια.  Ο κ.  Μηλίδης έχει  τον 

λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επειδή είναι καθολικό το αίτημα των κατοίκων του 

Μητριουσίου και επειδή το ξέρετε και εσείς  πολύ καλά το ξέρουν όλοι 

ότι  είναι δίπλα στα σπίτια,  αναφέρεται μέσα ότι  πρέπει να γίνει  άλλη 

μελέτη.  Είναι βέβαιο εκατό τοις  εκατό ότι  δεν μπορεί να γίνει  κάποια 
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τροποποίηση, ώστε να πάει πέρα από το γήπεδο, εκεί  που υπάρχει μια 

έκταση που είναι αρκετά μακριά και δεν δημιουργεί  κανέναν 

πρόβλημα, το οποίο ζητούν και οι  κάτοικοι και μάλιστα με πάρα πολύ 

ευγενικό τρόπο, σας παρακαλούμε άμεσα να κάνετε αυτό;  

 Δηλαδή δεν υπάρχει διέξοδος; Πείτε ότι  έγινε ένα λάθος,   το 

έβαλαν δίπλα ακριβώς στα σπίτια.  Πρέπει να απενταχθεί το έργο; 

Νομίζω ότι  θα τρελαθούμε στο τέλος.  Δεν μπορεί να γίνει  μια 

τροποποίηση  να  πάει   παραπέρα; Είναι στο ίδιο,  από ότι  θυμάμαι,  στο   

 

 

 

υπ΄αριθμόν 74 οικόπεδο. Έτσι αναφέρεται στο Μητρούσι.  Δεν πρέπει 

να πάει σε εκείνο τον χώρο;  πίσω από το γήπεδο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του ιδίου.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Του ιδίου οικοπέδου, κύριε Πρόεδρε.  Για το ίδιο οικόπεδο μιλάμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Απαντήστε.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Θα μπορούσα να τοποθετηθώ, κ.  Μηλίδη και στην θέση που προτείνετε 

υπάρχει μια βιοτεχνία και μια κατοικία.  Θα μπορούσαν κάλλιστα και ο 

συγκεκριμένος ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας και της κατοικίας να ζητήσει 

να πάει είναι άλλο σημείο.   

 Δεν απεντάσσεται το έργο,  δεν είπα ότι  απε ντάσσεται το έργο.  

Οποιαδήποτε παρέμβαση πάνω στην κατασκευή σίγουρα θέλει  αλλαγή 
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της μελέτης και σίγουρα επικαιροποίηση και δημιουργούνται κάποιες 

παράμετροι διαφορετικοί.  Και το κόστος,  εάν θέλετε.  

 Τώρα σε ότι  αφορά, η μελέτη αυτή ξέρετε πολύ καλά ότι  

ξεκίνησε από το 2000. Οποιαδήποτε λοιπόν πρόταση και βέβαια τα 

πάντα γίνονται και είναι γνωστό και εσείς  σαν παλαιότερος τα 

γνωρίζετε.  Σε μελέτες -κατασκευές άσχετα εάν βρίσκεται σε εξέλιξη το 

έργο,  ούτε έχω καμία τέτοια πρόθεση, εύλογα τα ερωτήματα και 

σεβαστές οι  απορίες και οι  ενστάσεις των κατοίκων, αλλά από την 

άλλη πλευρά είναι ένα έργο σε εξέλιξη.  Θα πρέπει να σταματήσει το 

έργο στην συγκεκριμένη φάση.  

 Το δεύτερο υποέργο, το οποίο υπογράφεται εντός του μηνός,  

πιθανώς την επόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί  η σύμβαση με τον 

εργολάβο, σκεφτείτε τις  όποιες καθυστερήσεις.  Το χρονοδιάγραμμα 

του συγκεκριμένου και των συγκεκριμένων υποέργων είναι πολύ 

σφικτό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Βεβαίως καμία αντίρρηση. Ακούστε.  Συμφωνώ ότι  είνα ι ένα πάρα πολύ 

σοβαρό έργο,  το οποίο έκανε και πάρα πολλά χρόνια για να έρθει  σε 

αυτή την φάση. Εάν λοιπόν ξεκινήσουμε την διαδικασία αυτή, όλα 

γίνονται αλλά δεν ξέρουμε τις  επιπτώσεις που θα έχει  πάνω σε αυτό.  

Και ποιος μας λέει  ότι  θα το δεχθεί  ο αρμόδι ος φορέας; Το ΕΠΠΕΡΑΑ 

εάν θα δεχθεί  αυτή την τροποποίηση, αυτή την μεταφορά, εάν θέλετε 

των 200 μέτρων ή των 150 μέτρων;  

 Εγώ για το μόνο που μπορώ να σας κάνω γνωστό είναι ελάχιστα 

μέτρα και δεν είναι δικά μου λόγια,  είναι από την τεχνική υπηρεσία 
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από τους υπεύθυνους και από τον Τεχνικό Διευθυντή, ελάχιστα μέτρα 

μπορεί να μεταφερθεί το αντλιοστάσιο το συγκεκριμένο.  Δέκα, 

δεκαπέντε το πολύ. Οποιαδήποτε άλλη μεταφορά σε άλλο σημείο 

εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους.  Πιθανόν να μην γίνει ,  όχι  πιθανόν,  

είναι σίγουρο ότι  δεν θα γίνει  δεκτό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή στην γενική οριζοντιογραφία εκεί  στην πρόταση, κύριε 

Πρόεδρε,  υπάρχει με συντεταγμένες αυτή η κουκίδα που λέει  ότι  το 

φρεάτιο είναι εδώ;  Και δείχνει  αποστάσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 

 

Ο κ. Μοσχολιός.  

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αυτοί που κάνανε τις  μελέτες ήρθαν και 

κάνανε αυτοψία το που θα βάλουν αυτό το αντλιοστάσιο; Μέσα στα 

σπίτια;  Εσείς θα το θέλατε εάν είχατε σπίτι  απέναντι;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να απαντήσετε συνολικά.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κ. Φωτιάδη από ότι  γνωρίζω υπάρχουν,  καταλαβαίνω το ερώτημά σας 

για μια πιθανή μεταφορά. Υπάρχουν συντεταγμένες,  τα πάντα 

υπάρχουν.  Όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε περιθώρια να κάνουμε 

απολύτως τίποτα. Το έχω ψάξει προς αυτή την κατεύθυνση κα ι έχει  

συζητηθεί.   
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 Τώρα κύριε Μοσχολιέ,  τις  μελέτες ξέρετε πολύ καλά τόσο στο 

Μητρούσι και στο Σκούταρι ξεκινήσανε από το 2000. Δεν μπορώ να 

απολογηθώ εγώ για αυτούς που κάνανε τις  μελέτες.   

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Μα κύριε Πρόεδρε δυο χρόνια κάνετε εσείς  ξανά μελ έτες.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν έγιναν,  μην προσπαθήσετε να μεταθέσετε…  

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε Μοσχολιό εσείς  δεν ακουστήκατε δυο χρόνια.  Δεν 

ενδιαφερθήκατε τι  γινόταν σε αυτή την τελευταία χρονιά ούτε 

γνωρίζετε από ότι  βλέπω. Δεν γνωρίζετε το θέμα και είναι καλό λοιπόν 

να ενημερώνεστε προτού κάνετε κάποιες τοποθετήσεις.  Δεν 

ενδιαφερθήκατε ποτέ ενώ γνωρίζατε πολύ πως εξελίχθηκαν οι  μελέτες,  

ήσασταν και δημοτικός σύμβουλος στον πρώην Δήμο Καπετάν 

Μητρούση, μην μου ήρθατε όψ ιμα τώρα να μου καταλογίσετε ευθύνες.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αραμπατζή σας παρακαλώ.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Μοσχολιέ σας παρακαλώ.  

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Θέλω να μου πείτε εάν κάνει  κάποιος προσφυγή τι  θα γίνει;  Δεν μπορεί 

να κάνει  κάποιος προσφυγή;  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Μοσχολιέ είπατε την ερώτησή σας.  Δώστε συγκεκριμένη την 

απάντηση. Τίποτα άλλο.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Οι μελέτες,  κύριε Πρόεδρε,  οι  μελέτες ξεκίνησαν από το 2000. Δεν θα 

απολογηθούμε εμείς ,  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και η σημερινή δημοτική αρχή για 

τις  μελέτες που έγιναν στο παρελθόν.  Τώρα εάν ο κ.  Μοσχολιός έχει  

ένσταση για την διαδικασία αυτή και θέλει  να καταλογίσει  ευθύνες 

στην σημερινή διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  είναι δικαίωμά του.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την ίδια ερώτηση. Λοιπόν από το 2000, 2001 έγινε η π ρομελέτη.  Την 

έκανε ο κ.  Μαλιώκας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Λίγη ησυχία να συνεχίσουμε,  να τελειώνουμε.   

 

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπήρχε Καποδιστριακός Δήμος.  Εγώ λέω τώρα, εφόσον υπήρχε η 

προμελέτη,  οι  δημοτικές αρχές του Καπετάν Μητρούση που ήταν και οι  

ντόπιοι  εκεί ,  δηλαδή που αφορούσε άμεσα το θέμα, που τους άγγιζε,  

δεν το έβλεπαν δηλαδή ότι  είναι μέσα στα σπίτια και φτάσαμε στο 

παρά πέντε τώρα να λέμε πως θα μπει εκεί  το αντλιοστάσιο;  

Δηλαδή είναι μια απορία,  πώς αφήσατε δέκα χρόνια,  δεκατρία 

χρόνια,  να υπάρχει η προμελέτη ,  να υπάρχει το σημείο και να μην 

κάνει  τίποτα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ήταν το σημείο εκεί .   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

170 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην κάνετε διάλογο. Σας παρακαλώ απαντήστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και ήσασταν και εσείς  δημοτική αρχή, Πρόεδρος ήσασταν και η 

προηγούμενη δημοτική αρχή. Στα δεκατρία χρόνια ήταν και άλλες 

δημοτικές αρχές.  Σας αφορούσε άμεσα το θέμα και εσάς κύριε.  Δεν το 

βλέπατε;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Γκότση μην κάνετε διάλογο. Απαντήστε κύριε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας και μετά ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απάντηση δεν πήρα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 

Απάντησε,  τελείωσε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το τοπογραφικό λέει  ότι  εκείνη η περιοχή, το οικόπεδο 

