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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 20/2014  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 30 η  του μηνός 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΡΙΤΗ κα ι ώρα 

21:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε κατεπείγουσα 

συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 20/29 -09- 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 40 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 28,  δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Ηλίας  
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Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Ιωάννης  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Καδής Γεώργιος  

Καλώτα Παναγιώτα  

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  

Καρύδας Νικόλαος  

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Ραµπότας Ευθύµιος  

Σούζας Ζαχαρίας  

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

2. Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ. )   

3. Αναστασιάδης Αντώνιος  

4. Γάτσιος Αθανάσιος  

5.Ηλιοπούλου Σταλακτή  

6. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

7. Μερετούδης ∆ηµήτριος  

8.Μοσχολιός Ζωγράφος  

9. Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία  

10. Μυστακίδης Παύλος  

11. Στεργίου Νικόλαος  

12. Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

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 παρών δεν ήταν κανείς .  

 

  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.  

 

Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,  το 

λόγο ζήτησε ο κ.  Φωτιάδης Στέφανος,  επικεφαλής της μείζ ονος 

αντιπολίτευσης,  διαφωνώντας µε το χαρακτήρα του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 

της συνεδρίασης,  θεωρώντας ότι  ευτελίζεται ο θεσµός του 
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¨κατεπείγοντος¨  ο οποίος δεν είναι επαρκώς αιτιολογηµένος και 

τονίζοντας ότι ,  ιδιαίτερα όσον αφορά το 1ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης,  αντιλαµβάνονται την ύπαρξη ¨παροχής¨ .  

Κατόπιν αυτών, η παράταξη του κ.  Φωτιάδη αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση.  

………………….. 

……….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός εκπροσώπων στις Ετήσιες Τακτικές και Έκτακτες Γενικές 

Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

20η   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες  και κύριοι  καλησπέρα σας.  Η σημερινή συνεδρίαση είναι 

κατεπείγουσα, διότι  υπάρχουν αυτά τα δυο θέματα, όπως σας έχει  

έρθει  η πρόσκληση.  
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ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης υπεραγοράς 

λιανικού εμπορίου.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Ορισμός εκπροσώπων στις  Ετήσιες Τακτικές και 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων 

Εταιριών.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι σε όλες τις  ετήσιες  τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 

αλλά μόνο στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  διότι  και τα δυο αυτά θέματα έχουν 

καταλυτικές ημερομηνίες.  Γι΄ αυτό τον λόγο κάνουμε την 

κατεπείγουσα συνεδρίαση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ, θεωρώ ότι  είναι δέον να μας  αιτιολογήσετε 

γιατί  το θέμα είναι κατεπείγον και γιατί  καλείτε έκτακτο Δημοτικό 

Συμβούλιο για ένα θέμα το οποίο για μένα είναι τέτοιο που θα έπρεπε 

να είναι σε μια τακτική συνεδρίαση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επειδή,  όπως σας ανέφερα, κ.  Φωτιάδη έχει  καταλυτική ημερομη νία,  

δηλαδή το θέμα αυτό λήγει  η προθεσμία του στις  2 -10 και μέχρι 2 -10 

δεν θα κάνουμε άλλη συνεδρίαση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πότε το πήρατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πότε το πήραμε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

3-9 έγινε η αίτηση από την επιχείρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

3-9 έγινε.  Η εισήγηση ήρθε στ ις  29-9 με αριθμό πρωτοκόλλου και 

πρέπει να το περάσουμε μέχρι πριν τις  2 του μηνός.  Αυτό αποτελεί  

κατεπείγουσα, κάνει  την συνεδρίασή μας κατεπείγουσα και πρέπει να 

συζητηθεί το θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Έχω τον λόγο κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

3-9 πήρατε την αίτηση, έτσι δεν λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι εγώ προσωπικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εννοώ  η υπηρεσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η υπηρεσία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εσείς το δεχθήκατε δεν ξέρω πότε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

29-9, σας το είπα προηγουμένως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από 3,  29;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Τρεις υπέβαλε αίτηση ο ενδιαφερόμενος.  Από εκεί  και πέρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ αιτιολογώ το κατεπείγον,  έτσι;  Από εκεί  και πέρα υπάρχει μια 

διεργασία,  ετοιμότητα στις  τεχνικές υπηρεσίες,  Πολεοδομία,  σε χίλια 

δυο,  στην Περιφέρεια . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επιτροπή Διαβούλευσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτροπή Διαβούλευσης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε ποια συνεδρίαση το υποβάλλατε στην Επιτροπή Διαβούλευσης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία είναι 

23-9-2014. 23-9-2014.  Δεν έχετε πειστεί  για το κατεπείγον;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι βέβαια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης ήρθε το θέμα και ομόφωνα πέρασε 

χωρίς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είχε αποχωρήσει ο γιατρός νομίζω ναι.  Πέρασε σχεδόν ομόφωνα, 

εκτός από μια ψήφο και νομίζω ότι  δεν υπάρχει θέμα να 

κωλυσιεργούμε όταν υπάρχει και όταν γίνονται όλες οι  διαδικασίες με 

νόμιμο τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  δεν χρειάζεται να συζητήσου με…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εμείς  ως παράταξη θα αποχωρήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  θεωρούμε ότι  η διαδικασία δεν συνάδει με την μορφή του 

κατεπείγοντος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άποψή σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την άποψή μας καταθέτω. Παρακαλώ να γρα φτεί  η άποψή σας.  Θεωρώ 

ότι  ευτελίζεται και ακυρώνεται επί  της ουσίας ο θεσμός του 

κατεπείγοντος συμβουλίου και εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη παροχή. 

Αυτό εμείς  αντιλαμβανόμαστε και φεύγουμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Για το κατεπείγον του θέματος άλλος συνάδε λφος  εάν 

θέλει  κάτι  να ρωτήσει;  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλώ διαδικαστικά για το κατεπείγον του θέματος εάν κάποιος άλλος 

θέλει  να τοποθετηθεί από τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε,  ότι  πέρα από το έρθει  το θέμα κατεπείγον,  

έχουμε συζητήσει και άλλα παρόμοια θέματα πολύ σοβαρά και αυτό 

θεωρώ ότι  είναι αρκετά σοβαρό και τα έχουμε αφήσει . .συνεδρίαση. 

Αυτό που είπε ο κ.  Γκότσης δεν έχει  καμία σχέση με το κατεπείγον εάν 

έγιναν τα νόμιμα. Εδώ δεν εξετάζεται εάν έγιναν τα νόμιμα, το 

κατεπείγον συζητάμε.  Είναι τελείως εκτός θέματος.  Εδώ συζητάμε το 

κατεπείγον και εσείς  προσπαθείτε να μας πείσετε γιατί  κατεπείγον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν προσπαθώ να πείσω κανέναν κ.  Μηλίδη. Εγώ αιτιολογώ  το 

κατεπείγον.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αιτιολογείτε.  Εντάξει ,  αιτιολογείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και έχω τις  ημερομηνίες και έχετε το θέμα μπροστά σας.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν έχει  σχέση με νομιμότητα ή μη.  Δεν είπε κανείς  τέτοιο θέμα. 

