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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 8/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 8η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2018, 

ημέρα της εβδομάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθµ. 8/02-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 29, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν 

κανείς. 

 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την 

έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης 

Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010. 
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……………………………. 

………………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 

14:30΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση σχετικά με το Νομοσχέδιο ¨Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας 

– Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)¨.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Στεργίου Ν. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση των εργασιών: ¨Επισκευή - 

συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενώνων Χρυσοπηγής¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Σχετικά με όρια της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010 στο πλαίσιο 

κατάρτισης των δασικών χαρτών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Ιούνιο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
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8Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  έχουμε  τέσσερα  θέματα .  Με  την  σύμφωνη  γνώμη  σας  θα  

ήθελα ,  με  την  σύμφωνη  γνώμη  την  δική  σας  θα  ήθελα  να  πάμε  στα  τρία  

επόμενα  και  να  αφήσουμε  το  πρώτο  τελευταίο  που  έχει  και  μεγαλύτερη  

σημασία  νομίζω .  Τα  υπόλοιπα  είναι  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα ,  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  προτείνουμε  να  πάνε  τα  άλλα  τρία ,  να  συζητηθούν  και  να  μείνει  

το  πρώτο  τελευταίο .  Θα  το  πάμε  σε  ψηφοφορία  κύριε  Αναστασιάδη .   

 Πριν  όμως  συζητηθούν ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  

ήθελα  να  κάνω  εγώ  μια  πρόταση ,  σε  ότι  αφορά  ενόψει  της  Γενικής  

Συνέλευσης  της  ΚΕΔΕ  και  του  Συνεδρίου  της  ΕΜΠΕ ,  νομίζω  ότι  

σκόπιμο  και  φρόνιμο  είναι  σε  μια  τέτοια  σοβαρή  διαδικασία  που  

γίνεται  κάτω ,  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  δηλώσουν  εάν  κάποιοι  

συνάδελφοι  θέλουν  να  παρευρεθούν  και  στην  Γενική  Συνέλευση  αλλά  

και  στο  Συνέδριο .  Είναι  την  Πέμπτη  και  την  Παρασκευή .   

 Δεν  είναι  θέμα  αυτό ,  εάν  κάποιοι  θέλουν  να  δηλώσουν  νομίζω ,  

κύριε  Δήμαρχε  ότι  το  έχουμε  πει  και  άλλη  φορά  ότι  θα  πρέπει  να  

συμμετέχουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που  θα  γίνει ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  Αθήνα  στο  ξενοδοχείο  Κάραβελ .  Η  κυρία  Ηλιοπούλου ,  ο  κ .  

Μυστακίδης .  Και  εάν  και  στην  πορεία  κάποιος  θέλει .  Ο  κ .  

Γρηγοριάδης .   Απαντήστε  και  αύριο .  Νομίζω  ότι  για  την  γνώση  όλων  

μας  και  τα  λοιπά ,  πρέπει  να  απαντήσετε .  Νομίζω  εγκρίνει  το  σώμα  την  

μετακίνηση  και  την  μετάβαση .  Συμφωνείτε ;  Συμφωνούμε .   

 Πάμε  λοιπόν  στο  δεύτερο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών:  

 ¨Επισκευή  -  συντήρηση  Η /Μ  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού   

των  ξενώνων  Χρυσοπηγής¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την  αναμόρφωση  θέλουμε  σε  κωδικό  να  μπουν  τα  λεφτά .  Είναι  

προϋπολογιστικός  πίνακας .  Πέρασε  από  την  Περιφέρεια ,  την  κλοπή  

που  κάνανε ,  την  ζημιά  που  κάνανε ,  που  πάνε  οι  Σύλλογοι ,  που  πάει  η  

κυρία  Σταλακτή  εκεί  τους  καλεσμένους .  Τίποτα .  Όλα  είναι  εντάξει ,  

περάσανε  από  παντού ,  απλά  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού ,  να  

μπουν  σε  κωδικό  τα  λεφτά  για  να  πληρωθεί .  Αυτό  είναι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι  μεν  αναμόρφωση  να  γίνει  αλλά  επειδή  έτσι  όπως  τοποθετείται  το  

θέμα  έχει  μια  ξεχωριστή  ταυτότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο  στραβά  το  ξεκινήσαμε ,  δεν  έκανα  εγώ… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχει  μια  ξεχωριστή  ταυτότητα ,  λέει  ότι  των  ξενώνων  της  Χρυσοπηγής .  

Κύριε  Γκότση  εάν  ήταν  αναμόρφωση  εγκαταστάσεων  και  γενικότερα ,  

υπάρχει  κωδικός  στον  προϋπολογισμός .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στις  δημοτικές  εγκαταστάσεις  λέει .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  ακριβώς  εδώ ,  όπως  είπα  και  προηγούμενα ,  έχει  ξεχωριστή  

ταυτότητα ,  μήπως  θα  πρέπει  να  δημιουργήσουμε  και  ανάλογο  κωδικό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  υπηρεσίες .  Αυτό  έρχεται  από  την  υπηρεσία .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  επισημαίνω ,  επειδή  κοίταξα  τον  προϋπολογισμό  και  δεν  είδα  

ανάλογο  κωδικό ,  λαμβανομένου  υπόψη ,  όπως  είπα  και  προηγούμενα ,  

ότι  αυτό  το  θέμα  έχει  ξεχωριστή  ταυτότητα .  Δεν  είναι  κάτι  γενικό .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καινούργιος  κωδικός  θα  δημιουργηθεί .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  λέω .  Άρα  ψηφίζουμε  καινούργιο  κωδικό… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  λέμε .  Αυτό  σα  είπα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Καλά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναμόρφωση  να  δημιουργηθεί  κωδικός ,  να  μπουν  τα  λεφτά  για  να  

πληρωθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ρωτήσω  λίγο  κάτι .  Υπάρχει  κάποιος  που  θέλει  να  κάνει  ερώτηση ;  Ο  

κ .  Μυστακίδης ,  το  κατέγραψα ,  ο  κ .  Ραμπότας .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  ρωτήσω  εάν  αυτό  το  έργο  έχει  παραλειφθεί  από  την  Επιτροπή  

Παραλαβής ;  Από  τους  υπαλλήλους  δηλαδή .  Ένα  και  δεύτερο ,  να  

απαντηθεί  αυτό  και  μετά  το  δεύτερο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  πέρασε  από  παντού  αυτό .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχει  παραλειφθεί  από  τους  μηχανικούς  του  Δήμου ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  αφού  λέμε  τώρα .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  έγινε  παραλαβή  προσωρινή ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  βέβαια .  Ο  προϋπολογιστικός  τώρα  περνάει  αυτά .  Έγιναν  όλες  οι  

ενέργειες ,  απλά  τώρα  έρχεται  το  θέμα  να  δημιουργηθεί  ο  κωδικός  για  

να  πληρωθεί  ο  εργολάβος  που  θα  κάνει  τις  δουλειές .  Πέρασε  από  

Οικονομική  Επιτροπή ,  εγκρίθηκε  από  την  Περιφέρεια ,  από  παντού .  

Όλα  είναι  εντάξει .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Όλα  τα  έργα  παραλαμβάνονται ,  γι '  αυτό  ρωτάω .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2018  

1

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  παραλειφθεί .  Όταν  θα  παραλειφθεί ,  θα  παραλειφθεί .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  τυπικό  το  θέμα  αλλά  το  ερώτημα  είναι  το  εξής :  

πώς  αναθέτετε  αφού  δεν  έχετε  κωδικό ;  Πώς  έγιναν  οι  αναθέσεις  αφού  

δεν  έχει  δημιουργηθεί  ο  κωδικός  για  συγκεκριμένα  για  τις  δημοτικές  

κατασκηνώσεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή  την  απόφαση  παίρνουμε ,  γι '  αυτό  ήρθε  το  θέμα ,  αλλιώς  δεν  θα  

ερχόταν .  Το  θέμα  έρχεται  για  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  να  

δημιουργηθεί  ο  κωδικός .   Να  πάρουμε  απόφαση .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πρώτα  δημιουργείται  κωδικός  και  μετά  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  κατεπείγον  ήταν  γι '  αυτό .  Ήταν  το  κατεπείγον .  Λόγω  κλοπής ,  λόγω  

φθορών  και  γι '  αυτό  το  ενέκρινε  σαν  προϋπολογιστικό  η  Περιφέρεια ,  

αλλιώς  δεν  θα  το  ενέκρινε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω  και  να  πω ,  ήταν  κατεπείγον .  Ήταν  κλοπή ,  έπρεπε  να  

αποκατασταθεί  αμέσως  η  ζημιά .  Λόγω  του  κατεπείγοντος  πέρασε  από  

την  Οικονομική  Επιτροπή .  Εγκρίθηκε  από  την  Αποκεντρωμένη  και  

ερχόμαστε  εδώ  να  κάνουμε  την  αναμόρφωση  για  να  πληρωθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Μυστακίδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιανού  είναι  η  ιδιοκτησία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  ρωτάτε  τον  αντιδήμαρχο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  δικά  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του  Δήμου .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  δικά  μας  καταρχάς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του  Δήμου  είναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Από  που  και  ως  που  είναι  του  Δήμου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είστε  σίγουροι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του  Δήμου  είναι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  του  Δήμου ,  κρατικά  είναι .  Φέρετε  τους  τίτλους  να  

δούμε ,  είναι  δικά  μας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δικά  μας  είναι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .  Κρατικά  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μπερδεύεις  τις  κατασκηνώσεις  της  Χρυσοπηγής .  Το  ΠΙΚΠΑ .  Άλλο  το  

ΠΙΚΠΑ ,  άλλο  οι  ξενώνες .  Οι  ξενώνες  της  Χρυσοπηγής  έγιναν  επί  

Μητλιάγκα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .  δεν  ψηφίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Συνάδελφοι  εγώ  αυτό  το  θέμα  δεν  θα  το  ψηφίσω ,  όπως  δεν  θα  ψηφίσω  

κανένα  θέμα  που  αφορά  αυτό  το  κτήριο  που  ονομάζεται  ξενώνας  και  τα  

λοιπά ,  διότι  στην  ουσία  δεν  είναι  ξενώνας  και  τι  εννοώ ;  Αυτά  τα  

κτήρια ,  το  οικόπεδο  ή  το  χωράφι  εκείνο ,  υπάγεται  μέσα  στο  διάταγμα  

Ανδρέου  και  δεν  επιτρέπονται  από  το  διάταγμα  Ανδρέου  τέτοιου  

είδους  χρήσεις .  Δεν  μπορεί  να  βγάλει  άδεια  λειτουργίας  δηλαδή  και  με  

έκπληξή  μου ,  ενώ  θεωρούσα  ότι  ήταν  κάτι ,  ένα  κρυφό ,  ήταν  μυστικό  

αυτό  το  πράγμα ,  με  έκπληξή  μου  διαβάζω  στην  εισήγηση  ότι  οι  

εγκαταστάσεις  αυτές  χρησιμοποιούνται  ως  ξενώνες  και  φιλοξενούν  

ξενώνες  και  τα  λοιπά .    

 Δηλαδή ,  μου  φαίνεται  αστείο  που  γράφονται  τέτοια  πράγματα  

στην  εισήγηση ,  διότι  τι  είναι ;  Επιχείρηση  είναι ;  Ανταγωνίστρια  

εταιρεία  είναι  των  ξενοδοχείων ;  Και  εκτός  από  αυτό  το  κυριότερο ,  η  

ουσία  δηλαδή  πέρα  από  το  οικονομικό  θέμα  και  από  την  διαχείριση  

αυτής  της  υπόθεσης ,  πέρα  από  την  διαχείριση  λέω  το  εξής :  Εάν  συμβεί  

κάτι  τελικά  ποιος  θα  έχει  την  ευθύνη ;  Θα  έχουμε  εμείς  την  ευθύνη  που  

ψηφίζουμε  όλα  αυτά  τα  πράγματα  που  αφορούν  την  λειτουργία ,  την  

παράτυπη  λειτουργία  αυτών  των  εγκαταστάσεων ;   
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 Γι '  αυτό  τον  λόγο ,  επειδή  δεν  υπάρχει  άδεια  λειτουργίας  και  δεν  

μπορεί  να  βγει  άδεια  λειτουργίας  αυτή  την  στιγμή ,  το  θεωρώ  

απαράδεκτο  να  λειτουργεί  έτσι ,  να  φιλοξενούνται  άτομα ,  να  

δημιουργούνται  κίνδυνο  για  τόσα  άτομα  στα  κτήρια  αυτά ,  κανένας  δεν  

μπορεί  να  διασφαλίσει  ότι  δεν  θα  γίνει  κανένα  ατύχημα  και  γι '  αυτό  

τον  λόγο ,  επειδή  δεν  θέλω  ναι  είμαι  συμμέτοχος  και  εάν  ακόμα  έχω  

ψηφίσει  ποτέ  κάτι  σχετικό  κακώς  το  έκανε ,  δεν  ξέρω ,  αυτή  την  στιγμή  

δεν  θα  το  ψηφίσω  αυτό  το  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Μυστακίδη .  Άλλη  τοποθέτηση  δεν  έχουμε .  Έχουμε  

απάντηση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  ευκαιρία  να  πληροφορηθούν  και  κάποιοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  

που  είναι  νέοι ,  οι  ξενώνες  Χρυσοπηγής  έγιναν  μέσα  από  πρόγραμμα  

στην  δημαρχιακή  θητεία  του  κ .  Μητλιάγκα .  Κατασκευάστηκαν  νόμιμα  

τα  πάντα  και  μετά  ανακάλυψαν  ότι  η  περιοχή  εκείνη  είναι  μέσα  στο  

Διάταγμα  Ανδρέου  και  δεν  μπορούν  να  βγάλουν  άδεια  λειτουργίας .  Δεν  

μπορεί  να  λειτουργήσει .   

 Τα  κτήρια  αυτά  είχαν  τελειώσει  γύρω  στο  2000,  εκεί  μέσα ,  2000-

2001, δεν  μπορούν  να  λειτουργήσουν  και  αρχίζουν  να  καταρρέουν  

πλέον .  Για  πρώτη  φορά  μπαίνει  ο  κ .  Μωυσιάδης ,  νομίζω ,  μέσα  στα  

κτήρια  και  πολύ  σωστά  έπραξε  και  λέει  ότι  προκειμένου  να  

καταρρέουν  τα  κτήρια ,  γιατί  όχι ,  υπήρχαν  πάρα  πολλές  αιτήσεις  από  

Συλλόγους ,  από  διάφορους  Συλλόγους  για  να  χρησιμοποιούν  αυτά  τα  

κτήρια  για  να  κάνουν  εκδηλώσεις  και  να  διανυκτερεύουν .   

 Κάνανε  κάποια  ανακαίνιση ,  μια  μικρή  ανακαίνιση ,  λειτούργησαν  

ένα  διάστημα ,  όπως  λειτουργούν  και  τώρα ,  μετά  αφέθηκαν  και  πάλι ,  τα  
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κτήρια  ήταν  υπό  κατάρρευση .  Όταν  αναλάβαμε  εμείς  τα  κτήρια  αυτά  

πραγματικά  κατέρρεαν .  Υπήρχε  ένα  πλιάτσικο  μέσα ,  κλέβανε  ότι  

μπορούσαν ,  υπήρχαν  νερά ,  έσταζαν  οι  στέγες ,  υπάρχει  φωτογραφικό  

υλικό  που  ίσως  με  τα  λόγια  δεν  μπορώ  να  περιγράψω   σε  τι  κατάσταση  

ήταν  οι  ξενώνες  της  Χρυσοπηγής .  Ήταν  σε  άθλια  κατάσταση .  

 Αναλάβαμε ,  σιγά  –σιγά  αρχίσαμε  να  ανακαινίζουμε  τους  ξενώνες  

της  Χρυσοπηγής  με  οκτάμηνα ,  με  το  δικό  μας  προσωπικό ,  δηλαδή  

περισσότερα  με  δικά  μας  μέσα .  Και  τα  φέραμε  σε  ένα  πάρα  πολύ  καλό  

σημείο .  Αυτή  την  στιγμή  στην  κυριολεξία  λαμποκοπούν  οι  ξενώνες  της  

Χρυσοπηγής  και  το  επικίνδυνο  θα  ήταν  εάν  τις  αφήναμε  να  

καταρρέουν ,  επειδή  δεν  έχουν  άδεια  λειτουργίας .   

 Πηγαίνανε  παιδιά  μέσα  από  τα  σπίτια  που  υπάρχουν  εκεί  στην  

Χρυσοπηγή ,  παίζανε ,  υπήρχε  κίνδυνος  να  πάθουν  κάτι .  Τότε  ήταν  που  

θα  λογοδοτούσαμε  όλοι  γιατί  την  περιουσία  του  Δήμου  δεν  την  

προστατεύουμε .   

 Πολύ  σωστά  την  προστατεύσαμε ,  εγώ  θα  σας  παρακαλούσα  να  

πάτε  να  επισκεφτείτε  τον  κτήριο .  Όσοι  το  επισκέπτονται  έχουν  να  πουν  

τα  καλύτερα  λόγια .  Ρωτήστε  την  κυρία  Ελευθεριάδου  που  είναι  στο  

Λύκειο  Ελληνίδων ,  θα  εκφραστεί  με  τα  καλύτερα  λόγια  γιατί  εκεί  

έχουν  φιλοξενήσει  και  άλλους  Συλλόγους .  Η  κυρία  Σταλακτή  τα  

ξέρει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάρα  πολλοί  Σύλλογοι ,  από  έξω  έρχονται  και  τα  λοιπά .   

 Άδεια  λειτουργίας  δεν  μπορούμε  να  βγάλουμε  λόγω  του  ότι  

περικλείεται  στο  Διάταγμα  του  Ανδρέου ,  όπως  δεν  μπορούν  να  
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βγάλουν  άδειες  λειτουργίας  για  κτηνοτροφικές  μονάδες  στο  Μετόχι  και  

τα  λοιπά .   

 Θυμάστε  που  τελευταία  έκανα  δυο  επισκέψεις  στην  Προεδρεία  

της  Δημοκρατίας ,  είναι  προεδρικό  διάταγμα .  Το  προεδρικό  διάταγμα  

αλλάζει  μόνο  με  προεδρικό  διάταγμα .  Έγιναν  δυο  επισκέψεις  και  

είχαμε  απάντηση ,  σας  ενημέρωσα  εδώ ,  μας  είπαν  ότι  δυστυχώς  δεν  

μπορεί  να  γίνε  τίποτα .   

Δεν  μπορεί ,  δηλαδή  προσπαθούμε  να  βρούμε  και  άλλους  τρόπους ,  

δεν  μπορούμε  να  βρούμε  τρόπους  για  να  πάρουμε  άδεια  λειτουργίας .  

Αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  την  περιουσία  μας  θα  την  αφήσουμε  στο  έλεος .  

Ότι  δεν  θα  την  προστατεύσουμε .  Δεν  θα  το  ανακαινίσουμε  το  κτήριο .  

Και  τι  κάνουμε ;  Φιλοξενούμε  κυρίως  ξένες  αποστολές ,  

αθλητικές ,  πολιτιστικές  αποστολές .  Είναι  ευχαριστημένοι  και  αυτοί  

που  έρχονται  αλλά  και  οι  δικοί  μας  οι  Σύλλογοι  που  τους  φέρνουν  και  

τους  φιλοξενούν  και  αυτό  που  τους  λέμε  είναι  ότι  εφόσον  

αναλαμβάνετε ,  εμείς  δεν  θέλουμε  να  πάρουμε  χρήματα ,  εσείς  θα  

αναλάβετε  να  έχετε  την  καθαριότητα  και  το  ζεστό  νερό .  Λίγο  

πετρέλαιο  που  θα  χρειαστεί  να  βάλετε .  Αυτά  τα  αναλαμβάνουν  από  

μόνοι  τους  και  αυτή  την  στιγμή  λειτουργούν  πάρα  πολύ  καλά  οι  

ξενώνες  της  Χρυσοπηγής .   

Έχουμε  ενταχθεί  και  σε  πρόγραμμα  300.000 ευρώ ,  μέσα  από  το  

πρόγραμμα  το  INTERREG ΙΙΙ ,  300.000 ευρώ  για  να  γίνουν  τα  γήπεδα  

μπάσκετ ,  τένις  και  τα  λοιπά ,  φωτισμός  θα  μπει  γύρω  –γύρω  και  τα  

λοιπά .  Έχουμε  ανάδοχο  δηλαδή .  Όλα  αυτά  έχουν  εγκριθεί ,  όλα  έχουν  

γίνει  με  τις  διαδικασίες  που  προβλέπονται  από  την  νομοθεσία  και  

εγκρίνονται  από  τα  αρμόδια  θεσμικά  όργανα .   
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Θέλω  να  πω  αυτό  το  θέμα  δεν  είναι   κρυφό ,  το  έχουμε  πει .  Μας  

όταν  πήγα  στην  Προεδρία  της  Δημοκρατίας  δεν  σας  είπα  γι '  αυτό  τον  

λόγο  πάω ,  για  το  προεδρικό  διάταγμα  Ανδρέου ;  Και  σας  τα  εξήγησα  

εδώ .   

Έτσι  έχει  το  θέμα .   Πολύ  σοφά  και  υπεύθυνα  συντηρούμε  το  

κτήριο  και  φιλοξενούμε  εκεί  διάφορους  πολιτιστικούς  συλλόγους  που  

μένουν  κατενθουσιασμένοι  και  από  την  φιλοξενία  και  από  το  

περιβάλλον  που  υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  σε  ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δευτερολογία .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πειράζει .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ως  νεότερη  δημοτική  σύμβουλος ,  έχω  κάποιες  απορίες .  Θα  συμφωνήσω  

με  τον  κ .  Μυστακίδη  ότι  η  εισήγηση  θα  έπρεπε  να  αναφέρεται  μόνο  

στην  λέξη  επισκευή  της  δημοτικής  περιουσίας  και  όχι  στην  λέξη  

φιλοξενία .   

Εδώ  θέλω  να  μου  πείτε ,  εάν  μπορείτε  να  μου  το  εξηγήσετε ,  εμείς  

όλοι  όσοι  έχουμε  ένα  κτήριο  χαρακτηρίζεται  είτε  οικία  είτε  

επαγγελματική  στέγη  είτε  οτιδήποτε  άλλο ,  πάει  με  ένα  τίτλο  και  με  

αυτό  τον  τίτλο  διεκδικούμε  και  δανεισμούς ,  διεκδικούμε  και  οτιδήποτε  

προκύψει .  Ποια  είναι  η  άδεια  αυτού  του  κτηρίου ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  έχει  άδεια  ξενώνων ;    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  τίτλος  είναι  ξενώνας  Χρυσοπηγής .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Έχει  άδεια  λειτουργίας ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  τα  εξήγησα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δήμαρχε  συγνώμη  ένα  λεπτό .  Στην  εισήγηση… 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Χωρίς  άδεια  φιλοξενούμε  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  να  τελειώσει  η  κυρία  Καλώτα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάνανε  ένα  κτήριο  νόμιμα ,  με  όλες  τις  νόμιμες  διαδικασίες .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  διαφωνώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  προβλέψανε  όμως  ότι  εκεί  δεν  μπορούν  να  πάρουν  άδεια .  Μετά  το  

ανακάλυψαν .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Άρα  λειτουργεί  παράνομα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μπορεί  να  πάρει  άδεια  λειτουργίας   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  
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Άρα  λειτουργεί  παράνομα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φιλοξενούμε… 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εάν  γίνει  εάν  ατύχημα ,  μια  φωτιά… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  αφήσουμε  το  κτήριο  έτσι  και  γίνει  ένα  ατύχημα  έχεις  ευθύνη  ή  δεν  

έχεις ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ  δεν  αναφέρθηκα  σε  αυτό  το  κομμάτι .  Άλλο  εισήγηση  επισκευή  της  

δημοτικής  περιουσίας  των  ξενώνων  και  άλλο  να  αναφερόμαστε  στην  

λέξη  δημόσια  φιλοξενία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι  Δήμαρχε ,  αυτά ,  με  συγχωρείτε ,  μέσα  στην  εισήγηση  υπάρχουν  

αυτά  για  να  δικαιολογήσουμε  το  κατεπείγον ,  για  να  εγκριθεί  από  την  

περιφερειακή  διοίκηση .  Γι '  αυτό  υπάρχουν  αυτά .  Όχι  για  τον  τίτλο  που  

λέτε .  Είναι  η  δικαιολογία  που  είπαμε  γιατί  είναι  το  κατεπείγον ;  Να  

γιατί  είναι  το  κατεπείγον .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Το  θέμα  είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Το  θέμα  είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Καταλάβατε  γιατί  λέει  μέσα  φιλοξενία  και  τα  λοιπά ;  Δεν  αναφέρεται  

ότι  δίνουμε  το  έργο  για  την  φιλοξενία .  Η  φιλοξενία  είναι  για  να  

εγκριθεί  για  το  κατεπείγον .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε  Γκότση  μια  χαρά  κατάλαβα .  Πάρα  πολύ  καλά  κατάλαβα .  Το  

θέμα  είναι  πολύ  σοβαρό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  θα  μας  πείτε  και  μια  λύση  αφού  είναι  πολύ  σοβαρό .  Δεν  θα  

λέμε  μόνο  ότι  είναι  σοβαρό .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Μπορούμε  να  το  ξαναφέρουμε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .  Το  θέμα  έχει  έρθει ,  έχει  πάει  στην  Προεδρία  της  Δημοκρατίας ,  

εμείς  το  βρήκαμε  και  πρόβλημα  και  το  διαχειριζόμαστε .  Εάν   έχετε  μια  

λύση  για  να  πάρει  άδεια  λειτουργίας  να  μας  την  πείτε ,  διότι  εγώ  τα  

εξάντλησα  όλα .  Πήγα  δυο  φορές  στην  Προεδρία  της  Δημοκρατίας .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δήμαρχε  το  θέμα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον  αφορά  τώρα  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κυρία  Καλώτα  είναι  παράνομο  το  κτήριο .  Ελληνικά  μιλάμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  αυτό  που  λέτε  τώρα  για  την  φιλοξενία  και  τα  λοιπά ,  αυτή  είναι  η  

απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  Επικαλείται  το  κατεπείγον  και  

λέει  ότι  …Αυτή  η  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  από  
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την  Αποκεντρωμένη ,  το  καταλαβαίνετε ;  Η  εισήγηση  που  έρχεται  τώρα  

εδώ  δεν  αναφέρει  πουθενά  για  φιλοξενίες ,  τίποτα .   