ας το πω εγώ είναι 300 στρέμματα. Είναι τεράστια η έκταση. Βέβαια 

το αρχικό και διορθώστε με εάν κά νω λάθος,  έλεγε ότι  θα πρέπει να 

είναι 700 μέτρα από το τελευταίο σπίτι .  Πώς προέκυψε να είναι 

τριάντα μέτρα λαμβανομένου υπόψη ότι  μπορεί ο καθένας από αυτούς 

που θίγεται στο όνομα των περιβαλλοντικών όρων και όρων υγείας και 

κοινωνικών ακόμα, να τινάξει  στον αέρα αυτό το οποίο εσείς  

επιχειρείτε και λέτε ότι  δεν μπορεί να γίνει  κάτι;   
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 Λαμβάνετε υπόψη ότι  απεντάσσεται ένα έργο όταν γίνεται 

αλλαγή μελέτης όρων. Όχι όταν τροποποιούμε κατ΄ ελάχιστο χωρίς να 

αλλάζουμε την μελέτη στην ουσία.  Τι είναι αυτά τα οπ οία λέτε;  Γιατί  

δεν το εξετάζεται με την ανάλογη σοβαρότητα που χρειάζεται;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην τοποθετείστε,  ερώτηση κάνετε.  Κύριε Πρόεδρε έχετε κάποια 

απάντηση;  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τώρα τα περί σοβαρότητας και τα λοιπά τα αφήνω ασχολίαστα για 

νομίζω ότι  δεν είναι ούτε η ώρα ούτε και το θέμα μας αυτό.  Τώρα θα 

πω το εξής:  ότι  είναι συγκεκριμένο το θέμα, ότι  δεν υπάρχουν 

περιορισμοί όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο που θα κατασκευαστεί  

το αντλιοστάσιο και το απάντηση κατ΄ επανάληψη, ότι  ποιο είναι το 

πρόβλημα; Ότι δεν υπάρχει στην ουσία πρόβλημα όσον αφορά την 

εγκατάσταση, γιατί  δεν είναι ούτε βιομηχανική ούτε βιοτεχνική 

εγκατάσταση. Ούτε παράγει θόρυβο ούτε παράγει βρωμιά.  Αυτά είναι 

δεδομένα.  

 Τώρα, το εάν μπορεί να γίνει  ή δεν μπορεί να γίνει ,  όπως το 

κρίνει  ο καθένας είναι δικαίωμά του.  Σε αυτή την φάση οποιαδήποτε 

παρέμβαση γίνει  μεταφορά από το συγκεκριμένο θέμα, δεν πάει να 

είναι 200,  300 ή 1.000 μέτρα ή 10 στρέμματα, είναι συγκεκριμένο ο 

χώρος που πρέπει να κατασκευαστεί  το αντλιοστάσιο.  Τι περισσότερο 

μπορούμε να πούμε;  

 Είναι συγκεκριμένος λοιπόν ο χώρος,  δεν μπορούμε να 

μεταφερθούμε εκτός εάν ξεκινήσουμε την διαδικασία αλλαγής μελέτης.  

Τα περί όλη της αλλαγής της μελέτης δεν συντρέχουν λόγοι να 

αλλαχθεί η μελέτη.   
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Για το συγκεκριμένο σημείο πρέπει να γίνε ι  αλλαγή, να γίνει  

πρόταση, εάν και εφόσον εγκριθεί…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ήσασταν σαφής,  σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα σας δώσουμε τον λόγο.  Οι σύμβουλοι να μιλήσουν πρώτα και μετά.  

Κύριε Αντώνη τον λόγο έχετε.  Κύριε Γκότση σας παρακαλώ μιλάει ο κ.  

Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γίνεται ένα έργο,  κύριε Πρόεδρε που εμείς  το 2009, ο κ.  Βλάχος που 

ήταν Αντιδήμαρχος και εγώ στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. επικυρώσαμε την 

σύμβαση με τον Δήμο Καπετάν Μητρούση και με το Σκούταρι.  Αυτά 

που λέει  ο κύριος δεν έχει  γνώση και λέει  ότι  θέλει  λέει .   

 Ποιος σου είπε εσένα…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 

 

Μην προσβάλλετε σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν προσβάλω, κανέναν δεν προσβάλω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τα λόγια σας προσβάλουν.  Συνεχίστε .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Το έργο αυτό αφορά την Κοινότητα Καπετάν Μητρούση και κανείς  

δεν μπορεί να σας απαγορεύσει να φύγει  μακριά.  Καταλαβαίνεις;  Πώς 
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θα ζήσουν αυτοί οι  άνθρωποι αφού θα έχουν στο μυαλό τους συνέχεια 

αυτό το πράγμα; Είναι απαράδεκτα αυτά που λέει .  Δεν είναι στατικό 

θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κάντε ερώτηση στον Πρόεδρο σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο δεν μπορεί να μετακινηθεί εκατό μέτρα πιο μακριά και 

διακόσια; Για ποιο λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Είπε ο κ.  Πρόεδρος ότι  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Απαντήστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο;  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Επειδή άλλα αντί  άλλων λέμε,  τι  σχέση έχει  η σύμβαση που είχε 

υπογραφεί μεταξύ των δυο πρώην Δήμων; Καμία σχέση. Άλλα λέμε,  

άλλα καταλαβαίνουμε και άλλου πάμε.  Εντυπώσεις δημιουργούμε κ.  

προεδρεύοντα και τίποτα.  Μόνο εντυπώσεις δημιουργούμε.  Τι σχέση 

έχει  η σύμβαση που υπογράφηκε τότε;  Καμία σχέση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ. Σε παρακαλώ δεν έχω άλλους 

τρόπους καλύτερους να πω από το σε παρακαλώ.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα την ακούσουμε την κοινότητα. Σε παρακαλώ κάθισε,  τελείωσες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να σταματήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Άλλος ποιος θέλει  να ρωτήσει;  Ο κ.  Δημητρίου.   

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Πρόεδρο, για να μην χρειαστεί  αλλαγή της 

μελέτης,  από ότι  γνωρίζω σε όλα τα δημόσια έργα υπάρχει μια ανοχή 

μετατόπισης ορισμένων κατασκευών. Θα ήθελα να ξέρω, το ανώτατο 

όργιο μετατόπισης ποιο είναι;  Να πάρουμε ως μέτρο αυτό.  Δηλαδή εάν 

υπάρχει μια ανοχή 100, 200,  500,  να πάρουμε το μεγαλύτερο όριο 

μετατόπισης για να μην χρειαστεί  η αλλαγή της μελέτης.  Για να 

ικανοποιήσουμε και το αίτημα των κατοίκων και των δημοτών του 

Καπετάν Μητρούσι και να  είμαστε όλοι εντάξει .  Αλλά να μην 

χρειαστεί  αλλαγή της μελέτης του έργου γιατί  υπάρχει  πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 

 

Ευχαριστώ κ.  Δημητρίου.  Έχουμε κάποια απάντηση;  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Έχω απαντήσει ήδη ότι  από τις  απαντήσεις από τους και από τον 

επιβλέποντα του έργου και από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.,  ότι  

η μετατόπιση που μπορεί να γίνει  σε αυτή την περίπτωση είναι 10 έως 

15 μέτρα. Σε καμία περίπτωση εμείς  από την πλευρά μας δεν πρόκειται 
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να διακινδυνεύσουμε την λειτουργικότητα του έργου και πιθανόν μια 

μελλοντική απένταξη.  

 Η απένταξη σημαίνει  ότι  θα πρέπει να πληρωθεί από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. άσχετα εάν το ολοκληρώσουμε το έργο προς τον τελικό 

έλεγχο,  στις  τελευταίες μετρήσεις,  εάν θέλετε,  στα τελευταία λοιπόν 

που θα συμβούν,  εάν συμβεί κάτι  και το μεταφέρουμε  χωρίς να 

ενημερώσουμε τον αρμόδιο φορέα, τον ελεγκτικό μηχανισμό είναι 

σίγουρο ότι  θα απενταχθεί το έργο και θα καλεστούμε να πληρώσουμε 

8 εκατ.  Εάν νομίζετε ότι  μπορούμε να το κάνουμε αυτό,  εγώ δεν θα 

συμφωνήσω ποτέ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση. Οι πιο πολλές απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο. Εγώ θέλω 

λίγο να επαναλάβετε,  κύριε Πρόεδρε,  τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 

θορύβου, τα πόσα ντεσιμπέλ είναι,  τα ανώτατα επιτρεπτά, πόσα θα 

εκπέμπει ο σταθμός ο συγκεκριμένος και ποια είναι τα όρια της 

ησυχίας Πόσα ντεσιμπέλ έχει  όταν έχει  ησυχία; Εάν γνωρίζετε αυτό το 

τρίτο.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Οι αντλίες …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Απάντησε.   

 

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Θα το επαναλάβω για να γίνει  και κατανοητό και να το καταλάβουμε 

και όλοι μας.  Οι αντλίες τον μέγιστο θόρυβο που μπορούν να 

παράγουν είναι 82 DB .  Τα περιβαλλοντικά και οι  όροι που μπήκαν 
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είναι στα 50 DB να μετρηθούν από τα όρια του οικοπέδου, του 

συγκεκριμένου οικοπέδου.  

Εμείς σε συνεργασία και με τον εργολάβο που κατέθεσε την 

πρότασή του και μετά από πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας και του 

επιβλέποντα θα βελτιώσουμε την ηχομόνωση και οτιδήποτε άλλο 

χρειαστεί  και θα κατέβουμε στα 35 DB .  Γίνεται προσπάθεια να 

κατεβούμε ακόμη πιο χαμηλά και θα δούμε,  με πρόσθετη ηχομόνωση 

και με πιθανόν με την διαμόρφωση του χώρου έξω διαφορετικά με 

δέντρα και τα λοιπά, θα κατεβούμε 28 με 30 από την ενημέρωση που 

έχω. Το 35 είναι δεδομένο ότι  εάν θα πάμε να μετρήσουμε,  θα 

μετρηθούν όλα αυτά, τα πάντα σε φουλ λειτουργία ότι  θα μας έχει  στα 

35 DB και γίνεται προσπάθεια να κατεβεί ακόμα πιο χαμηλά.  

Τώρα όσον αφορά τα 35 DB ,  είναι ο συμπιεστής ενός 

κλιματιστικού. Αυτός ο θόρυβος είναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν έχει  ησυχία πόσα ντεσιμπέλ έχει ,  ξέρετε;   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Αυτό είναι σε φουλ λειτουργία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν έχει  ησυχία;  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Πολύ πιο χαμηλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 

Γύρω στα 28 πρέπει να είναι.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Για τάξη ηρεμίας δεν έχω. Δεν έχω στοιχεία.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τον λόγο ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τα 35, δεν μπορώ να σας πω με λεπτομέρειες.  Εάν γίνει  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εξαρτάται,  κ.  Φωτιάδη, από την ένταση που έχει  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να μην κάνουμε διάλογο σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα τελειώσουμε.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τα 35 DB ,  απαντάω σε ερωτήματα που πρέπει να απαντήσω. Είναι ο 

συμπιεστής ενός κλιματιστικού εξωτερικός,  όχι  εσωτερικός.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο Πρόεδρος του Διαμερίσματος του Μητρουσίου ο κύριος …έχει τον 

λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ:  

 

 

Θα ήθελα να πω ότι  έχει  δίκαιο,  αλλά κάτι  το καλό δεν έχει  γίνει  τόσα 

χρόνια στο Μητρούσι.   Έχουμε σαράντα χρόνια ένα Κέντρο Νεότητας 
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δεν έχει  άδεια.  Τώρα το 2004 με 700.000 ευρώ κάναμε ένα γήπεδο, ένα 

στάδιο μεγάλο που γίνονται και συναυλίες.  Δεν έχει  άδεια.  Λοιπόν,  

εκεί  θα γίνουν και συναυλίες.  Θα έχουμε ανθοδέσμη τον  σταθμό 

λυμάτων; Κάθε χρόνο γίνεται συναυλία εκεί .  Θα το κάνουμε εξέδρα; 

Δεν ξέρω τι  θα κάνουμε εκεί  παιδιά.   