Επειδή όμως είπατε για 3 Σεπτεμβρίου ότι  έγιν ε η αίτηση..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η αίτηση του ενδιαφερομένου.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το κατάλαβα. Θεωρώ ότι  θα μπορούσε να έρθει  ως τακτικό το θέμα. 

Δηλαδή υπήρχε αυτό το χρονικό περιθώριο,  γιατί  πιστεύω ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να το αιτιολογήσετε εσείς;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ορίστε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη, μπορείτε εσείς  να αιτιολογήστε εάν θα μπορούσε να έρθει  ως 

τακτικό θέμα συνεδρίασης; Εγώ σας αιτιολογώ ότι  στις  29 -9 στα χέρια 

του προεδρείου,  του προέδρου, της γραμματείας ήρθε το θέμα 

ολοκληρωμένο. Ο Πρόεδρος ελέγχει  εάν το θέμα εί ναι ολοκληρωμένο 

και το βάζει  και φυσικά όταν υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες 2 

Οκτωβρίου,  δεν νομίζω να χρειαζόμαστε κάποια άλλη επιφώτηση ή 

κάτι  άλλο για να πείσουμε το σώμα ότι  είναι κατεπείγον το θέμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  κύριε Πρόεδρε,  είναι 29 ημέρες από τις  3 

Σεπτεμβρίου.  Νομίζω είναι μεγάλο διάστημα. Αυτό εννοώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τις διεργασίες δεν τις  γνωρίζετε κ.  Μηλίδη; Για όνομα του Θεού 

δηλαδή, κάνουμε θέμα τώρα για το κατεπείγον χωρίς να εξετάζουμε τις  

όλες διεργασίες που προηγούνται ενός θέματος για να έρθει  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Εν πάση περιπτώσει,  εμείς  δεν αποχωρούμε από το συμβούλιο,  όμως 

λέμε ότι  την επόμενη φορά να είμαστε πιο προσεκτικοί στο θέμα του 

κατεπείγοντος.  Δηλαδή όταν είναι κατεπείγοντα είναι.  Πιστεύω ό τι  δεν  

είναι τέτοιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα επαναλάβω για τελευταία φορά, από το προεδρείο δεν μπαίνει  θέμα 

κατεπείγον εάν δεν έχει  το χαρτί  του κατεπείγοντος.  Δεν μπαίνει  από 

μένα τέτοιο θέμα εάν δεν έχει  τον χαρακτήρα καταλυτικής 

ημερομηνίας σε τρεις  μέρες.  Δεν θα μπει ποτέ.  Δεν θα μπει ποτέ 

κατεπείγον θέμα έτσι για το τυπικό και για το άτυπο της υπόθεσης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τότε να αναζητήσετε για ποιο λόγο χρειάστηκαν 26 μέρες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε,  κ.  Μηλίδη, τα καθήκοντά μου τα ξέρω πάρα πολύ καλά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και  εγώ τα ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλετε να σεβαστείτε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όλοι τα ξέρουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το κατεπείγον όλοι σας.  Από εκεί  και πέρα ο καθένας αποφασίζει  

μόνος του ή παραταξιακά να καθίσει ,  να φύγει ,  να κάνει  ότι  θέλει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να μην εκφράσουμε την άποψή μας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως και την σέβομαι.  Και την σέβομαι αλλά να είναι δεόντως 

αιτιολογημένη η απόφαση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σας είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

26 ημέρες οι  διαδικασίες.  Το προεδρείο,  εγώ υπερασπίζομαι αυτή την 

στιγμή το προεδρείο.  Δεν υπερασπίζομαι καμία υπηρεσία.  Κανέναν 

υπηρεσιακό παράγοντα, όπως καταλάβατε.  Υπερασπίζομαι . .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπερασπίζομαι τα συλλογικά όργανα και το προεδρείο.  Εντάξει;  Για 

να μην παρεξηγηθώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πολιτικά συζητάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολιτικά συζητώ και εγώ..  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Υπεράνω υπάρχει και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να τα πείτε στον Αντιδήμαρχο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι σε μένα όμως. Όχι σε μένα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δια του προέδρου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για μας υπάρχει θέμα. Όταν έχει  προσκληθεί ήδη μια ανάλογη 

κατάσταση, αναφέρομαι στο προηγούμενο πολυκατάστημα στο Jumbo 

που είχε δημιουργηθεί ολόκληρη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία,  

απλά ήθελα να ρωτήσω τι  ήταν αυτό που καθυστέρησε ένα μήνα; Η 

Επιτροπή Διαβούλευσης; Εκεί ήταν το πρόβλημα κυρίως; Γιατί  δεν 

πήγε πιο μπροστά στην Επιτροπή Διαβούλευσης ώστε να κερδίσουμε 

χρόνο και να μην χρειαστεί  να φτάσουμε τελευταία στιγμή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα δώσω τον λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, παρακαλώ κ.  

Γρηγοριάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να λύσουμε τον γρίφο γιατί  πολύ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  3 του μηνός έγινε το αίτημα προς εμάς.  11 του μηνός η 

υπηρεσία στέλνει  την εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  11 

του μηνός,  Διαβούλευσης,  συγνώμη. Στι ς  23 συνέρχεται και 

αποφασίζει  και στις  29 είναι στον Πρόεδρο. Ποιες μέρες χάθηκαν και 

που χάθηκαν; 3 -11-23-29.   

 Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος υπέβαλε,  όπως προείπαμε,  αίτηση 

και βγήκε χορήγηση άδειας υπεραγοράς λιανικού εμπορίου.  3 του 

μηνός η αίτηση όπως προείπαμε.  Ωφέλιμη επιφάνεια 1.996 
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τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων 1.517 αποτελούν χώρους 

αποθήκευσης . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μπήκαμε στην ουσία τώρα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εισήγηση κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει αντίρρηση να μπούμε στην ουσία του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν κάνετε όμως την εισήγηση υπάρχει ένα κενό 11 με 23.  Νομίζω θα 

μπορούσε πιο γρήγορα να γίνει .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ λίγη ησυχία.  Λίγη ησυχία στο σώμα. Ξέρετε πόσες 

μέρες από την πρόσκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης,  πόσες μέρες 

χρειάζεται;  Ξέρετε να μου απαντήσετε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επτά εργάσιμες μέρες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επτά εργάσιμες μέρες.  Που σημαίνει  τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα συγκροτήθηκαν οι  Επιτροπές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα συγκροτήθηκαν οι  Επιτροπές συνάδελφοι.  Μ ιλώ για την 

πρόσκληση. Πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.  Συγνώμη, επτά 
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εργάσιμες ημέρες.  Λίγες είναι;  Βάλτε και το Σαββατοκύριακο, 

φτάσαμε στις  δέκα. Αυτά είναι,  αυτές είναι οι  ημερομηνίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρασύρονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρασύρεστε πραγματικά από κόπους συναδέλφους οι  οποίοι ,  κατά 