 Από  εκεί  και  πέρα  δικαίωμά  σας  ότι  θέλετε  να  κάνετε  και  αυτό  

είναι  ένα  κράς  τεστ  για  να  δείτε  τι  θα  γίνει  με  την  απλή  αναλογική .  Να  

δείτε  τι  θα  γίνει .  Τι  θα  γίνει  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  θα  απαντήσετε  κατευθείαν  ή  να  τοποθετηθεί  και  ο  κ .  

Μυστακίδης ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επίσης ,  λέει  ότι  θεωρείται  κατεπείγουσα  λόγω  του  ότι  οι  υπηρεσίες  

του  Δήμου  πρέπει  να  έχουν  συνεχή  πρόσβαση  στα  αρχεία  τους .  Εκεί  

έχουμε  αρχεία ,  έχουμε  φακέλους  πολλούς  της  τεχνικής  υπηρεσίας .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Σας  είπε  κανείς  να  μην  κάνετε  επισκευή ;  Με  συγχωρείτε ,  ελληνικά  

μιλάμε .  Άλλο  λέω .  Το  άνοιξε  ο  κ .  Μυστακίδης  το  θέμα .  Η  δική  σας  

πλευρά  άνοιξε  το  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  δικαιολογώ  αυτά  που  λέει  η  φιλοξενία… 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Άλλη  διάσταση  πήρε  με  αυτό  το  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο  μεθεπόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό ,  δευτερολογία  ο  κ .  Μυστακίδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού  τελείωσε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι ,  δεν  τελείωσε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  θα  μιλήσω  πάλι .  Δηλαδή  δεν  ανέχομαι  να  λέει  κάποιος  κάτι  και  οι  

απαντήσεις  ή  να  ρωτάει  κάτι  και  οι  απαντήσεις  να  είναι  γύρω  –γύρω  

και  ποτέ  να  μην  στοχεύουν  στην  ουσία  της  ερώτησης .   

 Καλημέρα  Γιάννη ,  κουκιά  σπέρνω .  Δεν  είπαμε  εμείς  εάν  ήταν  

αναγκαίο  ή  δεν  ήταν  αναγκαίο  να  γίνουν .  Ήταν  αναγκαίο ,  όπως  

αναγκαία  είναι  να  γίνουν  ένα  σωρό  κτήρια  και  στα  στρατόπεδα  και  

παντού .  Όλα  πρέπει  να  διορθωθούν  αυτά .   

 Το  θέμα  είναι  εγώ  στάθηκα  και  καλά  κατάλαβε  η  κυρία  Καλώτα ,  

στο  θέμα  της  φιλοξενίας  των  Συλλόγων  εκεί  πέρα .  Δηλαδή  

λειτουργούμε  άτυπα  σαν  ξενοδοχείο .  Ο  Δήμος  λειτουργεί  σαν  

ξενοδοχείο .  Αυτό  δηλαδή  θεωρείτε  ότι  είναι  σωστό ;  Είμαστε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  θεωρείτε  ότι  είναι  σωστό  ένα  κτήριο ,  το  

οποίο   έστω  για  έναν  ασήμαντο  λόγο  δεν  παίρνει  άδεια ,  δεν  έχει  άδεια  

λειτουργίας  να  λειτουργεί  επειδή  θέλουμε  να  λειτουργεί ;  Τότε  

μπορούμε  να  κάνουμε  ένα  σωρό  δραστηριότητες  που  δεν  

νομιμοποιούμαστε  αλλά  επειδή  θέλουμε  πάρα  πολύ ,  καιγόμαστε ,  να  τις  

κάνουμε .  Εάν  είναι  δυνατόν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γι '  αυτό ,  επειδή  εγώ  θέλω  να  ξεκαθαρίσω  την  θέση  μου ,  δεν  λέω  να  

μην  γίνουν  τα  κτήριο  και  να  διορθωθούν  και  να  είναι  κόσμημα  και  να  

τα  επισκεπτόμαστε  και  να  τα  βλέπουμε  από  έξω ,  αλλά  δεν  μπορεί  να  τα  

λειτουργούμε  με  χρήση  που  δεν  είναι  νόμιμη .  Εκεί  στέκομαι  και  θέλω  
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ακριβώς  να  καταγραφεί  και  στα  πρακτικά  ότι  είμαι  αντίθετος  σε  αυτού  

του  είδους  την  δραστηριότητα .  Τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιο  θέμα  έρχεται  τώρα  μπορείτε  να  μου  πείτε ;  Καταλάβατε  ποιο  θέμα  

ψηφίζουμε ;  Να  αποκαταστήσουμε  την  ζημιά .  Διαφωνεί  κανένας  στο  να  

αποκαταστήσουμε  την  ζημιά ;  Δεν  αποφασίζουμε  εδώ  εάν  θα  

φιλοξενούμε  ή  όχι .  Διαφωνείτε  στο  να  αποκαταστήσουμε  την  ζημιά ;  

Αυτό  ψηφίζουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  ψηφίζουμε .  Αποκατάσταση  ζημιάς .  Και  για  την  αποκατάσταση  

της  ζημιάς  επικαλεστήκαμε  το  επείγον ,  να  το  κάνουμε  γρήγορα ,  διότι  

φιλοξενούνται  εκεί  διάφοροι .  Αυτό  είναι  ένα  άλλο  θέμα .  Εδώ  

ψηφίζουμε  την  αποκατάσταση  της  ζημιάς .   

Τώρα  το  θέμα  αυτό  της  άδειας  λειτουργίας  εγώ  θα  χαρώ  πάρα  

πολύ  να  το  φέρετε  εσείς  με  πρόταση  όμως  και  να  μας  πείτε  ότι  εμείς  

προτείνουμε  αυτή  την  λύση .  Ιδού  η  Ρόδος ,  ιδού  και  το  πήδημα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  κατά  παρέκκλιση  έδωσα  τον  λόγο ,  ένα  λεπτό  σας  παρακαλώ  

κυρία  Καλώτα .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Για  όνομα  του  Θεού ,  απειλή  είναι  αυτό ;  Σας  λέω  πρόταση  να  κάνετε .  

Απειλή  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  εντάξει ,  έγινε  κατανοητό .  Επειδή  κατά  παρέκκλιση  

έδωσα  τον  λόγο  στην  κυρία  Καλώτα ,  θα  δώσω  και  στον  κ .  Γρηγοριάδη  

και  στον  κ .  Αναστασιάδη  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όταν  παραχωρήθηκε  εκεί  το  κτήριο  και  το  οικόπεδο  από  την  

Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  παραχωρήθηκε  για  ξενώνες  τότε .  Και  

δεύτερον ,  τώρα  μπορεί  να  μην  έχουμε  άδεια  φιλοξενίας ,  αλλά  κάποια  

άδεια  φιλοξενίας  θα  πάρουμε .  Εάν  δεν  είναι  ξενώνες  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όταν  παραδόθηκε  στον  Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  ξεφεύγουμε  ουσιαστικά ,  γιατί  έχουμε  άλλο  θέμα .  Πρέπει  να  

το  ολοκληρώνουμε  νομίζω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Δήμος… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κάποια  άδεια  φιλοξενίας  το  μέλλον  θα  παρθεί  σίγουρα .  Εάν  δεν  είναι  

ξενώνας  θα  είναι  κατασκήνωση .  Κάτι  θα  είναι .  Ο  χώρος  αυτός  θα  είναι  

για  φιλοξενία .  Μπορεί  τώρα  να  μην  έχουμε  την  άδεια  αυτή  αλλά  θα  

την  έχουμε  σε  λίγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έτσι  πιστεύω  ότι  θα  έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  για  δυο  λεπτά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  μιλάμε  ελληνικά ,  δεν  καταλαβαίνει  ο  Αγγελίδης  

ότι  το  κτήριο  είναι  παράνομο  και  τώρα  που  θα  γίνει  το  Κτηματολόγιο  

θα  τα  πάρουν  όλα  πίσω ;  Δεν  καταλαβαίνει  και  μας  παρασέρνει ;  

Ελληνικά  μιλάμε .  Παράνομο  είναι  το  κτήριο .  Απαγορεύεται .  Χωρίς  

άδεια  κατασκευάζεις ;  Ποιος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  τελειώνουμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  πειράζει ,  κοιτάξτε  τώρα  να  ξεκαθαρίσουμε  κάποια  πράγματα .  

λέγονται  ανεύθυνα  κάποια  πράγματα .  άλλο  οικοδομική  άδεια ,  άλλο  

άδεια  λειτουργίας .  Το  κτήριο  αυτό  για  να  κτιστεί  πήρε  οικοδομική  

άδεια  τότε .  Ο  Μητλιάγκας  πήρε  οικοδομική  άδεια  και  το  έκανε  μέσω  

προγράμματος .  Άλλο  η  άδεια  λειτουργίας .   

 Μετά  οι  άνθρωποι  ανακάλυψαν  ότι  είναι  μέσα  στο  προεδρικό  

διάταγμα  Ανδρέου  και  δεν  μπορούν  να  βγάλουν  άδεια  λειτουργίας .  

Αυτή  είναι  η  όλη  αλήθεια .  Όμως  τώρα  ερχόμαστε  να  αποκαταστήσουμε  

την  ζημιά .  Αυτό  ερχόμαστε  να  κάνουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα  λεπτό ,  ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  χρειάζεται  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  ένα  λεπτό .   Εκεί  μέσα ,  όπως  είπε  ο  Δήμαρχος ,  το  θέμα  έρχεται  

αποκατάσταση  ζημιών ,  διότι  έχουμε  αρχεία ,  έχουμε  φακέλους  της  

τεχνικής  υπηρεσίας .  Όταν  ζητάνε  ένα  έργο  πόσα  λεφτά  δώσαμε  από  

πράξεις  εφαρμογής  και  τα  λοιπά ,  όλοι  οι  φάκελοι  είναι  εκεί  και  πάνε  

οι  υπάλληλοι  εκεί .   

 Όταν  δεν  υπάρχει  ρεύμα ,  δεν  υπάρχει  φως ,  δεν  υπάρχει  τίποτα ,  

δεν  μπορούν  να  λειτουργήσουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Μέσα  αναφέρεται  στην  περιφερειακή  διοίκηση  για  να  εγκριθεί  ότι  

έχουμε  μέσα  τα  αρχεία  και  ότι  γίνονται  οι  φιλοξενίες .  Όμως  και  εδώ  

θα  κλείσω ,  αυτοί  οι  ξενώνες  λειτουργούν  από  το  ΄11 και  μετά .  Δεν  

είδα  κανέναν ,  εγώ  δεν  ήμουν  τότε  στην  παράταξη ,… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  ο  Μωυσιάδης  τα  λειτούργησε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Ναι ,  έχετε  δίκαιο .  Δέσποινά  μου  δεν  θέλω  να  αδικήσω ,  άλλο  θέλω  να  

πω .  Ακούστε  τι  θέλω  να  πω .  Δεν  είδα  να  λένε  εδώ  μέσα  παράνομη  

λειτουργία  και  τα  λοιπά .  Τώρα  λέγεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποτέ  δεν  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τέτοιου  είδους  δράση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ηλία  αναρωτιόμασταν  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  γράψατε  τώρα ,  το  γράψατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  σε  ψηφοφορία .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  γιατί  διαφωνώ  με  την  εισήγηση  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  λέμε  ναι  στην  συντήρηση  και  να  στην  εκ  νέου  ηλεκτροδότηση  

για  την  αυτοπροστασία .  Οι  χρήσεις  του  κτηρίου  είναι  μια  άλλη  

υπόθεση  η  οποία  θα  ελεγχθεί  από  όλους  μας .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και  εγώ  θα  ήθελα  να  τονίσω  ναι  για  την  επισκευή  του  κτηρίου  αλλά  

εδώ  ο  Αντιδήμαρχος  άνοιξε  και  άλλα  θέματα .  Γιατί  είπε  ότι  έγιναν  

ζημιές  και  τα  λοιπά .  Άρα ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  πώς  προστατεύουμε  το  

κτήριο  ενώ  έχουμε  μέσα  και  τόσα  σοβαρά  αρχεία ;   Αυτό  εδώ  το  

αναφέρω  γιατί  δεν  με  αφήσατε  να  κάνω  την  ερώτηση .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  342/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Σχετικά  με  όρια  της  παρ .  4 του  άρθρου  23 του  Ν .  3889/2010  

στο  πλαίσιο  κατάρτισης  των  δασικών  χαρτών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  ο  Ξηρότοπος  και  το  Χιονοχώρι  που  δεν  υπάρχει  σχέδιο  στην  

Πολεοδομία  και  το  τμήμα  ΔΑΠ  όρισε  τα  όρια  των  δυο  αυτών  οικισμών .  

Τίποτα  άλλο .  Όρισε  τα  όρια  των  δυο  αυτών  οικισμών ,  διότι  μέσα  σε  

οικισμούς  δεν  υπάρχουν  δασικές  εκτάσεις .  Άρα  σήμερα  περνάμε ,  

πέρασε  χθες  από  την  Ποιότητα  Ζωής ,  ξέρει  η  κυρία  Δρίγκα ,  περνάμε  

τις  οριογραμμές ,  τα  όρια  στους  δυο  συνοικισμούς  που  έγιναν  από  το  

τμήμα  ΔΑΠ  της  τεχνικής  υπηρεσίας .   Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήταν  δάσος  δηλαδή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τα  όργια  των  οικισμών  λέτε .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήταν  δάσος  και  τώρα  εμείς… 
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποια  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για  να  γίνει  κατανοητό  υπάρχουν  χωριά  που  έχουν  ρυμοτομικό  σχέδιο  

και  εκεί  τα  όρια  των  χωριών  καθορίζονται  από  την  περιμετρική  γραμμή  

του  ρυμοτομικού  σχεδίου .   

 Υπάρχουν  και  άλλα  χωριά  που  δεν  έχουν  ρυμοτομικό  σχέδιο  αλλά  

εκεί  το  ΄87 με  απόφαση  Νομάρχη  καθορίστηκαν  τα  όρια  που  λέει  ότι  

από  την  εκκλησία  έως  το  σπίτι  του  τάδε ,  με  τέτοιο  τρόπο  περιγραφικό .  

Ούτε  σε  αυτά  χρειάζεται .   

 Τα  μόνο  χωριά  που  χρειάστηκε  τώρα  να  γίνουν ,  να  φανούν  τα  

όρια ,  είναι  αυτά  τα  δυο ,  το  Χιονοχώρι  και  ο  Ξηρότοπος ,  που  δεν  έχουν  

ούτε  ρυμοτομικό  σχέδιο  ούτε  έχουν  καθοριστεί  τα  όρια  με  απόφαση  

Νομάρχη  το  ΄87. Γι '  αυτό .  Από  όλα  τα  χωριά  τα  26,  μόνο  αυτά  τα  δυο .  

Αυτό  συμβαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Τοποθέτηση  υπάρχει ;  Όχι .  Ομόφωνα  νομίζω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  343/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  για  το  μήνα  

Ιούνιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   Παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  πήγαμε  …αγωγή  για  την  αθέτηση  συμφωνίας  προς  το  Υπουργείο  

Εθνικής  Άμυνας ;  Για  την  αθέτηση  συμφωνίας  των  στρατοπέδων ;  

Εκδικάζεται  αυτή  η  υπόθεση  και  θα  πάω  εκεί .  Αυτό  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  εισήγηση ;  Δεν  υπάρχει  εισήγηση  εδώ .  Η  εισήγηση  είναι  η  

μετακίνηση .  Είναι  έγκριση  μετακίνησης .  Να  εγκρίνετε  να  πάω  στην  

Αθήνα .  Αυτό  είναι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω  τον  Δήμαρχο  εάν  είναι  απαραίτητη  η  παρουσία  

του .  Δηλαδή  εάν  θα  μπορέσει  να  μιλήσει  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως  είναι  απαραίτητη .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  εάν  θα  μπορέσετε  να  μιλήσετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως  θα  μιλήσω .  Βεβαίως .  Θα  απαιτήσω  να  μιλήσω .  Και  εάν  δεν  

θέλετε  να  εγκρίνετε ,  με  δικά  μου  λεφτά  θα  πάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  νομίζω  το  θέμα .  Υπάρχει  καμία  αντίρρηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  κ .  Αντώνης  είπε  όχι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κατά  πλειοψηφία .  Άλλος ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  344/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  πρώτο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  
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Συζήτηση  σχετικά  με  το  Νομοσχέδιο  ¨Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  

πλαισίου   

της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  – Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας– 

Ενίσχυση  της   

Συμμετοχής  – Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  

λειτουργίας  των  Ο .Τ .Α .  (Πρόγραμμα  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι)¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Στεργίου  Ν .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  εισηγητής  τον  συνάδελφο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τον  κ .  

Στεργίου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πριν  πάρει  τον  λόγο  ο  κ .  Στεργίου  δυο  λέξεις  θέλω  να  πω  μόνο  για  το  

θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  ήρθε  και  στον  φάκελο ,  έχετε  διαβάσει  το  ψήφισμα  της  ΚΕΔΕ  για  

το  νομοσχέδιο  αυτό .   Εγώ  θα  ήθελα  να  πω  ότι  με  το  νομοσχέδιο  αυτό  

εισάγεται  η  ακυβερνησία  και  η  συναλλαγή  στα  Δημοτικά  Συμβούλια .  

Κατά  την  άποψή  μου ,  εγώ  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  κάνουμε ,  να  

υιοθετήσουμε  το  ψήφισμα  της  ΚΕΔΕ  και  να  το  στείλουμε ,  φυσικά ,  εκεί  

που  πρέπει .  

 Αυτά  είχα  να  πω .  Θα  σας  αναπτύξει  το  θέμα  όμως  ο  κ .  Στεργίου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  σε  αυτόν  τον  νόμο ,  δημιουργείται  χάος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Στεργίου  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  θα  προσπαθήσω  σε  πολύ  σύντομο  χρονικό  διάστημα ,  γιατί  

αυτό  το  θέμα  θα  απασχολήσει  και  την  επόμενη  περίοδο  και  τα  όργανα  

και  του  Α΄  βαθμού  αυτοδιοίκησης  αλλά  και  του  Β΄   βαθμού  

αυτοδιοίκησης .   

 Γνωρίζετε  ότι  εδώ  και  δυο  χρόνια  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  Α΄   

και  Β΄  βαθμού  έχουν  εμπλακεί  σε  έναν  διάλογο  με  το  Υπουργείο  για  

τις  αλλαγές  τις  οποίες  έπρεπε  να  κάνουμε  στο  σχέδιο  Καλλικράτης .  

Και  ενώ  βρισκόταν  σε  διαδικασία  συζήτησης  και  είχαμε  αποδεχθεί  από  

την  πλευρά  του  Υπουργείου  αρκετά  θέματα  τα  οποία  απασχολούσαν  

τον  Α΄   και  Β΄   βαθμό ,  ξάφνου ,  30 Απριλίου  το  Υπουργείο  κατεβάζει  

εκτάκτως  το  νομοσχέδιο  Κλεισθένης  με  τις  αλλαγές  για  την  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση .  

 Αυτό  σίγουρα  δεν  βρίσκει  ολόκληρη  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  

και  τον  Α΄   και  τον  Β΄  βαθμό  σε  συμφωνία ,  γιατί  προσπαθεί  μέσα  σε  

πολύ  σύντομο  χρονικό  διάστημα  να  περάσει ,  δηλαδή  το  πρώτο  

δεκαπενθήμερο  του  Μαΐου ,  να  περάσει  στην  Ολομέλεια  και  ψήφιση .   

 Κάτι  τελευταίο  που  σημειώνεται ,  αποδείχθηκε  τελικά ,  από  ότι  

γνωρίζω ,  η  κυβέρνηση  και  το  Υπουργείο  να  δώσει  μια  παράταση  δυο  

μηνών  περίπου  μέχρι  τον  Ιούνιο  για  να  γίνει  κάποια  διαβούλευση  με  

την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  για  την  λύση  ορισμένων  θεμάτων .   

 Αυτό  είναι  προς  την  θετική  πλευρά  γιατί  αυτό  ζητούσαμε  και  από  

το  Υπουργείο ,  να   υπάρξει  διάλογος .   

 Εκείνο  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  είναι  ιστορικά  βέβαιο  ότι  κάθε  

κυβέρνηση  με  οποιοδήποτε  νομοσχέδιο  κατέβαζε  για  την  Τοπική  
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Αυτοδιοίκηση ,  προσπαθούσε  μέσα  από  συγκεκριμένες  εκλογικές  

ρυθμίσεις  να  βολέψει  κατά  τον  καλύτερο  δυνατό  τα  εκλογικά  οφέλη  

και  να  εισπράξει  δηλαδή  εκλογικά  οφέλη .   

 Έτσι  γίνεται  και  με  αυτό  το  νομοσχέδιο  που  ουσιαστικά  καμία  

μεταρρύθμιση  σε  αυτά  που  έχουμε  συζητήσει  για  τις  αλλαγές ,  μαζί  με  

το  Υπουργείο  για  την  χρηματοδότηση  των  δήμων ,  για  την  αυτοτέλεια  

των  δήμων ,  για  την  αύξηση  των  πόρων ,  για  την  παραχώρηση  των  

εξουσιών  με  τα  απαραίτητα  κονδύλια  που  πρέπει  να  υπάρχουν ,  δεν  

γίνεται  καμία  τέτοια  συζήτηση  αλλά  παράλληλα  έρχεται  ένα  

νομοσχέδιο  που  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  του  απευθύνεται  στο  εκλογικό  

σύστημα .   

 Δεν  θέλω  να  αναφερθώ  γιατί  είναι  τεράστιο  το  ζήτημα ,  θα  πω  ότι  

σε  ένα  πάγιο  αίτημα  που  βάζαμε  εμείς  για  τον  χωρισμό  των  δήμων ,  

μπαίνει  μια  κατηγοριοποίηση  των  δήμων  σε  έξι  μεγάλες  κατηγορίες .  Σε  

αυτές  τις  κατηγορίες  είναι  οι  δήμοι  που  είναι  τα  μητροπολιτικά  

κέντρα ,  δηλαδή  Αθήνα ,  Θεσσαλονίκη  και  τους  όμορους  του  

πολεοδομικού  συγκροτήματος  και  της  Αθήνας  και  της  Θεσσαλονίκης  

και  οι  υπόλοιποι  δήμοι  αρχίζουν  ηπειρωτικοί  δήμοι ,  οι  οποίοι  είναι  

από  25.000 και  πάνω ,  αρχίζει  τρίτη  κατηγορία  που  είναι  από  25 και  

κάτω ,  από  10 και  κάτω  και  τα  λοιπά .   