 Θέλω να πιστέψω αυτά εδώ αλλά δεν μπορώ. Από την εμπειρία 

που έχω δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά εδώ.  

Να πάω παρακάτω; Έκαναν μια γέφυρα. Στραβή την έκαναν.  

Πήγαν ναι φτιάξουν τον δρόμο, στραβό τον έκαναν.  Σκοτώθηκαν 

παιδιά εκεί .  Δεν θέλω τα εγγόνια μου να έχουν αυτή την μυρωδιά ή τον 

θόρυβο. Καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα; Δεν το θέλω. Εγώ το ψήφισ α 

αυτό,  ήμουνα δημοτικός σύμβουλος και το ψήφισα. Ήμουν στην 

Γερμανία και όταν στην Γερμανία φτιάχνανε αυτά τα έργα έλεγα πως 

τα κάνουν; σωλήνα στην σωλήνα. Και εμείς  εδώ ένα αποχετευτικό 

θέλουμε να κάνουμε,  ένα αυτό και δεν μπορούμε να το κάνουμε.  Γιατί  

να μην πάει από την απέναντι  μεριά που λέει  το 74.  Αντί  αν είναι αυτή 

την μεριά να είναι από την απέναντι  μεριά; Δεν μπορώ να το καταλάβω 

αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πρόεδρε νομίζω ότι  σας απάντησε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  το θέμα 

είναι ότι  πρέπει να γίνει  καινούρ για μελέτη.  Να δώσω όμως τον λόγο 

για ερώτηση, γιατί  ο Πρόεδρος έκανε τοποθέτηση. Ερώτηση σας 

παρακαλώ.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι σας 

ευχαριστώ, καταρχήν,  που δέχεστε  τις  ερωτήσεις μου. Προερχόμαστ ε,  

είμαι εκπρόσωπος των κατοίκων του Μητρουσίου που όπως γνωρίζετε 

είναι το Μητρούσι ένα αθλητικό κύτταρο με επτά παιδιά που φορέσανε 

το εθνόσημο. Είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο βόλεϊ.   

Κάθε απόγευμα υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται με τον 

κλασικό αθλητισμό, ομάδες επαγγελματικές,  όπως ο Παναιτωλικός,  

αθλούνται εκεί ,  τα καλοκαίρια κάνουμε διεθνείς  συναυλίες,  τα παιδιά 

των Πολιτιστικών γνωρίζουν με πέντε,  έξι  χώρες.  Έρχονται παιδιά από 

όλο τον κόσμο και είναι τιμή μας και καμάρι μας που το κέντρο του 

χωριού που  πρέπει να γίνει .   

Έχω να πω ότι  το έργο έχει  ξεκινήσει από το 2000 και οι  

Καποδιστριακοί Δήμοι δεν είχαν την  τεχνογνωσία ούτε την εμπειρία 

των τεχνικών υπηρεσιών γι΄ αυτό εξελιχθήκανε σε Καλλικρατικούς.  Η 

άδεια που έχει  πάρει το συγκεκριμένο έργο από το ΥΠΕΧΩΔΕ και η 

αγωγή και όλοι,  αναφέρεται καθαρά ότι  πρέπει να γίνει  μέσα στο 

οικόπεδο 74 και καλώς, γιατί  τα τοπογραφικά που είχαν πάει δεν 

φαινόταν το γήπεδο, γιατί ,  όπως είπε και ο Πρόεδρος δεν είχε άδεια 

και δεν ήταν ευθύνη η άδεια ούτε των πολιτών ούτε  της προηγούμενης 

Καποδιστριακής διοίκησης,  γιατί  πολύ απλά δεν είχε τεχνική 

υπηρεσία.  Δεν γνωρίζουμε τι  γινόταν.   

Η άδεια λοιπόν λέει  ξεκάθαρα ότι  μπορεί να γίνει  οπουδήποτε 

μέσα στο αγροτεμάχιο,  χερσολίβαδο 74.   

Σε ερώτησή μας προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και προ σωπική μου προς 

την Διεύθυνση Χωροταξίας και Υδροπεριβάλλοντος,  τι  διέπουν τους 

νόμους,  μου λένε ξεκάθαρα ότι  δεν διέπονται από βιομηχανικές 
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εγκαταστάσεις αλλά κοιτάζουμε το καλό του έργου και την όχληση των 

πολιτών.  

Βλέπουμε κάποια στιγμή λοιπόν ότι  τοπο θετείται ακριβώς στο 

γήπεδο μπροστά και ακριβώς στα όρια του οικισμού. Την απάντηση 

που έχω από την Διεύθυνση λέει  ότι  πρέπει να γίνει  στο συγκεκριμένο 

γήπεδο  σύμφωνα με τις  μελέτες που διαβάσαμε και τα προκαταρτικά 

και μου λένε ότι  πρέπει να γίνει  στην ά κρη του οικισμού.  

Επίσης λένε ότι  στην μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προβλέπεται 82 για 

τον καθένα κινητήρα. Όχι συνολικά. Το μάξιμουμ για καινούργιο 

κινητήρα. Γνωρίζουμε όλοι από ισχύ,  κάποιοι  από εδώ φίλοι μου έχουν 

και βιομηχανίες,  γνωρίζουν πολύ καλά ότι  400 ίπποι συν 400 

κινητήρες,  φανταστείτε 800, γιατί  την εύρυθμη λειτουργία του 

συγκροτήματος και καλώς υπάρχει,  πρέπει να υπάρχει και 

ντιζελοκινητήρας.   

Πείτε μου εσείς ,  εσαεί θα δεχθείτε στο Πολιτιστικό Κέντρο 

ετούτου ή της κατοικίας σας και όπως επίσης αναφέ ρει δε η μελέτη ότι  

σύμφωνα με την μελέτη και την τεχνική περιγραφή των μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Μητρουσίου προβλέπεται να 

εγκατασταθεί σύστημα εξαερισμού -αερισμού προς αποφυγή 

εξαφάνισης δύσοσμων καταστάσεων.  

Επίσης,  προστρέχω πίσω στις  γενικές μελέτες της αδειοδότησης 

που αναφέρει ότι  πρέπει να ληφθεί υπόψη περίπτωση στα αντλιοστάσια 

των ακαθάρτων πρέπει να γίνονται οι  απαραίτητες προβλέψεις για την 

αποφυγή υπερχειλίσεων κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων και εδώ 

θυμίζω ότι  δυο φορές ο οικισμός μας,  στο χωριό μας φτάσαμε. .  Μια 

φορά στον Καποδιστριακό Δήμο με τον κ.  Μαθιουδάκη και μια φορά 

επί Κοινότητας του κ.  Τσακίρη.  
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Πώς λοιπόν θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία και του 

αντλιοστασίου αλλά και των γηπέδων και των κατοίκων; και μην 

ξεχνάτε ότι  έχουμε να κάνουμε με αγροτικές περιοχές που εννέα μήνες 

τον χρόνο τα σπίτια μας είναι ανοικτά λόγω της φύσης των εργασιών. 

Εδώ στον . .  γ ίνονται αγώνες και μέχρι το Μητρούσι ακούγονται.  Ποιος 

θα μου διασφαλίσει  εμένα ότι  …έβγαλα μια άδεια στα είκοσι μ έτρα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Είπα να μην σε διακόψω αλλά αυτό είναι μια τοποθέτηση την οποία 

μπορείς να κάνεις  ύστερα. Ερώτηση.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ. Συνέχισε αλλά λέω ότι  είναι 

τοποθέτηση.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ:  

Ζητούμε λοιπόν έπειτα και από αρμόδια αίτησή μου, από ότι  με 

ενημέρωσαν οι  κύριοι ,  ο κύριος Μπούρας Παναγιώτης ότι  δεν 

μπορούσατε εσείς  σαν ιδιώτης,  μπορεί η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να κάνει  αίτηση 

για να γίνει  στο άλλο χερσολίβαδο και από ότι  συζητήσαμε και από ότι  

διαβάσαμε,  είναι είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός,  την μελέτη –

κατασκευή του έργου, υπάρχουν παρεμβάσεις της τάξεως του 10% που 

μπορεί να γίνουν στα έργα.  

 Άρα λοιπόν δεν ξεφύγει  το έργο,  γιατί  ο ίδιος ο σταθμός θα πάει 

από εδώ εκεί .  Ουσιαστικά τι  χρειάζεται;  Μι α αίτηση στην Δ.Ε.Η. και 

δεν  είπαμε  να  πάει   στον  Παρατσουκίδη,   για  όνομα  του Θεού,  δεν  
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θέλουμε να ενοχλήσουμε κάποιον άλλο, λέμε να πάει πίσω από το 

γήπεδο σύμφωνα με την άδεια του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 Και κάτι  βασικό.  Δεν υπάρχει άδεια από το Δ.Σ. της Δ .Ε.Υ.Α.Σ. 

για την χωροθέτηση. Την χωροθέτηση την έκανε ο εργολάβος για δικού 

τους λόγους και το πιο σημαντικό,  αγωγός περνάει ανάμεσα από την 

παλιά κερκίδα και τον αγωνιστικό χώρο.  

 Έτσι λοιπόν εάν κάποια στιγμή χρειαστεί  να ενώσουμε τον 

αγωνιστικό χώρο με την παλαιά κερκίδα για την εύρυθμη λειτουργία 

όλου του αγωνιστικού χώρου, δεν θα μπορούμε.  Θα καταστρέψουμε 

λοιπόν μια δική μας κοινή περιουσία.   