την άποψή μου και το κρατώ για μένα, θέλουν να δημιουργήσουν 

πρόβλημα. Σας παρακαλώ πολύ να μην παρασύρεστε για την καλή 

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τι είναι αυτά τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέω εγώ τώρα. Προσωπική άποψη εκφράζω. Κύριε Μηλίδη προσωπική 

άποψη εξέφρασα. Μην παρασύρεστε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να ανακαλέσετε κύριε.  Αυτό είναι υποτιμητικό …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τι είναι αυτά που λέτε τώρα; Είναι σαν να μην έχουμε προσωπικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν προσβάλλεστε εγώ …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας εξηγούμε τόση ώρα για να μπούμε στο θέμα, σε ένα θέμα ρουτίνας 

πραγματικά, ρουτίνας,  διαδικαστικό θέμα καθαρά, αυτή είναι η άποψή 

μου και νομίζω ότι  είναι η άποψη των περισσοτέρων, λ οιπόν και δεν 

πείθεστε για το κατεπείγον με ημερομηνίες συγκεκριμένες.  Δεν το 

καταλαβαίνω αυτό ειλικρινά.  Προσπαθώ να σας καταλάβω αλλά δεν 

σας καταλαβαίνω. Γι΄ αυτό είπα το προηγούμενο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κακώς το είπατε.  Να το ανακαλέσετε.  Δεν υπάρχει κανένας  εδώ που 

παρασύρετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ανακάλεσα. Για να συνεχίσουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε διαδικαστικά θέλω να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα είχαμε ίσως,  ενδεχομένως κάποιο δίκαιο εάν το φέρναμε εκτός 

ημερήσιας διάταξης αιφνιδιαστικά και λέγανε ότ ι  δεν προλάβανε να 

ενημερωθούν και τα λοιπά. Είναι μια κατεπείγουσα συνεδρίαση, η 

οποία η κατεπείγουσα συνεδρίαση είναι μια τακτική συνεδρίαση. Είναι 

συνεδρίαση και έρχεται καθολικά θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Και 

υπάρχει η δυνατότητα των δυο ημερών για ν α ενημερωθούν.  

 Τώρα εντάξει  οι  καθένας για οποιοδήποτε λόγο μπορεί και να 

αποχωρεί ή και να κάνει  και οτιδήποτε άλλο θέλει .  Δικαίωμά του.  Ο 

λαός κρίνει .  Όμως πρέπει να πούμε επί της ουσίας και να 

τοποθετηθούν εάν κάποιος είναι αρνητικός μπορεί να καταθέσ ει την 

άποψή του,  σεβαστή θα είναι η άποψή του και το Δημοτικό Συμβούλιο 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

1

9 

θα αποφασίσει.  Όμως δεν αιφνιδιάστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο.  Δεν 

μπορούσε να γίνει  διαφορετικά,  πιο νωρίς δεν μπορούσε να έρθει ,  σας 

τα εξήγησε και ο Πρόεδρος και ο Αντιδήμαρχος,  η κα τεπείγουσα 

συνεδρίαση είναι μια κανονική συνεδρίαση με γραμμένο το θέμα. 

Δηλαδή προς τι  ο ντόρος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  παρακαλώ κ.  Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια μικρή ερώτηση και δυο λεπτά τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έγινε η εισήγηση ακόμα, μήπως θέλετε να κάνει  την εισήγηση;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επί της διαδικασίας.  Πρώτον,  από πού ορίζεται ότι  2 Οκτωβρίου είναι 

το καταληκτικό να μου απαντηθεί και μετά να μιλήσω για την άποψή 

μας σχετικά με …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ο νόμος το προβλέπει αυτό.  Συγκεκριμένα ο νόμος το προβλέπει και . .  

ημερομηνία.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ότι δηλαδή είναι ένας μήνας από την αίτηση.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ένας μήνας από την αίτηση. Η αίτηση έγινε για πολλοστή φορά θα το 

πούμε,  3 του μηνός και τα χαρτιά υπάρχουν όλα. 2 Οκτωβρίου ε ίχε 

προθεσμία.  Αυτός είναι ο λόγος.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Η ερώτησή μου έγινε γιατί  την εισήγηση πραγματικά δεν την έχω 

λάβει.  Έφυγα από την δουλειά μου σήμερα, τα χαρτιά ήρθαν σε μένα. 

Ήμουνα Θεσσαλονίκη και ήρθα εκτάκτως και καταλαβαίνετε ότι  με 

αυτή την διαδικασία,  όχι  εγώ, ο οποιοσδήποτε εδώ πέρα δεν έχει  τον 

αναγκαίο χρόνο να μπορέσει να μελετήσει και να διαμορφώσει άποψη.  

 Με αυτή την έννοια καταλαβαίνετε ότι  αυτό το ζήτημα είναι το 

βασικότερο επί της ουσίας.  Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να 

λέγαμε,  συγνώμη για την έκφραση. Αυτό όμως είναι το ουσιαστικό,  ότι  

ο οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος δεν έχει  τον απαραίτητο χρόνο 

να προετοιμαστεί ,  να διαβάσει και να διαμορφώσει άποψη. Με αυτή 

την έννοια εμείς  δεν μας αρέσει αυτό που γίνεται αυτή την στιγμή εδώ 

πέρα.  Δεν προλαβαίνει  ο οποιοσδήποτε να διαβάσει,  να ενημερωθεί 

και να τοποθετηθεί υπεύθυνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι εισηγήσεις δόθηκαν χθες νομίζω και μέσω mail  την πήρατε την 

εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο μέρες είχαμε στην διάθεσή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος πάντων, κύριε Καρύδα κοιτάξτε.  Εφαρμόζοντας τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ξέρω ότι  …  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Συγνώμη που παρεμβαίνω, τον Κανονισμός Λειτουργίας δεν τον έχω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως θα πάτε στην Γραμματεία να τον παραλάβετε τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Καρύδα δυο μέρες είχατε στην διάθεσή σας για ένα θέμα …  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τώρα δεν θέλω να δικαιολογηθώ, δεν είχα ίντερνετ χθες και σήμερα 

δούλευα από το πρωί και ήρθε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή,  κ.  Καρυδα, όμως πρέπει να λειτουργ ήσουμε,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν φταίτε εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι δεν είναι;  Συμφωνώ στα τεχνικά προβλήματα από εδώ και από 

εκεί .  Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι 

σαφέστατος.  Σε μια κατεπείγουσα συνεδρίαση και θεωρώντας την 

αιτιολογημένη, με καταλυτικές ημερομηνίες δεν θα μπορούσαμε να 

κάνουμε τίποτα διαφορετικό.  Εγώ σέβομαι ότι  ο υπολογιστής χάλασε,  

το ίντερνετ,  αλλά δεν φταίμε εμείς .  Σεβαστεί  το αυτό όμως, διότι  έτσι 

πρέπει να λειτουργήσει και τρέξει  ο Δήμος,  δεν γίνεται διαφορετικά.   

 Συνάδελφοι συμφωνούμε λοιπόν για το κατεπείγον και να μπούμε 

στην ουσία του θέματος με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ.  Γρηγοριάδη.  