 Για  να  αναφέρω  δηλαδή  την  γεωγραφία  που  μας  αφορά  άμεσα  και  

αφορά  τον  Νομό .  Από  τους  οκτώ   δήμους  που  έχουμε ,  ο  Δήμος  

Σερρών ,  ο  οποίος  είναι  και  πρωτεύουσα  του  Νομού  είναι  και  άνω  των  

25,  ανήκει  στην  κατηγορία  των  μεγάλων  ηπειρωτικών  δήμων .  Οι  

υπόλοιποι  πέντε  δήμοι  ανήκουν  στους  μεσαίους  ηπειρωτικούς  δήμους  

και  είναι  ο  Δήμος  Δισαλτίας ,  Εμμ .  Παπά ,  Ηράκλειας ,  Νέας  Ζίχνης  και  
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Σιντικής  και  υπάρχει  και  ένας  Δήμος  Αμφίπολης ,  ο  οποίος  ανήκει  

στους  μικρούς  ηπειρωτικούς  δήμους .  Αυτή  είναι  η  κατηγοριοποίηση .   

 Βέβαια ,  δεν  απαντά  στο  ζήτημα  που  βάζαμε  εμείς  και  εδώ  

πραγματικά  φέρουν  ευθύνες  και  τα  συνδικαλιστικά  όργανα  της  ΚΕΔΕ  

και  κυρίαρχα ,  γιατί  σαν  Π .Ε .Δ .  Κεντρικής  Μακεδονίας  βάζαμε  πάντα  

το  ζήτημα  του  μοίρασμα  των  ΚΑΠ  και  ποιο  ήταν  το  πρόβλημα ;  Ότι  η  

ΚΕΔΕ  δεν  παρενέβη  και  δεν  ρύθμισε  τους  κεντρικούς  αυτοτελείς  

πόρους  σύμφωνα  με  τα  πληθυσμιακά  κριτήρια  της  πρόσφατης  

καταμέτρησης  του  πληθυσμού .   

 Δηλαδή  σήμερα  παίρνονται  οι  πόροι  και  μοιράζονται  στους  

δήμους  με  την  παλαιά  απογραφή  και  όχι  με  την  καινούργια  απογραφή ,  

γιατί  στην  καινούργια  απογραφή  όλοι  οι  δήμοι  οι  μητροπολιτικοί ,  

Αθήνα ,  Θεσσαλονίκη ,  Πάτρα  και  τα  λοιπά ,  έχουν  χάσει  σε  δυναμικό ,  

άρα  θα  πάρουν  λιγότερα  χρήματα ,  έτσι  λοιπόν  μπλοκάριζαν  μέσα  στα  

συνδικαλιστικά  όργανα  την  συζήτηση  για  το  μοίρασμα  των  πόρων .  

Αυτή  είναι  η  αλήθεια .   

 Βέβαια  υπάρχουν  αδικίες  από  την  πλευρά  των  μικρών  δήμων ,  

γιατί  ουσιαστικά  ένας  Δήμος ,  να  αναφέρω  ένα  ζήτημα ,  ο  Δήμος  

Σιντικής ,  ένας  τεράστιο  Δήμος  δηλαδή ,  όπου  έχει  τον  κόσμο  σε  μια  

τεράστια  γεωγραφική  έκταση  και  αναγκάζεται  . .και  άμα  έχει  και  

σκουπίδια  και  νερό  και  δρόμους  και  τα  λοιπά  και  απαιτούνται  

περισσότεροι  πόροι .   

 Αυτό  το  ζήτημα  δεν  το  αντιμετωπίζουν  οι  μητροπολιτικοί  δήμοι  

και  οι  δήμοι  του  πολεοδομικού  συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης  και  

Αθηνών ,  γιατί  αυτοί  έχουν  συγκεντρωμένο  τον  πληθυσμό  σε  πολύ  

μικρή  έκταση .  Μια  λάμπα  μπορεί  να  τροφοδοτεί  τέσσερεις  
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πολυκατοικίες  ή  πέντε  και  στον  χωριό  μπορείς  να  πάρεις  μια  λάμπα  για  

πέντε  χιλιόμετρα .  

 Είναι  δηλαδή  ζητήματα  τα  οποία  απασχολούν  την  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση ,  δυστυχώς ,  κατά  την  άποψή  μου  και  ενώ  έχουμε  μπει  σε  

πολλαπλά  συνέδρια ,  δεν  δόθηκε  λύση  από  την  κεντρική  διοίκηση .   

 Εκείνο  που  θέλω  να  πω  ότι  το  ζήτημα  εδώ  για  τις  Σέρρες ,  εκτός  

από  αυτούς  τους  δήμους ,  πρέπει  να  πούμε  ότι  πως  χωρίζονται  οι  25  

Κοινότητες  που  έχουμε .   

 Οι  δήμοι ,  ο  δικός  μας  ο   Δήμος ,  για  να  αναφέρω  τον  δικό  μας  

Δήμο ,  έχει  τις  Κοινότητες  που  είναι  κάτω  από  300 κατοίκους  και  

εκλέγουν  έναν   Πρόεδρο ,  είναι  οι  Κοινότητες  Μονοκκλησιάς ,  Χριστού ,  

Ελαιώνας ,  Αγίας  Ελένης ,  Κουμαριάς ,  Κωνσταντινάτου  και  Πεπονιάς .  

Οι  υπόλοιπες  Κοινότητες  εκλέγουν  τριμελή  συμβούλια ,  εκτός  από  τον  

Δήμο  Σερρών  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακόσιες  ή  πεντακόσιες ;  Πεντακόσιες  προφανώς .   

Κος  ΣΤΕΡΓΊΟΥ:  

Ναι ,  κάτω  από  πεντακόσια .  Αυτοί  εκλέγουν  έναν   Πρόεδρο .   

 Και  εδώ  μπαίνει  το  ζήτημα ,  εάν  είμαστε  υπέρ  της  απλής  

αναλογικής ,  όπως  λέει  το  Υπουργείο  ή  είμαστε  υπέρ  της  ενισχυμένης  

αναλογικής .   

 Εγώ  πιστεύω  ότι  το  νομοσχέδιο  αυτό  το  οποίο  κατεβάζει  το  

Υπουργείο  δεν  είναι  ούτε  καθαρά  αμιγώς  αναλογικό  ούτε  πλειοψηφικό ,  

γιατί  στους  μεν  δήμους  βάζει  την  εκλογή  των  δημοτικών  συμβούλων  

για  την  πρώτη  Κυριακή  και  πάει  στην  δεύτερη  Κυριακή  από  τις  δυο  

πρώτες  παρατάξεις  για  να  εκλέξουν  τον  Δήμαρχο .   
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 Με  αυτό  το  ζήτημα  τι  κάνει ;  Δίνει  στην  δεύτερη  Κυριακή  στον  

Δήμαρχο ,  όταν  θα  πάρει  το  50+1 ο  Δήμαρχος  την  δεύτερη  Κυριακή ,  

αυξημένη  πλειοψηφία  και  αυξημένο  κύρος .   

 Ναι ,  αλλά  θα  έρθει  σε  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο  όπου  όχι  μόνο  

δεν  διαθέτει  πλειοψηφία ,  αλλά  θα  διαθέτει ,  πολλές  φορές ,  εάν  το  

κάνουμε  και  με  την  προηγούμενη  εκλογική  διαδικασία ,  μπορεί  ο  

Δήμαρχος  να  εκλεγεί  στις  Σέρρες  και  να  έχει  μόνο  δέκα  δημοτικούς  

συμβούλους .  Μπορεί  και  λιγότερους ,  γιατί  μπορεί  να  βγει  ο  δεύτερος  

σε  αριθμό  ψήφων  Δήμαρχος  και  να  μην  βγει  ο  πρώτος  και  να  έχει  

οκτώ .   

Άρα  για  να  πιάσει  το  21,  που  σημαίνει  εδώ  στον  δήμο  για  να  

έχεις  πλειοψηφία  να  περνάς  τα  θέματα ,  πρέπει  να  συνεργαστείς  με  μια ,  

δυο  ή  τρεις  παρατάξεις  και  αυτό  οδηγεί  αυτόματα  σε  πολλά  

αλισβερίσια  πάνω  –κάτω  και  δίπλα  από  το  τραπέζι .   

Ο  Καλλικράτης  έβαζε  ορισμένα  ζητήματα  που  για  μένα  ορθώς  τα  

έβαζε .  Δηλαδή  απαγόρευε  δηλαδή  το  να  φύγει  κάποιος  δημοτικός  

σύμβουλος  και  να  πάει  σε  άλλη  παράταξη  ή  ο  Δήμαρχος  να  αναθέσει  

σε  άλλον  δημοτικό  σύμβουλο  άλλης  παράτασης  το  να  είναι  

αντιδήμαρχος  ή  όχι .   

Αυτά  αίρονται  σήμερα  και  μπορεί  ο  οποιοσδήποτε  σύμβουλος  να  

φύγει  από  οποιαδήποτε  παράταξη  και  να  χρηστεί  από  τον  Δήμαρχο  

Αντιδήμαρχος  και  να  υπάρξει  συναλλαγή  σε  ένα  πολύ  μεγάλο  επίπεδο .  

 Δηλαδή  αυτό  το  αλισβερίσι  που  τάχα  μου  με  την  απλή  αναλογική  

θέλουμε  να  το  συγκρατήσουμε ,  το  αυξάνουμε  και  τα  κάνουμε  

χειρότερα  τα  πράγματα .   
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 Βέβαια  εγώ  πιστεύω  ότι  θα  ακουστούν  και  άλλες  απόψεις  κατά  

ποσό  μπορεί ,  ας  πούμε ,  η  ελληνική  κοινωνία  να  αποδεχθεί  αυτό  το  

ζήτημα  ή  μπορεί  να  κυβερνηθούν  οι  δήμοι .   

 Ξεκάθαρο  πεδίο  στην  Ευρώπη  δεν  υπάρχει .  Το  ζήτημα  δεν  είναι ,  

τα  ευρωπαϊκά  κράτη  δεν  έχουν  ούτε  αναλογικό  ούτε  έχουν  

πλειοψηφικό .  Υπάρχει  ένα  ανοικτό  σύστημα  προσαρμοζόμενο  κάθε  

φορά  στις  ανάγκες  της  τοπικής  κοινωνίας  αλλά  και  στον  λαό  στον  

οποίο  απευθύνονται .   

 Είναι  γνωστό  ότι  εδώ  πέρα  στην  χώρα  μας ,  εάν  θα  πάρουμε  την  

κεντρική  πολιτική  εξουσία  και  την  εκτελεστική  εξουσία ,  όπου  σήμερα  

υπάρχει  συνεργασία  δυο  διαφορετικών  και  ετερόκλητων  κομμάτων ,  δεν  

γίνεται  συνεργασία  στην  βάση  κάποιων  προγραμματικών  θέσεων  που  

συμφωνούμε  και  μετά  τα  υλοποιούμε ,  αλλά  γίνεται  στην  βάση  της  

συναλλαγής  ή  στην  βάση  πόσους  υπουργούς  θα  κάνεις ,  ποιον  θα  κάνω ,  

ποιον  θα  βάλω  στο  κάθε  υπουργείο  και  αυτό  είναι  τελικά  το  ζουμί .   

 Θα  πέσουμε  δηλαδή  και  σαν  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  στην  ίδια  

κατηγορία  στο  ότι  ο  Δήμαρχος  που  έχει  λάβει  το  51% των  ψήφων  στην  

δεύτερη  Κυριακή  θα  μπει  στην  συναλλαγή  με  οποιαδήποτε  παράταξη ;   

 Δεύτερον ,  ευνοεί  και  την  διάλυση  παρατάξεων .  Μπορεί  κάποια  

παράταξη  να  κατέβει  στις  εκλογές ,  μπορεί  να  διαλυθεί  και  να  ενωθεί  

με  κάποια  άλλη .   

 Δηλαδή  μιλάμε  για  ένα  παιχνίδι ,  το  οποίο  θα  δημιουργήσει  

τεράστια  προβλήματα .   

 Δεύτερον .  Για  τις  Κοινότητες  βάζει  ένα  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  που  

το  βγάζει  ο  Δήμος ,  όπου  μπορεί  ο  κάθε  ένας  να  εκλεγεί ,  είναι  καθαρά  

πλειοψηφικό ,  να  βγει  Πρόεδρος  κάτω  από  πεντακόσιους  μιας  

Κοινότητας  μόνο  για  θα  πάρει  έναν  ψήφο .  Δηλαδή  εάν  πάρει  κάποιος  
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50,  πάρει  51 ψήφους  μπορεί  να  βγει  Πρόεδρος  της  Κοινότητας .  

Καθαρά  πλειοψηφικό .   

 Για  τα  δε  συμβούλια  που  μπαίνουν ,  βάζει  ένα  σωρό  ζητήματα  

που  δυσκολεύουν  το  έργο  του  Προέδρου  της  Τοπικής  Κοινότητας ,  όπου  

μπορεί  στο  τριμελές  συμβούλιο  κάποιο  μέλος  της  Τοπικής  Κοινότητας  

να  εγείρει  συνέχεια  ζητήματα  και  ενστάσεις  και  να  μην  περνάει  τίποτα  

στα  Τοπικά  Συμβούλια .   

 Είναι  δηλαδή  ένα  τεράστιο  ζήτημα  που  έχει  μόνο  εκλογικό  

χαρακτήρα ,  γιατί  είναι  προσαρμοσμένο ,  κατά  την  άποψή  μου ,  πάνω  

στις  ανάγκες  της  τωρινής  κυβέρνησης .   Δεν  μπορεί  να  ελέγξει  την  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση .  Φάνηκε  από  τις  προηγούμενες  εκλογές  όπου  

από  το  σύνολο  των  525 δήμων  έλεγχε  μόνον  τους  15,  τώρα  5 και  

προσπαθεί  τώρα  μέσα  να  περάσει  και  να  δημιουργήσει  μέσα  στην  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  μιας  συγκεκριμένης  ομάδας .   

 Αυτά  για  μένα  είναι  απαράδεκτα ,  πιστεύω  ότι  και  προτείνω  να  

πάμε  στο  ψήφισμα ,  το  οποίο  βάζει  η  ΚΕΔΕ  για  διάλογο  για  τους  

επόμενους  δυο  μήνες  και  παράλληλα  να  προσαρμοστούν  σε  ένα  

σύστημα  το  οποίο  θα  είναι  και  αποδεκτό  και  από  την  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση  του  Α΄   και  Β΄   βαθμού .   

 Εάν  σημαντικό  κομμάτι  είναι  ότι  γνωρίζετε  ότι  η  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση  τα  τελευταία ,  από  το  ΄10 και  μετά  ταλανίζεται  στα  

δικαστήρια .  Δεν  υπάρχουν  δημοτικοί  σύμβουλοι  ή  οι  αντιδήμαρχοι  ή  οι  

δήμαρχοι ,  οι  οποίοι  να  μην  έχουν  πάει  στα  δικαστήρια .   

 Βάζει  και  ένα  αίτημα  το  οποίο  είχαμε  πει  εμείς ,  ότι  δεν  μπορεί  

δηλαδή ,  όταν  απαγγέλλεται  ένα  κακούργημα  προς  κάποιον  σύμβουλο ,  

αντιδήμαρχο  ή  Δήμαρχο ,  να  εκπίπτει  του  αξιώματός  τους .  Αυτό  το  

βάζει  και  λέει  ότι  μόνο  με  την  αναγγελία  θα  εκπίπτει  του  αξιώματος .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2018  

4

Τότε  εάν  ήταν  έτσι ,  με  τα  στοιχεία  που  έχουμε  εμείς  στην  

Κεντρική  Μακεδονία  θα  έπρεπε  οι  μισοί  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  οι  

Αντιδήμαρχοι  να  είναι  σε  αργία .   Ενώ  εμείς  ζητάμε  την  καταδίκη  σε  

πρώτο  βαθμό .  Εάν  δεν  υπάρχει  απόφαση  Α΄  βαθμού ,  δεν  μπορείς  

κάποιον  να  τον  εκπίπτεις  από  το  αξίωμά  του  μόνο  με  την  απαγγελία  

κάποιας  κατηγορίας .  Αυτά  είναι  τα  ζητήματα  που  δεν  απαντήθηκαν  

από  την  κεντρική  εξουσία .    

Ένα  δεύτερο ,  δεν  είναι  μόνο  ότι  δεν  δίνει  εξουσίες  και  τους  

ανάλογους  πόρους  ως  όριζε  ο  Καλλικράτης  αλλά  είναι  και  

φορομπηχτικό ,  γιατί  και  το  Πράσινο  το  βάζει  να  πάει  μέσα  στα  

ανταποδοτικά ,  όπως  είναι  τα  σκουπίδια .  Δηλαδή  είναι  και  

φορομπηχτικό .   

Για  μένα  η  άποψή  μου  είναι  ότι  πρέπει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

να  προωθήσουμε  προς  τον  Π .Ε .Δ .  και  προς  την  ΚΕΔΕ  να  παρθεί  πίσω  

το  νομοσχέδιο ,  να  συζητηθεί ,  όπως  συμφώνησε  πλέον  το  Υπουργείο  να  

πάμε  σε  μια  δίμηνο  συζήτηση  και  να  ψηφιστεί  ένα  νομοσχέδιο  που  θα  

ανταποκρίνεται  πάνω  στις  ανάγκες  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  γιατί  η  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  του  Α΄   και  Β΄  βαθμού  στήριξε  την  χώρα  σε  μια  

κατάσταση  δύσκολη .  Εάν  δεν  υπήρχε  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  Α΄   και  

Β΄   βαθμού  δύσκολα  το  κράτος  αυτό ,  φαλιρισμένο  από  την   κεντρική  

εκτελεστική  εξουσία  θα  προχωρούσε .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Κύριε  Αναστασιάδη .  Άλλος ;  Όχι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Στεργίου  επειδή  από  ότι  αντιλαμβάνομαι  το  όλο  πρόβλημα  είναι  

το  εκλογικό  σύστημα ,  από  μέρους  της  ΚΕΔΕ  ποια  πρόταση  έχει  

κατατεθεί  επί  το  αναλογικότερον  ή  αυτό  το  οποίο  υπάρχει ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εμείς  σαν  κίνημα  και  σαν  συνδικαλιστικό  όργανο  είπαμε  ότι  μπορούμε  

να  συζητήσουμε  κάτι  πιο  αναλογικό  από  ότι  υπάρχει  σήμερα ,  αλλά  το  

οποίο  θα  διασφαλίζει  την  λειτουργία  των  δήμων .  Δεν  μπορούμε  να  

μπούμε  σε  αυτό  το  παζάρι  που  γίνεται  σήμερα  σε  καμία  περίπτωση .  

Δεν  μπορεί  να  βάλουμε  τον  Δήμαρχο ,  δηλαδή  κάθε  φορά  να  έρχεται  σε  

συναλλαγές  με ,  το  ξέρετε ,  είναι   ένα  πράγμα  το  οποίο  ουσιαστικά  δεν  

θα  εξασφαλίσει  ούτε  την  λειτουργία  των  δήμων  ούτε  τελικά  εάν  κάποια  

παράταξη  εκλέγεται  με  ένα  συγκεκριμένο  πρόγραμμα ,  να  εφαρμόσει  το  

πρόγραμμά  της .   

 Να  σας  πω  κάτι ;  Ότι  μέσα  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  γνωρίζετε  

ότι  υπάρχουν  και  συγκεκριμένες  πολιτικές  παρατάξεις .  Να  σας  

αναφέρω  ένα  παράδειγμα .  Στον  Δήμο  Θεσσαλονίκης  με  τα  

προηγούμενα  αποτελέσματα ,  εάν  το  βάλουμε ,  για  να  κάνει  ο  Δήμαρχος  

εάν  δεν  συμφωνούσε  η  δεύτερη  παράταξη ,  θα  έπρεπε  ο  Δήμαρχος ,  ο  κ .  

Μπουτάρης  να  συνεργαστεί  με  την  Χρυσή  Αυγή  και  το  ΚΚΕ .  Αυτά  

είναι  εντελώς  έξω  από  την  πραγματικότητα  και  μην  λέμε  τώρα  τρελά  

πράγματα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  ερώτημά  μου  ήταν  άλλο  και  ήταν  σαφές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω  εγώ ,  κ .  Αναστασιάδη ,  επειδή  παρακολουθώ ,  είμαι  

μέλος  της  Γενικής  Συνέλευσης  της  ΚΕΔΕ ,  κατάλαβα .  Υπάρχουν  
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παρατάξεις  που  θέλουν  να  πάνε  προς  το  αναλογικότερο  και  υπάρχουν  

μια  παράταξη  που  θέλει  να  είναι  όπως  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη  ερώτηση  δεν  έχουμε .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Ο  κ .  

Μηλίδης ,  ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  

Τερζής ,  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Ραμπότας  είπαμε .  Εάν  χρειαστεί  ο  κ .  

Χράπας .  Η  κυρία  Ιλανίδου ,  η  κυρία  Γεωργούλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  χρειαστεί  όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  είναι  σοβαρό  το  θέμα ,  θα  έχουμε  λίγο  ευελιξία ,  αλλά  να  μην  

το  πολύ  πλατειάσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  σχεδόν  όλοι  θα  μιλήσουν ,  θα  σας  

πρακαλούσα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Θα  δώσω  στους  επικεφαλής  της  παράταξης  πέντε  λεπτά ,  ίσως  

άμα  χρειαστεί  και  κάτι  περισσότερο  και  από  τρία  λεπτά  στους… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Και  λιγότερα .  Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  συζήτηση  σήμερα  για  μας  είναι  

κορυφαία .  Είναι  κορυφαία  διότι  την  περιμένουμε  περίπου  ένα  χρόνο  

και  πλέον  και  αναφέρομαι  στην  ημερομηνία  ότι  κάτι  κυοφορείται  και  

θα  έρθει  προς  συζήτηση  για  να  ανοίξει  ένας  διάλογος  με  την  
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Αυτοδιοίκηση  σε  επίπεδο  συνδικαλιστικών  οργάνων  και  τεχνικών  

επιτροπών  για  να  δούμε ,  γιατί  ομολογουμένως  διαπιστώθηκαν  

προβλήματα  από  την  εφαρμογή  του  προηγούμενου  σχεδίου ,  την  

βελτίωση  και  αυτό  το  οποίο  καταδείχθηκε  περαιτέρω  σε  συνθήκες  

μνημονίων  και  περαιτέρω  πίεσης  οικονομικής ,  πως  θα  έχουμε  ένα  

κράτος ,  έτσι  το  αναζητήσαμε ,  ως  διοίκηση  που  θα  δίνει  στον  πολίτη  το  

επιθυμητό ,  δηλαδή  την  εξυπηρέτησή  του  όσο  το  δυνατόν  εγγύτερα ,  

ίσως  και  με  το  μικρότερο  κόστος .   

 Όσο  δε  για  την  Αυτοδιοίκηση ,  το  διαρκές  ζητούμενο  ήταν  να  

αποκεντρωθούν  υπηρεσίες  οι  οποίες  όμως  θα  είναι  μαζί  με  τους  πόρους  

για  να  δοθούν  προς  τους  δημότες  πια ,  πολίτες  και  βεβαίως  να  

εκσυγχρονιστεί  το  πλαίσιο  και  να  προσεγγίσει  αυτό  του  ευρωπαϊκού  

κεκτημένου ,  το  οποίο  σαφώς  έχει  διαφοροποίηση  από  χώρα  σε  χώρα .  

Και  εμείς  πάντοτε  ζητούσαμε  ένα  ελληνικό  σχέδιο ,  ένα  ελληνικό  

κουστούμι .   

 Σήμερα ,  λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες ,  μιλούμε  

για  τοπική  δημοκρατία .  Το  θέμα  δεν  είναι  εύκολο  να  το  κατατάξεις  στο  

μαύρο  ή  στο  άσπρο  για  μας .  θέλει  διάλογο  και  σωστά  η  ΚΕΔΕ  βάζει  το  

στοιχείο  του  χρόνου  και  του  διαλόγου .   