 Δεν γνωρίζω τους λόγους του εργολάβου που τους πήγε.  Είναι 

δυνατόν να περάσει αγωγός λυμάτων μέσα από τον α γωνιστικό χώρο  

με την λογική ότι  ξέρεις  κάτι ,  δεν έχει  άδεια λειτουργίας το γήπεδο;  

 Σκεφτείτε το κύριοι ,  δικά μας λεφτά είναι όλα αυτά εδώ. Δεν 

είναι ξένα.  Τα παλουκάκια υπάρχουν και εάν δείτε ακόμα και η 

πασαλόμπηξη που έγινε για την θέση του αντλιοστα σίου υπάρχει μια 

έκταση που λέγεται άλσος που στα άλση δεν μπορούμε να κτίσουμε 

ούτε νηπιαγωγεία.  Ούτε νηπιαγωγεία.   

 Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για τα δέκα μέτρα Πρόεδρε της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Μιλάμε να εφαρμοστεί  ο νόμος.  Ο νόμος εδώ μέσα είναι,  

λέει  ότι  μπορείτε να το κάνετε όπου θέλετε στην θέση 74.  Την άδεια 

σας την έδωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ κανείς άλλος δεν σας την έδωσε. Δεν θα 

παρανομήσετε λοιπόν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ:  
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Όχι σας παρακαλώ, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Δεν είναι δι κά μου 

λόγια αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Μοσχολιέ …  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ:  

Ήρθα να διατυπώσω αλήθειες και πόνο ψυχής.  Όλων των κατοίκων. 

Αγαπάμε τον τόπο μας.  Οι παππούδες μας το ΄24 ήρθαν για να κάνουν 

χάραξη . .  χωριά.  Δεν θα πω ότι  λυπηθείτε μας,  θα πω ότι  ξέρετε κάτι ,  

μην μας διώχνετε από τον τόπο μας πάλι.  Αυτό το γήπεδο που έγινε με 

700.000 έρχονται παιδιά,  έρχονται νέοι ,  συναθροίζονται.  Είναι  σημείο 

κοινής συνάντησης.  Στο τέλος -τέλος δεν είναι ούτε εκκλησία ούτε 

. .και λέμε νόμιμα, δεν ζητάμε να παρανομή σει ούτε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ούτε 

το Δ.Σ. .   

 Απευθυνθήκαμε σε σας ως προϊστάμενη αρχή. η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

νομίζω, ανήκει στον Δήμο Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε και εάν χρειαστεί  και θέλετε πάλι τον λόγο εμείς  πάλι 

εδώ είμαστε αλλά να βάλουμε μια σειρά.  Τοποθετήσει ς.  Οι ερωτήσεις 

βλέπω ότι  τελείωσαν. Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης,  ο κ.  Γκότσης.  

Άλλος; Ο κ.  Φωτιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Επί της διαδικασίας τι ;  Πείτε μου.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω την εντύπωση ότι  τέθηκαν ερωτήματα τα οποία νομίζ ω ότι  

χρειάζονται …  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο Πρόεδρος μας απάντησε προ ολίγου ότι  απάντησε σε αυτά που είχε 

να κάνει ,  γι΄ αυτό συνεχίζουμε με τις  τοποθετήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μα απάντησε και ο Πρόεδρος ότι  δεν υπήρχαν άδειες.  Να τ ο δούμε 

λίγο πλατύτερα το θέμα. Ο κ.  Μηλίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τοποθετήσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τοποθέτηση κάνω κύριε Πρόεδρε.  Ερώτηση έκανα, τελείωσα.  

 Είχα πολλά να πω αλλά με κάλυψε σε πάρα πολλά ο κ.  

εκπρόσωπος του Μητρουσίου.  Με κάλυψε σε πάρα πολλά γιατί  έχει  

πολύ δίκαιο και εδώ είχε μεν και το νομικό πλαίσιο αλλά στην ουσία 

μαζί με τον Πρόεδρο, τον κ.  Δρέτσιο κατάθεση ψυχής κάνανε στην 

ουσία.  Πραγματικά κατάθεση ψυχής.  

 Το μόνο που πρέπει να πω ότι  λέει  συνεχώς ο κ.  Πρόεδρος της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ότι  ξεκίνησε από το 2000, είναι γνωστό. Όμως με πολύ 

. .πολύ συχνά λέτε ότι  δεν ήταν καλές,  τις  επικαιροποιούσαμε,  τις  

κάναμε.  Αυτό δεν το είδατε και αυτό το οποίο . .  είναι το εξής.  Είπε ότι  
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δεν πέρασε από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. α υτό είναι πολύ σημαντικό,  

γιατί  πιστεύω ότι  σε εκείνο το Δ.Σ.,  εάν περνούμε,  κάποιος επιτέλους 

θα έλεγε ότι  εδώ γίνεται κάτι  τρελό. Κάτι που δεν συνάδει ούτε με το 

περιβάλλον ούτε με την υγεία των πολιτών και τα λοιπά και βέβαια με 

τον θόρυβο που είναι το πιο σημαντικό.   

 Άμα δείτε εδώ, κύριε Πρόεδρε,  το ανέφερε κάπως, λέει  ότι  

γίνεται σε ακραίο σημείο του οικισμού. Δεν είναι ακραίο σημείο του 

οικισμού. Μέσα στον οικισμό είναι.  Δεν  είναι ακραίο.  Το πρώτο.  

 Το δεύτερο. Λέει  ότι  μπορεί να πάει μέχρι 50 ντεσ ιμπέλ.  Είναι 

αρκετά υψηλός θόρυβος αυτός.  Τα 28 ντεσιμπέλ αναφέρθηκε ότι  είναι 

υποφερτό.  Και γιατί  πρέπει  να είναι σε αυτό το κόσμημα, που όλοι το 

ξέρουμε το Πολιτιστικό Κέντρο; Θα μου πείτε τώρα Μηλίδη κάνεις  

λαϊκισμό; Δεν κάνω λαϊκισμό. Νομίζω ότι  αυτοί  που μίλησαν και ο 

Πρόεδρος και ο εκπρόσωπος του Μητρουσίου και γλαφυρά μίλησαν 

αλλά και ρεαλιστικά.   

 Από ότι  φαίνεται δεν υπάρχει περιορισμός του νόμου που να λέει  

μόνο 15 μέτρα. Εφόσον μπορεί να γίνει  στο οικόπεδο 74,  το οποίο,  

κύριε Πρόεδρε,  το έχω εδώ  και μπορώ να σας το δείξω, να το δουν 

όλοι,  εδώ είναι το 74,  αντί  λοιπόν να γίνει  μέσα στον οικισμό μπορεί 

να γίνει  παραπέρα. Στο ίδιο οικόπεδο μιλάμε.   

 Πιστεύω ότι  με μια μικρή τροποποίηση μπορεί να γίνει .  Τώρα 

εάν σκεφτόμαστε τα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, αυτό με αφήνει 

αδιάφορο.  

 Και μην ξεχνάτε δεν είναι ένα έργο να κάνουμε ένα δρομάκι το 

οποίο θα το αλλάξουμε.  Είναι έργο ζωής,  είναι έργο το οποίο θα 

υπάρχει στο διηνεκές.  Και εμένα με έθιξε πάρα πολύ . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κύριε Μοσχολιέ είναι όμορφο να μιλάει ο αρχηγός της παράταξης και 

εσείς  να κάνετε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 

 

Είναι αυθόρμητα αυτά που κάνει  γιατί  τον ενοχλεί  πάρα πολύ.  

 Θέλω λοιπόν να πω ότι  για τα ντεσιμπέλ είναι πολλά και 

δημιουργούν πρόβλημα και αφού στην ουσία,  από ότι  φαίνεται,  κύριε 

Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε,  απευθύνομαι σε σας και κάνω έκκληση, 

αφού λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και μάλιστα στο κόσμημα αυτό 

που λέγεται Πολιτιστικό Κέντρο, δεν πρέπει να κάνουμε και εμείς  μια 

προσπάθεια; Έγινε ένα λάθος,  μια αστοχία,  πείτε το όπως θέλετε,  δε ν 

το αντιλήφθηκε και η νυν δημοτική αρχή, δεν πρέπει να το 

διορθώσουμε;  

 Προτείνω να πάει πάλι στο 74 οικόπεδο πίσω από το γήπεδο και 

να . .   

 Τελείωσα με αυτά, επισημαίνοντας,  κύριε Πρόεδρε σε σας,  ότι  ο    

κ.  Μοσχολιός πάρα πολλές φορές έχει  αναφέρει το θέμα και μην 

κάνετε προσωπική επίθεση, γιατί  ο κ.  Μοσχολιός ενδιαφέρεται για τα 

προβλήματα το Μητρουσίου,  τα μεταφέρει στην παράταξη και σε μένα 

προσωπικά γι΄ αυτό και τον τιμά το Μητρούσι εδώ και πολλά χρόνια.   

 Λοιπόν,  μην κάνετε προσωπικέ επιθέσεις θέλο ντας να 

απαλλαγείτε από τα λάθη σας.   

 Εγώ κάνω στον Δήμαρχο αυτή την στιγμή την έκκληση και την 

πρόταση να το δούμε,  κύριε Δήμαρχε,  είναι για όλους.  Σήμερα είστε 

εσείς ,  αύριο θα είναι κάποιος άλλος,  μετά από χρόνια θα είναι κάποιος 

άλλος.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι εμείς  θα ζητήσουμε να μετακινηθεί το 

αντλιοστάσιο και θεωρούμε,  κύριε Πρόεδρε,  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ότι  το όλο 

θέμα μπορούσατε να το διαχειριστείτε και να μην μας ταλαιπωρείς.  

Ειλικρινά σας μιλώ δεν περίμενα  να έρθει  μέχρι εδώ το όλο θέμα, διότι  

ούτε το έργο μπορεί να απενταχθεί στο σύνολό του,  σίγουρα θα είχε 

δημιουργηθεί,  ενδεχομένως,  μια αναστάτωση, ίσως ένα μικρό κόστος,  

το οποίο μπορεί να τακτοποιηθεί  από την τακτοποίηση εκεί  εσωτερικά 

των ποσών.  

 Όσο δε για την λογική του χθες και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι  

αρμόζει .  Για την οικονομία λοιπόν του χρόνου θεωρώ ότι  πρέπει να 

ακούσετε,  έστω και εάν κατά την εκτίμησή σας και λόγω ειδικότητας,  

γι΄ αυτό σας ρώτησα, θεωρείτε ότι  είναι ψυχολογικό.  Έστω και εάν 

αυτό  ακόμη συμβαίνει ,  θα έπρεπε να το είχατε δεχθεί .  Και θα έπρεπε 

να είχατε προσαρμόσει την όλη μελέτη,  διότι  τελικά –τελικά το έργο 

γίνεται γι΄ αυτή την κοινωνία και όταν υπάρχει εκεί  κάτι  το οποίο 

ενοχλεί ,  θεωρώ ότι  αυτονόητο είναι ότι  θα έπρεπε να το δεχθο ύμε.   