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να συνεχίσω και να πω ωφέλιμη επιφάνεια 1.996 τετραγωνικά μέτρα, 

εκ των οποίων τα 1.517 είναι βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι και,  
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συγνώμη έκανα λάθος,  τα 1.517 είναι ο χώρος πώλησης και 479 

βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι.   

 Το ακίνητο βρίσκεται στο  αγρόκτημα του Αγίου Ιωάννη και είναι 

ιδιοκτησίας της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ. Η άδεια χορηγείται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο αλλά όπως προείπαμε ήταν υποχρεωτικό να 

περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης,  διότι  όταν πρόκειται να 

εγκατασταθεί ένα τέτοιο μεγάλο κατ άστημα άνω των 1.500 

τετραγωνικών μέτρων σε πόλη από 15.000 κατοίκους έως 100.000, 

τότε ζητείται η γνώμη της Επιτροπής και σε απόσταση μικρότερη των 

20 χιλιομέτρων.  

 Υπέβαλε τον φάκελο, όπως είπαμε 3 -9  και μέχρι στις  2 του 

μηνός και γι΄ αυτό τον λόγο είνα ι και η κατεπείγουσα.  

 Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εάν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε εδώ 

είμαστε και ο Διευθυντής και εγώ να απαντήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει και ο υπηρεσιακός παράγοντας.  Ανοίγουμε κύκλο ερωτήσεων. 

Παρακαλώ. Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Άλλος κανείς;  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε είχαμε κάποια γνώμη του Εμπορικού Συλλόγου του 

Δήμου Σερρών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο σας το ανοίγετε;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Νομίζω είναι άλλο πράγμα η Επιτροπή Διαβούλευσης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη ότι  προβλεπόταν το κάναμε.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τι θα πει  αυτό; Απάντηση είναι αυτή.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό, κ.  Αντιδήμαρχε που λέτε είναι πολιτικάντικη απάντηση. «Ότι 

προβλέπεται από τον νόμο».  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχει  και ο Εμπορικός Σύλλογος.  

Συμμετέχουν όλοι οι  φορείς και πολίτες.  Τους καλέσαμε όλους,  δεν 

ήρθαν όμως. Ήρθαν αυτοί που ήρθαν,  υπήρχε απαρτία και πήρε 

απόφαση η Επιτροπή Διαβούλευσης με συντριπτική πλειοψηφία.  Ένας 

δεν ψήφισε.  Όλοι οι  άλλοι είπα,  «Αν είναι δυνατόν,  με ποιο 

αιτιολογικό να πούμε όχι;».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε όλες σας τις  ερωτήσεις κ.  Μηλίδη συνολικά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν έχω άλλη ερώτηση. Το ρωτάω επειδή θυμάστε πολύ καλά ότι  σε 

προηγούμενη κατάσταση με ένα πάλι πολυκατάστημα είχαμε 

πολλές…και εντάσεις από τον Εμπορικό Σύλλογο Σερρών και γι΄ αυτό 

το ρώτησα, εάν υπήρξε κάποια συζήτηση ή εάν είχαμε κάποια απόφαση 

του Εμπορικού Συλλόγου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη δεν έχει  καμία σχέση το ένα με το άλλο. Για εκείνο το 

πολυκατάστημα είχαν βγει  ήδη άδειες από πριν από χρόνια.  Άλλο ήταν 

το θέμα. Τώρα έρχεται ένας επιχειρηματίας και ζητάει να του δώσουμε 

την άδεια.  Εκείνο το θέμα ήταν τελείως διαφορετικό.  Και αυτό που 
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προβλέπεται από τον νόμο, ότι  προβλέπεται από τον νόμο εμείς  θα 

κάνουμε και μέσα  στην Επιτροπή Διαβούλευσης είναι και τα 

Επιμελητήρια,  είναι και οι  Εμπορικοί Σύλλογοι είναι και οι  πάντες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας ερώτηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για την πρώτη μου ερώτηση καλύφθηκα από τον κ.  Μηλίδη. Κύριε 

Γρηγοριάδη θα ήθελα να  σας ρωτήσω και να ενημερώσετε το σώμα, 

εάν υποθέσουμε,  υπόθεση εργασίας ότι  δεν ψηφίζουμε αυτό κατά πόσο 

θα επηρεάσει την πορεία του όλου θέματος; Γιατί  εδώ εμπλέκεται η 

Περιφέρεια και το γνωρίζετε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.    

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στην στιγμή που όλα είναι . .νομιμότητας,  γνώμη μου είναι να 

ψηφίσουμε.  Τώρα εάν δεν ψηφίσουμε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να απαντήσω. Και να ψηφίσουμε αρνητικά θα πάνε στο ΣτΕ και θα 

δικαιωθούν.  Τελεία και παύλα. Διότι  δεν υπάρχει,  αυτός που θα 

ψηφίσει αρνητικά να μου πει  ένα επιχε ίρημα που να στέκει .  Ας μου πει  

ένα επιχείρημα. Να στέκει  όμως. Διότι  τέτοια μαγαζιά και 

καταστήματα και μεγαλύτερα ήδη λειτουργούν.  Είναι ο Μαρινόπουλος 

είναι το Carrefour .  Ας μου πει  κάποιος ένα λογικό επιχείρημα για να 

πούμε όχι .  Όχι τώρα επειδή λόγω τη ς κρίσης κάποιοι  μπορεί να λένε 

ότι  ξέρετε μην το ψηφίζετε και τα λοιπά και θέλουμε να κάνουμε την 

καρδιά μας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν λέω για σας.  Δεν λέω για σας.  Νομίζω είναι κατανοητό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήθηκε νομίζω.  Πάμε σε τοποθετήσεις συνάδελφοι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε μια ελεύθερη οικονομία μπορούμε να πούμε ότι  δεν δίνουμε άδειες;  

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα αλλάζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος τοποθετήσεις.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη καταχρηστικά, επει δή δεν σήκωσα το χέρι μου για 

ερώτηση αλλά προέκυψε ένα ερώτημα μέσα από τις  ερωτήσεις των 

συναδέλφων, μπορεί να μας πει  ο κ.  Γρηγοριάδης ποια ήταν η θέση του 

Εμπορικού Συλλόγου;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν μετείχε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν παρευρέθηκε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παρόλο ότι  κλήθηκε.  Ούτε το Επιμελητήριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι.  Τοποθέτηση ο κ.  Γκότσης.  Άλλος κανείς;  

Και ο κ.  Καρύδας.   Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  όπως είπε και ο 

Δήμαρχος τυπικά δεν μπορούμε να πούμε όχι  εφ όσον τηρούνται όλες οι  
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νόμιμες διαδικασίες,  φαντάζομαι. .  αλλά υπάρχει εδώ ένα πολιτικό 

διακύβευμα το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε.   

 Σαφώς . .  αντιδρούν στην λειτουργία τέτοιων καταστημάτων γιατί  

πρέπει να λάβουμε υπόψη τις  συνέπειες που θα υπάρχουν στην τ οπική 

αγορά και στην τοπική κοινωνία.  Γνωρίζουμε όλοι ότι  λόγω της 

οικονομικής κρίσης η αγορά των Σερρών αργοπεθαίνει .  Πάρα πολλές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται καθημερινά στο κλείσιμο.   