 Η  τοπική  δημοκρατία  και  επειδή  εμείς  οι  Έλληνες  με  

αυταρέσκεια  δηλώνουμε  ότι  εμείς  μάθαμε  όλη  την  γη  να  μιλάει  για  

δημοκρατία ,  είχε  πάντοτε  δυο  ζητούμενα  από  την  εποχή  ακόμα  του  

Περικλή  και  απαντήθηκε  και  τότε .  Προσέξτε  πόσο  επίκαιρο  είναι  αυτό  

ως  αγωνία  που  τότε  απαντήθηκε  στα  χρόνια  του  Περικλή .   

 Ναι ,  όλοι  οι  πολίτες ,  όσοι  πολέμησαν  για  την  ελευθερία  της  

Αθήνας ,  δικαιούνται  ψήφου .  Ναι ,  έγινε  ανατροπή  αλλά  πως  θα  
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εξασφαλίσουμε  την  εκπροσώπηση ;  Και  τότε  ήρθε  η  μέριμνα  για  το  

γνησιότερο  της  εκπροσώπησης  από  τις  δέκα  φυλές .   

 Σήμερα ,  συνάδελφοι ,  θέλουμε  την  εκπροσώπηση ;  Την  θέλουμε ,  

λέω  εγώ ,  τόσο  επιτακτικά  αλλά  και  την  θέλουμε  πολύ  επίκαιρα  

σήμερα ,  διότι  είναι  ένα  παράπονο  που  λέμε  συνεχώς  μιλώντας  για  το  

υπερ-συγκεντρωτικό  κράτος ,  για  την  κράτους  που  δεν  ενδιαφέρεται  για  

την  περιφέρεια ,  πουν  δεν  λύνει  τοπικά  τα  θέματα .   

 Εδώ  λοιπόν  η  δική  μας  απάντηση  εμάς  όλων  των  αυτοδιοικητικών  

είναι  εκχώρηση  αρμοδιότητας  και  η  αυτοδιοίκηση  απέδειξε  ότι  τοπικά  

μπορεί  να  δώσει  όλα  τα  προϊόντα ,  να  μην  μπω  μπορεί  να  απαντήσει  σε  

όλες  τις  αιτήσεις  του  δημότη  ο  Δήμος .  Αυτό  ήταν  το  ζητούμενο  και  

αυτό  ήταν  και  η  γένεση  των  ΚΕΠ ,  η  οποία  εγκαταλείφθηκε .   

 Κάνω  μια  μικρή  αναδρομή  για  να  εξηγήσω  ότι  την  εκπροσώπηση  

δεν  πρέπει  να  την  φοβόμαστε  και  μάλιστα ,  εάν  τώρα  είναι  επιτακτικό  

και  λέμε  πόσο  μας  έλειψε  η  συναίνεση  σε  θέματα  εξωτερικής  

πολιτικής ,  άμυνας ,  παιδείας ,  υγείας ,  γιατί  τάχα  ο  ελληνικός  λαός  να  

υπολείπεται  έναντι  άλλων  λαών ,  όπου  έφτασαν  κάποια  στιγμή  με  

συναινετικό  τρόπο  να  βρουν  το  κοινό  σημείο  που  τους  ενώνει ,  για  να  

δημιουργήσουν  μια  διοίκηση ,  έχουμε  την  Ιταλία  και  άλλες  χώρες  με  

παράδοση ,  που  δεν  έχουμε  κυβέρνηση ,  Βέλγιο ,  Ολλανδία  αλλά  έχουμε  

μια  χαρά  ικανοποίηση  και  εξυπηρέτηση  τοπικά  των  αιτημάτων  των  

δημοτών .   

 Αυτή  η  περιήγηση  για  μας  ήταν  αναγκαία  για  να  φτάσουμε  σε  

πολύ  συγκεκριμένα  θέματα ,  για  να  δούμε  πως  πρέπει  να  τα  

απαντήσουμε .   

 Ποια  ήταν  τα  αιτήματα  διαχρονικά  της  Αυτοδιοίκησης ;  Λέγαμε  

να  αποδομηθεί  το  κεντρικό  κράτος ,  να  έρθουν  οι  υπηρεσίες  σε  μας ,  
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στην  Αυτοδιοίκηση ,  μπορούμε  να  τις  παρέχουμε ,  θέλουμε ,  βεβαίως ,  τα  

χρήματα ,  έγιναν  κάποιες  κινήσεις  και  κάποιες  παλινωδίες ,  ναι ,  και  

θέλουμε  το  τεκμήριο  της  εγγύτητας  και  της  αμεσότητας ,  που  το  έχει  

κατακτήσει  η  Αυτοδιοίκηση ,  να  το  απολαύσει  και  ο  δημότης  μας ,  

δηλαδή  ο  Έλληνας  πολίτης .   

 Θέλουμε  πόρους  και  χρησιμοποιήσαμε  πολλά  μοντέλα  και  

βεβαίως  όλα  αυτά  πέρασαν  από  τον  οραματισμό ,  δυστυχώς  σε  μια  

φάση  απογοήτευσης .   

 Φοβάμαι  ότι  και  αυτό  το  σχέδιο  έδωσε  ακριβώς  την  ίδια  γεύση  

στους  ανθρώπους  της  Αυτοδιοίκησης .  Μεγάλες  προσδοκίες ,  μια  πικρή  

όμως  γεύση  και  το  διαρκές  ζητούμενο  είναι  πάλι  στο  προσκήνιο .   

 Εάν  ήταν  ένα  θέμα  το  οποίο  ήταν  επίκαιρο  αυτή  την  περίοδο ,  

ήταν  η  σύγκλιση ,  η  συναίνεση  και  η  συνεργασία  και  εάν  δεν  το  

κάνουμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  εδώ  σε  αυτό  το  Τοπικό  Κοινοβούλιο  που  

λέγεται  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  πώς  θα  εθιστεί  ο  Σερραίος ,  ο  Έλληνας  

πολίτης  να  το  δεχθεί  σε  επίπεδο  κεντρικής  κυβέρνησης  αλήθεια ;   

 Πότε  θα  ωριμάσουμε  για  να  μπορούμε  να  αναζητήσουμε  τις  

συναινέσεις  για  τα  μεγάλα  θέματα ,  όπως  όταν  έχουμε  μια  κρίση  λέμε  

ότι  υστερούμε ;   

 Αλήθεια ,  δεν  κουραστήκαμε  με  το  δημαρχοκεντρικό  μοντέλο ;  

Αλήθεια ,  δεν  γευτήκαμε  εμείς  ότι  υπάρχει  ένας  υπερ-συγκεντρωτισμός ,  

μια  επικάλυψη  αρμοδιοτήτων ,  μια  σύγχυση  και  εν  τέλει  ο  δημότης  την  

πληρώνει  με  το  έλα  αύριο  ή  θα  το  δούμε  ή  περάστε  από  το  γραφείο  

μας ;   

 Μήπως ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  αυταρέσκεια ,  η  έπαρση  ή  ακόμα  

και  η  ένταση  στα  Δημοτικά  Συμβούλια  δεν  ήταν  φαινόμενα  που  τα  

είδαμε ;   
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 Μήπως  εν  τέλει  έχουμε  ακούσει  από  συγγενείς  και  δικούς  μας  

ανθρώπους  ότι  τελικά  η  εξυπηρέτηση  δεν  είναι  καλή ;   

 Μήπως  σε  συνθήκες  κρίσης  δεν  θα  θέλαμε  πραγματικά  να  

απαντήσουμε  σε  αυτές  τις  συζητήσεις  ότι  ναι ,  θα  έπρεπε  ο  Δήμος  να  

λύσει  θέματα  και  η  δικαιολογία  σε  ένα  μεγάλο  ποσοστό  είναι  υπαρκτή ,  

δεν  έρχονται  χρήματα ,  δεν  μας  δίνουν  αρμοδιότητες ;   

Εμείς  όμως ,  θα  πω  ένα  παράδειγμα ,  τα  ΚΕΠ  τα  συμπτύξαμε  εδώ  

μέσα  στο  κτήριο ,  όταν  έπρεπε  να  αποκεντρώσουμε  και  να  πιέσουμε ,  

κύριοι  συνάδελφοι  συνδικαλιστές ,  να  πάνε  στα  ΚΕΠ  την  πιο  επίκαιρη  

διαχρονικά  τα  τελευταία  διαστήματα  που  μιλούμε  για  αναβάθμιση  και  

αποκέντρωση ,  δομή  που  οραματίστηκε  και  υλοποίησε  ποτέ  το  ελληνικό  

κράτος ,  η  ελληνική  πολιτεία .   

 Δεν  βάζουμε  τέτοια  θέματα ,  δεν  βάζουμε  θέματα  αξιοποίησης  του  

προσωπικού  με  βάση  την  αξιοκρατία  και  την  εργατικότητα  που  θα  

έπρεπε  να  ήταν  τα  μεγάλα  θέματα .   

 Με  μια  κουβέντα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  επειδή  το  γνωρίζουμε  όλοι ,  

ο  Δήμος  λάφυρο  δεν  σας  κούρασε ;  Δεν  θεωρείτε  ότι  όποιος  κερδίζει  

από  την  δεύτερη  Κυριακή  πρέπει  να  τα  παίρνει  όλα ;  Κατά  το  

αμερικανικό  μοντέλο  ότι  ο  πρώτος  τα  παίρνει  όλα ,  ο  δεύτερος  και  ο  

τρίτος  δεν  είναι  τίποτα ;  Μας  φτάνει  αυτή  η  προσέγγιση ;   

 Θεωρούμε  δηλαδή  δίκαιο  εάν  ένας  νικήσει  με  μια  ψήφο ,  όπως  το  

ανέφερες  κύριε  συνάδελφε ,  εσύ  το  είπες  ότι  είναι  αρνητικό  ή  όποιος  

νικήσει  με  12 εν  προκειμένω ,  να  πάρει  13 συμβούλους  μπόνους .  Αλλά  

όποιος  θα  έρθει  να  διοικήσει  ως  Δήμαρχος  πρέπει  να  έχει  τεράστιο  

απόθεμα ,  δεν  πρέπει  να  μπει  σε  διακύβευμα  η  λήψη  της  απόφασης .   

 Δεν  σας  έχει  προβληματίσει  ότι  το  κυρίαρχο  όργανο ,  το  Τοπικό  

Κοινοβούλιο ,  έχει  υποβαθμιστεί  έναντι  του  προ-συμβουλίου ;   
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 Να  κοιταζόμαστε  στα  μάτια ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  γιατί  είμαστε  

όλοι  καλά  γνωστοί .   

 Εμείς ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  τα  βλέπουμε ,  όπως  είπα ,  ούτε  

άσπρα  ούτε  απόλυτα  μαύρα .  Θα  συμφωνήσουμε  με  την  διατύπωση  της  

ΚΕΔΕ ,  θέλουμε  διάλογο ,  θέλουμε  επιμέρους  και  συγκεκριμένες  θέσεις  

που  πρέπει  να  αποτυπωθούν  στο  καινούργιο  πλαίσιο ,  στο  καινούργιο  

νομοσχέδιο .   

Εμείς  μπορούμε  να  καταθέσουμε  τέτοιες  προτάσεις ,  εμείς  δεν  

φοβόμαστε  το  συμβούλιο  στην  σύνθεσή  του  με  έναν  αναλογικότερο  και  

γνήσια  αντιπροσωπευτικό  τρόπο ,  διότι  θεωρούμε  ότι  πλέον  η  χώρα  

θέλει  συναινέσεις ,  θέλει  διάλογο  και  πρέπει  να  αφήσει  όλη  αυτή  την  

λογική  ότι  τους  έχω  δεδομένους .   

Εμείς  ζητούμε  την  αναβάθμιση  του  δημοτικού  συμβούλου ,  διότι  

όταν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  είναι  με  μικρότερη  λίστα ,  γιατί  

συντάξαμε  όλοι  λίστες ,  θα  είναι  πολιτικό  πρόσωπο ,  θα  είναι  με  άποψη .   

Γιατί  τάχα  εκ  προοιμίου  τον  δημοτικό  σύμβουλο  τον  

υποβαθμίζουμε   και  του  λέμε  ότι  θα  είναι  παρουσία  διαχειρίσιμη  και  

συναλλασσόμενη ;   

Εμείς  βλέπουμε  ότι  ο  δημοτικός  σύμβουλος  θα  έχει  την  

αυτάρκειά  του ,  θα  έχει  την  αυτογνωσία  και  θα  ξέρει  ότι  η  ψήφος  του  

δεν  θα  είναι  σε  φραγή  των  παρατάξεων ,  θα  είναι  και  υπερβατική  όταν  

πρέπει  και  βεβαίως  θα  καλείται  να  την  αιτιολογήσει  την  κοινωνία ,  

διότι  εμείς  δεν  έχουμε ,  μέχρι  στιγμής ,  βιώσει ,  είναι  το  μοντέλο  το  

δημαρχοκεντρικό ,  δεν  μέμφομαι  την  πλειοψηφία ,  αντιλαμβάνεστε  την  

προσέγγιση  στον  Δήμαρχο  να  είμαι  αρεστός  αλλά  έξω  επικαλούμαι  ότι  

τι  να  κάνω  παιδιά ;  Στην  λογική  της  πλειοψηφία ,  για  να  μην  φανεί  ότι  

την  σπάω ,  ψηφίζω  αλλά  δεν  έχω  πειστεί .   
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Αυτό  δεν  λέγεται  πολιτική  λειτουργία .  Είναι  σαν  και  αυτούς  τους  

βουλευτές  που  ψηφίζανε  και  δεν  ξέρανε  τι  ψηφίζανε ,  γιατί  ο  διπλανός  

τους  είπε  να  ψηφίσουν  και  τα  ευτράπελα  τα  οποία  μας  πληγώσανε .   

Εμείς ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  λέμε  όχι  στην  παράταση  της  θητείας  

και  οι  δήμαρχοι  των  μεγάλων  δήμων  έτσι  λένε  γιατί  είναι  και  στα  όρια  

της  αντισυνταγματικότητας ,  εάν  δεν  είναι  καθαρά  αντισυνταγματικό .   

Εμείς  λέμε  ότι  πρέπει  να  κάνουμε  μια  μεγάλη  υπέρβαση ,  να  

κάνουμε  αλλαγή  νοοτροπίας .  Θέλουμε  να  υπάρχουν  οι  συλλογικότητες .  

Δεν  φοβόμαστε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  οποίο  θα  αναγορευτεί  σε  

ένα  όργανο  κυρίαρχο ,  θα  έχει  τον  ρόλο  να  συντάσσει  σχέδια  

τετραετίας ,  επειδή  μειώνεται ,  θα  έχει  την  ευθύνη  του  ετήσιου  

προγράμματος ,  το  οποίο  θα  έρχεται  από  κάτω ,  έχουμε  ενστάσεις ,  

σωστά  μπήκαν  από  την  ΚΕΔΕ ,  αλλά  το  θέλουμε  ένα  όργανο  υψηλής  

διαβούλευσης  με  πολιτικό  λόγο ,  θέλουμε  από  εδώ  να  φύγουν  

αρμοδιότητες  και  να  πάνε  σε  άλλο  όργανο ,  δεν  θα  ασχολούμαστε  με  

όλες  αυτές  τις  μικρές  αρμοδιότητες ,  οι  οποίες  προέκυψαν  και  είναι  

κάποιες  φορές  και  αστείες  και  θέλουμε  αυτό  το  όργανο  να  στέκεται  σε  

μεγάλα  θέματα ,  όπως  είναι  η  επίλυση  των  στρατοπέδων ,  το  χωροταξικό  

διάταγμα  Ανδρέου ,  όπως ,  ενδεχόμενα ,  αυτό  το  οποίο  είναι  τόσο  

επίκαιρο ,  πώς  θα  έρθει  η  περίφημη ,  περιβόητη  αναγκαία  ανάπτυξη .  

Που  θα  επενδύσουμε ;  Ποια  θα  είναι  ακριβώς  οι  επιλογές  και  οι  

κατευθύνσεις  μας  για  να  φτάσουμε  στην  περίφημη  ανάπτυξη  για  να  

έχουμε  ολοένα  και  μικρότερες  απαιτήσεις  από  τις  τσέπες  των  δημοτών ,  

γιατί  σωστά  μπαίνει  ο  προβληματισμός  των  ανταποδοτικών  υπηρεσιών .   

Θέλουμε  λοιπόν  ή  όχι  τα  δημοψηφίσματα ;  Ήταν  ένα  αίτημα  που  

έρχεται  από  παλαιά .  Θέλουμε  τον  δημοτικό  διαμεσολαβητή ;  Μα   

υπήρχε ,  απλώς  τώρα  έτσι  όπως  το  φέρνει  το  νομοσχέδιο ,  τον  φέρνει  
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για  να  γίνει .  Γιατί  το  προηγούμενο  ήθελε  υψηλές  σε  ποσοστό ,  ¾ 

νομίζω  Σάκη  και  εδώ  τώρα  αυτό  δεν  μπορούμε  να  μην  το  χαιρετίσουμε ,  

διότι-τελειώνω  κ .  Προεδρεύοντα  –μια  ακόμα  πρόταση ,  διότι  βεβαίως  ο  

φόβος  του  εισαγγελέα ,  η  άδικη  αυτή  πίεση  δεν  μπορεί  να  δημιουργήσει  

περιβάλλον  λήψης  απόφασης .   

Όμως  ο  δημοτικός  διαμεσολαβητής  πάρα  πολλά  θα  τα  φρενάρει ,  

θα  υπάρχει  συναίνεση ,  ας  το  πω  από  τον  Δήμαρχο  και  από  τον  έναν  

δημότη  και  εκεί  θα  σταματήσει  αυτή  η  σχέση  έλα ,  φέρε  μας ,  

αιτιολόγησε  ή  πήγαινε  στο  εδώλιο ,  πλήρωσε  ή  να  σε  κρεμάσουμε  στο  

τσιγκέλι  όπως  σωστά  είπε  ο  κ .  συνάδελφος ,  επειδή  σου  απευθύνθηκε  

μια  κατηγορία  και  ξέρουμε  ότι  κανείς  δεν  βάζει  τίποτα  στο  αρχείο  

πλέον ,  πήγαινε  να  απαλλαγείς  από  τον  φυσικό  σου  δικαστή ,  που  είναι  

δηλαδή  η  έδρα ,  αυτό  νομίζω ,  θα  συμφωνήσουμε  όλοι ,  ότι  δεν  πρέπει  

να  συνεχίσει .   

Ευχαριστώ  κ .  Προεδρεύοντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα  είμαι  πιο  σύντομος ,  κύριε  Πρόεδρε ,   γιατί  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  είμαι  στην  δυσάρεστη  θέση  να  διακόπτω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  βρισκόμαστε  σε  μια  μεγάλη  καμπή  της  

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ,  γι '  αυτό  πιστεύω  ότι  όλοι  που  υπηρετούμε  την  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση ,  άλλοι  λιγότερα  άλλοι  περισσότερα  χρόνια ,  θα  

πρέπει  να  είμαστε  έτοιμοι  και  να  έχουμε  αφτιά  και  μάτια  ανοικτά  να  
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ακούμε ,  να  βλέπουμε  και  να  συμμετέχουμε  σε  όλες  τις  δραστηριότητες  

των  οργάνων  μας ,  όπου  και  εάν  χρειαστεί .   

 Το  νομοσχέδιο  το  οποίο  έρχεται  πιστεύω  ότι  είναι  τελείως  

αντίθετο  με  τις  προσδοκίες  των  τοπικών  κοινωνιών  και  της  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης .  Θεωρώ  ότι  είναι  απαράδεκτο ,  σε  μερικές  δε  

περιπτώσεις  θα  το  χαρακτήριζα  και  τερατούργημα .  Σε  μερικές  

περιπτώσεις .  Όχι  σε  όλες .  Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Διότι  στραγγαλίζει  την  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  πολιτικά  και  οικονομικά  και  κοινωνικά .   

 Βασικά  με  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  εισάγονται  τα  άρθρα ,  

διαλύεται  ο  βασικός  πυλώνας  της  δημοκρατίας  που  είναι  ποιος ;   Ο   

Δήμος .  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αυτός  είναι  ο  βασικός  ιστός  της  

κοινωνίας .  Δεν  είναι  το  απρόσωπο  κράτος .  Είναι  ο  Δήμαρχος ,  είμαστε  

εμείς  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  σε  μας  έρχονται  τα  παράπονα ,  εμείς  

εκφράζουμε  αυτή  την  κοινωνία  και  νομίζω  ότι  στο  μέτρο  του  δυνατού  

οι  περισσότεροι  αφιλοκερδώς  προσφέρουμε  τις  υπηρεσίες  μας .   

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  μπορεί  το  κράτος  να  θέλει  να  στραγγαλίσει  

αυτόν  τον  θεσμό ,  γιατί  με  αυτό  το  νομοσχέδιο  στην  πραγματικότητα  

αυτό  γίνεται .   

 Είναι  απαράδεκτο  γιατί  αγνόησε  τις  προτάσεις  της  Κεντρικής  

Ένωσης  Δήμων  και  το  λέω  αυτό  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  γιατί  

έγιναν  τρία  Συνέδρια ,  στον  Βόλο ,  στην  Θεσσαλονίκη ,  στα  Ιωάννινα ,  

υπήρχε  δηλαδή  χρόνος  πολύς  και  δυστυχώς  ούτε  μια  πρόταση  

εισακούστηκε .  Το  όργανο  όμως  αυτό ,  η  Πανελλήνια  Ένωση  των  Δήμων  

δεν  είχε  καμία  σωστή  πρόταση  σε  καμία  σωστή  κατεύθυνση ;   

 Θεωρώ  ότι  μάλλον  έγινε  επί  τούτου  το  θέμα  αυτό  και  τώρα  

ξαφνικά ,  μέσα  σε  δεκαπέντε  μέρες ,  χάρηκα  κ .  Στεργίου  που  είπατε  ότι  

μάλλον  αποδέχθηκε  από  την  πίεση  και  κάποια  πράγματα  σίγουρα  
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χρειάζονται  πίεση ,  μάλλον  αποδέχθηκε  το  Υπουργείο ,  ο  Υπουργός  να  

δώσει  μια  δίμηνη  παράταση ,  γιατί  δεν  είναι  δυνατόν  για  ένα  τόσο  

σοβαρό ,  νευραλγικό  νομοσχέδιο ,  που  αφορά  άμεσα  τους  πολίτες ,  να  

δίνεις  μια  ημερομηνία  δεκαπέντε  ημερών ,  αφού  δεν  έχεις  λάβει  

προηγουμένως  υπόψη  στου  τίποτα .   Δεν  έχει  τίποτα  που  να  προωθεί  

καμία  μεταρρύθμιση .   

Το  θεωρώ  αναχρονιστικό  κύριοι  συνάδελφοι .  Γιατί ;  Γιατί  όλοι  

περιμέναμε  κάτι  διαφορετικό .  Να  επουλώσει  τραύματα ,  πληγές  του  

προηγούμενου  του  Καποδίστρια  και  του  Καλλικράτη .  Δεν  περιμέναμε  

να  αφαιρεί  αρμοδιότητες  και  οικονομικούς  πόρους  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  από  τον  Δήμο  γενικότερα .   

Θεωρώ  ότι  με  τον  τρόπο  που  φαίνεται  θα  υπάρξει  ακυβερνησία .   

Καλή  είναι  η  συναίνεση  και  εμείς  είμαστε  υπέρ  της  συναίνεσης ,  

ότι  σε  μεγάλα  θέματα  θα  πρέπει  να  βρίσκουμε  κοινό  τόπο ,  όμως  

έχουμε  προς  στιγμήν  αυτή  την  ωριμότητα ;   

Θα  μου  επιτρέψετε  με  αυτά  που  βλέπω  στο  κοινοβούλιο ,  δεν  

νομίζω  ότι  την  έχουμε  και  θα  υπάρξει  πλήρης  ακυβερνησία  και  χάος .  

Αλλά  δεν  είναι  αυτό  μόνο ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  εμένα  εκείνο  

που  με  ενοχλεί  περισσότερο  είναι  η  συναλλαγή  που  θα  υπάρχει .  

διαταραχή  της  ισορροπίας  και  συναλλαγή  μέχρι  και  εκβιασμοί .  Είναι  

βέβαιο  ότι  με  το  προωθούμενο  νομοσχέδιο  εκεί  θα  καταλήξουμε ,  στις  

συναλλαγές .   