 Μην τραγικοποιούμε και μην εντείνουμε και μην δημιουργούμε 

μια επιχειρηματολογία η οποία τραγικοποιεί .  Δεν είναι σωστό και δεν 

πείθει .  Κάνω έκκληση. Παρακαλώ να προσαρμοσθούμε και να πάμε 

στα επόμενα θέματα προεδρεύοντα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και εγώ κ.  Φωτιάδη. Τον λόγο έχει  ο κ.  Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Σύντομος με δυο λέξεις .  Υπήρχε η προμελέτη,  το έργο είναι μελέτη –

κατασκευή, το πήρε η Μηχανική ΤΕΣ, πιστεύω ότι  με λίγο κόστος,  

γιατί  εκεί  είναι το θέμα, μπορεί να γίνει  η αλλαγή από την ίδια την  

εταιρεία,   διότι   η εταιρεία λέει  ότι  μπορούμε λίγα μέτρα, γιατί  τα λίγα  

 

 

 

μέτρα δεν θα έχουν το επιπλέον κόστος.  Γιατί  θα πρέπει και η Δ.Ε.Η. 

να αλλάξει κολώνες και τα λοιπά και τα λοιπά.  

 Μπορεί να γίνει ,  θα πρέπει να ακουστεί  η φωνή των κατοίκων. 

Από ότι  τώρα, εγώ δεν το ήξερα, περνάει μέσα από το γήπεδο, από τον 

αθλητικό χώρο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανάμεσα σε κερκίδα και αγωνιστικό χώρο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  απαράδεκτο δηλαδή αυτό.  Απαράδεκτο για πολλούς λόγους.   

Και τελειώνω, θα πρέπει,  κύριε Πρόεδρε,  να δώσετε  εντολή με 

όποιος κόστος να αλλάξει η τοποθεσία του αντλιοστασίου,  διότι  θα 

πρέπει να υπάρχει η κοινωνική συναίνεση. Όταν οι  άνθρωποι αυτοί,  τα 

παιδιά θα έχουν στον νου τους ότι  κάτω στα πόδια τους υπάρχει ένα 

αντλιοστάσιο,  νομίζω ότι  είναι ότι  το χειρότερ ο υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Γκότση. Τον λόγο έχει  ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το έργο αυτό γίνεται για τους κατοίκους του Μητρουσίου και κανείς  

δεν έχει  το δικαίωμα να μην τους επιτρέψει να μεταφέρουν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω. Το έργο αυτό γίνεται για τους κατοίκους της  

Κοινότητας Μητρουσίου και κανείς  δεν έχει  το δικαίωμα να τους 

επιβάλει κάτι  που θα τους έχει  για μια ζωή μέσα στην ψυχή τους 

βάρος.  Κανείς δεν έχει  το δικαίωμα. Πρέπει να γίνει  στο άκρο του 

γηπέδου αυτού, διότι  ο σχεδιασμός έγινε επί  χάρτου και όχι  επί  τόπου, 

γιατί  εάν πήγαινε ο μελετητής και έβλεπε το που ακριβώς το 

τοποθετεί ,  δεν θα το έφτιαχνε αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε.  Έγινε 

επί  χάρτου. Καταλάβατε τι  έγινε;   

Και είναι ντροπή και εσείς  κ.  Αγγελίδη πώς επιτρέπετε να γίνει  

αυτό το έγκλημα; Διότι  ρωτάτε τους ανθρώπους εάν θέλουν αυτοί οι  

άνθρωποι αυτό το πράγμα; Εσύ θα το ήθελες;  Ποιος θα το ήθελε 

δηλαδή; Είναι ψυχολογικό πιο πολύ.  

Παρακαλώ, έξοδα θα είναι,  κύριε Πρό εδρε,  μηδέν,  διότι  αντί  να 

γίνει  εδώ θα το πάμε εκατό μέτρα πιο εκεί .  Θα βάλουμε μια κολώνα 

της Δ.Ε.Η.,  τίποτα άλλο. Οι σωλήνες θα είναι πάλι οι  ίδιες.  Δεν 

αλλάζουν.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σαφέστατος ήσασταν κ.  Αναστασιάδη, σας ευχαριστούμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Αγγελίδη να σεβαστεί  την Κοινότητα του Κάτω 

Μητρουσίου,  διότι  αυτή τον έκανε και Δήμαρχο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σαφέστατος και σας ευχαριστούμε.  Ο κ.  Καλαϊτζίδης έχει  τον λόγο.  

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  
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Με βάση τα όσα ειπώθηκαν και από τον Τάσο τον Τσουρνατζή,  

προκύπτουν κάποια ερωτήματα και θα συμφωνήσω με τον κ.  

Αναστασιάδη, ότι  έχουν γίνει  ασκήσεις επί  χάρτου. Το ερώτημα λοιπόν 

που προκύπτει  είναι το εξής:  Εάν υπήρχε άδεια του γηπέδου θα 

γινόταν αυτός ο σχεδιασμός; Έχω την εντύπωση πως όχι .  Είναι πολύ 

σημαντικό αυτό,  γιατί  πολύ εύκολα σχεδιάζουμε στον χάρτη αλλά και 

μια αυτοψία νομίζω ξεκαθαρίζει  τα πάντα.  

 

 

 

 . .ανησυχίες των κατοίκων αλλά υπάρχει το αίτημα για 

μετακίνηση, όπως μας αναφέρει και  η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι 

αρκετά δύσκολο και επικίνδυνο. Εγώ να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. 

Τι θα γίνει  σε περίπτωση που δεν τηρηθούν,  που δεν ισχύσουν όσα 

αναφέρει η μελέτη,  όσον αφορά τα ντεσιμπέλ και τα λοιπά; Μήπως θα 

αυξήσουμε το κόστος για να διορθώσουμε αυτό που έχει  γίνει;   μήπως 

να τα λειτουργήσουμε προληπτικά; Δεν ξέρω εάν θα πρέπει και να 

ρισκάρουμε.  Το θέμα της απένταξης το θεωρώ λίγο ακραίο.   

 Εάν το ρίσκο αφορά τον χρόνο υλοποίησης του έργου να πάμε 

μερικούς μήνες,  μερικές εβδομάδες πίσω, νομίζω ότι  αξίζει  τον κόπο.  

Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι ότι  

εάν υπήρχε άδεια του γηπέδου θα ήταν εντελώς διαφορετικός ο 

σχεδιασμός.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κύριε Καλαϊτζίδη για τον χρόνο που τηρήσατε.  Τον λόγο 

έχει  ο κ.  Χράπα. Κύριε Καρασκουλτάνη θα σας δώσουμε τον λόγο.  σας 

παρακαλώ.  
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Κος ΧΡΑΠΑ:  

Κύριε Πρόεδρε,  σας εμπιστευόμαστε και εσάς και την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και 

αυτά που μας φέρνετε κάνατε μια πολύ σημαντική δουλειά,  ψάξατε 

όλες τις  παραμέτρους,  είμαστε σίγουροι γι΄ αυτό και φέρατε μια πολύ 

ολοκληρωμένη μελέτη και φτάσαμε σε ένα έρ γο το οποίο 

κατασκευάζετε και είναι  έργο πνοής.   

 Εγώ για μια τελευταία φορά μόνο θέλω να εξαντλήσετε όλα τα 

περιθώρια εάν υπάρχει η απειροελάχιστη περίπτωση να μετακινηθεί ο 

αγωγός να δείτε αυτό το θέμα από κοντά και άμα μπορεί να γίνει  να το 

δείτε εσείς  προσωπικά μήπως μπορέσει και μετακινηθεί εκεί  που 

υποδεικνύουν οι  εκπρόσωποι.   

 Δεν είναι το θέμα ούτε . .ούτε θέμα ήχου, τίποτα,  είναι καθαρά 

οπτικό και ψυχολογικό.  Τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Δείτε 

αυτό μόνο από κοντά. Εσείς βέβαια είμαι σίγουρος  ότι το έχετε δει  

αλλά παράκληση άλλη μια φορά να το δείτε πάλι μήπως μπορέσει να 

συμβεί κάτι  τέτοιο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κύριε Χράπα. Κύριε Καρασουλτάνη ελάτε σε ένα 

μικρόφωνο σας παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗΣ:  

Εγώ δεν συμφωνώ με την τελευταία τοποθέ τηση που έκανε ο κ.  

Χράπας.  Δεν είναι το θέμα μόνο ψυχολογικό,  γιατί  προκύπτουν,  

σήμερα εγώ το αντιλήφθηκα, ότι  το πρόβλημα δεν είναι ένα,  είναι δυο.  

Δεν είναι μόνο ο σταθμός λυμάτων, είναι και ο αγωγός.  Ο αγωγός 

περνάει από τις  παλαιές κερκίδες.  Εκεί υπήρ χε δρόμος ο οποίος τώρα 

θα γίνει  ένα με το γήπεδο. Εκεί αύριο,  μεθαύριο,  μπροστά από τις  

κερκίδες μπορεί να δημιουργηθεί ένας χώρος αύλησης.  Δεν μπορεί να 
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περάσει ο αγωγός από εκεί .  Δηλαδή και το  αντλιοστάσιο να μην γίνει ,  

να μείνει  εκεί ,  θα πρέπει ο αγωγ ός να μεταφερθεί πίσω από την 

κερκίδα.  

Απορώ με τον φίλο μου τον Θόδωρο που εάν ήταν κάποιος άλλος 

θα τον κυνηγούσε.  Τώρα δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω γιατί  ήταν 

και στην προηγούμενη δημοτική αρχή και τώρα τρία χρόνια είναι 

Πρόεδρος στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και δεν μπορώ να καταλάβω, πώς δεν το 

αντιλήφθηκε αυτό;  

Ρωτώ. Είναι δυνατόν Θόδωρε να μην ξέρεις  ότι  …  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τοποθετήσεις κάνουμε.  Τοποθετηθείτε.   

Κος ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗΣ:  

Τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Νομίζω ότι  τελείωσαν οι  τοποθετήσεις.  Να τοποθετηθώ και εγώ λίγο  

Πρόεδρε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δευτερολογία κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι,  να τοποθετηθώ όμως και εγώ. Κύριε Πρόεδρε,  ύστερα από όλα 

όσα ακούσαμε και ύστερα από την θέση που είχα και εγώ σε 

παρελθούσες συνεδριάσεις και συζητήσεις,  ότι  να μετακινηθεί,  τέ λος 

πάντων, τα 5,  10 μέτρα, όσο μπορούμε,  μήπως και καλύψουμε αυτό το 

κενό,  ύστερα από έλεγχο που έκανα προσωπικά εγώ που πήγα και είδα 

τι  συμβαίνει ,  ύστερα από συζητήσεις τις  οποίες έκανα με διάφορους 
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χωριανούς εκεί ,  κάτοικους του Μητρουσίου,  διαπιστώνετα ι ότι  είναι 

επιτακτική ανάγκη να γίνει  η μεταφορά του σταθμού, ακόμα και εάν 

χρειαστεί  να αλλαχθεί η μελέτη,  ακόμη και εάν χρειαστεί  να γίνει  

κάποια καθυστέρηση στο έργο.  