 Εντάξει,  εμείς  δεν μπορούμε να πούμε όχι  τυπικά αλλά ένα 

Δημοτικό Συμβούλιο εδώ παίρνονται πολιτικές αποφάσεις,  θέλουμε 

δηλαδή να καταθέσουμε την πολιτική μας βούληση, την πολιτική μας 

απόφαση, να πούμε ότι  είμαστε ενάντια στην λειτουργία τέτοιων 

καταστημάτων γιατί  επηρεάζουν αρνητικά την τοπική κοινωνία.  

Νομίζω ότι  μπορούμε να έχουμε μια τέτοια θέση εδώ μέσα.  

 Στην εισήγηση που στείλατε σε κάποιο σημείο λέει  ότι  στην 

απόφαση που θα λάβουμε,  δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη τις  

επιπτώσεις λειτουργίας τέτοιων καταστημάτων σε ομοειδείς  

επιχειρήσεις στην τοπική οικονομία.  Τ ο άλλο μάτι δηλαδή της 

φιλελεύθερης οικονομίας εδώ μας λέει  ότι  όχι ,  δεν θα λάβουμε υπόψη 

τέτοια ζητήματα, πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι,  να  σκύψουμε το 

κεφάλι στα συμφέροντα των μεγαλο -επιχειρηματικών, να μην 

αντιδράσουμε,  να υπακούσουμε πιστά και να ψηφί σουμε τέτοιες 

επιχειρήσεις.   

 Νομίζω ότι  είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουμε εδώ την 

αντίδρασή μας και έμπρακτα να δείξουμε την στήριξή μας στην τοπική 

αγορά και στην τοπική οικονομία.   

 Όπως γνωρίζετε η λειτουργία τέτοιων καταστημάτων 

υπεραγορών, σαφώς επηρεάζουν αρνητικά την τοπική οικονομία των 
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περιοχών όπου λειτουργούν.  Ποια είναι τα επιχειρήματα; Ότι τέτοια 

καταστήματα δίνουν θέσεις εργασίας.  Και οι  πιο αδαείς γνωρίζουν ή 

εάν δεν γνωρίζουν μπορούν εύκολα να το διαπιστώσουν, ότι  μια θέση 

μερικής,  παρακαλώ, απασχόλησης που ανήκει σε τέτοιες επιχειρήσεις,  

αφαιρεί  δυο και τρεις  θέσεις εργασίας από τις  μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις.  Πολλοί υποστηρίζουν και περισσότερες.   

 Να μιλήσουμε για τους μισθούς που είναι μισθοί πείνας;  

Γνωρίζετε τι  μισθούς,  πως αμείβονται  όλα αυτά τα παιδιά που 

δουλεύουν σε αυτές τις  επιχειρήσεις.  Για ένα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο.  

 Λοιπόν,  είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να αντιδράσουμε,  να 

ζητήσουμε περιορισμούς στην λειτουργία,  στον τρόπο λειτουργίας 

αυτών των καταστημάτων και επίσης να υπογ ραμμίσουμε ότι  στην δική 

μας,  τουλάχιστον,  περιοχή, η τοπική οικονομία δεν αντέχει  πλέον την 

λειτουργία και άλλων τέτοιων καταστημάτων.  

 Σαφώς υπάρχουν τέτοια καταστήματα, τυπικά, νομικά μπορεί να 

μην μπορούμε να το αρνηθούμε,  αλλά εδώ πρέπει να δείξουμε την 

αντίδρασή μας.  Καλώ όλες τις  παρατάξεις  να κάνουν το ίδιο.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι  το ζήτημα είναι απλό. θα πει  ο καθένας την 

άποψή του,  από εκεί  και πέρα όμως είναι πολύ απλό και έχω την 

εντύπωση ότι  δεν πρέπει να συσκοτίσουμε τα πράγματα με 

οποιαδήποτε κουβέντα εδώ μέσα και να πούμε τα πράγματα όπως 

έχουν.   
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 Να πούμε ότι  η ψήφος του Δημοτικού Συμβουλίου ναι μεν είναι 

τυπική με βάση τον νόμο, όπως είπε και η εισήγηση, αλλά ουσιαστικά 

δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι .  Είναι ο νόμος της κίνησης της 

καπιταλιστικής οικονομίας.  Ξεκάθαρο. Ότι απόφαση να πάρουμε εμείς  

εδώ μέσα να είχαμε να λέγαμε.  Πάλι συγνώμη για την έκφραση. Οπότε 

δεν μπορείς να κάνεις  κάτι .   

 Υπάρχει ένα ζήτημα. Πριν 22 χρόνια στην Ε.Ε. ψηφίστηκε μια 

συνθήκη, η συνθήκη του ΜΑΑΣΤΡΙΧ. Αυτή θεσμοθετεί  την ελευθερία 

κίνησης  πολλών πραγμάτων και μεταξύ αυτών και των κεφαλαίων. 

Οπότε από την στιγμή που αυτή η ελευθερία είναι πλέον,  εντός 

εισαγωγικών, το «ευαγγέλιο» της Ε.Ε.,  και πέρασε,  το θεω ρούμε 

δεδομένο, ως παράταξη δεν ήμασταν σε θέση να το αποτρέψουμε,  

οπότε είναι πλέον θεσμός και υπάρχει,  δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι .  

Το τυπικό το καταλαβαίνω, το ουσιαστικό νομίζω ότι  και εσείς  το 

καταλαβαίνετε.   

 Από εκεί  και πέρα, μπορούμε να πούμε και  ξέρουμε,  έχουμε 

εμπειρία το τι  συνθήκες εργασίας υπάρχουν σε τέτοιους χώρους.  Τα ζω 

και εγώ γιατί  και εγώ εμπορο -υπάλληλος είμαι,  ξέρω και μιλάω με 

συναδέλφους,  όλα αυτά που είπε ο συνάδελφος  προηγουμένως 

ισχύουν,  για διάφορα τέτοια και είναι βασικό.   

 Τώρα από εκεί  και πέρα, όσον αφορά την δική μας θέση και 

πρόταση, εμείς  θα καταψηφίσουμε αλλά σας το είπα ότι  πάλι είναι 

πολύ τυπικό αυτό το ζήτημα, γιατί  τυπική είναι και η διαδικασία εδώ 

μέσα, με την έννοια ότι  εμείς  βλέπουμε διαφορετικά το σύστημα. 

Προσπαθούμε να αναδείξουμε την συμμαχία ανάμεσα στους 

εργαζόμενους και στους μικρομεσαίους σε αντίθεση με την γιγάντωση 
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μερικών επιχειρήσεων οι  οποίες είναι λογικό όσο μεγαλώνουν να 

λυμαίνονται και μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς.   

