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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η  

 

 

 

M. ΤΕΤΑΡΤΗ 11  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 

 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15:00΄) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 10/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 11η  του µηνός 

Aπριλίου του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος M.  ΤΕΤΑΡΤΗ και  ώρα 

15:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών ,  ύστερα από την 

αριθµ .  10/05-04-2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δηµοτικού Συµβουλίου ,  που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς 

Συµβούλους ,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν .  

3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ .Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωµένης Διοίκησης -  Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία ,  σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ .  2  του άρθρου 96 του Ν .  3463/2006,  δεδοµένου ότι  

σε σύνολο 41 Δηµοτικών Συµβούλων ,  παρόντες ήταν 37,  δηλαδή :  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 
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Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  Μερετούδης Δηµήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος  Μοσχολιός Ζωγράφος 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

   Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος  Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Τατούδης Παναγιώτης 

Δήµου Ιωάννης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Θεοχάρης Μιχαήλ  Χράπας Παντελής 

   Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1)  Aποστολίδου Ραχήλ ,  2)  Αρναούτογλου Φωτεινή ,  3)  

Ηλιοπούλου Σταλακτή ,  4)  Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία .  

 

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 παρόντες ήταν η κα Πολατίδου -

εσθηµανή και Τσίµας Θωµάς .  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  

5 

 Ο Πρόεδρος του .Σ . ,  µετά την διαπίστωση απαρτ ίας ,  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.  

 Ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ .  Μηλίδης Θεόδωρος ,  προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά την ολοκλήρωση του 14 ο υ  θέµατος .  

Μετά την ολοκλήρωση του 2ο υ  θέµατος και ύστερα από 

ψηφοφορία στην οποία µειοψήφησε ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ .  

Αναστασιάδης Αντώνιος ,  συζητήθηκε το 14ο  θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης .  

Μετά την ολοκλήρωση του 3ο υ   θέµατος ο Δηµοτικός Σύµβουλος 

κ .  

Με την ολοκλήρωση του 14ο υ  θέµατος ο κ .  Πρόεδρος ζήτησε 10 λεπτη 

διακοπή της συνεδρίασης µετά από ένταση που προκλήθηκε κατά τη 

συνεδρίαση .  

 

………………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Θέμα 1ο  :   Έγκριση ειδικού ανταποδοτικού τέλους  για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 

στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

Θέμα 2ο  :   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την 

εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης 

κουνουπιών στην περ ιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

Θέμα 3ο  :   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Σερρών και ΔΕΥΑ Σερρών για την είσπραξη του ειδικού 

ανταποδοτικού τέλους για το πρόγραμμα καταπ ολέμησης 

κουνουπιών.  

Εισηγητές:  Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ.  Αραμπατζής Θ.  

Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 4ο  :   Έγκριση προμήθειας γάλακτος για τους δικαιούχους 

υπαλλήλους του Δήμου μας για το έτος 2012  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 5ο  :   Έγκριση χορήγησης αδειών πλανόδιου εμπορίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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Θέμα 6ο  :   Επικαιροποίηση μνημονίου συνεργασίας Δήμου Σερρών και 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η 

πεντάμηνη (5) απασχόληση διακοσίων εβδομήντα (270) 

ωφελουμένων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 7ο  :   Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 54/2012 απόφασης του ΔΣ της 

ΚΕΔΗΣ είναι θέμα: Αναμόρφωση προϋπολ ογισμού ΚΕΔΗΣ 

χρήσης 2012.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Δήμου Ι .  

 

Θέμα 8ο  :   Έγκριση συνέχισης του έργου «Επισκευή –συντήρηση του 

1ο υ  Γυμνασίου Σερρών» για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 9ο  :   Έγκριση συνέχισης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας του 1 ο υ  Γυμνασίου Σερρών» για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 10ο  :  Έγκριση συνέχισης του έργου «Κατασκευή –επισκευή 

τοίχου αντιστήριξης στα Α Νεκροταφεία» για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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Θέμα 11ο  :  Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί δίμηνο 

για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα.  