 Απένταξη δεν μπορεί να γίνει .  Κατά συνέπεια ας στοιχηθούμε 

πίσω από αυτές τις  σκέψει ς που έχουν και οι  κάτοικοι από το 

Μητρούσι και οι  άνθρωποι οι  οποίοι  το είδαν και είπαν και μηχανικοί 

και επιστήμονες και άλλου επιπέδου γνώσεων, να δούμε γιατί  την νέα 

μελέτη εάν χρειαστεί  να γίνει ,  γ ια την νέα καθυστέρηση η οποία 

μπορεί να προκύψει αλλά  θα γίνει  ένα έργο σωστό. Δεν θα κάνουμε 

δηλαδή αυτό το λάθος,  το οποίο κάνανε πιο μπροστά, εκεί  να κάνουμε 

ένα γήπεδο δίχως άδεια και να μην ξέρουμε που βρίσκεται.   

 Ευχαριστώ και εγώ γι΄ αυτά.   Πρόεδρε έχεις  τον λόγο και εάν θα 

χρειαστεί  δευτερολογία θα την κάνουμε.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Διαπιστώνω ακούγοντας τους συνάδελφους,  τουλάχιστον από μια 

μερίδα των συναδέλφων, ότι  αυτή η δημοτική αρχή και συγκεκριμένα 

το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ότι  έχει  αυτοκαταστροφικές τάσεις.  Ότι θέλει  

να δημιουργήσει ένα έργο το οποίο  να δημιουργεί  προβλήματα και 

μόνο προβλήματα.  

 Θα ήθελα να πω το εξής:  και το λέω γνωρίζοντας την κατάσταση, 

την έχω ζήσει πάρα πολύ καιρό και το ενδιαφέρον όλων μας,  όπως και 

το δικό σας και το δικό μας είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ποια δημοτική 

αρχή θέλει  να παραδώσει ένα έργο το οποίο να μην είναι λειτουργικό; 

Είναι άχρηστο να το πω έτσι;  Δεν νομίζω ότι  υπάρχει ,  πρέπει να είναι 

παλαβός κάποιος για να το θέλει .  Ή πρέπει να είμαι παλαβός και εγώ 

για να θέλω κάτι τέτοιο.  Ή να επιδιώξω κάτι τέτοιο από . .  και το  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

194 

γνωρίζετε πολύ καλά ότι  περνάει από εκεί  . .  είναι να πάω στο χωριό 

μου, είναι της γυναίκας μου το χωριό,  είναι . .  

 Το έργο ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί και θα γίνει  λειτουργικό 

και πρέπει να γίνει  λειτουργικό.  Σε αυτό νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι.  

Τώρα όσον αφορά τα . .  και οι  λεπτομέρειες όλων αυτών, είναι 

προσχήματα και μόνο προσχήματα. Υπάρχουν οι  μελέτες,  ούτε ρίχνω 

ευθύνες ούτε κάνω καταλογισμό ευθυνών στους προηγούμενους ή 

στους πιο προηγούμενους ή στους πιο μπροστά. Αναφέρομαι σε 

γεγονότα και μόνο σε γεγονότα.  

 

 

 

Δεν έριξα ευθύνη το πώς έγιναν οι  μελέτες και πως εξελιχθήκανε,  

γιατί  είναι γνωστό ότι  ξεκινήσανε οι  πρώτες μελέτες το 2001 με 

βαρυτικό σύστημα στα χωριά μας που ήταν αδύνατον να εφαρμοστεί .  

Εν πάση περιπτώσει,  ήταν ένα θέμα της τότε εποχή.  Δε ν είχαν την 

εμπειρία,  την αξιολογήσανε και στην πορεία επιλέχθηκε το σύστημα, 

πολύ μεταγενέστερα το σύστημα βάκιουμ για τα δυο χωριά μας.   

Εμείς πολύ ωραία τα λέμε,  εκφράζουμε τις  απόψεις μας,  έχουμε 

την πολιτική ευθύνη, κάποιοι  υπογράφουν, κάποιοι  εκ του ασφαλούς 

λένε διάφορες απόψεις και θέσεις και πολύ καλά κάνουν,  κάποιοι  

άλλοι όμως υπεύθυνα θα υπογράψουν για όλη αυτή την κατάσταση και 

θέλω να πω το εξής κύριοι  συνάδελφοι.  Όταν υπηρεσιακοί παράγοντες 

με εμπειρία σε θέματα αποχετεύσεων και ύδρευσης,  να 

επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην αποχέτευση, όταν έχουμε 

συγκεκριμένες εισηγήσεις,  όταν υπάρχει ο νόμος,  όταν πρέπει να 
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εφαρμοστεί  ο νόμος,  εμείς  θα κάνουμε αυτό που θα μας κατέβει στο 

κεφάλι,  αυτό που μας βολεύει;   

Και εμένα θα μου άρεσε να πάρω το αν τλιοστάσιο και να το πάω 

και να γίνω αρεστός και θα μπορούσα να πω ότι  ξέρετε και εγώ θέλω 

να το πάω στον κάμπο μέσα ή μέσα . .  όπως το λέμε 800 μέτρα ή ένα 

χιλιόμετρο. Αφού είναι αδύνατον,  δεν μπορεί να μεταφερθεί.  Δεν θα 

μπορούσε ο Δήμαρχος να πει  ότι  ξέρ ετε,  πόσο θέλετε 800; Ένα 

χιλιόμετρο να το μέσα στον κάμπο που δεν ενοχλεί  κανέναν;  

Να μην αναφερθώ σε άλλες περιπτώσεις,  σε άλλους νομούς και 

σε άλλες περιοχές και στην Ευρώπη ακόμη που τα έχουν και μέσα στις  

πλατείες τους και το έχω αναφέρει σε παλαιότε ρες τοποθετήσεις μου. 

Δεν πάω σε εκείνη την περίπτωση. Δεν πάω στην περίπτωση που δεν 

έχει  θόρυβο αποδεδειγμένα. Τώρα εάν θέλετε να πάμε σε ακραίες 

καταστάσεις να δουλεύουν όλες οι  αντλίες και οι  εφεδρικές και μη,  να 

βάλουμε εκεί  πέρα και μηχανολογικά, εάν  θέλετε τα παράγωγα ζεύγη, 

τότε μπορεί . .  πάνω από 100…  

Εάν θέλετε να πάμε σε τέτοιους συσχετισμούς,  εγώ δεν έχω 

καμία αντίρρηση. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δουλέψει αυτό 

το μηχάνημα, αυτό το εργαλείο σε τόσο μεγάλη απόδοση.  

Εγώ δεν έχω καμία αντ ίρρηση να το ξανά δούμε το θέμα. Είχα 

καλέσει και στο παρελθόν,  κύριε Πρόεδρε,  νομίζω και μαζί  το 

συζητήσαμε,  να έρθουν άνθρωποι που να γνωρίζουν το θέμα, που να 

έχουν γνώσεις,  διότι  εγώ δεν είμαι μηχανικός,  είμαι ηλεκτρονικός.  

Θέλω ανθρώπους που να έχουν γνώση, όπως ο φίλος ο Νάσος,  ο οποίος 

έχει  γνώσεις.  Να έρθουν να συνεργαστούν με τους ανθρώπους τους 

δικούς μας της Δ.Ε.Υ.Α.,  χωρίς εγωισμούς.  Δεν υπάρχει εγωισμός 

αμάν να το κάνουμε.  Να έρθουν να συζητήσουν υπεύθυνα …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  βλέπεις  εγωισμό από εμάς;  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν αναφέρομαι ούτε για σένα, αναφέρομαι ότι  έγινε η πρόσκληση και 

από τον κ.  Δήμαρχο και από εμένα ότι  ελάτε να συζητήσουμε,  όχι  σε 

επίπεδο για να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε κάποιες εντυπώσεις.  

Επί της ουσίας.  Επί χάρτου να το δούμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μπορώ να συνεχίσω;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 

 

Συνεχίστε σας παρακαλώ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εγώ περιμένω…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη. Συνεχίστε σας παρακαλώ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εγώ περιμένω, παρόλο που είμαστε στην φάση να υπογράψουμε την 

επόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα, θα καθυστερήσω την υπογραφή 

της σύμβασης να ξεκαθαριστεί .  Γιατί  άκουσα και κάτι  υπαινιγμούς,  ότι  

κάνουμε τα κέφια των εργολάβων ή οτιδήποτε.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Όχι,  όχι  είναι σοβαρό. Δεν μπορεί να ακούγονται υπαινιγμοί εδώ μέσα, 

κύριε Προεδρεύοντα, ότι  κάνουμε τα κέφια των εργολάβων; Τι είναι 

αυτά; Όλες οι  διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό και 

από τον νόμο τηρήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Για την Β΄ Φάση 

αναφέρονται.   Καταλαβαίνω πολύ καλά που θέλουν να  αναφερθούν.  

Ότι προβλέπεται,  ότι  έπρεπε να γίνει  έγινε με τον καλύτερο τρόπο. 

Κανένας δεν μπορεί να προσάψει τίποτα στην διοίκηση πόσω μάλλον 

στην δημοτική αρχή.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και εγώ σας ευχαριστώ. Δευτερολογία και θα παρακαλούσα, κύριοι  

συνάδελφοι,  έχετε καταλάβει ότι  είναι 24:10΄ και έχουμε εξαντλήσει 

μόνο τρία θέματα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα είναι σοβαρό θέμα αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ, δευτερολογία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ παραχωρώ εάν είναι να μιλήσουν κάποιοι  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  νομίζετε ότι  είναι οι  κάτοικοι εδώ;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δευτερολογία.  Σας παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη. Δευτερολογία ποιος  

θέλει;  Από τους συμβούλους μας.  Σας παρακαλώ.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ. Δεν θα κάνω χρήση δυο λεπτών. Ένα λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ορίστε κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε.  Λοιπόν,  εδώ είμαστε να λύνουμε 

προβλήματα. Θα παρακαλούσα τον κ.  Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  

ξεκίνησε με μια εγωιστική τάση, να αφή σει αυτή την εγωιστική τάση. 