Τα  δημοτικά  συμβούλια  είναι  ο  βασικός  πυρήνας  των  

αποφάσεων .  Ο  Δήμαρχος  είναι  το  εκτελεστικό  όργανο  των  δημοτικών  

συμβουλίων .  Θα  είναι  απλώς  διακοσμητικά  στοιχεία .  Και  ο  Δήμαρχος  

θα  είναι  ανίσχυρος .  Θα  εξαρτάται  από  τον  κάθε  δημοτικό  σύμβουλο  
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εάν  τον  έκανε  αντιδήμαρχο  ή  εάν  πήγε  σε  άλλη  παράταξη  να  κάνει  

πρόεδρος  συμβουλίου  και  τα  λοιπά .   Αυτά  για  μένα  είναι  απαράδεκτα .  

Και  ακόμη  ο  θεσμός  του  επόπτη  νομιμότητας .  Δεν  πιστεύω  σε  

αυτή  την  αίθουσα  ότι  υπάρχει ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

δημοτικός  σύμβουλος  που  να  μην  θέλει  την  νομιμότητα .  Βεβαίως ,  από  

εκεί  και  πέρα  όμως ,  μέχρι  εκεί .  Μέχρι  την  νομιμότητα .  Όχι  να  είναι  

ένα  διορισμένος  από  το  Υπουργείο ,  ο  οποίος  να  έχει  την  δυνατότητα  

να  στέλνει  και  εγκυκλίους  και  να  δίνει  κατευθύνσεις .  Κατευθύνσεις  να  

δίνει  σε  ποιον ;  Σε  αυτόν  που  έχει  εκλεγεί  από  τον  λαό  και  θέλει  να  

κάνει  το  έργο  του ;  Θέλει  να  παρουσιάσει  το  έργο  του ;  Έχει  την  

φιλοδοξία  αλλά  και  την  υποχρέωση  να  υλοποιήσει  αυτό  που  

υποσχέθηκε  στον  κόσμο  και  εκτός  των  άλλων ,  όπως  φαίνεται  με  την  

χρηματοδότηση  από  το  νομοσχέδιο ,  δεν  θα  μπορούν  να  χρηματοδοτούν  

τα  έργα  και  στο  τέλος  θα  μείνουν  χωρίς  να  υλοποιούνται .   

Κατ’  εμέ  οι  δήμοι  γίνονται  όμηροι  του  κάθε  υπουργού .  Δηλαδή  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ο  Δήμαρχος  προσωπικά  θα  είναι  σε  διαρκή  

ομηρία .   

Περιορίζεται  η  διοικητική  αυτοτέλεια ,  η  οικονομική  ανεξαρτησία  

των  δήμων .  Αυτό  δεν  είναι  δημοκρατία  και  εν  πάση  περιπτώσει ,  

νομίζω  είναι  και  αντίθετο  με  το  σύνταγμα ,  γιατί  στο  σύνταγμα  

αναφέρεται  ότι   υπάρχει  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  αυτοτέλεια  και  

οικονομική  ανεξαρτησία .  Άρα  δηλαδή  τα  πάντα  εξαρτιόνται  από  τον  

Υπουργό ,  τον  εκάστοτε  Υπουργό  Εσωτερικών ,  το  οποίο  είναι  λάθος .   

Δεν  προωθείται  αυτό  που  περίμενε  όλος  ο  κόσμος .  Δηλαδή  την  

πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση  του  κράτους .   

Όταν  λέμε  πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση  νομίζω  γίνεται  αντιληπτό ,  

άλλες  αρμοδιότητες  το  κεντρικό  κράτος ,  άλλες  προτεραιότητες ,  άλλες  
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ο  Δήμος ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  η  καθημερινότητα  του  δημότη .  Είναι  

τελείως  διαφορετικό .   

Δεν  προσπάθησε  το  νομοσχέδιο  αυτό ,  παρά  τις  πολλές  προτάσεις  

που  έγιναν ,  να  αλλάξει  το  μοντέλο  διακυβέρνησης .  Να  αλλάξει  προς  το  

καλύτερο .   

Βεβαίως ,  όλοι  θέλουμε  να  αλλάξει ,  δεν  μας  αρέσει  έτσι  όπως  

είναι  αλλά  έγινε ,  υπάρχει  πρόταση ,  υπάρχει  άρθρο  μέσα  στο  

νομοσχέδιο  που  να  αλλάζει  προς  την  σωστή  κατεύθυνση ;   

Εγώ  γνωρίζω  και  έχω  μια  διαφορετική  άποψη  από  τον  κ .  

Στεργίου ,  ότι  στην  Ευρώπη  υπάρχει  αυτή  η  αυτοτέλεια  των  δήμων  και  

η  διοικητική  και  η  οικονομική  και  υπάρχει  αυτή  που  λέμε  

διακυβέρνηση  πολυεπίπεδη .   

Αυτό ,  ένα  τέτοιο  μοντέλο  έπρεπε  να  προταθεί .  Βεβαίως  και  το  

αναλογικότερο  αλλά  τέτοιο  μοντέλο  διακυβέρνησης  έπρεπε  να  υπάρξει .  

Αυτά  όλα  δεν  υπάρχουν  στο  καινούργιο  νομοσχέδιο .   

Τι  ζητάμε  λοιπόν ;  Για  να  τελειώνουμε ,  να  μην  κουράζουμε  και  

τον  κόσμο ,  λέω  λοιπόν  ότι  το  καλύτερο  δυνατόν ,  χαίρομαι  για  την  

παράταση  που  έγινε ,  που  λέει  ότι  έγινε ,  να  αποσυρθεί  το  νομοσχέδιο ,  

μέσα  σε  αυτούς  τους  δυο  μήνες  να  γίνει  διάλογος ,  ουσιώδης  διάλογος  

με  προτάσεις  συγκεκριμένες ,  ώστε  να  λειτουργήσουν  οι  δήμοι  όπως  

τους  θέλει  ο  κόσμος .  Με  αυτοτέλεια ,  με  οικονομική  ανεξαρτησία  και  

όχι  με  έναν  μπαμπούλα  από  πάνω  ο  οποίος  εκτός  από  την  νομιμότητα  

που  πρέπει  να  κάνει ,  θα  πρέπει  να  δίνει  και  κατευθύνσεις .  Αυτό  είναι  

απαράδεκτο .   

Δηλαδή ,  ξέρει  αυτός  ο  κύριος ,  ο  οποιοσδήποτε  θα  έρθει ,  τι  

ανάγκες  έχει  ο  Δήμος  Σερρών  ή  οποιοσδήποτε  άλλος  Δήμος  και  δεν  το  

ξέρουμε  εμείς  και  ο  Δήμαρχος ;  Νομίζω  ότι  είναι  πολύ  στραβό  αυτό .   
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Είμαστε  στον  21ο  αιώνα .  Ζητάμε  αποκέντρωση .  Αυτοί  που  

υπηρετούμε  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  ζητάμε  την  αποκέντρωση .  

Αποκέντρωση  με  τον  τρόπο  αυτό  που  έρχεται ,  δεν  είναι  δυνατόν  να  

γίνει .  Αποκέντρωση  με  αρμοδιότητες  και  με  μεταφορά  πόρων ,  γιατί  

μέχρι  τώρα  όλοι  ξέρατε  πάρτε  και  αυτό ,  πάρτε  και  εκείνο ,  χωρίς  

κανέναν  πόρο .  Δεν  μπορούν  έτσι  να  προχωρήσουν  οι  δήμοι .   

Άρα  λοιπόν ,  ζητάμε  ουσιαστικό  διάλογο ,  ώστε  να  έρθει  ένα  

πλήρες  νομοσχέδιο ,  το  οποίο  να  αλλάζει  το  μοντέλο  λειτουργίας  αυτό  

που  υπάρχει  σήμερα .   

Εμείς  συντασσόμαστε  με  το  ψήφισμα  της  ΚΕΔΕ .  Βεβαίως  στον  

διάλογο  μπορεί  να  περάσουν  και  κάποιες  άλλες  θέσεις  που  να  είναι  πιο  

προωθημένες ,  βεβαίως  θα  τις  υποστηρίξουμε ,  αλλά  προς  το  παρόν  

συντασσόμαστε  με  αυτή  την  πρόταση ,  με  το  ψήφισμα ,  γιατί  θεωρούμε  

ότι  το  νομοσχέδιο  που  έρχεται  είναι  απαράδεκτο .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Ραμπότας  έχει  τον  λόγο .  τρία  λεπτά .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σύντομος  πάνω  σε  ένα  νομοσχέδιο  το  

οποίο  είναι  αναγκαιότητα  πλέον  της  εποχής  ότι  πρέπει  να  αλλάξει  το  

σημερινό  μοντέλο  και  το  σημερινό  μοντέλο  πρέπει  να  αλλάξει  και  

ξεκινώ  πρώτα  από  αυτό ,  από  την  εξάντληση  του  χρόνου  διαβούλευσης  

και  συζήτησης  μεταξύ  των  φορέων  που  εκπροσωπούν  συνδικαλιστικά  

την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  στην  χώρα  και  αυτή  είναι  η  ΚΕΔΕ  μαζί  με  

την  ΕΜΠΕ ,  γιατί  αφορά  και  τους  δυο .   

 Άρα  αυτό  το  κομμάτι  πρέπει  να  κλείσει  χρονικά ,  περιεκτικά  και  

να  βγει  το  τελικό  απόσταγμα ,  εάν  θέλετε ,  πάνω  στο  τελικό  νομοσχέδιο ,  
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το  οποίο  θα  ήταν  πολύ  καλό  να  είναι  ένα  προϊόν  συναίνεσης .  Αλλά  

όπως  επιχειρήθηκε  να  έρθει  αυτή  την  στιγμή ,  ήρθε  πάρα  πολύ  πρόχειρα  

και  εάν  θέλετε ,  για  την  δημιουργία  εντυπώσεων  ή  αλλαγή  πολιτικού  

κλίματος .   

 Και  από  αυτά  που  έχουμε  διαβάσει  και  από  αυτά  που  έχουν  

κατατεθεί ,  παρατηρείται  μια  πραγματικά  προχειρότητα ,  ναι  μεν  το  

εκλογικό  κομμάτι  θα  απορροφήσει  το  ενδιαφέρον  του  κόσμου ,  

αφήνοντας  τα  υπόλοιπα  άρθρα  σε  δεύτερη  μοίρα .   

 Πάμε  στο  εκλογικό  μια  που  είναι   και  το  επίκαιρο ,  όπου  υπάρχει  

η  καθιέρωση  της  απλής  αναλογικής  πλήρως  από  την  πρώτη  Κυριακή .   

 Λέω  εγώ ,  προσωπικά  και  γιατί  να  υπάρχει  δεύτερη  Κυριακή ;  Και  

γιατί  ο  Δήμαρχος  να  μην  βγαίνει  από  την  πρώτη  Κυριακή  με  βάση  το  

ποσοστό  που  πήρε ;  Δεν  το  κατάλαβα ;  Αφού  δεν  γίνεται  κατανομή  

μπόνους  πριμοδότησης  που  αυτό  είναι ,  εάν  θέλετε ,  ένα  καλό  κείμενο  

συζήτησης  και  βάσης  για  την  τελική  διαμόρφωση  του  νομοσχεδίου ,  ένα  

μπόνους  πριμοδότησης  για  τον  νικητή  της  δεύτερης  Κυριακής ,  γιατί  σε  

διαφορετική  περίπτωση  δεν  απαιτείται  δεύτερη  Κυριακή .   

Κατανέμονται  οι  έδρες ,  κλείσαμε .  Δήμαρχος  είναι  ο  πρώτος ,  

τελειώνουμε .  Και  μετά  αρχίζουν  οι  συζητήσεις ,  αυτό  που  όλοι  λέτε  και  

πρόκειται  να  ειπωθεί .   

 Κλείνω  με  αυτό  το  κομμάτι ,  άρα  μπαίνει  για  την  δεύτερη  

Κυριακή  ειδικά ,  εάν  υπάρξει ,  θα  πρέπει  να  υπάρξει  μπόνους  

πριμοδότησης  επί  των  αδιάθετων  εδρών  στον  νικητή  των  εκλογών .   

Γιατί  παρατηρείται  το  εξής :  από  τις  324 σελίδες  και  τα  λοιπά ,  μέσα  

υπάρχουν  και  σελίδες  που  αναφέρονται ,  αγαπητέ  Στεργίου  και  στον  

ΦΟ .Δ .Σ .Α . ,  πενήντα  σελίδες  για  τον  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  και  τριάντα  είναι  με  το  

εκλογικό  σύστημα ,  το  πως  όλο  θα  γίνει .   
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 Και  έρχεται  και  καταργείται  η  λέξη  ο  Αντιδήμαρχος  πλειοψηφίας  

ή  ο  Δήμαρχος  πλειοψηφίας ,  να  το  πω  έτσι  με  την  έννοια  των  όρων .   

 Και  ενδεικτικές  διατάξεις  που  αποδοθούν ,  εάν  θέλετε ,  όλη  την  

υπόθεση  είναι  στο  άρθρο  182,  που  αφορά  τα  ανταποδοτικά  τέλη .  Στο  

άρθρο  186,  που  είναι  η  ψήφιση  του  δημοτικού  προϋπολογισμού  για  τον  

τρόπο  με  τον  οποίο  γίνεται ,  στο  άρθρο  68,  όπου  οι  Αντιδήμαρχοι  δεν  

θα  είναι  πλέον  σύμβουλοι  της  πλειοψηφίας ,  γιατί  καταργείται  εδώ  η  

έννοια  πλειοψηφική  παράταξη ,  δεν  υπάρχει  πλέον  και  στο  άρθρο  72 

όπου  μιλάει  για  τις  ανεξαρτητοποιήσεις  δημοτικών  συμβούλων  με  

δικαίωμα  να  εντάσσονται  σε  άλλη  παράταξη ,  αυτά  που  είπε  

προηγουμένως  ο  κ .  Στεργίου ,  να  μην  επαναλαμβανόμαστε .   

 Άρα  υπάρχει  μια  στρέβλωση  των  πραγμάτων  του  τι  ακριβώς  

γίνεται .   

 Η  όλη  ιστορία  του  νομοσχεδίου  και  μέσα  σε  δυο  μήνες  με  την  

μορφή  του   κατεπείγοντας  ότι  οτιδήποτε  άλλο ,  νομίζω  ότι  προβάλλει  

το  εκλογικό  σώμα ,  προσβάλει  τις  τοπικές  κοινωνίες  και  η  κοινωνίες  

όπως  έρχονται  τώρα ,  αφού  γίνονται  κατανομές  από  το  πρώτο  γύρω  ή  

όποιον  θα  γίνει ,  μπαίνουν  και  οι  κοινωνίες  προ  των  ευθυνών  για  την  

τελική  τους  επιλογή  σε  πρόσωπα  και  συνδυασμούς .  Δεν  θα  είναι  

άμοιροι  ευθυνών .   

 Να  πούμε  οι  αλλαγές  οι  βασικές ,  οι  οποίες  επέρχονται ,  ειδικά  με  

τα  ανταποδοτικά  ότι  υπάρχει  μια  αύξηση ,  υπάρχουν  συντελεστές  

ακινήτων  που  κατηγοριοποιούνται  ανά  κατοικία  και  επαγγελματική  

στέγη ,  διατηρείται  το  Οικονομικό  Παρατηρητήριο  που  τόσο  πολύ  

κατηγορούνταν  το  Οικονομικό  Παρατηρητήριο ,  οι  έξι  κατηγορίες  των  

δήμων ,  ο  μεσολαβητής  που  ήταν  απαίτηση  και  νομίζω  ότι  γίνεται  

πράξη ,  θα  δούμε  σε  ποιον  βαθμό  θα  λειτουργήσει ,  τα  κέντρα  
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αποτέφρωσης  νεκρών ,  συμβάσεις  που  έχουν  δυνατότητα  

προγραμματικές  να  συνάπτουν  δήμοι  και  με  άλλους  φορείς .  Ανοίγει  

αυτό  το  κομμάτι  και  μάλιστα  μπαίνει  ο  Δήμος  και  είναι  θετικό  αυτό ,  

σε  ένα  προγραμματικό  συμβάσεων  για  θέματα  ειδικά  ενέργειας ,  όπου  

έχει  οικονομικό  αντίκτυπο  για  έσοδα  στους  δήμους  και  τα  νέα  κριτήρια  

των  ΚΑΠ  στο  άρθρο  185.  

 Το  ζήτημα  που  μπαίνει  και  κλείνω  με  αυτό  με  τις  προτάσεις ,  δεν  

θα  πω  περισσότερα ,  είναι  το  εξής :  ότι  ο  αυστηρότερος  έλεγχος  των  

δαπανών  κρίνεται  απόλυτα  αναγκαίο ,  κ .  Μηλίδη  και  το  έχετε  τονίσει  

και  εσείς  στην  τοποθέτησή  σας ,  αυστηρότερος  έλεγχος  δαπανών ,  όχι  

γραφειοκρατικός  έλεγχος ,  αυστηρότερος  τρόπος  γιατί  σήμερα  δίνεται  η  

δυνατότητα  να  ελέγχονται  όλα  πλήρως .  

 Γιατί  υπάρχει  μια  ανακολουθία .  Περάσαμε  προχθές  ότι  μέχρι  

120.000 ευρώ  δεν  απαιτείται  έλεγχος  νομιμότητας  της  δαπάνης  και  να  

πάρει  έγκριση  αλλά  για  ποιους  δήμους ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  προέγκριση  δεν  απαιτείται .  Αλλά  για  ποιους  δήμους ;  Να  είναι  για  

τον  Δήμο  Αθηναίων  το  καταλαβαίνουμε .  Για  τον  Δήμο  Θεσσαλονίκη  

και  για  τους  μεγάλους  δήμους .  Για  τον  Δήμο  Αμφίπολης ,  εντός  

εισαγωγικών  120.000 είναι  το  πέμπτο ,  πόσο  είναι .  Ας  

κατηγοριοποιήσουμε  λίγο  τα  πράγματα .   

 Η  πριμοδότηση  που  ανέφερα  προηγουμένως  να  ισχύσει  για  τον  

νικητή ,  εφόσον  πάμε  σε  δεύτερη  Κυριακή .  Πιστεύω  ότι  θα  υπάρξει  

τόσο  από  τις  ανακοινώσεις  που  διάβασα  τόσο  της  ΚΕΔΕ  όσο  και  της  

ΕΜΠΕ  κινούνται  σε  αυτό  το  κλίμα .   
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 Καθορισμός  δαπανών  ανά  κατηγορία  δαπάνης  όταν  το  απαιτείται  

και  άρα  το  σύστημα  το  υπόλοιπο  των  συναινέσεων  και  ιστορίες  θα  

βρεθεί  στον  δρόμο  και  θα  κριθεί  από  το  αποτέλεσμα .  Γιατί  και  η  

κοινωνία  θα  συμβάλλει  σε  αυτό  το  κομμάτι ,  το  πως  θα  εκπροσωπηθεί  

με  τους  συνδυασμούς  η  διοίκηση  του  Δήμου .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  διαφωνήσω  

με  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  έγινε  αυτή  η  διαδικασία .  Καταρχάς  δεν  

μπορεί  να  έρχεται  ένα  ψήφισμα  από  πάνω  και  να  λέει  στα  δημοτικά  

συμβούλια  ότι  δείτε  το  εάν  είναι  θετικό  ή  αρνητικό .  Εάν  συμφωνείτε  ή  

δεν  συμφωνείτε .  Πώς  διαμορφώθηκε  αυτό  το  ψήφισμα ;  Δεν  έπρεπε  να  

ζητηθούν  οι  προτάσεις  των  δημοτικών  συμβουλίων  πρώτα  και  μετά  να  

πάει  από  κάτω  προς  τα  επάνω ;   

 Νομίζω  ότι  εάν  διαβάσετε  το  διαβιαστικό  της  απόφαση  του  

Πατούλη ,  είναι  ένα  κείμενο  αντιδημοκρατικό ,  διχαστικό  και  

υποκριτικό .   

 Λέει   ότι  θα  εμποδίσουμε  με  κάθε  τρόπο  την  διάλυση  της  

Αυτοδιοίκησης  και  την  καταστροφή  της  χώρας .   

 Όταν  η  χώρα  καταστρέφονταν  αυτοί  μούγκα  ήταν .  Όταν  

διαλύθηκαν  οι  εργασιακές  συμβάσεις ,  όταν  μειώθηκε  η  Σ .Α .Τ .Α . ,  όταν  

έγιναν  οι  ελαστικές  μορφές  εργασίας ,  τότε  που  ήταν  η  Αυτοδιοίκηση  

και  δεν  νοιαζόταν  για  τους  πολίτες  της ;  Τώρα  θα  καταστραφεί  η  χώρα  

από  αυτό  το  νομοσχέδιο ;   
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 Την  χώρα  την  κατέστρεψαν  όλοι  αυτοί  τους  οποίους  θέλουν  να  

επαναφέρουν  με  τις  λαμογιές ,  με  τις  μίζες ,  με  την  διαφθορά ,  με  τα  

Novartis  με  τις  Siemens,  με  το  Χρηματιστήριο ,  με  τα   ομόλογα  

δομημένα  ή  αδόμητα .  Αυτούς  θέλει  να  εξυπηρετήσει  ο  κ .  Πατούλης ;  Ή  

θέλει  να  κάνει  την  καρδιά  του  κομματάρχη ,  για  να  γίνει  υποψήφιος  

Δήμαρχος  στο  λεκανοπέδιο  στην  Αθήνα ;   

  Απλή  αναλογική .  

 Τώρα  να  πω  περιστασιακά  έχω  σημειώσει  μερικά  πράγματα  για  

την  απλή  αναλογική .   

 Η  απλή  αναλογική  διαχρονικά  ήταν  μια  διακήρυξη  και  την  

διεκδικούσε  η  Αριστερά  και  η  Κεντροαριστερά ,  άσχετα  εάν  αυτοί  που  

διαχειρίζονται  τώρα  την  κεντροαριστερά  αλληθωρίζουν  προς  τα  δεξιά ,  

αλλά  ήταν  και  μια  απαίτηση  της  αυτοδιοίκησης  στο  σύνολο  της  για  την  

απλή  αναλογική .   

 Πράγματι ,  μπορούν  να  δημιουργηθούν  προβλήματα  με  την  απλή  

αναλογική .  Η  δική  μου  η  θέση  ταλαντεύτηκα  πάρα  πολύ  για  να  

καταλήξω  στην  θέση .  Δεν  μπορεί  ο  Δήμαρχος  να  είναι  σε  μια  

παράταξη ,  εάν  την  πρώτη  Κυριακή  είναι  δεύτερος ,  να  έχει  λιγότερους  

συμβούλους  από  τον  πρώτο .   

 Η  δική  μου  η  θέση  είναι  ότι  η  παράταξη  που  θα  εκλέξει  τον  

Δήμαρχο  να  έχει  το  50% των  συμβούλων .  Όχι  τα  2/3,  γιατί  δεν  μπορεί  

να  λειτουργήσει  αλλιώς .   

 Εάν  θέλουμε  να  κτυπήσουμε  την  αλαζονεία  των  δημάρχων ,  δεν  

πρέπει  αυτή  την  αλαζονεία  να  την  μεταφέρουμε  σε  αλαζονεία  των  

δημοτικών  συμβούλων  και  των  παρατάξεων  της  αντιπολίτευσης ,  γιατί  

εάν  πάμε  και  παραμείνουν  οι  σύμβουλοι ,  μοιραστούν  από  την  πρώτη  

Κυριακή ,  τότε  την  αλαζονεία  του  Δημάρχου  θα  την  μεταφέρουμε ,  θα  
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την  κάνουμε  αλαζονεία  των  παρατάξεων  της  αντιπολίτευσης  και  των  

δημοτικών  συμβούλων .   

  Συναίνεση  και  συμπράξεις .   

Ναι ,  όλοι  μιλούμε  για  συναίνεση .  Η  δική  μου  η  άποψη  είναι ,  

καταρχάς  είναι  απαράδεκτο  αυτό  που  λέει  ότι  μπορεί  κάποιος  

ανεξάρτητος  να  μετακινηθεί  στο  μέσο  της  διαδρομής .  Αυτό  είναι  

απαράδεκτο  για  μένα .  Αυτό  δεν  είναι  συναίνεση  ή  να  διαλύονται  και  

να  συγχωνεύονται .  Συναίνεση  με  πολιτικές  διαδικασίες  και  αυτό  

μπορεί  να  διασφαλιστεί  μόνο  εάν  ο  νομοθέτης  πει  ότι  οι  αξιωματούχοι  

θα  είναι  μόνο  από  την  παράταξη  του  Δημάρχου .  Για  να  μην  υπάρχει  

συναλλαγή  και  διαφθορά  ανάμεσα  στις  σχέσεις  του  Δημάρχου  με  όλους  

τους  δημοτικούς  συμβούλους .   