 

Θέμα 12 ο  :  Έγκριση συμμετοχής σε υποβολή πρότασης «Δημιουργία 

και συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δ ομών άμεσης 

αντιμετώπισης της φτώχειας του Δήμου Σερρών» στα 

πλαίσια της πρόσκλησης 49,  του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Αγιαννίδου –Αρβανίτη 

Σταυρούλα.  

 

Θέμα 13ο  :  Προετοιμασία για τη συμμετοχή σε υποβολή πρότασης 

«Δημιουργία και συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών 

άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας του Δήμου Σερρών» 

στα πλαίσια της πρόσκλησης 49 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 

τεχνική υποστήριξη πρότασης  σε περίπτωση ένταξής της.   

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Αγιαννίδου –Αρβανίτη 

Σταυρούλα.  

 

Θέμα 14 ο  :  Συζήτηση –ενημέρωση σχετικά με την χρέωση και 

διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των 

ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου μας στους 

λογαριασμούς της Δ.Ε.Η . .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Θέμα 1ο  :   Συζήτηση-  ενημέρωση σχετικά με την χρέωση και διόρθωση 

των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων 

ακινήτων του Δήμου μας στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.  

 

Θέμα 2ο  :   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της 

δράσης «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)» 

καθώς και την υπό ίδρυση για τον σκοπ9ό αυτό 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Συνεργία στην 

Απασχόληση’  

 

Θέμα 3ο  :   Έγκριση συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την 

ονομασία ΚΕΡΚΙΝΗ και στον διακριτικό τίτλο «ΔΣ 

Κερκίνη» για την υποβολή πρότασης υλοποίησης Τοπικών 

Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις  

Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας.   

 

Θέμα 4ο  :   Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχό μενη δημοτική 

έκταση του κ.  Τσακιρτή Σταύρου του Γεωργίου.  

 

……………………………  

……………………  
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10Η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε την δέκατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Μπορώ να πω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ανακοίνωση. Ανοίξτε το μικρόφωνό σ ας κύριε Μοσχολιέ.  

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

…Τα έχει  σπαρμένα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διοικητική αποβολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ξεκινάμε με τα κατεπείγοντα 

θέματα. Είναι δυο από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και ένα από την Αντιδημ αρχία 

Έργων. Θα ξεκινήσω από τα δυο θέματα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

 Πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία  

ΚΕΡΚΙΝΗ και στον διακριτικό τίτλο «ΔΣ Κερκίνη» για την  

υποβολή πρότασης υλοποίησης Τοπικών Σχεδίων για την 

Απασχόληση  

 Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας.   
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Δράση 7 της κατηγορίας Παρέμβαση 1,  Ενεργητικές πολιτικές  

απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3,  

Διευκόλυνση  

της πρόσβασης στην απασχόληση στο επιχειρησι ακό πρόγραμμα  

Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007 -2013.  

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ ο κ.  Γιάννης Δήμου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε διαβάζω και τα δυο θέματα μαζί για χάρη συντομίας.  Το 

δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση συμμετοχής του  Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της δράσης  

«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)» καθώς και την  

υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την  

επωνυμία «Συνεργός στην Απασχόληση»  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  τον κ.  Γιάννη Δήμο υ.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  όπως πριν από δυο δημοτικά συμβούλια περάσαμε άλλες 

δυο προτάσεις,  υποβολή πρότασης μάλλον . .έτσι και τώρα είναι τα 

ΤΟΠΣΑ, είναι Τοπικά Σύμφωνα για την Απασχόληση. Είναι υπ οβολή 

δυο προτάσεων. Το ένα με την επωνυμία «Συνεργός στην 

Απασχόληση» και το άλλο στην «Κερκίνη», οπότε σήμερα εγκρίνουμε 
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την υποβολή προτάσεων, έτσι ώστε ο νέος Δήμος Σερρών να 

ενταχθούμε στα συγκεκριμένα προγράμματα.  