 Είναι θέση αρχής και γι΄ αυτό θα ψηφίσουμε κατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  ορισμένοι εδώ θέλουν να 

δημιουργήσουν πρόβλημα εκ του μη όντος.  Χωρίς επιχειρήματα και 

μόνο για το θεαθήναι δημιουργούν πρόβλημα. Ενώ όλες οι  

ημερομηνίες,  που είπε ο Αντιδήμαρχος,  δεν έχουν καθόλου εύρος 

μεταξύ τους.  Είναι η μια κατόπιν της άλλης.   

 Εγώ θέλω να σταθώ σε δυο σημεία.  Δηλαδή ο Πρόεδρος έφερε 

εδώ το θέμα, έχουμε κανένα συμφέρον εμείς  που έφερε το θέμα; Δεν 

κατάλαβα. Που έφερε το θέμα και την συνεδρίαση τ ης κατεπείγουσα 

έχουμε κανένα συμφέρον από αυτό; Όχι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λήχθηκε το θέμα. Αυτό  το θέμα λήχθηκε.  Δόθηκαν οι  εξηγήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, επειδή δεν έχετε και πολύ χρόνο, έχετε ενάμιση λεπτό 

ακόμη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ειπώθηκε,  έχουμε το δικαίωμα εμείς  να 

μην δώσουμε την άδεια όταν ο φάκελος είναι πλήρης; Και πρέπει να 

είμαστε πολύ προσεκτικοί.  Προσεκτικοί από την άποψη ότι  εάν πούμε 

εμείς  όχι  και εάν οι  κύριοι  αυτοί προσφύγουν στο ΣτΕ, μπορεί να μας 

καλέσουν να πληρώσουμε διαφυγόντα κέρδη. Αυτό το ξέρετε;  Έχουν 

αλλάξει τα πράγματα. Με ποιο δικαίωμα, με ποια επιχειρήματα θα 
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πούμε όχι ,  όταν όλα τα τετραγωνικά και τα λοιπά καιόταν αυτό έχει  

γίνει;   

Έχει γίνει  με το Lidl ,  έχει  γίνει  με το Carrefour ,  έχει  γίνει  με όλα, 

εμείς  με τι  αιτιολογία,  πείτε μου εσείς  ένα επιχείρημα, πολύ καλά 

τοποθετηθήκατε εσείς ,  είναι η θέση μας συνάδελφοι ότι  εμείς  δεν 

ψηφίζουμε πολυκαταστήματα και τα λοιπά. Άλλο το ένα και άλλο το 

άλλο. Αλλά εμείς  δεν έχουμε το δικαίωμα σαν σώμα να πούμε αυτό.  

Εάν το πούμε θα έχουμε επιπτώσεις.  Αυτό το πράγμα πρέπει να το 

ξέρετε.   

Και θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο ανοικτά,  ελεύθερη 

οικονομία έχουμε,  δεν καταλαβαίνω εγώ να πούμε σε μια επιχείρηση 

και μάλιστα στην Επιτροπή Διαβούλευσης που έγιναν διάφορες  

τοποθετήσεις και ερωτήσεις,  ήταν κατά πόσο θα σεβαστούν το 

περιβάλλον.  Όλες οι  μελέτες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελειώνω. Όλες οι  μελέτες περιβαλλοντικές και τα λοιπά, όλες είναι 

κατάλληλες και έχουν περάσει από τα αρμόδια όργανα, ούτως ώστε να 

μην δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα.  

 Αυτά έχω να πω και να είμαστε σε αυτά εδώ προσεκτικοί,  όταν 

λέω προσεκτικοί,  για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα με τους 

Εισαγγελείς  και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη δυο λεπτά και εσείς .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

πράγματι δεν θα μπορούσε κανείς  να διαφωνήσει ότι  ορισμένες φορές 

το Δημοτικό Συμβούλιο έχει  μετατραπεί σε έναν χώρο ο οποίος θα 

μπορούσε να τον χαρακτηρίσει  κανείς  κέντρο εντυπώσεων.  

 Νομίζω ότι  τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εφόσον 

πληρούνται οι  προϋποθέσεις του νόμου ήταν υποχρεωμένος ο κ.  

Αντιδήμαρχος και η υπηρεσία να φέρει το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Ο ίδιος μας ανέφερε ότι  πληρούνται οι  προϋποθέσεις.   

Όλοι μας,  κύριε Πρόεδρε,  νομίζω ως πολύ  ανήκουμε στους 

μικρομεσαίους αυτής της κοινωνίας.  Στην μεσαία τάξη θα έλεγα. 

Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι  κανείς  δεν έχει ,  να το πω έτσι,  τον λόγο 

ή με καμία αφορμή θα ήθελε να στηρίξει  κάτι  το οποίο θα πήγαινε 

κόντρα στα συμφέροντα αυτής της τάξης στην οπ οία ανήκουμε.   

Ωστόσο,  για να κοιτάξουμε,  με αφορμή και τις  παρεμβάσεις των 

συναδέλφων που είναι καθ΄ όλα σεβαστές και του κυρίου Γιαννακίδη 

και του κ.  Καρύδα, θα πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέπτη και να 

πούμε ότι  η τοπική κοινωνία για να στηριχθεί  και η τοπική οικονομία 

για να στηριχθεί  τελικά θα πρέπει εμείς  οι  ίδιοι  να την στηρίξουμε,  ο 

καθένας ξεχωριστά.  

Θέλω να πω ότι  όλες αυτές οι  υπεραγορές που για χρόνια 

ολόκληρα υπάρχουν,  όχι  σήμερα, δεκαετίες ίσως και εικοσαετίες,  

στηρίζονται από μέλη της τοπικής κοινωνίας.  Εάν εμείς  οι  ίδιοι  όμως, 

ο καθένας μόνος του,  στηρίζει  την τοπική οικονομία και το κάνει  

έμπρακτα αυτό στην καθημερινή του ζωή, τότε πραγματικά δεν έχουμε 

να φοβηθούμε τίποτα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και έτσι νομίζω ότι  

είναι modus vivendi του καθενός.  Τρόπος ζωής να στηρίζεται η τοπική 

οικονομία.   
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Εμένα αυτή είναι η  άποψή μου, στηρίζω εγώ προσωπικά και όλοι μας 

λίγο πολύ φαντάζομαι την τοπική οικονομία και αυτή είναι η μόνη 

λύση. Δεν μπορεί κανείς  να σταματήσει το επιχειρείν ούτε την διά θεση 

που έχουν κάποιες επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν μια επένδυση.  