  Αναβάθμιση  των  τοπικών  συμβουλίων .   

Γνωρίζω  όλοι ,  γιατί  και  αυτό  το  κατήγγειλε  η  ΚΕΔΕ ,  την  

αναβάθμιση  των  τοπικών  συμβουλίων  το  κατήγγειλε  η  ΚΕΔΕ .  Όλοι  

γνωρίζουμε  εδώ  μέσα  ότι  το  μόνιμο  παράπονο  των  εκπροσώπων  των  

χωριών  μας  ήταν  ότι  δεν  έχουν  ουσιαστικές  αρμοδιότητες  και  τώρα  

που  τους  παραχωρούμε  τις  αρμοδιότητες  μέσα  από  το  νομοθέτημα ,  

βγαίνει  η  ΚΕΔΕ  και  το  καταγγέλλει .   

Δεν  ξέρω  πόσα  χωριά  έχει  ο  Πατούλης  στον  Δήμο  Αμαρουσίου ,  

για  να  γνωρίζει  τι  γίνεται ,  γιατί  και  εδώ  μέσα  ειπώθηκε  από  πολλούς  

από  εσάς  και  από  τις  παρατάξεις  της  αντιπολίτευσης  ότι  οι  πρόεδροι  

είναι  διακοσμητικά  στοιχεία .  τώρα  που  τους  δίνουμε  αρμοδιότητες  

έρχεται  και  το  καταγγέλλει  και  λέει  ότι  φέρτε  τις  Κοινότητες  από  το  

πίσω  μέρος .  Αυτά  είναι  πρωτόγνωρα  πράγματα .   
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Εγώ  διαφωνώ  με  τον  τρόπο  που  θα  συγκροτούνται  τα  

ψηφοδέλτια .  Μετά  από  οκτώ  χρόνια  ο  Δήμος  έπρεπε  να  είναι  ενιαίος .  

Να  καταργηθούν  οι  τοπικές  ενότητες  που  είχαμε .  Δεν  μπορεί  οκτώ  

χρόνια  μετά  να  λέμε  ότι  υποχρεωτικά  η  παλαιά  δημοτική  ενότητα  να  

εκφράζει  με  κάποιον  δημοτικό  σύμβουλο .  Εάν  δεν  το  κατορθώσαμε  

αυτό  μετά  από  οκτώ  χρόνια ,  απέτυχε  όλο  το  σύστημα .  

Γι '  αυτό  η  άποψή  μου  είναι  ότι  πρέπει  το  ψηφοδέλτιο  να  είναι  

ενιαίο .  Έχουμε  παρατηρήσει  δημοτικούς  συμβούλους  των  διακοσίων ,  

τριακοσίων  ψήφων  να  εκλέγονται  και  έχουμε  παρατηρήσει  υποψηφίους  

με  εξακόσιους ,  επτακόσιους  ψήφους  που  δεν  εκλέχθηκαν .  Γι '  αυτό  

πρέπει  να  είναι  ενιαίο .  Εάν  δεν  το  κατορθώσαμε  αυτό  είμαστε  σε  

λάθος  δρόμος .   

  Η  θητεία .   

Εγώ  νομίζω  είναι  άστοχο .  Δεν  κατάλαβα ,  τι  θα  εξυπηρετήσει  εάν  

μειωθεί  η  θητεία ;  Γιατί  με  τον  Καλλικράτη  είχαμε  την  πενταετία ,  τώρα  

μιλάει  πάλι  για  τετραετία .  Δεν  το  ξέρω  για  ποιο  λόγο  το  κάνει  αυτό .  

Αυτό  νομίζω  ότι  μπορεί  εύκολα  να  παραμείνει  στην  πενταετία .   

  Οι  κατηγοριοποιήσεις  δήμων .   

Εγώ  το  βρίσκω  πολύ  θετικό .  Εγώ  το  βρίσκω  πολύ  θετικό .  Άλλες  

είναι  οι  ανάγκες  των  δήμων  σε  ορεινό  όγκο ,  άλλες  οι  ανάγκες  των  

νησιωτικών  δήμων ,  άλλες  οι  ανάγκες  των  δήμων  του  αστικού  

πληθυσμού .   

Το  έλεγα  πάντα  ότι  πρέπει  ακόμα  και  στον  Δήμο  εδώ ,  ότι  πρέπει  

να  χρηματοδοτούμε  ανάγκες  και  να  επιλύουμε  προβλήματα  και  όχι  να  

χρηματοδοτούμε  αριθμούς .   
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Το  Περιστέρι  έχει  100.000 κατοίκους ,  200.000 κατοίκους .  Για  

φανταστείτε  να  πάρει  τριπλάσια ,  πενταπλάσια  λεφτά  από  την  Σιντική ;  

Γι '  αυτό  η  κατηγοριοποίηση  είναι  προς  την  σωστή  κατεύθυνση .  Εάν  

έχουμε  ζητήματα  τεχνικά  το  πως  θα  γίνει ,  μπορούμε  να  κάνουμε  

προτάσεις  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

  Η  εποπτεία .   

Αποσυνδέει  την  εποπτεία  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  από  την  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση .  Ξέρετε ,  τα  ταλαιπωρηθήκαμε  ως  Δήμος  από  

τις  αποφάσεις  της  Αποκεντρωμένης .  Ταλαιπωρηθήκαμε .  Ακόμα  και  

ομόφωνες  αποφάσεις  τις  απέρριπτε .  Θέτει  τους  επόπτες  ΟΤΑ .  Καλή  ως  

ιδέα .  Εγώ  δεν  θέλω  να  υπάγονται  στον  υπουργό  εσωτερικών .  Εγώ  θέλω  

αυτοί  να  λειτουργούν ,  όπως  λειτουργούν  οι  ανεξάρτητες  αρχές .  Να  μην  

έχουν  καμία  εξάρτηση  και  να  εκδίδουν  εγκυκλίους  και  όλα  αυτά .   

Μάλιστα ,  εδώ  δεν  αναφέρει  σε  δεύτερο  βαθμό  τι  γίνεται .  Γιατί  με  

την  Αποκεντρωμένη  είχαμε  την  Επιτροπή  του  Άρθρου  152.  Εδώ  δεν  

αναφέρει  αλλά  το  κυριότερο  για  μένα  είναι  ότι  πρέπει  να  είναι  αυτοί  

να  λειτουργούν  με  όρους  ανεξάρτητων  αρχών  και  όχι  να  είναι  υπό  τον  

υπουργό  Εσωτερικών .   

  Επιπλέον  φορολόγηση .   

Σε  καμία  περίπτωση .  Σε  καμία  περίπτωση .  Και  αυτό  το  λέω  σε  

σχέση  με  την  ανταποδοτικότητα  του  Πρασίνου .  Στην  Ευρώπη  που  

υπάρχει  η  οικονομική  αυτοτέλεια  των  δήμων ,  υπάρχουν  τοπικοί  φόροι  

αλλά  στην  Ευρώπη  το  κεντρικό  κράτος  δεν  ξεζουμίζει  τους  πολίτες .  Σε  

μια  τέτοια  συγκυρία  αρνητική  τώρα ,  εάν  βάλουμε  επιπλέον  φόρους   για  

τις  δράσεις  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  θα  είναι  έγκλημα .   
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Θα  μπορούσε  μακροπρόθεσμα ,  δηλαδή  ιδεατά  εγώ  θα  μπορούσα  

να  δεχθώ  τους  τοπικούς  φόρους .  Πότε  όμως ;  Εάν  γίνει  αναθεώρηση  

του  συντάγματος  και  το  κράτος  πάρει  αυτά  που  του  ανήκουν  για  να  

μπορέσει  και  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  να  βάλει  τους  δικούς  της  φόρους .   

Θετικό  βλέπω  ότι  κάποια  ζητήματα  που  έρχονται  εδώ  για  

συζήτηση  λέει  ότι  θα  επιλύονται  από  τις  Επιτροπές .  Αυτό  είναι  θετικό ,  

γιατί  βλέπετε  ότι  έρχονται  σαράντα  θέματα  και  συζητάμε  τα  τρία ,  τα  

άλλα  τα  περνάμε  έτσι .  Άρα  είναι  προς  την  σωστή  κατεύθυνση .   

  Ο  διαμεσολαβητής .   

 Ξέρετε  ότι  στην  επικράτεια  ελάχιστοι  δήμοι  εκλέξανε  

διαμεσολαβητή .  Εδώ  υποχρεωτικά  λέει  ότι  θα  εκλέξετε .  Μια ,  δυο ,  

τρεις  εκλογικές  διαδικασίες ,  θα  εκλέξετε .   

 Διαφωνώ  και  εγώ  ότι  μπορεί  κάποιος  να  χάσει  την  θέση  ευθύνης  

που  έχει ,  γιατί  έχει  κατηγορηθεί  για  κακούργημα .  Πρέπει ,  

τουλάχιστον ,  σε  πρώτο  βαθμό  να  εκδικαστεί  η  υπόθεσή  του .   

 Εν  κατακλείδι  θέλω  να  πω  ότι  έχει  και  θετικά  το  κείμενο  και  

αρνητικά .  Αυτό  το  συλλήβδην  να  μην  γίνει  καμία  συζήτηση  και  καμία  

διαβούλευση  του  Πατούλη ,  εξυπηρετεί  μόνο  κομματικά  και  προσωπικά  

του  συμφέροντα .   

Άρα  να  μην  αποσυρθεί  το  νομοσχέδιο ,  να  πάνε  σε  διαβούλευση  

και  να  χρησιμεύσει  ως  βάσι  αυτό  για  την  περαιτέρω  επεξεργασία  του .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  πολλά  οι  προλαλήσαντες  με  κάλυψαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καλό  είναι  να  μην  επαναλαμβανόμαστε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  μείνω  σε  σημεία  στα  οποία  πιστεύω  ότι  και  ο  επόμενος  ομιλητής  

δεν  θα  με  καλύψει .   

 Βέβαια  η  χρήση  του  όρου  Κλεισθένης  είναι ,  θα  έλεγα ,  έτσι  

στοχευμένος .  Όντως  ο  Κλεισθένης  με  τις  λεγόμενες  τριετίες ,  μετά  τον  

Πεισίστρατο ,  έτσι  για  την  ιστορία  του  πράγματος ,  έκανε  αυτή  την  

μεταρρύθμιση ,  η  οποία  είχε  σαν  στόχο  ποιο ;  Να  περιορίσει  την  

αυθαιρεσία  και  την  αλαζονεία  των  πλουσίων  και  να  κτυπήσει  

κατακέφαλα ,  θα  έλεγα ,  τον  τοπικισμό  και  έκανε  τις  φυλές  και  την  

βουλή  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Γι '  αυτό  είπα ,  η  χρήση  του  ονόματος  είναι  στοχευμένη .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  όμως ,  θα  μείνω  σε  μερικά  σημεία ,  αγαπητοί  

μου .  Αναφέρεται  εδώ  ότι  αυτό  το  νομοσχέδιο  ουσιαστικά  ενισχύει  την  

διαφθορά  και  την  συναλλαγή .  Θα  συμφωνήσω ,  όμως  θα  πρέπει  να  

αναφέρω  και  κάτι  άλλο ,  το  οποίο  δεν  έχει  αναφερθεί  από  κανέναν .   

 Έτυχε  χθες  να  διαβάζω  μια  μελέτη ,  ένα  άρθρο  της  Κεντρικής  

Διοίκησης  της  Ευρώπης  που  αναφέρεται  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  

και  έφτασε  και  στην  Ελλάδα  και  σε  ορισμένους  άλλους  πίνακες .   

 Στην  καταπολέμηση  της  διαφθοράς  είμαστε  προ  τελευταίοι  με  

τελευταία  την  Βουλγαρία .   56% εμείς ,  55 η  Βουλγαρία .  Πρώτη  είναι  

πάνω-πάνω  είναι  η  Δανία ,  είναι  το  Βέλγιο ,  είναι  η  Ολλανδία  και  τα  

λοιπά ,  είναι  η  Γερμανία  και  εκεί ,  αγαπητέ  κ .  Στεργίου ,  έχουν  

αναλογικό  σύστημα .   

 Τι  εννοώ  αναλογικό  σύστημα ;  Και  ο  Δήμαρχος ,  λόγω  χάρη ,  στην  

Δανία  και  στο  Βέλγιο  εκλέγεται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όπως  και  

οι  Αντιδήμαρχοι  εκλέγονται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   Που  
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σημαίνει  τι ;  Ότι  έχουν  συναίνεση  συνεργασίας .  Έχουν ,  θα  έλεγα ,  

ανοικτά  μυαλά .   

 Εμείς  δυστυχώς ,  ενώ  ο  Κλεισθένης  επιχείρησε  να  συνενώσει  τα  

διεστώτα ,  εμείς  ακολουθήσαμε  το  Ναπολεόντειο  σύστημα ,  το  οποίο  

Ναπολεόντειο  σύστημα  είναι  αυτό  το  οποίο  εφαρμόζουμε  εμείς ,  εν  

μέρει  εφαρμόζει  η  Ιταλία  και  εν  μέρει  εφαρμόζει  η  Πορτογαλία .   

 Στα  υπόλοιπα  κράτη  της  Βόρειας  Ευρώπης  εφαρμόζεται  το  

αναλογικό  με  ορισμένες  διαφοροποιήσεις  κατά  τόπους .   

 Είναι  βέβαιο  ότι  αυτό  που  μου  έκανε  εντύπωση  είναι  το  εξής :  τα  

αρνητικά  του  συστήματος  που  υπάρχουν .  Αναφέρθηκε  στην  διαφθορά ,  

η  οποία  είναι  ιδιαίτερα  αναπτυγμένη  και  στο  ρουσφέτι  και  που  και  

αυτό  και  μάλιστα  ο  μελετητής  τα  είχε  με  bold γραφή .  Αυτό  θα  πρέπει  

να  μας  προβληματίσει .   

Ναι ,  θέλουμε  ένα  σύστημα  όπου  θα  μπορεί  να  λειτουργεί ,  να  μην  

είναι  παραλυτικό  σύστημα .  Το  δέχομαι  αυτό  το  πράγμα .  Θέλουμε  οι  

πάντες  εδώ  τα  αποτελέσματα  να  είναι  απτά  της  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης .  Ποιος  διαφωνεί  σε  αυτό ;   

Όμως  μέσα  από  ποια  διαδικασία ;  Γι '  αυτό ,  κ .  Στεργίου  σας  

ρώτησα ,  εμείς   ως  ΚΕΔΕ  τι  προτείναμε ;  Το  υπάρχον  σύστημα  ή  επί  το  

αναλογικότερον ;  Ή  κάτι  άλλο  το  οποίο  και  την  διαφθορά  θα  κτυπήσει .  

Να  μην  είμαστε  οι  προ  τελευταίοι ,  με  τελευταία  την  Βουλγαρία .  Να  

είμαστε  λίγο  πιο  πάνω .   

Ο  έλεγχος ,  ο  οποίος  θα  γίνεται  από  ποιον  και  πως  θα  γίνεται ;  

Όντως  θα  συμφωνήσω  ότι  θα  πρέπει  να  είναι  ανεξάρτητη  αρχή .  Στην  

Δανία  υπάρχει  όντως  σφικτός  εναγκαλισμός  αλλά  ο  εναγκαλισμός  εκεί  

είναι  από  ανεξάρτητες  αρχές  οι  οποίες  δεν  υποκύπτουν  πουθενά  και  
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είναι  αδιανόητο  οποιαδήποτε  συναλλαγή  κάτω  από  το  τραπέζι .  Είναι  

αδιανόητο .   

Αυτό  το  πράγμα  λοιπόν  εμείς  το  είχαμε  ως  σύλληψη  από  τον  

Κλεισθένη  αλλά  το  πουλήσαμε ,  μάλλον  μας  το  κλέψανε  οι  άλλοι  και  

εμείς  μείναμε  με  το  σύστημα  το  Ναπολεόντειο  όπου  εκεί  είναι  η  αρχή  

του  ενός .   Η  οποία  αρχή  του  ενός  ναι  μεν  οδηγεί  σε  διεξόδους ,  όμως  

δημιουργεί  και  ένα  άλλο  άνθος  του  κακού ,  την  αλαζονεία ,  η  οποία  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο  να  συντομεύουμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια  θα  πρέπει  να  επισημάνω  και  κάτι  άλλο  εδώ ,  το  οποίο  είναι  

αξιοπρόσεκτο .  Ότι  έχει  σχέση  με  τους  πόρους  της  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης .  Ξέρετε  είμαστε  σχεδόν  στην  τελευταία  βαθμίδα  σε  ότι  

έχει  σχέση  με  τους  πόρους  τους  οποίους  παίρνει  η  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση .  Καλά  είπε  ο  κ .  Χασαπίδης  ότι  υπάρχουν  τοπικοί  φόροι .  

Υπάρχουν  τοπικοί  φόροι  στους  δήμους  των  άλλων  κρατών .  Κάτι  το  

οποίο  βλέπω  ότι  η  ΚΕΔΕ  δεν  το  στοχεύει .  Δεν  το  επιχειρεί .   

 Αυτό  αντιλαμβάνεστε  ότι  είναι  ένα  σημείο  το  οποίο ,  κ .  Στεργίου ,  

ως  εκπρόσωπος  του  σώματος  στην  Π .Ε .Δ .  θα  πρέπει  να  το  στοχεύσετε  

καλά  και  να  το  τονίσετε  αυτό  και  να  πιέσετε  προς  αυτή  την  

κατεύθυνση .  Είναι  ένα  στοιχείο  το  οποίο  θα  δώσει  και  ζωντάνια  αλλά  

και  θα  δώσει  και  δυνάμεις  διεξόδου  από  τα  αδιέξοδα  τα  οποία  η  
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καθημερινότητα  δημιουργεί ,  κύριε  Δήμαρχε  και  εσείς  πιστεύω  ότι  αυτό  

το  αντιλαμβάνεστε  καθημερινά ,  όπως  και  ο  καθένας  από  εμάς .   

 Βέβαια ,  εδώ  έρχεται  και  ένα  άλλο ,  έρχεται  η  φορολόγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σιγά  –σιγά  θα  φύγουν  όλοι ,  δεν  θα  μείνει  κανείς .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έρχεται  η  φορολόγηση  και  τελειώνω .  Όντως  με  τα  ανταποδοτικά  η  

φορολόγηση  θα  πάει  ψηλά .  Ας  είμαστε  λίγο  προσεκτικοί  και  σταματάω  

εδώ  πέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κοιτάξτε  να  δείτε .  Γίνεται  πραγματικά  μια  πολύ  

εποικοδομητική  κουβέντα  αλλά  αυτή  η  κουβέντα  είναι  ακριβώς  που  το  

Υπουργείο  έκανε  το  μεγάλο  σφάλμα ,  κ .  Χασαπίδη ,  που  δεν  μας  έδωσε  

την  δυνατότητα  και  φυσικά  τα  συνδικαλιστικά  όργανα  μετά ,  για  να  

συζητήσουμε  από  κάτω  προς  τα  πάνω  και  να  παράξουμε  πραγματικά  

πολιτική .   

 Εγώ  χαίρομαι  που  ακούω  όλα  αυτά  και  βλέπω  ότι  από  όλους  μας  

αναδεικνύονται  και  θετικά  αλλά  και  αρνητικά  στοιχεία .   

 Αυτή  την  στιγμή  όμως  θα  πρέπει ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  συγνώμη  

λίγο  για  τους  επόμενους  ομιλητές ,  να  δούμε  τι  θα  κάνουμε  ακριβώς  με  

το  ψήφισμα  αυτό  και  θα  πρέπει  να  επιβάλουμε  εμείς  τα  συνδικαλιστικά  

όργανα  να  ξανά  μπει  αυτός  ο  διάλογος  σε  αυτή  την  διαδικασία ,  διότι  

και  το  Υπουργείο  αυτά  που  έδωσε ,  λυπάμαι  πάρα  πολύ  αλλά  εγώ  θα  τα  

κρίνω  με  κάποια  θετικά  στοιχεία ,  τα  αναφέρετε  κ .  Χασαπίδη ,  πολύ  

εύστοχα ,  απαράδεκτα .  Έχουν  θετικά  στοιχεία  αλλά  έχουν  και  

απαράδεκτα  στοιχεία .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Τις  θέσεις  της  ΚΕΔΕ  τις  ξέρουμε ;  Ήρθαν  οι  θέσεις  της  ΚΕΔΕ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έστειλε  η  ΚΕΔΕ  απόψεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν ,  πολύ  σωστά  Πρόεδρε  το  έβαλες  το  ζήτημα ,  δεν  αιφνιδίασε  η  

ΚΕΔΕ ,  το  Υπουργείο  30 Απριλίου ,  για  να  καταλάβουμε  τελικά .  Εμείς  

δεν  καταθέσαμε  προτάσεις .  Περιμέναμε  κάθε  φορά  από  το  Υπουργείο  

να  κατεβάσει  το  νομοσχέδιο .  30 Απριλίου  κατεβάζει  τον  νομοσχέδιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  τους  επόμενους  ομιλητές… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν  μέσα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  να  δείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέσα  στα  συνδικαλιστικά  όργανα  της  ΚΕΔΕ  και  της  Π .Ε .Δ . ,  υπάρχουν  

παρατάξεις  και  αντικρουόμενες  απόψεις .  Εμείς  δεν  έχουμε  καταλήξει  

σε  μια  συγκεκριμένη  πρόταση ,  όσον  αφορά  το  εκλογικό  σύστημα .   

 Το  Υπουργείο  αιφνιδίως  κατεβάζει  30 Απριλίου  το  νομοσχέδιο  

και  απαιτεί  μέσα  σε  επτά  εργάσιμες  να  απαντήσουμε .  Γι '  αυτό  έβαλα  

και  το  ζήτημα  των  συνεδριάσεων .  Εγώ  διαφωνώ  με  τον  Πατούλη  και  το  

ξέρουν  όλοι .  Δεν  χρειάζεται  τώρα  να  μου  πει  ο  κ .  Χασαπίδης  για  τον  

Πατούλη .   
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 Αυτοί  μας  αιφνιδίασαν .  Είναι  καλό  ότι  δέχθηκε  το  Υπουργείο  να  

πάμε  σε  μια  συζήτηση  δυο  μηνών ,  όπου  όλες  αυτές  οι  απόψεις  θα  

κατέβουν  μέσα  από  τα  όργανα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  έχετε  τον  λόγο .  Όσο  μπορείτε ,  σας  παρακαλώ ,  πιο  

σύντομα .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θα  είμαι  πάρα  πολύ  σύντομος .  Θα  συμφωνήσω  και  με  αυτό  που  είπατε  

και  στην  τοποθέτησή  σας .  Νομίζω  ότι  είναι  πάρα  πολύ  θετικό  το  

γεγονός  ότι  δόθηκε  η  δίμηνη  περίοδος  για  την  διαβούλευση  του  

σχεδίου ,  το  οποίο ,  νομίζω ,  από  την  στιγμή  που  μιλάμε  για  

αναλογικότητα  και  συμμετοχή  των  πολιτών  η  διαβούλευση  είναι  κάτι  

απαραίτητο  και  εύστοχα ,  έστω  και  τελευταία  στιγμή  δίνεται  από  

πλευράς  του  Υπουργείου  προς  τους  δήμους .  

 Θα  πω  το  εξής  ότι  διαβάζοντας  λίγο  το  νομοσχέδιο  στο  σύντομο  

αυτό  χρονικό  διάστημα ,  έχει  αρκετά  θετικά  στοιχεία ,  άρα  έχει  και  

αρκετά  σημεία  τα  οποία  χρειάζονται  μια  περαιτέρω  διευκρίνιση .   

 Έχει  σημεία  τα  οποία  έχουν  να  κάνουν  με  την  λειτουργία  του  

Δήμου  αλλά  και  στοιχεία  που  έχουν  να  κάνουν  με  τον  εκσυγχρονισμό  

των  ΦΟ .Δ .Σ .Α . .  Υπάρχουν  θετικές  αναφορές  με  την  διενέργεια  

δημοψηφίσματος  και  την  ενεργή  συμμετοχή  των  πολιτών ,  υπάρχει  ο  

Επόπτης  ΟΤΑ  και  οι  αυτοτελείς  υπηρεσίες ,  υπάρχει  ο  επιχειρησιακός  

σχεδιασμός  πλέον  των  δήμων ,  όπου  συγκροτούνται  Επιτροπές  για  την  

παρακολούθηση  αυτών  των  σχεδίων   και  δεν  είναι  απλά  ασκήσεις  επί  

χάρτου  που  κάνουν  πλέον  οι  δήμοι .  Υπάρχει  η  δυνατότητα  για  την  

συμμετοχή  σε  νομικά  πρόσωπα  αναπτυξιακού  χαρακτήρα  αλλά  και  σε  
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νομικά  πρόσωπα  με  αντικείμενο  τις  υπηρεσίες  κοινής  ωφέλειας  και  

υπάρχει  και  το  μεγάλο  θέμα  της  απλής  αναλογικής .  