 Εάν θέλει  κάποιος λεπτομέρειες είν αι εδώ η διευθύντρια της 

επιχείρησης που μπορεί να απαντήσει,  γιατί  είναι αυτή η οποία έχει  

τρέξει  τις  προτάσεις.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν από το σώμα; Ναι,  κύριε Νιζάμη. Άλλος συνάδελφος μήπως 

θέλει  κάτι  να ρωτήσει;   

 Παρακαλώ κύριε Νιζάμη.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον κ.  εισηγητή σε τι  συνίσταται το έργο αυτό; 

Δηλαδή τι  είδους απασχόληση; Ποια τμήματα θα απασχοληθούν; Πόσοι 

θα απασχοληθούν; Ποιοι θα τους εκπαιδεύσουν; Εάν θα τους 

εκπαιδεύσουν.  Εάν υπάρχει κάποια προτεραιότητα σε κάποιες ειδικές 

κατηγορίες και τα λοιπά.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιωαννίδου. Εάν θέλετε καθίστε και εσείς  μια και υπάρχουν 

ερωτήσεις.  

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλημέρα σας.  Τα προγράμματα αυτά είναι ολοκληρωμένα σχέδια,  

όπως ακριβώς . .  Είναι δυο κατηγορίες προγραμμάτω ν που βγήκαν η 

μια κοντά στην άλλη. Αυτά βγαίνουν από την . .την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας,  είναι σχέδια που περιλαμβάνουν κατάρτιση, 

συμβουλευτική ατομική και ομαδική, συμβουλευτική 

επιχειρηματικότητας και προώθηση στην απασχόληση.  
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 Τα σχέδια αυτή την στιγμή επειδή είναι,  να ξεκινήσουμε πρώτα 

από κάτι  βασικό,  ότι  έχουν καταληκτική ημερομηνία 25 Απριλίου σε 

πρώτη φάση οι  προκηρύξεις,  γι΄ αυτό έρχονται σαν εκτός ημερησίας 

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  το αντικείμενο της κατάρτισης αυτή την 

στιγμή στο μεν ένα  σχέδιο που είναι με τους φορείς,  όπως και την 

προηγούμενη φορά που έχουμε ένα σχέδιο με . .φορείς και φορείς 

εθνικής εμβέλειας και την ΠΑΣΕΓΕΣ μέσα και με την UNESCO ,  εκείνο 

το σχέδιο στο αντικείμενο κατάρτισης έχουμε συμφωνήσει,  θα αφορά 

νοσηλεία,  θα εκπαιδευτούν οι  άνεργοι για να μπορούν να παρέχουν 

νοσηλεία κατοίκων σε άτομα που αναρρώνουν και καθώς επίσης και 

φύλαξη κατοίκων μικρών παιδιών. Οικογένεια δηλαδή που δεν 

μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό για κάποιον 

πολύ συγκεκριμένο λόγο ή οικογένειες που έχουν έναν άρρωστο που 

μετά από μια ασθένεια,  μετά από ένα πρόβλημα χρειάζεται να 

αναρρώσει στο σπίτι  και να έχει  μια μόνιμη εξυπηρέτηση, δεν 

εμπλέκεται δηλαδή, δεν είναι κάτι  το οποίο έχει  σχέση με το Βοήθεια 

στο Σπίτι  και τα λοιπά, που είναι τελείως διαφορετική η παροχή 

βοήθειας,  θα εκπαιδευτούν τα άτομα λοιπόν,  οι  άνεργοι επιστήμονες ή 

μη επιστήμονες διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων στο να παρέχουν 

αυτές τις  υπηρεσίες.   

 Στο άλλο το σχέδιο που έχει  συντονιστή εταίρο την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  

αυτή  την στιγμή, γιατί  η τελευταία σύσκεψη έγινε Δευτέρα βράδυ με 

όλους τους φορείς που συμφωνήσανε να συμμετέχουν στο σχέδιο,  αυτή 

την στιγμή δουλεύουν στο αντικείμενο κατάρτισης,  θα απευθύνεται σε 

αγρότες,  επιστήμονες και ανέργους,  σε τρεις  κατηγορίες ωφελου μένων 

και για να είμαι ειλικρινής αυτή την στιγμή το αντικείμενο,  ακριβώς 

το αντικείμενο σε τι  θα καταρτιστούν και θα. .στην απασχόληση δεν 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  

14 

έχει  ξεκαθαρίσει .  Θα ξεκαθαριστεί  από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  το επόμενο, το 

βλέπουν αυτή την στιγμή.  