Αυτή είναι η άποψή μου και ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε θέλετε να τοποθετηθείτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια κουβέντα να πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάπου στην πορεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι,  εάν υπάρχει κάποιος τρόπος,  

κάποια δράση, κάποια κίνηση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην πορεία μας ξεχάσατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ ζήτησα. Σηκώσατε τα χέρια;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι θέμα τάξης.  Θα παρακαλούσα τον συνάδελφο και 

οποιονδήποτε συνάδελφο να μην λειτουργεί  έτσι.  Μα προηγουμένως 

μίλησες,  τώρα πάλι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κύριος.  Είναι θέμα αρχής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Δούκα σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν νομίζει  ότι  είμαστε στο καφενείο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε τέτοιες παρεμβάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πούμε ότι  είμαστε στο καφενείο και κάνουμε κουβέντα καφενείου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  παρακαλώ τον κ.  Δούκα. Ο κ.  Γρηγοριάδης….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι μερικά πράγματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης και ο κ.  Χασαπίδης.  Αλλά θα παρ ακαλούσα την 

επόμενη φορά που θέλετε να τοποθετηθείτε λίγο πιο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε,  προχωράμε.  Παρακαλώ τον κ.  Αναστασιάδη να τοποθετηθεί.  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ ηρεμήστε όλοι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Είναι σαφές πως ζούμε σε μια κατάσταση ελεύθερης οικονομίας.  Αυτό 

το οποίο όμως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, και γι΄ αυτό εξάλλου… 

κύριε Γρηγοριάδη, ποια είναι η άποψη του Εμπορικού Συλλό γου;  

 Όντως σιγή ιχθύος.  Αυτό με προβληματίζει .  Με προβληματίζει  σε 

ότι  έχει  σχέση με την συμπεριφορά του Συλλόγου που θα μπορούσε 

όντως να τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά. Ότι ναι,  συναινούμε στο 

όνομα της ελεύθερης οικονομίας.   

 Δεν μπορούμε όμως, κατά την άποψή μου, να αρνηθούμε την 

δημιουργία ενός τέτοιου καταστήματος για τους λόγους που 

αναφέρατε,  δεν θέλω να τους επαναλάβω. Όμως ότι  έχει  σχέση με τα 

εργασιακά αυτή την στιγμή δεν αγγίζει  το Δημοτικό Συμβούλιο,  είναι 

υπόθεση επιχείρησης και κράτους.  Υπάρ χουν νόμοι και υπάρχουν οι  

Επιθεωρήσεις Εργασίας με όλα τα σχετικά.   

 Εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε αρνητικοί σε αυτό το θέμα το 

οποίο ήρθε εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  θέλω να τοποθετηθώ σε σχέση με αυτά 

που ακούστηκαν από την πλευρά της Διάβασης Πεζών, της Αριστεράς 

Γενικότερα.  

 Έχω την αίσθηση ότι  . .  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη για τον χαρακτηρισμό της Αριστεράς γενική,  η Διάβαση 

Πεζών δεν ανήκει μόνο στον αριστερό χώρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δέχομαι την παρατήρηση. Θέλω να πω ότι  η προστασία της Σερραϊκής 

αγοράς όσοι ισχυρίζονται ότι  η Σερραϊκή αγορά κτυπιέται από την 

εγκατάσταση αυτών των πολυκαταστημάτων, απενοχοποιεί  τις  

. .πολιτικές.  Είστε έτοιμοι να το κάνετε;  Πιστεύετε δηλ αδή ότι  η 

Σερραϊκή αγορά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη προς το προεδρείο απευθύνεστε και όχι  στον κ.  

Γιαννακίδη.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και θα παρακαλούσα …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Έχετε δίκαιο Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν κάποιος συνάδελφος,  οποιοσδήποτε συνά δελφος  συμπολίτευσης 

και αντιπολίτευσης κάνει  την τοποθέτησή του,  δεν είναι ανάγκη να 

απαντάτε …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

. .διαλόγου είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο προεδρείο.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν θα μου στερήσετε το δικαίωμα να τοποθετηθώ και να. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος τοποθέτηση.   
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Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτά που ακούγονται εδώ μέσα. Αυτό λέω. Είναι χώρος διαλόγου και 

δεν μπορεί να ακούγονται μόνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την έννοια που το λέτε δεν συμφωνώ, «χώρος διαλόγου». 

Τοποθετείστε επί  του θέματος.  Απαγορεύεται ο διάλογος.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ποιος το λέει  αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου κύριε Χασαπίδη απαγορεύει 

τον διάλογο. Τελεία και παύλα. Τοποθετηθείτε επί  του θέματος.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Η τοποθέτησή μου καταλήγει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή θέλω 

να πω την κρίση που βιώνουμε όλοι μας και την βιώνει και η αγορά, 

δεν φταίει  η εγκατάσταση των πολυκαταστημάτων στην περιοχή. Είναι 

οι  κεντρικές πολιτικές που αδειάσανε ουσιαστικά τα εισοδήματα από 

τους εργαζόμενους,  από τους μικρομεσαίους.  Αυτή είναι η αιτία και 

εγώ δεν θέλω να απενοχοποιήσω τις  πολιτικές και να πω ότι  ένα 

επιπλέον πολυκατάστημα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη κρίση. 

Μπορεί να είναι και έτσι αλλά δεν είναι αυτό το ουσιαστικό.   

 Για τον αποχωρήσαντα θέλω να πω ότι  για το προηγούμενο 

πολυκατάστημα έκανε  το παν να λειτουργήσει,  δεν ήθελε να πάρει 

θέση γι΄ αυτό;  

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αφού καταφέραμε ένα θέμα δέκα λεπτών να το κάνουμε 

μια ώρα, κλείνοντας λέω ότι  σίγουρα δεν είμαι ευχαριστημένος ούτε 
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εγώ ούτε φαντάζομαι και οι  υπόλοιποι που ανοίγουν τέτοια μεγάλα 

πολυκαταστήματα 1.000 τετραγωνικών μέτρων.  

 Εάν μπορούμε σαν δημοτικοί σύμβουλοι και σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο να κάνουμε κάτι ,  έτσι ώστε να αλλάξει ο νόμος και να 

περιοριστούν τα μέτρα, εγώ είμαι πρόθυμος να το κάνω.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία συνάδελφοι.  Ο κ.  Γιαννακίδης και ο κ.  Χασαπίδης.  

Παρακαλώ κ.  Γιαννακίδη ξεκινάμε από εσάς.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πολύ σύντομα, δευτερόλεπτα. Προφανώς δεν έγινα κατανοητός.  Σαφώς 

δεν μπορούμε να …αδειοδότηση αυτού του καταστήματος.  Μπορούμε 

όμως, είπα,  εδώ μέσα ως αιρετοί να καταθέσουμε την πολιτική μας 

άποψη. Αυτό ήθελα να ακουστεί ,  ότι  αντιδρούμε στην λειτουργία 

τέτοιων καταστημάτων γιατί  θεωρούμε ότι  επηρεάζουν αρνητικά την 

τοπική οικονομία και τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Αυτό είπα.   

 Και εμείς  δεν θα καταψηφίσουμε,  δεν έχουμε το δικαίωμα. Όσο 

για τις  κεντρικές πολιτικές σαφώς, οι  οποίες είναι υπεύθυνες για την 

κρίση στην οποία έχουμε περιέλθει ,  . .  και την λειτουργία τέτοιων 

καταστημάτων και γενικά των μεγάλων επιχειρηματιών. Όλοι το 

γνωρίζουμε,  δεν είναι κάτι  αντιφατικό.  Δεν απευθύνομαι βέβαια στο 

προεδρείο.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  όχι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν να επαναλάβω  όσον αφορά την κατεπείγουσα συνεδρίαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τελείωσε αυτό το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας καταγράφεται.   Δεν μπορούσε να γίνει  διαφορετικά.  Ήταν 

κατεπείγουσα συνεδρίαση. Όμως μια κατεπείγουσα συνεδρίαση είναι 

κανονική συνεδρίαση και είχαν οι  συνάδελφοί μας στην διάθεσή τους 

δυο μέρες για να ενημερωθούν επί τ ου θέματος.  Άρα δεν υπήρχε 

αιφνιδιασμός και τα λοιπά.  