Εγώ έκανα την έκκληση προς τον Δήμαρχο, τον Δήμαρχο του Δήμου 

Σερρών. Να πάρουμε απόφαση. Προτείνω να πάρουμε απόφαση αυτή 

την στιγμή που να λέμε ότι  μετακινείται ο σταθμός λυμάτων στο ίδιο 

οικόπεδο σε άλλο σημείο.  Ζητάω απόφασ η αυτή την στιγμή του 

Δημοτικού   Συμβουλίου,   τ ο  οποίο   μπορεί  να   μην   δεσμεύει   την  

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  δεν ξέρω αλλά θέλω να τοποθετηθούν όλοι και το βάζω 

πρόταση προς ψήφιση, κύριε Πρόεδρε και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούμε τους πόλεις της Ευρώπης . .  γ ι ατί  εκεί ,  θα πω στον κ.  

Αραμπατζή, νερά δεν έχουν …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ κ.  Μηλίδη, ευχαριστώ. Τον λόγο έχει  ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε,  επειδή ο σχεδιασμός έγινε επί  χάρτου 

και όχι  επί  τόπου του έργου,  γιατί  εάν  πήγε ο μηχανικός επί  τόπου και 

μελετούσε,  δεν θα άφηνε αυτό το έγκλημα. Καταλαβαίνεις  τι  έχει  

γίνει;  Εδώ αφορά μια ολόκληρη Κοινότητα. Δεν το θέλει  κανένας.  

Ποιος είναι αυτός που θα το επιβάλει;  Ποιοι  είναι αυτοί;  Με ποιο 

δικαίωμα;  
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 Και επαναλαμβάνω, η μεταφορά δεν στοιχίζει  ούτε μια δεκάρα, 

διότι  οι  σωλήνες θα είναι οι  ίδιες.  Ακούτε;  Δεν αλλάζει  τίποτα,  μόνο 

θα χρειαστεί  να μεταφέρουμε μια ή δυο κολώνες της Δ.Ε.Η.,  Τίποτα 

άλλο. είναι εγωιστικό και απορώ πώς το ανέχθηκε ο Αγγελίδης αυτό το 

πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σαφέστατος ήσασταν και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε . .  έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην δευτερολογία μου έχω να σας πω ότι  τα τελευταία δεκατρία 

χρόνια  για  να  βιοποριστώ  εξασκώ  το  επάγγελμα του καθηγητή, έχω  

 

 

 

γυρίσει  όλα τα νησιά,  έχω δει  αντλιτικά και ξέρω ότι  η επανάληψη 

είναι η μητέρα της μάθησης,  γι΄ αυτό θα ξαναπώ. Δεν ζητάω να 

παρανομήσετε,  σας παρακαλώ. Μην κάνετε κάτι  παράνομο. Και επίσης 

δεν περνάτε τον αγωγό ανάμεσα στην παλαιά κερκί δα και στον 

αγωνιστικό χώρο λόγω του ότι  δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις,  γιατί  είναι 

δικά μας,  του Δήμου περιουσία.   

 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και εμείς  σας ευχαριστούμε που τηρήσατε τον χρόνο. Κύριε Στεργίου 

θέλετε και εσείς;  Σας ακούμε.   
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Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Να πω μια κουβέντα.  Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο να προσπαθήσει να 

μετακινηθεί ο σταθμός.   Πρώτον.  Δεύτερον.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριοι συνάδελφοι σας παρακαλώ λίγη ησυχία.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Για να κάνουμε ένα σωστό έργο στο Μητρούσι.  Π ενήντα χρόνια δεν 

έγινε,  όλα στραβά έγιναν.  Παρακαλώ να μείνει  στην ιστορία ότι  έγινε 

ένα ίσιο έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε.  Ετέθη μια πρόταση από τον κ.  Μηλίδη σχετικά με το να 

ψηφίσουμε . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και από τον κ.  Φωτιάδη και από οποιονδήποτε  άλλο κύριο.  Εάν 

παραλείπω κανέναν ζητώ κατανόηση. Κύριε Φωτιάδη σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ζητώ να ληφθεί απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ δεν τελείωσε το θέμα. Θα τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος.  

Θα το δούμε  αμέσως μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου. Ορίστε κ.  

Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είναι γνωστό ότι  για τα θέματα αυτά αποφασίζει  το Δ.Σ.  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει  γνώμη. Την γνώμη του 

μπορεί να την εκφράσει.  Ο καθένας μπορεί να εκφράσει την γνώμ η του 

και να πει  υπέρ ή κατά. Δεν έχει  νόημα, εκτός εάν θέλουμε να 

δημιουργούμε εντυπώσεις.  Δεν έχει  κανένα νόημα να πούμε ότι  

αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει  αυτό.  Ακόμα και έτσι να 

πάει σαν απόφαση,  η απόφαση αυτή …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να μην σεβαστούμε παιδιά λίγο τον Δήμαρχο που μιλάει.  Διέκοψε 

κανέναν και δεν το κατάλαβα εγώ; Σας παρακαλώ λοιπόν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η απόφαση αυτή ενέχει  θέση γνώμης.  Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

αξιολογεί  και αποφασίζει .  Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε κάποια 

πράγματα, γιατί  τα ίδια πράγματα ακούστηκαν τότε και για το 

εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων.  

 

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη σε παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για το μεγάλο αυτό έργο που γίνεται της επεξεργασίας α πορριμμάτων 

και είμαστε υπερήφανοι όλοι γι΄ αυτό,  τα ίδια πάλι ακούστηκαν. Δεν 
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έχουν κανένα νόημα αυτά. Λέγονται έτσι για να δημιουργούνται 

εντυπώσεις.    

 Εγώ θα ήθελα να πω το εξής:  καλέσαμε τους κατοίκους που 

έχουν τις  αντιρρήσεις τους,  καλά κάνουν και τ ις  επιφυλάξεις τους,  να 

έρθουν στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να φέρουν όποιους ειδικούς θέλουν αυτοί για 

να τους ενημερώσουμε προκειμένου να κατανοήσουν το θέμα.  

 Δόθηκε και γραπτή απάντηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Το υπογράφει 

ο κ.  Σπύρου Στέλιος.  Και λέει  ότι  η παραπάνω π ρομελέτη  κατά 

συνέπεια και κάθε επιμέρους στοιχείο αυτής,  άρα και η θέση του 

αντλιοστασίου,  έτυχαν ελέγχων και εγκρίσεων από υπερκείμενες αρχές 

ΕΠΠΕΡΑΑ κατά την διαδικασία της ένταξης αλλά και της έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων.  

 Η όποια μετατόπιση του συγκεκριμένου αντλιοστασίου σε άλλη 

θέση και σε απόσταση τέτοια που το σχετικό έγγραφο ορίζει  ασφαλώς 

και αποτελεί  αλλαγή μελέτης ανεπίτρεπτη για συγχρηματοδοτούμενο 

έργο που μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά θέματα της συνέχισης 

χρηματοδότησής του.   

 Εγώ έρχομαι και λέω ότι  εντάξει ,  δεν πιστεύετε την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  

Απαντάει το τμήμα Περιβάλλοντος με υπογραφή του προϊσταμένου. Ο 

προϊστάμενος της Διεύθυνσης,  Τσαγκαλής Γεώργιος.  Και λέει  ότι  δεν 

υπάρχει κανένα πρόβλημα και έχουν προβλεφθεί να ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα τόσο για την ηχομόνωση και ηχορύπανση όσο και 

για το σύστημα εξαερισμού απόσμηξης προς αποφυγή εμφάνισης 

δύσοσμων καταστάσεων.  

 Δηλαδή έρχεται και το τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής 

Ενότητας και λέει  ότι  δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μα κ ανένα 

εφόσον ληφθούν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα. Γιατί  αυτή η 
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καχυποψία; Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί  να μην 

πιστεύουμε πια καμία αρχή; Δεν πιστεύουμε την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  δεν 

πιστεύουμε τον Δήμο, δεν πιστεύουμε την Περιφέρεια,  δεν πιστεύουμε 

το ΕΠΠΕΡΑΑ. Κανέναν; Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Όταν 

υπάρχει αυτή η διαβεβαίωση ότι  εφόσον ληφθούν όλα τα μέτρα, 

ηχομόνωσης,  ηχοπροστασίας και αποφυγής δυσάρεστων οσμών, δεν θα 

δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, μα κανένα.  

Κος ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗΣ:  

Συγνώμη, έχουμε και άλλο πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Καρασουλτάνη σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν θα σταθούμε στην ουσία και θα πούμε ότι  είναι ψυχολογικό το 

θέμα και γι΄ αυτό τον λόγο πρέπει να γίνει  η μετακίνηση; Δεν έχω να 

πω τίποτα άλλο. Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα κυρίες και κύριοι  ολοκληρώθηκε.  Επειδή έχουμε ένα 

δεκάλεπτο στην διάθεσή μας,  . .  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  να ορίσουμε τις  επιτροπές οι  οποίες δεν θα 

απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς ήρθαμε κανονικά 19:00΄.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς μπορεί να ήρθατε 19:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο άρχισε 19:25΄.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

19:15΄.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος πάντων διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου για αύριο μεσημέρι.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις 13:00΄ η ώρα το μεσημέρι αύριο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έκανα πρόταση για …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Για γνωμοδότηση, ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να το βάλετε σε ψηφοφορία σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν έχει  νόημα, κ.  Μηλίδη η ψηφοφορία.  Καταλάβατε; Όση 

βαρύτητα και να θέλουμε να δώσουμε,  δεν έχει  νόημα, δεν μπορούμε 

να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι το Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. βάση 

νόμου.  

 Το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο στις  13:00΄ το μεσημέρι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν λέει  ο Κανονισμός αυτό το πράγμα, το ορίζει  ο Πρόεδρος το 

Δημοτικό Συμβούλιο πότε θα γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να το βάλουμε τότε 13:30΄.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

13:30΄.  14:00΄.  14:00΄η ώρα, εντάξει;   14:00΄ η ώρα. Είναι μια λογική 

ώρα. 14:30΄ ελάτε παιδιά.  Άμα ρωτήσω τον καθένα όποια ώρα θέ λει  ο 

καθένας θα πει .  14:30΄ η ώρα, δεν βολεύει;  Άλλος λέει  13:30΄,  άλλος 

λέει   14:00΄,  άλλος λέει  15:00΄.  Λοιπόν,  14:30΄ η ώρα επειδή υπάρχει 

και Οικονομική Επιτροπή. 14:30΄ η ώρα.  

 Λήξη συμβουλίου.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται  για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

(ΠΡΑΚ. 1-4-2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται η συνεδρίαση.  

 

 

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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…………………………  

………………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

ΠΡΑΚ: Συζήτηση σχετικά με αίτημα κατοίκων της .Ε. Καπ. Μητρούση για τη  

1-4-2014 μεταφορά του αντλιοστασίου λυμάτων. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

65-2014: Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δ/κών Συμβουλίων των Ενιαίων  Σχολικών   

             Επιτροπών:  

  α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και  

 

66-2014:  β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

67-2014:      Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του Π. .  