 Αυτό που έχει  ξεκινήσε ι με τους αγρότες θα γίνουν γενικότερα 

επιχειρηματικά σχέδια για τις  νέες καλλιέργειες και τα λοιπά. Τώρα 

στους νέους επιστήμονες και στους ανέργους δεν έχω κάποια 

περισσότερη λεπτομέρεια να σας πω.  

 Η διαδικασία της επιλογής των ωφελουμένων είναι τυπική 

διαδικασία από τον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία της προώθησης στην 

απασχόληση αυτή την στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι  για όποιον θα 

θέλει  να κάνει  επιχειρηματικό σχέδιο για να συμμετέχει  σε 

προγράμματα χρηματοδότησης θα δίνεται η δυνατότητα, αλλά υπάρχει 

και μεγάλη πιθανότητα ο ΟΑΕΔ να βγάλει ειδικά σχέδια προώθησης 

νέων θέσεων εργασίας ειδικά γι΄ αυτά τα προγράμματα, έτσι ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα κάποιος να μην γίνει  επιχειρηματίας αλλά να 

γίνει  και μισθωτός σε φορείς που θα απασχολούνται με αυτό το 

αντικείμενο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε την διευθύντρια.  Τοποθετήσεις επί  του θέματος κυρίες 

και κύριοι  συνάδελφοι;  Η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Κοτρώνης και τον 

λόγο έχετε εσείς  κ.  Κοτρώνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  περιμένετε λιγάκι κυρία Αγιαννίδου.  Παρακαλώ κ.  Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εάν θέλει  να πει  κάτι  ας πει .   Κύριε Πρόεδρε,  πριν από δυο συμβούλια 

πραγματικά ψηφίσαμε κάτι  και από τότε έψαξα εγώ λίγο γι΄ αυτό το 
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θέμα και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι  . .πεταμένα λεφτά. Συνεπώς δεν 

θα ψηφίσουμε τα συγκεκριμένα προγράμματα, γιατί  πλέον η τοπική 

απασχόληση αντί  για κοινωνική πολιτική και πραγματική στήριξη των 

ανέργων γίνεται ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης στην ουσία,  το οποίο 

μεταθέτει  την πρόνοια στην επιχειρηματικότητα.  

 Το Υπουργείο Εργασίας επιδιώκει να ρίξει  στάχτη στα μάτια των 

πιο ευπαθών ομάδων που συνθλίβονται από αυτή την πολιτική.  Από 

την μια λοιπόν η κυβέρνηση διαλύει έστω και τις  υποτυπώδεις δομές 

της κοινωνικής πρόνοιας και από την άλλη δήθεν ενισχύει την 

επιχειρηματικότητα.  

 Το κατ΄ όνομα μόνο Υπουργείο Εργασίας έφτασε στο απαράδεκτο 

σημείο να πετσοκόψει το επίδομα ανεργίας . .κατά 22% στους 

ανέργους.  Υπόσχεται ότι  θα δημιουργήσει 20.000 θέσεις εργασίας,  

δήθεν σε ανθρώπους που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτος ομάδες,  

στους μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών, άτομα με αναπηρία,  

άστεγοι,  πρώην χρήστες ναρκωτικών, άτομα που απειλούνται από την 

φτώχεια και τα λοιπά.  

 Είναι χαρακτηριστικό ότι  το Υπουργείο θα διαθέσει 60  εκατ.  για 

την υποστήριξη αυτών των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρ ήσεων. 

Το πρόγραμμα θα προετοιμάσει δήθεν τους ανέργους ώστε να 

μπορέσουν να ιδρύσουν επιχειρήσεις,  να αποκτήσουν τις  προϋποθέσεις 

για να επιδοτηθούν από άλλα προγράμματα και να αποκτήσουν 

δεξιότητες που θα καλύψουν τις  ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων οι  

οποίες θα τους προσλάβουν.    

 Η κοινωνική οικονομία βαπτίζει  τους ανέργους και τις  ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες «επιχειρηματίες»,   μέσα σε εισαγωγικά βεβαίως 
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πολλά, που θα πασχίζουν να επιβιώσουν στο αμείλικτο ανταγωνισμό 

της αγοράς.  