 Τώρα υπεκφυγές μπορεί να γίνονται με οποιοδήποτε τρόπο. Μέσα 

σε μια φιλελεύθερη οικονομία μα μπορούμε να πούμε ότι  ναι στον 

Μαρινόπουλο και όχι  στον Βασιλόπουλο; Δεν μπορώ να το καταλάβω 

αυτό ειλικρινά.  Και το σκεπτικό ότι  κάνουμε ζημιά στους μικρότερους 

και τα λοιπά, αυτό δεν το καταθέτει ,  καπιταλιστικό σύστημα.  

Έχει κάθε δίκαιο ο κ.  Καρύδας να λέει  αυτά που λέει .  Εάν 

θέλουμε να το αλλάξουμε το καπιταλιστικό σύστημα, να ψηφίζουμε 

κομμουνισμό. Όμως ζούμε σε μια φιλελεύθερη οικονομία,  δώσαμε 

άδειες στον Μαρινόπουλο, δώσαμε στο Carrefour ,  δώσαμε στον έναν,  

δώσαμε στον άλλο.  

Με την λογική αυτή, με την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε,   

άρα από εδώ και πέρα για να μην . .κανένας ελεύθερος επαγγελματίας 

να  μην δώσουμε καμία άδεια.  Να πούμε ότι  στοπ. Όσοι πήραν, πήραν 

άδεια.  Όλοι ανταγωνίζονται.  Κάθε νέα άδεια,  άμα δώσουμε άδεια σε 
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καφετέρια θα ανταγωνιστεί  μια άλλη καφετέρια.  Μα μπορούμε να το 

κάνουμε αυτό;  

Και όχι  να πούμε θα πάνε στο ΣτΕ και θα δικαιωθού ν.  Πρέπει να 

είμαστε ρεαλιστές και πολύ περισσότερο, κύριε Γιαννακίδη και την 

κυρία Γεωργούλα σας σέβομαι πάρα πολύ και σας συμπαθώ, 

ενδεχομένως άμεσα να είστε και κυβέρνηση, πρέπει να είστε 

προσεκτικοί.  Δεν θα δίνετε άδειες;  Θα δείτε,  δεν υπάρχει περίπτωσ η.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε συγνώμη που σε διακόπτω, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω 

την θέση σου. Είσαι υπέρ…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπέρ. Υπέρ. Μα επιχειρηματολογώ για το υπέρ,  δεν το συζητάμε.  Για 

όνομα του Θεού. Είναι παράλογο να είμαι κατά. Από την στιγμή που 

δεν ψηφίζω κομμουνισμό και ψηφίζω κάτι  άλλο, που το κάτι  άλλο έχει  

και ελεύθερη οικονομία,  είναι παράλογο. Θα ήμουν υποκριτής εάν 

έλεγα όχι .  Θα ήμουνα εντάξει  εάν ήμουνα κομμουνιστής.  Μόνο τότε 

είχα δικαίωμα να πω όχι.  Πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε με το 

όνομά τους.  Θα δείτε και στην Περιφέρεια Αττικής που θα είναι τώρα 

η κυρία Δούρου πόσα θα δίνουν,  τι  άδειες θα δίνουν.  Θα δώσουν και 

για εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων  άδεια και για πολλά άλλα 

θα δώσουν. Έτσι είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό που ειπώθηκε ότι  οι  συνθήκες εργασίας των εργαζομένων δεν 

είναι καλές εκεί ,  δηλαδή στις  μικρές επιχειρήσεις,  στα μαγαζιά είναι 

καλύτερες;  Είναι πάνω από 300 ευρώ; Για ρωτήστε έναν εργαζόμενο 
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που θέλει  να δουλεύει;  Σε ένα μικρομάγαζο ή σε μι α μεγάλη 

επιχείρηση;  Σε μεγάλη επιχείρηση.  

 Λοιπόν,  δεν βάζω καθόλου θέματα, είναι η ουσία,  εάν θα 

δώσουμε άδεια και γιατί  θα δώσουμε άδεια.  Λοιπόν,  δεν είναι δυνατόν 

να μην δώσουμε άδεια και να μην δώσουμε θα μας κοροϊδεύει  οι  

κόσμος αλλά θα πάνε στο ΣτΕ και θα δικαιωθούν με τις  όποιες 

συνέπειες εναντίον μας.   

 Αυτό ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Γρηγοριάδη, κύριε Δούκα ναι,  ναι,  ο 

κ.  Καρύδας,  όχι .  Κύριε Γιαννακίδη;  Λευκό. Κυρία Γεωργούλα, λευκό. 

Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  ο κ.  Γκότσης ναι και 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: 644/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το δεύτερο θέμα της κατεπείγουσας συνεδρίασης κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Ορισμός εκπροσώπων στις Ετήσιες Τακτικές και Έκτακτες  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

4

1 

Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρει «ορισμό εκπροσώπων». Γράψτε ορισμό, διορθώστε δηλαδή 

«ορισμό εκπροσώπων τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην 

Ετήσια και Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΕ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

και μόνο αυτής.   

 Κύριε Γαλάνη θέλετε να πείτε εσείς  τα ονόματα; Ένας είναι,  ως 

τακτικό μέλος ορίζεται ο κ.  Καρπουχτσής Κωνσταντίνος και ως 

αναπληρωματικό μέλος ο κ.  Τσαλίκογλου Δημήτριος.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει,  όπως σας είπα η καταληκτική ημερομηνία,  υπάρχει στ ην 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 8 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ το απόγευμα 

σε αυτή την αίθουσα συνεδριάζει ,  έχει  συνέλευση η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  γι΄ 

αυτό και το φέραμε το θέμα.  

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: 645/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Καλό βράδυ. Λήξη της συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

644-2014: Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

645-2014: Ορισμός εκπροσώπων στις Ετήσιες Τακτικές και Έκτακτες Γενικές 

Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ         
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ΤΑ ΜΕΛΗ:  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    …………… . .  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ……………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………..  

 

Γάτσιος Ιωάννης       ……………..  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα      ……………..  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος      ……………..  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      ……………..  

 

∆ούκας Γεώργιος       ……………..  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       ……………..  

 

Καδής Γεώργιος       ……………..  
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Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     ……………..  

 

Καρύδας Νικόλαος       ……………..  

 

Καλώτα Παναγιώτα       ……………..  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος     ……………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ……………..  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       ……………..  

 

Σούζας Ζαχαρίας       ……………..  

 

Τερζής Βασίλειος       ……………..  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος      ……………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ……………..  

 

Χαρίτος Χρήστος       ……………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ……………..  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………..  
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Χράπας Παντελής       ……………..  

 

 

 

 