 Θα  είμαι  πάρα  πολύ  σύντομος  και  θα  πω  ότι  νομίζω  ως  κοινωνία  

σιγά  –σιγά  αρχίζουμε  και  είμαστε  έτοιμοι  μπροστά  σε  διαδικασίες  

συνέργειας  και  σύνθεσης  απόψεων  και  είμαι  υπέρ  της  αναλογικής ,  όχι  

όμως  ίσως  με  τον  τρόπο  που  σαν  πρώτη  φορά  αποτυπώνεται  σε  αυτό  το  

νομοσχέδιο ,  κάθε  αρχή  και  δύσκολη  και  θα  πρέπει  να  βρεθεί  ένας  

κοινός  τόπος  μέσα  στον  οποίο  θα  μετεξελιχθεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

όπως  αρχίζει  να  μεταλλάσσεται  και  η  κοινωνία  μας .   

 Οπότε ,  νομίζω ,  πρέπει  να  αξιοποιήσουμε  και  σαν  Δημοτικό  

Συμβούλιο  αυτό  το  δίμηνο  που  έχουμε ,  για  να  καταθέσουμε  σε  μια  

επόμενη  συνεδρίαση  συγκεκριμένες  προτάσεις  επί  του  νομοσχεδίου  και  

όχι  να  καταλήξουμε  αφοριστικά  στην  απόρριψη  ενός  νομοσχεδίου ,  το  

οποίο  σήμερα  τίθεται  προς  διαβούλευση  και  όχι  προς  ψήφιση  ή  όχι .   

 Ο  ρόλος  μας  θα  πρέπει  να  είναι  να  συμμετέχουμε  με  θετική  

τρόπο  και  με  θετικό  πρόσημο  σε  αυτή  την  διαβούλευση  και  όχι  να  

λειτουργούμε  αφοριστικά ,  γιατί  υπάρχουν  θετικά ,  υπάρχουν  και  

αρνητικά΄  και  εμείς  καλούμαστε  να  επιτελέσουμε  τον  ρόλο  αυτόν  

ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Καρπουχτσή .  Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  ξεκινήσω  με  ένα  παράδειγμα .  Το  1992 

ήμουνα ,  ας  το  πω  σε  εισαγωγικά ,  ραδιοφωνικός  παραγωγός  σε  ένα  

ραδιόφωνο  της  πόλης  των  Σερρών ,  που  έπιανε  σε  όλο  τον  τότε  Νομό .  

Με  τι  αντικείμενο ;  Ελληνικό ,  δημοτικό ,  παραδοσιακό  τραγούδι .   
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 Ύστερα  από  καμία  δεκαριά  εκπομπές  πάρα  πολύ  ευτυχισμένος  

εγώ ,  πριν  από  26 χρόνια ,  ότι  κάνω  κάτι  πάρα  πολύ  σημαντικό  έρχεται  

ο  Βασίλης  ο  Τζανακάρης  με  μαύρα  μαλλιά  αλλά  με  το  κόκκινο  κασκόλ  

γύρω  από  το  λαιμό  του ,  του  λέω  ότι  κ .  Βασίλη  Τζανακάρη  ακούτε  την  

εκπομπή  μου ;  Ναι  λέει .  Και  πως  την  κρίνετε ;  Έχω  ακούσει  και  

χειρότερες .   

 Επειδή  λοιπόν  έτσι  από  τότε  θετικά  θέλω  να  εκλαμβάνω  αυτά  που  

έρχονται  στην  ζωή  μου  και  αυτά  που  έχω  να  αντιμετωπίσω ,  νομίζω  ότι  

θα  μπορούσε  να  είναι  και  χειρότερος  ο  νόμος  και  το  νομοσχέδιο .   

 Φυσικά  εδώ  ερχόμαστε  να  δούμε  εάν  πρέπει  αυτό  το  νομοσχέδιο  

να  ορίσει  έναν  επαναπροσδιορισμό  των  σχέσεων  της  κεντρικής  

εξουσίας  με  την  περιφερειακή ,  με  τους  ΟΤΑ .   

 Πώς  θα  γίνει  αυτή  η  αναδιανομή  των  αρμοδιοτήτων ;  Εάν  αυτή  η  

αναδιανομή  θα  μεταφέρει  και  αυτές  τις  δυσλειτουργίες  που  υπάρχουν  

και  φυσικά  αυτή  η  αναδιανομή  των  αρμοδιοτήτων  εάν  ακολουθείται  

και  από  τους  πόρους .   

 Να  συζητήσουμε ,  ειπώθηκε  από  αρκετούς ,  γιατί  εάν  γίνει  μια  

αναδιανομή ,  μια  μετάθεση  αρμοδιοτήτων  χωρίς  πόρους ,  τότε  μιλούμε  

για  μια  πολιτική  άκρως  κενού  περιεχομένου .   

 Να  δούμε  τι  λέει  για  τα  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού ,  δημοσίου  

δικαίου ,  για  τις  ανώνυμες  εταιρείες  στους  δήμους .  Για  το  κοινωνικό  

πρόσωπο  του  Δήμου .  Να  δούμε  αυτός  ο  νόμος  τι  λέει  πραγματικά  για  

την  υποστελέχωση  που  έχουν  αυτοί  οι  δήμοι .  Για  τον  τεχνικό  

εξοπλισμό  τους .  Για  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  τους  και  φυσικά ,  αφού  

δούμε  εάν  αυτός  ο  νόμος  ορίζει  κάτι  γι '  αυτά ,  να  δούμε  τι  γίνεται  και  

για  τα  χρηματοδοτικά  εργαλεία ,  από  εθνικούς  αλλά  και  από  διεθνείς  

πόρους .   
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 Πώς  θα  διαχειριστούμε  την  Σ .Α .Τ .Α . ;  τους  ιδίους  πόρους ;  Πώς  

θα  διαχειριστούμε  και  την  κατανομή  της  απόδοσης  των  ΚΑΠ  και  τους  

παρακρατηθέντες  πόρους  που  έχουμε  να  τα  πάρουμε  εδώ  και  πολλά  

χρόνια .   

 Αφού  λοιπόν  δούμε  πως  ορίζονται  αυτά  στο  νομοσχέδιο ,  εάν  

ορίζονται  σε  αυτές  τις  340 σελίδες ,  εκ  των  οποίων  κάποιες  είναι  για  

τις  περιφέρειες  και  κάποιες  για  τον  ΦΟ .Δ .Σ .Α . ,  να  έρθουμε  να  

μιλήσουμε  και  για  τον  εκλογικό  νόμο .   

 Στην  ουσία  εγώ  τι  πιστεύω ;  Δεν  είμαστε  έτοιμοι  και  ποτέ  δεν  θα  

είμαστε  έτοιμοι .  Έτσι  είναι  η  φύση  του  λαού  μας .   

Να  πάρουμε  ως  γυμναστής  και  ως  καθηγητής  φυσικής  αγωγής  ένα  

παράδειγμα που συμβαίνει  στο ποδόσφαιρο; Από το ΄04 που είχαμε την 

κορυφαία  διάκριση ,  κάθε  χρόνο  έχουμε  και  μια  νέα  προκήρυξη  και  

έναν  νέο  νομοθετικό  και  νομικό  πλαίσιο  για  την  διοργάνωση  των  

πρωταθλημάτων .   

Είμαστε ικανοποιημένοι από το ΄04 και μετά με το ποδόσφαιρο; 

Όχι .  Γιατί ;  Φταίνε  οι  νόμοι ;  Φταίνε  οι  προκηρύξεις ;  Φταίνε  αυτοί  που  

διαχειρίζονται  το  ποδόσφαιρο .   

Το  ίδιο  λοιπόν  συμβαίνει  και  στην  πολιτική  ζωή  αυτού  του  

τόπου .  Ότι  νομοθέτημα ,  ότι  διάταξη  και  άμα  βγει ,  εάν  δεν  αλλάξουμε  

εμείς  φιλοσοφία  και  νοοτροπία ,  όλα  θα  είναι  κενού  περιεχομένου ,  

όπως  είπα  και  πριν .   

Και  να  περάσουμε  και  στην  απλή  αναλογική .   

Εγώ  τώρα  είμαι  από  αυτή  την  πλευρά .  Καβάλα  στο  άλογο ,  ψηλά ,  

25 δημοτικοί  σύμβουλοι  έχουμε  την  πλειοψηφία .  Και  τι  μας  φοβίζει  

εάν  θα  υπάρχει  ένας  δεύτερος  ή  τρίτος  Χρυσανθίδης ;  Μια  δεύτερη  ή  

τρίτη  κυρία  Καλώτα ;   Ένας  δεύτερος  ή  τρίτος  Γιαννακίδης  απέναντι ;   
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 Εμείς  λοιπόν  οι  σοφοί  και  οι  σώφρονες  φοβούμαστε  τους  εχθρούς  

από  απέναντι  με  την  απλή  αναλογική  και  δεν  θα  λειτουργήσουμε ;   

 Φυσικά  το  να  περάσουμε  από  την  πλήρη  πλειοψηφία  στην  πλήρη  

αναλογική  εκλογική  διαδικασία  είναι  λίγο  επικίνδυνο .  Όμως  είναι  ένα  

βήμα  το  να  συζητήσουμε ,  να  δώσουμε  προτάσεις  μέσω  της  ΚΕΔΕ  και  

σίγουρα  αυτό  το  σύστημα  το  +1,  βάλαμε  ένα  γκολ  το  ΄04 και  ήμασταν  

οι  καλύτεροι .  Με  ένα  γκολ  διαφορά .   

 Ήμασταν  οι  καλύτεροι ;  Ήμασταν  οι  τυχερότεροι .   Ήμασταν  οι  

πιο   άξιοι ;  Ήταν  η  μοίρα  μας  να  βγούμε  πρώτοι .  Το  αξιοποιήσαμε ;  Όχι .   

 Θα  κλείσω  λοιπόν  λέγοντας  ότι  ίσως  ακόμη  λίγο  ηλικιακά  να  

εκφράζω  μια  νέα  γενιά .  Ίσως ,  γιατί  περάσανε  και  τα  χρόνια  και  από  

την  δική  μου  πλάτη .   

 Τι  θυμάμαι ;  Όσοι  δήμαρχοι  και  εάν  πέρασαν  από  αυτή  την  πόλη ,  

έχουν  κριθεί  στην  ιστορία  ως  επιτυχημένοι .  Μα  όλοι .  Όλοι .  Λοιπόν ,  

επιτυχημένος  θα  είναι  και  ο  Δήμαρχος  και  η  Δημοτική  Αρχή  που  θα  

βγει  και  με  τον  νέο  νόμο .  Γιατί ;  Όπως  είπα  και  στην  αρχή  και  κλείνω ,  

θα  υπάρχουν  και  χειρότεροι .   

 Αυτό  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Η  κυρία  Μπιτζίδου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Πολύ  σύντομη .  Εγώ  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  στην  ουσία  ότι  έτσι  όπως  

είναι ,  καταρχάς  δεν  ξέρουμε  το  ψήφισμα  της  ΚΕΔΕ ,  δεν  το  γνωρίζουμε  

και  οπότε  δεν  μπορούμε  να  συμφωνήσουμε  ούτε  με  τον  Πρόεδρο  της  

ΚΕΔΕ  αλλά  ούτε  με  τι  καταθέτει ,  γιατί  δεν  γνωρίζουμε .   
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 Εκείνο  το  οποίο  με  βρίσκει  και  εμένα  σύμφωνη  είναι  ότι  θα  

πρέπει  να  μπει  αυτό  το  δίμηνο ,  ενδεχομένως  και  τρίμηνο ,  για  να  

καταλήξουμε .   

 Θα  πρέπει  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  και  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  

και  όχι  μόνο ,  Δήμαρχοι  και  Πρόεδροι  και  Αντιδήμαρχοι  να  καταθέσουν  

τις  προτάσεις  τους  και  επίσης ,  να   

1.56πούμε  ότι  και  αυτό  το  σύστημα  με  τις  απίστευτες  παθογένειες  εδώ  

και  τόσα  χρόνια  δεν  μας  έχει  οδηγήσει  και  δεν  μας  έχει  δείξει  

παραδείγματα .  Πολύ  καλά  αναφέρθηκε  ότι  είμαστε  και  στον  πάτο .   

 Άρα  οι  συναλλαγές  δεν  υπάρχουν ;  Οι  αυθαιρεσίες  υπάρχουν  στην  

τοπική  εξουσία ,  υπάρχουν  στην  κεντρική  εξουσία ,  δεν  υπάρχουν  οι  

αυθαιρεσίες  στην  τοπική  εξουσία ;  Δεν  υπάρχουν  συνεργασίες ;  

Συνεργασίες ,  μάλλον ,  υπάρχουν ;  Είναι  κακό  να  έχουμε  συνεργασίες  

και  να  είμαστε  αποδεκτοί  από  πολλούς ;  Αξιολόγηση  και  αξιοκρατία  

υπάρχει ;  Οργάνωση  στην  δημόσια  διοίκηση  υπάρχει ;   

 Γιατί  να  μην  υπάρχουν  ανεξάρτητες  αρχές ,  πολύ  καλά  είπε  ο  κ .  

Χασαπίδης ,  οι  οποίες  να  μην  υπάγονται  σε  κανένα  Υπουργείο  και  σε  

κανέναν  Δήμο ,  ώστε  να  μπορεί  η  δημόσια  διοίκηση  και  η  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση  και  οι  υπηρεσίες  να  λειτουργούν  ανεξάρτητα  το  εάν  οι  

δήμαρχοι  χαράσσουν  πολιτική  και  είναι  αποδεκτή  ή  όχι   ή  οι  

Πρωθυπουργοί .   

 Υπάρχουν  κράτη  στην  Ευρώπη  που  δεν  έχουν  Πρωθυπουργό  και  

όλα  λειτουργούν  άψογα .   Εδώ  δηλαδή  όλα  πρέπει  να  κρέμονται  από  

ένα  άτομο ;  Έναν  Δήμαρχο ,  ο  οποίος  για  τον  Α  ή  Β  λόγο  έναν  

Πρωθυπουργό  φέρνει  αλλαγές ,  αναστατώνει ;   

 Να  μην  πάμε  μακριά ,  στο  παράδειγμα  της  Παιδείας  που  μας  

έχουν  ανακατέψει  και  δεν  ξέρουμε  τι  γίνεται  και  αυτό  γίνεται  και  στον  
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Δήμο .  Ας  μην  κρυβόμαστε  πίσω  από  το  δάκτυλό  μας .  Πιστεύω  ότι  οι  

συνεργασίες  είναι  ένα  θετικό  βήμα ,  όμως  ενδεχομένως ,  ο  νόμος  να  έχει  

τραβήξει  τα  άκρα  και  να  έχει  πάει  και  στην  άλλη  μεριά .   

 Εκεί  θα  πρέπει  να  ορθώσουμε  ανάστημα  και  φυσικά  να  

καταθέσουμε  τις  προτάσεις  μας ,  τις  οποίες  θα  πρέπει  να  με  το  . .και  

όλες  αυτές  οι  συζητήσεις  που  γίνανε ,  νομίζω  ήταν  πάρα  πολύ  

ωφέλιμες .   

 Πολύ  θετικά .  Ανεξάρτητες  αρχές .  Ενιαίο  ψηφοδέλτιο .  Για  όχι ;  

Εγώ  θα  ήθελα ,  κ .  Στεργίου ,  να  μεταφέρετε  το  εξής :  ότι  δεν  

συμφωνούμε  με  αυτά  που  λέει  η  ΚΕΔΕ ,  συμφωνούμε  όμως  με  αυτά ,  με  

την  συζήτηση  που  πρέπει  να  γίνει  και  τις  προτάσεις  που  πρέπει  να  

λάβει  σοβαρά  υπόψη  από  κάθε  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πραγματικά  ειπώθηκαν  πάρα  πολύ  σοβαρά  ζητήματα  και  πολύ  σοβαρές  

απόψεις  σε  ένα  κορυφαίο  θέμα ,  το  οποίο  θέμα  αφορά  το  μέλλον  της  

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης .   

 Εγώ  προσωπικά  έχω  πειστεί  ότι  αυτό  το  νομοσχέδιο  δεν  γίνεται  

για  το  καλό  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης .  Μόνο  γι '  αυτό  δεν  γίνεται .  

Και  μπορούμε  να  πούμε  και  τους  λόγους  που  γίνεται ,  εάν  θέλετε .  Όλα  

γίνονται  για  την  κυβέρνηση .   

Τα  βαρίδια  του  ΠΑΣΟΚ  πήγαν  στην  κυβέρνηση  και  ψάχνουν  να  

βρουν  έναν  νόμο  που  θα  έχουν  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  μεγαλύτερη  

εκπροσώπηση .  Θέλουμε  δεν  θέλουμε  αυτή  είναι  η  αλήθεια  και  μόνο  γι '  

αυτό  τον  λόγο  γίνεται .   
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Σήμερα  δεν  έχει  κανέναν  Δήμαρχο  που  να  στηρίζεται  από  

ΣΥΡΙΖΑ ,  άντε  να  έχει  συνεργαζόμενους .  Καθαρό  κανέναν  δεν  έχει .  Τι  

σημαίνει  αυτό  το  νέο  σύστημα  το  εκλογικό ;  Θα  έχει  μεγαλύτερη  

εκπροσώπηση .  Εκεί  που  βγαίνουν  δυο  θα  βγουν  πέντε ,  εκεί  που  βγαίνει  

ένας  θα  βγουν  τρεις .  Αυτό  σημαίνει  απλή  αναλογική .   

Η  απλή  αναλογική  αποδυναμώνει  τον  πρώτο  και  ενισχύει  τους  

υπόλοιπους .  Δεν  ξέρω ,  ίσως  να  είναι  και  καλό  στις  επόμενες  εκλογές .  

Δεν  ξέρουμε  και  ποιος  θα  είναι  πρώτος ,  έτσι ;  ξεχωρίζει  τους  

προέδρους  των  τοπικών  κοινοτήτων  κάτω  από  500 κατοίκους  και  τους  

βάζει  σε  ξεχωριστό  ψηφοδέλτιο .  Γιατί  δεν  το  κάνει  και  στους  

Δημάρχους ;  Ας  το  κάνει  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους .  Δεν  το  

ξεκινάει  έτσι .   

Απλή  αναλογική .  Θα  την  κάνουν  την  απλή  αναλογική .  Στην  

βουλή  γιατί  δεν  την  κάνει  την  απλή  αναλογική  αφού  είναι  το  

δημοκρατικότερο  σύστημα ;  Ας  την  κάνει  και  στην  βουλή  πρώτα ,  ας  

ξεκινήσει  από  εκεί .   

Άρθρο  182,  κάτι  ανέφερε  πιο  μπροστά  ο  φίλος  μου  ο  Μάκης  ο  

Ραμπότας .  Τα  ανταποδοτικά .  Θα  εντάξει  το  Πράσινο ,  τον  

προϋπολογισμό  του  Πρασίνου  μέσα  στα  ανταποδοτικά .  Τι  σημαίνει  

αυτό ;  Αυτή  την  στιγμή  τα  ανταποδοτικά  έχουν  έναν  προϋπολογισμό  4,5 

εκατομμύρια  έξοδα  και  έσοδα  και  έξοδα  και  θα  προσθέσει  συν  4,5 

εκατομμύρια  μόνο  έξοδα ,  χωρίς  έσοδα .  Που  θα  τα  βρει  τα  λεφτά  ο  

επόμενος  Δήμος ,  τα  4,5 εκατομμύρια  για  να  ανταποκριθεί  στο  

Πράσινο ;  Θα  πρέπει  να  διπλασιάσει  τα  δημοτικά  τέλη .  Θα  πρέπει  να  

διπλασιάσει  τα  δημοτικά  τέλη  ο  επόμενος  Δήμαρχος  κύριοι .   

Όσον  αφορά  την  θεωρία  που  είπαμε ,  ότι  υπάρχουν  στοιχεία  για  

την  διαφθορά  στην  Ελλάδα  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση ,  κύριοι  θέλω  να  
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ξέρετε  ότι  αυτά  τα  στοιχειά  τα  παίρνουμε  από  αυτούς  που  πάνε  

κατηγορούμενοι  στα  δικαστήρια  και  όχι  μόνο  για  ατασθαλίες  

οικονομικές .  Κατηγορούμενος  πήγε  και  ο  κ .  Στεργίου  και  ο  κ .  Γαλάνης  

και  ο  κ .  Μυστακίδης  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Εγώ  πάμπολλες  φορές .  Ο  

Δήμαρχος  δεκαπέντε  φορές  παραπάνω  από  όλους  μας .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  εγώ  πήγα  δυο  φορές   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μπράβο  και  ο  κ .  Γάτσιος .  Αυτά  είναι  τα  στοιχεία  που  παίρνουν  και  

δίνουν  και  βγάζουν  στατιστικές .  Καταλάβατε ;  Όταν  κατηγορείσαι  και  

καταδικάζεσαι  επειδή  δεν  ανακάλεσες  την  άδεια  λειτουργίας  εγκαίρως ,  

δηλαδή  τι  σημαίνει  ότι  υπάρχει  λοβιτούρα  και  ότι  υπάρχει  συναλλαγή  

και  ότι  υπάρχει  και  κάτι  μεμπτό  και  ύποπτο  και  τα  λοιπά ;  Όχι  βέβαια .   

 Ας  δούμε  από  την  αρχή  τον  νόμο ,  που  σίγουρα  ο  Καποδίστριας  

ήταν  πολύ  καλύτερος  από  το  σύστημα  που  προϋπήρχε ,  εάν  και  έγινε  ο  

Καποδίστριας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο  Καποδίστριας  όταν  έγινε  με  πολλές  ελλείψεις ,  έρχεται  ο  

Καλλικράτης  χωρίς  ένα  ευρώ ,  υλοποιείται  ο  Καλλικράτης ,  διόρθωσε  

πολλά  θέματα  του  Καποδίστρια ,  ένωσε  κοινωνίες  και  έρχεται  τώρα  ο  

Κλεισθένης .  Ναι ,  να  τον  καλοδεχθούμε  τον  Κλεισθένη  αλλά  με  τις  

προϋποθέσεις  που  πρέπει  να  τον  καλοδεχθούμε .  Όχι  μονάχα  με  τους  

όρους  που  βάζει  το  Υπουργείο  αυτή  την  στιγμή  χωρίς  να  ρωτήσει  ούτε  

έναν  αυτοδιοικητικό  ούτε  να  λάβει  υπόψη  τις  προτάσεις  της  ΚΕΔΕ .  

Που  εκπροσωπεί  η  ΚΕΔΕ  καλώς  ή  κακώς  όλους  μας .   
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 Αυτά  ήθελα  να  πω  εγώ ,  είμαι  αντίθετος  σε  αυτό  το  νομοσχέδιο  

όπως  κατατέθηκε  στα  περισσότερα  άρθρα  του .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  κάνω  μια  διευκρίνιση .  Το  ψήφισμα  της  ΚΕΔΕ ,  για  το  ψήφισμα  της  

ΚΕΔΕ  είστε  ενήμεροι  όλοι .  Σας  στάλθηκε  με  e-mail .  Έχει  έρθει  

παντού .  Είστε  ενήμεροι  για  το  ψήφισμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κάποιος… 

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Μια  διευκρίνιση  θα  κάνω .  Εδώ  υπάρχει  ένα  παρανόηση  από  πολλούς  

δημοτικούς  συμβούλους .  Εμείς  σαν  ΚΕΔΕ  και  δεν  υπερασπίζομαι  την  

ΚΕΔΕ  και  ξέρετε  ότι  είμαι  εντελώς  αντίθετος  με  τον  κ .  Πατούλη  και  

την  λειτουργία  την  έχω  καταγγείλει  επανειλημμένως  και  η  Π .Ε .Δ .  