 Από την άλλη κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες που είναι 

απαραίτητο και ρεαλιστικό σήμερα να προσφέρουν σε όλους δωρεάν 

και σε υψηλό επίπεδο,  κατακερματίζονται και υποβαθμίζονται 

συνεχώς.   

 Ταυτόχρονα αξιοποιούνται οι  άνεργοι των πιο ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων ως μοχλός για να ενισχυθεί η ιδιωτική 

πρωτοβουλία σε κοινωνικούς τομείς και στην συνέχεια την σκυτάλη να 

πάρουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.   

 Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η κυβέρνηση από την μια μειώνει 

τα επιδόματα ανεργίας και από την άλλη δίνει  απλόχερα δεκάδες 

εκατομμύρια στους επιχειρηματίες και σε τέτοια προγράμματα που 

καμία σχέση δεν έχουν με τις  πραγματικές ανάγκες,  όπως βέβαια και 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα που παρέχει  στους άνεργους 

συμβουλευτική υποστήριξη,  προώθηση στην απασχόληση, κατάρτιση, 

επιμόρφωση, δικτύωση και ενέργειες δημοσιότητας και 

ευαισθητοποίησης.   

 Τα σχέδια αυτά δεν θα ωφελήσουν την εργασία την οποία έχουν 

μετατρέψει σε απασχόληση και κάπου μάλιστα από ότι  είδα εκεί  . .της 

συμφωνίας συνεργασίας αναφέρεται η δημιουργία 270 νέων θέσεων 

εργασίας.  Έλεος.  Εάν αυτές είναι νέες θέσεις εργασίας.   

 Για πείτε μου λοιπόν εσείς  της πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής,   

που είστε πιο έμπειροι οι  περισσότεροι,  τουλάχιστον από εμάς,  έχετε 

υπόψη σας έστω και έναν,  γιατί  αυτά τα προγράμματα με μια άλλη 

μορφή, ενδεχομένως,  γινόταν και χρόνια από ότι  ρώτησα και έμαθα, 

υπάρχει ή κάποιος από την δημοτική αρχή ή κάποιος υπηρεσιακός 
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παράγοντας να μου πει  ένα; Εμένα παλαιοί  δημοτικοί σύμβουλοι μου 

είπαν ότι  εάν σου υποδείξουν έναν που έπιασε δουλειά αφού 

παρακολούθησε αυτά τα προγράμματα, γράψε τον.  Ας μας απαντήσει 

κάποιος μετά εάν έπιασε ένας δουλειά αφού παρακολούθησε αυτά τα 

προγράμματα.  

 Εγώ, από ότι  κατάλαβα, είστε έτοιμοι να συνεχίσετε ένα 

πελατειακό και ρουσφετολογικό σύστημα υποσχόμενοι στους 

απελπισμένους ανέργους κάποια θέση εργασίας παίζοντας με τον πόνο 

τους.  Άλλωστε αυτά τα λεφτά είναι πεταμένα. Κάπου λέει  ότι  το 20% 

του προϋπολογισμού θα πηγαίνει  χωρίς παραστατικά.  

 Η ανεργία είναι στα ύψη σε αυτές τις  ομάδες που υποτίθεται ότι  

τις  στηρίζουμε.  Υπάρχει μια έρευνα από τον Ινστιτούτο της Γ.Σ.Ε.Ε. 

από το 1991 έως το 2008 που λέει  ότι  η ελληνική οικονομία 

δημιούργησε 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας.  Από αυτές όλες χάθηκαν 

την τελευταία τριετία.   

 Από την μελέτη αυτή επίσης φαίνεται ότι  σε κάποιους Νομούς,  

όπως είναι η  Άρτα, η Θεσπρωτία,  η Πρέβεζα και η Λάρισα όλα αυτά τα 

προγράμματα που εφαρμόζονται δεν περιόρισαν την ανεργία,  δεν 

δημιούργησαν θέσεις εργασίας.  Αυτό που έκαναν ήταν να 

αναδιανείμουν σε άλλα άτομα τις  ίδιες θέσεις εργασίας.   

 Από τον έλεγχο επίσης αυτό του Ινστιτούτου βρέθηκε ότι  

επιδοτήθηκαν αυτοί που συγκέντρωναν συγκριτικά τα πλεονεκτήματα 

που είχαν και πριν από την ένταξή τους σε αυτό το πρόγραμμα.  