                        270/11-3-1981 ΦΕΚ 77) για το έτος 2014. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

  

68-2014: Συγκρότηση Επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών 

  για το έτος 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

69-2014: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός 

χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων 

υδρονομέων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

 

70-2014: Έγκριση πραγματοποίησης των τακτών εκδηλώσεων του έτους 2014 του 

Δήμου Σερρών. 

                         Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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71-2014: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών έτους 2014 

   (marketing plan 2014). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

72-2014: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις εξωτερικού, τουριστικού 

ενδιαφέροντος, ως υλοποίηση τμήματος της πράξης ¨Παροχή υπηρεσιών 

προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής 

παρέμβασης του Προγράμματος LEADER στο Δήμου Σερρών¨ . 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

73-2014:  Έγκριση πραγματοποίησης των αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών 

 για το έτος 2014. 

 Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

78-2014: Έγκριση της αριθμ. 12/2014 απόφασης του .Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα 

Έγκριση  απολογιστικών στοιχείων κληροδοτημάτων του Ν.Π. . . για το 

έτος 2013 (Κωνσταντίνου Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα, οδός Βασιλέως 

Βασιλείου 32  Σέρρες)¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

76-2014: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την καταπάτηση δημοτικής έκτασης 

  από την εταιρεία JUMBO A.E. 

  Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θ. 

 

80-2014:    Έγκριση συνέχισης ισχύος της με αριθμό 668/2013 απόφασης Δημοτικού  

  Συμβουλίου για το έτος 2014 που αφορά την αποδοχή και ταυτόχρονη  

  επιστροφή στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στον Δήμο Petrich της  

  Κοινοτικής Συνδρομής του έργου PROMO SAFE DRIVING. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

81-2014: Έγκριση τροποποίησης – ανακατανομής προϋπολογισμού του έργου ¨EASY 

  TRIP:  GR – BG   E-MOBILITY   SOLUTIONS¨  από  το   Πρόγραμμα   

  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ–ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 

 

 

 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

208 

82-2014: Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ  

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ για την υλοποίηση του έργου  

  ¨Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές  

   (ENCLOSE)¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

83-2014: Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων βάσει των αριθμ. 6/2014  

 

84-2014: 7/2014 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

85-2014: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της Κ.Ε.Π.Σ Δήμου   

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

86-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

  2014:  

  α) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο  

       ¨Βελτίωση κάθετης οδικής σήμανσης του Δήμου μας¨ ( αναμ. 23) 

  

87-2014: β) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και 

     παροχής υπηρεσιών υποστήριξης με εξειδικευμένη χρηματοδότηση  

    ΕΛΛΑΔΑ – FYROM (αναμ.19)  

 

88-2014:  γ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας πλακών πεζοδρομίου για το έργο: 

      ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων του Δήμου μας έτους 2013¨ (αναμ.  

     20) 

 

89-2014:  δ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διάφορων υλικών για το έργο  

      ¨Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου μας έτους 2013¨ (αναμ.21) 

 

90-2014: ε) για την εξόφληση οφειλής πέμπτου λογαριασμού του έργου: ¨Διαμόρφωση  

      Κεντρικής Πλατείας Τ. . Κ. Καμήλας¨ (αναμ.22) 
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91-2014: στ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο:  

      ¨Συντηρήσεις κατασκευές στα 9ο και 32ο νηπιαγωγεία του Δήμου Σερρών¨ 

       (αναμ.24) 

 

92-2014: ζ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο:  

      ¨Συντηρήσεις μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου 

                            Σερρών¨ (αναμ.25) 

 

93-2014: η) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών στα πλαίσια  

       λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων  

       βίας (αναμ.26) 

 

94-2014: θ) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων στο  

      πλαίσιο του έργου: ¨Ανάπτυξη δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς  

      όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – δημιουργία  

      κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό  

      επίπεδο¨  (αναμ. 27) 

 

95-2014: ι) για την εξόφληση οφειλής διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών στιγμή 

 πλαίσιο   της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών  

(αναμ.28) 

 

96-2014:  ια) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης και διαμονής  

υπαλλήλων του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος EASY TRIP (αναμ.29) 

  

97-2014:      ιβ) για την εξόφληση οφειλής του 1ου λογαριασμού της παροχής υπηρεσιών  

            ¨Συντήρηση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Σερρών¨ (αναμ.30) 

 

98-2014: ιγ) για την εξόφληση οφειλής της ανάπτυξης – προμήθειας διαφημιστικού  

  υλικού στα πλαίσια του προγράμματος ΙΡΑ Ελλάδα-ΠΓΜΔ 2007-2013 για  

  ο έργο PROM-CULT (αναμ. 31)  

 

99-2014: ιδ) για την εξόφληση οφειλής της 6ης δόσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου 

  τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Σερρών της πράξης: Προώθηση ασφαλούς 

  κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή 

                 Ελλάδας-Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING) (αναμ.32) 
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100-2014: ιε) για την εξόφληση οφειλής του 2ου Λογαριασμού του έργου: ¨Συντήρηση  

  επισκευή του 1ου Γυμνασίου Σερρών¨ (αναμ.33)  

 

101-2014:  ιστ) για την ενίσχυση πιστώσεων κωδικών εξόδων του  προϋπολογισμού έτους 

  2014(αναμ.34) 

 

102-2014: ιζ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας εξοπλισμού (equipment) στο 

            πλαίσιο του έργου EASY TRIP (αναμ.35)  

 

103-2014:     ιη) για την πληρωμή οφειλόμενων εισφορών έτους 2013 (αναμ.36) 

 

104-2014: ιθ) για την εξόφληση οφειλής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους  

      κ.κ. Καρακίζη Μαρία, Τσαμπάζη Νικόλαο και Τσαμπάζη Ολύμπιο. (αναμ.37) 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

105-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εργασιών για την επέκταση και  

 αναβάθμιση του δικτύου υπολογιστών στο κτήριο της Περιφερειακής 

 Ενότητας  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

106-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού τους  

                        2014.   

 

107-2014: Εκμίσθωση δια δημοπρασίας σχολικών αγρών: 

  α) Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς και 

 

108-2014: β) Τοπικών Κοινοτήτων: Κουβουκλίου, Βαμβακούσσας, Κωνσταντινάτου 

  και Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

ΠΡΑΚΤ.  Έγκριση αποποίησης εκποιηθέντος οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα  

2-4-2012 Ορεινής. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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109-2014: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Συντήρηση, οργάνωση και  

  διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου  

  Σερρών¨, έτους 2014. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

110-2014: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

            ¨Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013¨. 

        Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

111-2014: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: ¨Πεζοδρόμηση τμήματος οδού  

  Μεραρχίας¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

112-2014: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Αποχέτευση λυμάτων  

  οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου  

  Λευκώνα¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

113-2014: Έγκριση αλλαγής χρεώστη από το όνομα του κ. Παπαδόπουλου Δημητρίου 

στα ονόματα της εταιρείας της οποία κάνει χρήση του αρ. 22  ισόγειο δημοτ. 

του Δημοτικού Μεγάρου Κατάστημα στην ΟΕ Αφοί Καριοφύλλη.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

114-2014: Έγκριση σχεδίου εκκένωσης κατοικημένων ορεινών περιοχών Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

115-2014: Έγκριση μνημονίων ενεργειών σχεδιασμού και δράσεις της Πολιτικής  

  Προστασίας του Δήμου Σερρών, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την  

  εκδήλωση πυρκαγιών-χιονοπτώσεων-παγετών-πλημμυρών & σεισμικών  

  φαινομένων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

116-2014: Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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Έγκριση διαγραφής οφειλετών από χρηματιστικούς –βεβαιωτικούς 

καταλόγους της εταιρείας Ιδανική Τεχνολ. Βιομάζας ΑΕ και λοιπών  

 

117-2014: Ομοίως των κ.κ. Αφοι Τεχιώλα και Σια ΟΕ και Καρακώτσιου Ιωάννη.  

 

 

118-2014: Ομοίως των κ. κ. Βασίλογλου Νικόλαου του Ανέστη και λοιπών.  

 

119-2014: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Ιανουάριο 2014. 

 

120-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης  εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τους 

μήνες Σεπτέμβριο, Δεκέμβριου του 2013 καθώς και Ιανουάριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

121-2014: Ομοίως του Αντιδημάρχου κ. Γεωργιάδη κατά τον μήνα Απρίλιο του 2013 

 

122-2014: Ομοίως της νομικής συμβούλου του Δήμου κα. Τσινίκα Μαρίας 

 

123-2014: Ομοίως του νομικού συμβούλου του Δήμου Αμαξόπουλου Ηλία 

 

124-2014: Ομοίως των υπαλλήλων του Δήμου κατά τον μήνα Νοέμβριο 2013 

 

125-2014: Ομοίως κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2013.  

 

126-2014: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς υπαλλήλους, λόγω  

  συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

127-2014: Ενημέρωση σχετικά με το έργο: ¨Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου  

  και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών¨.  

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΠΡΑΚ. Ενημέρωση σχετικά με το έργο ¨Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητόδρομου  

3-4-2014 και πάκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Σερρών.  

  

128-2014: Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης Ανάπτυξη Δομών και 

Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
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καταπολέμηση της βίας. Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 του 

Δήμου Σερρών. 

 

 

 

 

 

129-2014: Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 34/2-13 απόφαση του Δ.Σ. της  Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα 

έγκριση ή μη αιτήματος υπαλλήλων του  Βοήθεια στο Σπίτι της Δ.Ε. 

Μητρουσίου για δαπάνες μετακίνησης  

Εισηγήτρια: Αρναούτογλου Φωτεινή Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.. 

 

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
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∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆ .Σ.)     ……………..  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος       ……………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     ……………..  

 

Αγοραστός Αγοραστός       ……………..  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος       ……………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        ……………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       ……………..  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή       ……………..  

 

Γαλάνης Στέργιος        ……………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        ……………..  

 

Γκότσης Ηλίας         ……………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       ……………..  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος       ……………..  

 

∆ούκας Γεώργιος        ……………..  
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∆ρίγκα Χρυσούλα        ……………..  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή       ……………..  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ        ……………..  

 

Ίντος ∆ηµήτριος        ……………..  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος       ……………..  

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος       ……………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος        ……………..  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος       ……………..  

 

Μπόικος Αθανάσιος        ……………..  

 

Μυστακίδης Παύλος        ……………..  

 

Νεράντζης Βασίλειος        ……………..  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος        ……………..  

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή       ……………..  
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Σταυρόπουλος Χριστόδουλος      ……………..  

 

Στεργίου Νικόλαος        ……………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος        ……………..  

 

 

 

 

Χασαπίδης Κων/νος        ……………..  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      ……………..  

 

Χράπας Παντελής        ……………..  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος       ……………. .  

 