Κεντρικής  Μακεδονίας ,  λοιπόν ,  εδώ  αιφνιδίασε  η  κυβέρνηση .  Ενώ  

έλεγα  ότι  θα  κατεβάσει ,  30 Απριλίου  κατεβάζει  αυτό  το  νομοσχέδιο ,  

λέει  με  την  διαδικασία  του  κατεπείγοντος  σε  δεκαπέντε  μέρες  να  

απαντήσουμε .  Μην  βάζετε  σε  μας .  Αυτοί  το  κατέβασαν  και  πήρε  μια  

απόφαση  το  Κεντρικό  Συμβούλιο  της  ΚΕΔΕ  που  τι  ζητάει  δηλαδή ;  Και  

το  αναφέρει  στο  ψήφισμα ,  να  σας  το  διαβάσω .  

 Ζητάει  να  απορρίψει  το  συγκεκριμένο  νομοσχέδιο .  Δεύτερον ,  να  

ζητήσει  την  απόσυρση  του  νομοσχεδίου ,  να  ζητήσει  την  άμεση  έναρξη  

ουσιαστικού  διαλόγου .  Δηλαδή  αυτά  ζητάει  η  ΚΕΔΕ  και  πραγματικά  το  

Υπουργείο  αποδέχθηκε  να  πάμε  σε  δυο  μήνες ,  όπου  όλα  αυτά  που  

βάλαμε  εδώ  πέρα  θα  συζητηθούν .   

 Όσον  αφορά  την  απόφαση  της  ΚΕΔΕ  δεν  έχει  καταλήξει  σε  

συγκεκριμένο  σχέδιο  για  το  εκλογικό  σύστημα .  Υπάρχουν  διάφορες  
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παρατάξεις  που  λειτουργούν  σε  επίπεδο  ΚΕΔΕ  και  θα  διαμορφωθούν  

κοινές  θέσεις .   

 Εμείς  τώρα  είπαμε  να  μην  πάμε  σε  κατεπείγον  ψήφισμα  γιατί  

μέσα  το  νομοσχέδιο  όπως  κατεβάζει ,  εκτός  από  το  εκλογικό  κομμάτι  

έχει  και  πολλά  θετικά ,  έχει  και  πάρα  πολλά  αρνητικά ,  τα  οποία  τα  

έβαλες  και  εσύ  Κώστα .  Λοιπόν  αυτά  πρέπει  να  τα  δούμε  και  για  τον  

ελεγκτή  νομιμότητας  και  για  τα  πάντα .  Λοιπόν  για  αυτά  δεν  μας  

δόθηκε  ο  χρόνος  να  απαντήσουμε .   

 Δηλαδή  το  συνδικαλιστικό  κίνημα  των  δήμων  έπρεπε  μέσα  σε  

επτά  μέρες  να  πάρει  απόφαση  και  τι  είπε ;  Μαζευόμαστε ,  παίρνουμε  

αποφάσεις  και  καταγγέλλουμε  την  στάση  του  Υπουργείου .  

Αναδιπλώνεται  το  Υπουργείο  και  πάει  σε  δυο  μήνες  συζήτηση ,  όπου  

εκεί  θα  καταλήξουμε  σε  συγκεκριμένο  σχέδιο .  

 Αυτά  είναι .  Δεν  κάθισα  να  αναφερθώ  τι  ψήφος  και  πόσους  

παίρνει  και  πόσες  είναι  εκλογικές  περιφέρειες  και  τα  λοιπά .  Υπάρχουν  

τεράστια  ζητήματα .  Δηλαδή  η  κατανομή  των  πόρων  θα  γίνει  με  το  

μήκος  που  έχει  της  αποχέτευσης  και  της  ύδρευσης .  Μα  οι  

μητροπολιτικοί  δήμοι  δεν  έχουν  ύδρευση .  Ξέρετε  ότι  υπάρχει  . .αυτοί  

πως  θα  χρηματοδοτηθούν ;   

 Δηλαδή  αποσπασματικά  κομμάτια  έβαλε  το  Υπουργείο  και  το  

πέταξε  στην  διαβούλευση .  Πιστεύω  στο  δίμηνο  που  έρχεται  να  

καταλήξουμε  σε  σωστές  αποφάσεις .  Αυτό  ζητάμε .  Δημοκρατία ,  

συζήτηση  και  σε  μια  κοινή  θέση .  Δεν  υπερασπιζόμαστε  τον  κ .  

Πατούλη .  Ίσα  – ίσα  τον  κατακρίνω  από  την  αρχή  για  την  συγκεκριμένη  

στάση  σε  πολλά  ζητήματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διάβασε  την  πρώτη  σελίδα  κ .  Στεργίου .   
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Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ο  Πατούλης  κύριε  δεν  έχει  κανένα  πρόβλημα ,  δεν  έχει  καμία  

Κοινότητα .  Και  δεν  τον  ενδιαφέρει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  πρώτη  σελίδα  την  διάβασες  του  παραπεμπτικού  του ;  Διάβασέ  την  

να  δεις  το  αντιδημοκρατικό  περιεχόμενό  της .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Το  νομοσχέδιο  πιάνει  εμάς ,  δεν  πιάνει  αυτούς  που  εκλέγονται  μέχρι  

70%. 

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η  ουσία  είναι  το  τελευταίο  και  όχι  αυτά  που  λέει  στην  αρχή .  Όμως  τα  

γράφει  μέσα  κ .  Στεργίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  παίρνετε  αυθαίρετα  τον  λόγο  όλοι .  Κύριε  Χασαπίδη  

ζήτησες  τον  λόγο ;  Έχετε  τον  λόγο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προηγηθεί  βεβαίως ,  η  κυρία  Ιλανίδου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  ήταν  άσκοπή  και  η  ώρα  Δήμαρχε  που  βάλαμε .  Νομίζω  είναι  

πάρα  πολύ  σοβαρό  το  θέμα  αυτό ,  έπρεπε  να  πάμε  βράδυ  και  να  πάμε  

όσο  πάει  το  θέμα .  Ας  ξημερώσουμε ,  δεν  πειράζει ,  είναι  σοβαρά  τα  

θέματα .   

Έχετε  τον  λόγο .   
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Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

 Εγώ  θα  είμαι  πάρα  πολύ  σύντομη .  Νομίζω  σχεδόν  όλα  έχουν  λεχθεί .  

Δεν  θα  επαναλάβω  αυτά  που  είπαν  οι  συνάδελφοι .  Έχουν  μπει  στην  

ουσία  σχεδόν  όλοι .  Εκείνο  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  κατά  την  άποψή  

μου  εάν  εφαρμοστεί  έτσι  όπως  είναι  το  νομοσχέδιο  αυτό  θα  υπάρχει  

ακυβερνησία ,  θα  υπάρχει  συναλλαγή ,  οι  αντιδήμαρχοι  που  θα  βγαίνουν  

από  την  αντιπολίτευση  και  θα  κάνουν  μια  συναλλαγή  με  τον  Δήμαρχο  

ποιον  θα  υπακούουν ;  Τον  αρχηγό  της  παράταξής  τους ;  Θα  υπακούουν  

τον  νέο  Δήμαρχο  κάτω  από  τον  οποίο  θα  κάνουν  συναλλαγή  και  θα  

είναι ;   

 Νομίζω  ότι  είναι  πολλά  θέματα  και  λεπτά ,  εκείνο  όμως  που  εγώ  

θα  ήθελα  από  την  ΚΕΔΕ ,  γιατί  δεν  ξέρω  τι  θα  ψηφίσουμε ,  είναι  αυτό  

το  ψήφισμα  που  έστειλε ,  δεν  μπήκε  καθόλου  στην  ουσία ,  κατά  την  

άποψή  μου ,  είναι  πάρα  πολύ  πρόχειρο  και  όταν  εδώ  μας  λέει  στην  

δεύτερη  σελίδα  ότι  στο  νομοσχέδιο  αυτό  δεν  συμπεριλήφθηκε  καμία  

από  τις  προτάσεις  που  έχει  καταθέσει  η  ΚΕΔΕ ,  μπορούσε  να  γράψει  

επιγραμματικά  ποιες  προτάσεις  κατέθεσε .  Μια ,  δυο ,  πέντε ,  δέκα ,  ποιες  

κατέθεσε ;   

 Νομίζω  είναι  ένα  πάρα  πολύ  πρόχειρο  ψήφισμα  αυτό  της  ΚΕΔΕ ,  

δεν  ξέρω  τι  θα  ψηφίσουμε .  Η  άποψή  μου  είναι  αυτή  που  σας  λέω .  Θέλω  

να  ακούσω  τις  επίσημες  προτάσεις  της  ΚΕΔΕ  ποια  κατεύθυνση  για  το  

νομοσχέδιο  αυτό  στην  κυβέρνηση .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κ .  Χασαπίδης  έχετε  τον  λόγο .  Σύντομα  σας  παρακαλώ  μόνο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Θα  προσπαθήσω  να  είμαι  πολύ  σύντομος .  Σε  ότι  έχει  σχέση  με  την  

διαδικασία ,  επειδή  το  υπουργείο  ανακοίνωσε  την  δίμηνη  παράταση  του  

διαλόγου ,  το  ψήφισμα  αυτό  της  ΚΕΔΕ  έχει  προηγηθεί .  Άρα  αλλάζουν  

τα  δεδομένα .  Έχουμε  επαρκή  χρόνο  να  συζητήσουμε  και  να  

καταθέσουμε  ουσιαστικές  προτάσεις .   

Ακούστηκαν  εδώ  και  ουσιαστικές  προτάσεις  με  τα  θετικά  και  τα  

αρνητικά  του  νομοσχεδίου ,  αλλά  δεν  είναι  το  νομοσχέδιο  για  το  

κάλαθο  των  αχρήστων .  Μπορεί  να  το  χρησιμοποιήσουμε  ως  βάση  για  

να  κινηθεί  ο  διάλογος  και  να  τον  εμπλουτίσουμε  με  τις  απόψεις  τις  

ΚΕΔΕ  αλλά  να  υπάρχουν  οι  απόψεις  της  ΚΕΔΕ ,  γιατί  αυτό  το  

αντιδημοκρατικό  που  είπα  εγώ ,  θα  διαβάσω  τα  σημεία  του  

διαβιβαστικού  του  Πατούλη  που  λέει  ότι  θα  εμποδίσουμε  με  κάθε  

τρόπο ,  ούτε  καν  δημοκρατικό  αναφέρει ,  την  διάλυση  της  

αυτοδιοίκησης  και  την  καταστροφή  της  χώρας .   

Είναι  απαράδεκτο  το  κείμενο  αυτό  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση ,  

εάν  δεν  επικαλείται  τους  δημοκρατικούς  τρόπους .  Ναι  υπάρχουν  

δημοκρατικοί  τρόποι  που  μπορείς  να  εμποδίσεις  αλλά  με  κάθε  τρόπο  τι  

θα  κάνουμε ;  «Στα  άρματα ,  στα  άρματα ,  εμπρός  στον  αγώνα ;».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  επιτρέψτε  μου  να  πω  και  εγώ  δυο  κουβέντες ,  γιατί  

είναι  πολύ  σοβαρά  και  ουσιαστικά ,  τουλάχιστον  για  μας  που  

παρακολουθούμε  πολλά  χρόνια  την  Αυτοδιοίκηση  και  υπάρχει  και  μια  

πορεία  σε  όλη  αυτή  την  ιστορία .   

 Εφαρμόζεται  σήμερα  ένα  σχέδιο  και  εκλογικό  και  λειτουργικό .  

Είναι  ο  Καλλικράτης .  Πρέπει  να  αλλάξει ;  Κατά  την  γνώμη  μου  ναι ,  

πρέπει  να  αλλάξει .  Έχει  παρέλθει  ο  χρόνος ,  η  ζωή  από  μόνη  της  

δείχνει  μερικά  πράγματα  και  κάποιες  αγκυλώσεις .  Πρέπει  να  αλλάξει  
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και  ως  προς  το  εκλογικό  σύστημα .  Δεν  αφορά  βεβαίως  μόνο  αυτό ,  τα  

ουσιαστικότερα  και  τα  βασικότερα  είναι  άλλα  πράγματα  και  μετά  είναι  

το  εκλογικό .   

 Δεν  απαντάει  το  συγκεκριμένο  νομοσχέδιο  όμως  σε  αυτές  τις  

αλλαγές .  Υπάρχει  πολύ  μεγάλη  προχειρότητα .  Εγώ  θα  πω  για  άλλα ,  

γιατί  είπαμε  να  μην  επαναλαμβανόμαστε .  Παραδείγματος  χάρη ,  δεν  

βάζει  πλαφόν .  Ξέρετε  που  καταμένει  την  έδρα  στο  τέλος ;  Στο  δεύτερο  

κύκλο  πηγαίνουμε  και  σε  αυτούς  που  περνούσαν  από  κάτω  και  βάλανε  

υποψηφιότητα  και  παίρνανε  έδρα .   

 Δηλαδή  υπάρχουν  πρόχειρα  πράγματα ,  εντελώς  πρόχειρα ,  τα  

οποία  βεβαίως  συμφωνώ  απόλυτα  πρέπει  να  αναδιπλωθεί  μέσα  από  τον  

διάλογο  στο  επόμενο  διάστημα ,  αφού  το  έδωσε ,  όμως  κ .  Χασαπίδη ,  ο  

υπουργός  εμπαίζει  την  αυτοδιοίκηση .   Εμπαίζει  την  αυτοδιοίκηση .   

Θα  σας  πω .  Ένα  λεπτό .  17,  18,  19 Απριλίου ,  κύριε  Αναστασιάδη  

σας  παρακαλώ ,  εγώ  σας  άκουσα  με  προσοχή ,  17,  18,  19 Απριλίου  

κάναμε  ένα  συνέδριο .  Γενική  Συνέλευση  και  κοινό  Συνέδριο  ΚΕΔΕ  –

ΕΜΠΕ .  Έβγαλε  ανακοίνωση  ο  υπουργός  ότι  το  επόμενο  διάστημα  και  

μέχρι  το  τέλος  του  Απριλίου  είπε ,  μέχρι  τέλος  Απριλίου  ψηφίζεται .   

Γρήγορα  τα  όργανα  της  Αυτοδιοίκησης ,  για  να  μην  τα  ρίχνουμε  

μόνο  στον  Πατούλη  συνέχεια  δηλαδή ,  γρήγορα  τα  όργανα  της  

Αυτοδιοίκησης  κάλεσαν  Γενικές  Συνελεύσεις  και  Συνέδρια  με  την  

προϋπόθεση  ότι  τις  επόμενες  μέρες  θα  μας  δίνονταν  το   κείμενο .  Δεν  

δόθηκε  κείμενο  από  το  Υπουργείο .  Κάναμε  Συνέδριο  τζάμπα ,  χωρίς  

λόγο .  Συζητούσαμε  μεταξύ  μας .   

Μόλις  φύγαμε  από  εκεί  απαντάει  ο  υπουργός  στο  Συνέδριο .  Λέει  

ότι  πόσο  καιρό  θα  έχουμε  στην  διάθεσή  μας ,  τον  ρωτάνε  οι  Δήμαρχοι  
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και  η  διοίκηση  της  ΚΕΔΕ .  Επαρκεί  χρόνο  είπε ,  όσο  χρειάζεται .  Το  

βγάζει  27 του  μηνός  και  λέει  14 . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε  παιδιά  τώρα ,  μην  δουλευόμαστε  δηλαδή .  Και  έρχεται  την   

Κυριακή  το  βράδυ  αργά ,  σήμερα  τι  μέρα  είναι ;  Τρίτη ;  Την  Κυριακή  το  

βράδυ  αργά  βγάζει  ανακοίνωση  ο  Σκουρλέτης  και  λέει  ότι  παρατείνω  

δυο  μήνες .  Αυτά  είναι  εμπαιγμοί .  Μέσα  από  τον  διάλογο  μπορούν  να  

προκύψουν  τα  καλύτερα .   

 Επίσης ,  ήθελα  να  πω ,  κύριε  Δήμαρχε ,  σε  μας ,  εάν  θυμάστε ,  

είχαμε  κάνει  μια  πρόταση ,  που  κακώς  μας  απάντησαν  από  το  

Υπουργείο  για  τον  Ξηρότοπο  και  το  Μετόχι ,   εάν  θυμάστε  μας  

απάντησαν  ότι  στα  πλαίσια  της  αναθεώρησης  του  Καλλικράτη  και  τα  

λοιπά ,  θα  μπορούμε  τότε  να  τους  κάνουμε  Κοινότητα ,  γιατί  

απαράδεκτο  για  τον  Δήμο  των  Σερρών  αυτές  οι  δυο  Κοινότητες  18 

χιλιόμετρα  μακριά  από  την  πόλη  να  ονοματίζονται  οικισμοί .  Τι  

οικισμοί ;  Ούτε  κατά  έννοια  είναι  οικισμοί  αυτοί .  Οικισμός  είναι  μια  

συνέχεια  της  πόλης .   

 Άρα  λοιπόν ,  αφού  μας  είπαν  αυτοί  τότε ,  λάθος  γιατί  μπορούσαν  

να  το  κάνουν ,  γιατί  εμείς  θέλαμε  να  κάνουμε  με  την  ερμηνεία  του  

νόμου ,  άρθρο  293 νομίζω  του  3852 είναι  του  Καλλικράτη  είναι  αυτό ,  

αλλά  τώρα  να  το  βάλουμε  αυτό ,  αφού  το  Υπουργείο  έτσι  μας  απάντησε  

τότε  ότι  τότε  θα  το  κάνουν ,  για  να  κάνουμε  Κοινότητες  από  οικισμούς ,  

διότι  πραγματικά  δημιουργούνται  και  τα  ζείτε  και  εσείς ,  διάφορα  

προβλήματα  που  δεν  έχουν   εκπροσώπηση  τα  συγκεκριμένα .   
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 Θα  μπορούσα  να  πω  και  άλλα  πράγματα ,  ειπώθηκαν  πολλά  αλλά  

και  ένα  που  δεν  ειπώθηκε  είναι  το  πλαφόν .  Χωρίς  πλαφόν  δεν  γίνεται .  

Εντάξει  δημοκρατία ,  δημοκρατία  αλλά  πρέπει  να  σταματάει  κάπου  και  

η  όλη  ιστορία .  Τρία ,  πέντε  δεν  ξέρω ,  να  αποφασιστεί .  Πρέπει  να  το  

βάλουμε .   

 Εν  κατακλείδι ,  για  να  το  μαζέψουμε ,  πραγματικά  τώρα  δεν  έχει  

νόημα  πολύ  το  ψήφισμα  της  ΚΕΔΕ  με  την  έννοια  ότι  έχουμε  δίμηνη  

παράταση ,  οπότε  πρέπει  να  αποδεχθούμε  την  δίμηνη  παράταση  και  να  

αρχίσει  από  μηδενική  βάση ,  μάλλον  με  βάση  αυτό  που  μας  δόθηκε ,  ο  

διάλογος .   

 Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Εάν  θέλει  κάποιος  μια  μιλήσει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  μισό  λεπτό  το  πως  θα  το  διαμορφώσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορεί ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  από  ότι  βλέπω  έχει  μια  κοινή  

κατάληξη .  Συμφωνεί  στο  εξής ,  όλοι  συμφωνούν  στο  εξής  ότι  πρέπει  να  

γίνει  ένας  ουσιαστικός  διάλογος ,  αμέσως  να  αρχίσει  ένας  ουσιαστικός  

διάλογος .  Νομίζω  όλοι  συμφωνούν  σε  αυτό ,  έτσι  δεν  είναι ;   Με  την  

κυβέρνηση ,  με  συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα ,  τουλάχιστον  δυο  μηνών  

προκειμένου  να  υπάρξει  ένα  σχέδιο  νόμου  που  θα  προωθεί  πραγματικά  

την  μεταρρύθμιση .   

 Εμείς  αυτό  δηλαδή  να  ζητήσουμε  ομόφωνα  και  αυτό ,  όπως  το  

διάβασα ,  περιέχεται  στην  παράγραφο  3 του  ψηφίσματος .  Εμείς  να  

μείνουμε  στην  παράγραφο  3 και  να  πούμε  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ζητάει  την  άμεσα  έναρξη  ενός  ουσιαστικού  διαλόγου  με  την  κυβέρνηση  
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με  συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  τουλάχιστον  δυο  μηνών ,  

προκειμένου  να  υπάρξει  ένα  σχέδιο  νόμου  που  θα  προωθεί   πραγματικά  

την  μεταρρύθμιση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  θα  έλεγα  εγώ  για  να  το  εμπλουτίσουμε  να  πούμε  να  ξανά  

συνεδριάσει  γι '  αυτό  το  θέμα ,  να  βάλει  αυτά  που  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  θα  γίνει  η  Συνέλευση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  κωδικοποιήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  να  κωδικοποιήσουμε  τις  προτάσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  γίνει  Συνέλευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  341/2018 )  

…………………………  

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

341-2018:  Συζήτηση  σχετικά  με  το  Νομοσχέδιο  ¨Μεταρρύθμιση  του  

θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  – 

Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  

– Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  – Βελτίωση  της  οικονομικής  

και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο .Τ .Α .  (Πρόγραμμα  

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι)¨ .   

Εισηγητής :  Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Στεργίου  Ν .  

 

342-2018:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  εκτέλεση  των  

εργασιών :  ¨Επισκευή  -  συντήρηση  Η /Μ  εγκαταστάσεων  και  

εξοπλισμού  των  ξενώνων  Χρυσοπηγής¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

343-2018:  Σχετικά  με  όρια  της  παρ .  4 του  άρθρου  23 του  Ν .  

3889/2010 στο  πλαίσιο  κατάρτισης  των  δασικών  χαρτών .

       7050  15/5/2018 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

344-2018:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  για  το  

μήνα  Ιούνιο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

…………………………..  

…………….  

 

Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  (κατά  πλειοψηφία) ,  αποφασίστηκε  

τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  να  συζητηθούν  µ ε  την  ακόλουθη  

σειρά :  2ο ,  3ο ,  4ο  και  1ο .  

 

-  Οι  Δηµ .   Σύμβουλοι  κ .κ .    Αναστασιάδης  Αντώνιος ,    

Γρηγοριάδης  Χρήστος ,  Γεωργούλα  Σουλτάνα  και  Καλώτα  Παναγιώτα ,  

αποχώρησαν  κατά  την  διάρκεια  συζήτησης  του  1ου  θέματος  της  

ημερήσιας  διάταξης .  

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  1ο  

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από  το  από  2/5/2018 έγγραφο  – 

πρόσκληση  της  ΚΕΔΕ ,  την  υπ΄  αρ .  385/2018 απόφαση  του  Δ /κού  

Συμβουλίου  της  ΚΕΔΕ  και  σχετικό  ψήφισα  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
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Α)  Θεωρεί  ότι  καλώς  έγινε  η  συζήτηση  – ενημέρωση  σχετικά  µ ε  

το  Νομοσχέδιο  “Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  – Εµ βάθυνση  της  Δημοκρατίας  – Ενίσχυση  της  

συµ µ μετοχής  – Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  

λειτουργίας  των  Ο .Τ .Α .  (πρόγραμμα  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι) ,  κατά  την  οποία  

διατυπώθηκαν  ερωτήσεις  και  έγιναν  τοποθετήσεις  από  αρχηγούς  

παρατάξεων ,  αντιδημάρχους  και  Δημοτικούς  Συμβούλους .  

 

Β)  Να  ζητήσει  την  άμεση  έναρξη  ενός  ουσιαστικού  διαλόγου  µ ε  

την  Κυβέρνηση ,  µ ε  συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  τουλάχιστον  δύο  

μηνών ,  προκειμένου  να  υπάρξει  ένα  σχέδιο  Νόμου  που  θα  προωθεί  

πραγματικά  τη  μεταρρύθμιση .  
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Ύστερα  από  προφορική  πρόταση  του  Προεδρεύοντα  

Αντιπροέδρου  του  Δ .Σ .  κ .  Γάτσιου  Αθανάσιου ,  να  συμμετέχουν  στην  

έκτακτη  γενική  συνέλευση  της  ΚΕΔΕ  την  Πέμπτη  10 Μαΐου  2018 και  

ώρα  11.00 στην  Αθήνα ,  δήλωσαν  ενδιαφέρον  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  

κ .κ . :  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  Ηλιοπούλου  Σταλακτή  και  Μυστακίδης  

Παύλος ,  των  οποίων  η  συμμετοχή  εγκρίθηκε .  

  

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

 

………………………  

……………..  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ   

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

   ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ     ……………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ       ……………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………….  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ       ……………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ         ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ……………….  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ……………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ       ……………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ        ……………….  
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