Δηλαδή νέοι και νέοι άνεργοι με δεξιότητες πληροφορικής,  ξένες 

γλώσσες,  κάτοχοι αυτοκινήτου με επαγγελμα τική εμπειρία,  στην 

πλειονότητα υπάλληλοι και πωλητές.   
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 Άτομα τα οποία ανήκαν σε αυτές τις  ομάδες τις  ευάλωτες που 

υποτίθεται ότι  θέλουμε να στηρίξουμε,  όπως μακροχρόνια άνεργοι,  

γυναίκες,  άτομα με αναπηρίες,  δεν επιδοτήθηκαν. Στην 

πραγματικότητα αποκλείστηκαν, όπως αποκλείστηκαν και τεχνίτες και 

εργαζόμενοι και χειρονακτικά επαγγέλματα.  

 Μετά και την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου της Γ.Σ.Ε.Ε. το ΄11 

δείχνει  ότι  χάθηκαν 400.000 θέσεις απασχόλησης και δεν διαφαίνεται 

από αυτά τα τοπικά προγράμματα να υπάρχ ει οποιοδήποτε θετικό 

αποτέλεσμα.  

 Σε ένα καιρό που κόβονται από παντού οι  μισθοί,  δικαιώματα 

εργαζομένων, επιδόματα και δικαιώματα ΑμεΑ, γεννάται ένα ερώτημα 

για το εάν είναι χρηστή διαχείριση το να ξοδεύουμε τόσα εκατομμύρια 

γι΄ αυτή την δουλειά.  

 Το ότι  το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ χειρότερο και από αυτά 

που σας ανέφερα τα προηγούμενα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν πειράζει  θα τα πω στην δευτερολογία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε όσο το δυνατόν συντομότερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ο κ.  Γκότσης.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Γκότσης.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Καταρχήν νομίζω ότι  τα δυο αυτά θέματα δεν έπρεπε να τα δούμε μαζί.  

Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Για τα ΤΟΠΣΑ αρχικά. Τα 

Τοπικά Σχέδια για την  Απασχόληση, κάποτε στο Δήμο ήταν τα Τοπικά 

Σύμφωνα Απασχόλησης.  Εκεί,  έστω και για λίγο,  δούλευαν οι  

εργαζόμενοι και έπαιρναν και κάποια χρήματα. Βέβαια μέσα από το 

Τοπικά Σύμφωνα τότε,  παλαιότερα εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οι  

εκ περιτροπής εργασία,  η μερική απασχόληση, η κατάργηση του 

οκτάωρου, η κατάργηση βασικών δικαιωμάτων. Πρώτα πέρασαν μέσα 

από τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης,  από την τοπική διοίκηση όλα 

αυτά για να εφαρμοστούν.   

 Τώρα λοιπόν έρχονται τα λεγόμενα ΤΟΠΣΑ. Αυτά δεν μιλάν καν 

για απασχόληση, γιατί  πλέον στην χώρα μας απασχόληση, ούτε καν 

εργασία,  δεν το συζητάμε,  για εργασία δεν μιλάει κανείς ,  η λέξη 

εργασία έχει  χαθεί  από το λεξιλόγιο όλων αυτών, μιλάμε πάντα για 

απασχόληση και εδώ πλέον απασχόληση δεν είναι ούτε καν τις  τρεις ,  

τέσσερις ώρες που μπορεί να δουλέψει κάποιος.  Μιλούν την 

συνεχόμενη κατάρτιση. Δηλαδή κάποιοι  επιστήμονες,   οι  οποίοι  έχουν 

πάρει τα πτυχία τους,  πολλοί από αυτούς ίσως έχουν και τα 

μεταπτυχιακά τους,  αντί  να εργαστούν με πλήρεις αμοιβές,  με σταθερή 

εργασία για την λεγόμενη ανάπτυξη αυτής της χώρας,  θα τους βάλουμε 

να αποκτήσουν δεξιότητες με αυτό το πρόγραμμα, μετά από χρόνια 

σπουδών, μετά από χρόνια μεταπτυχιακών.  
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 Να λοιπόν πως έρχεται αυτό το πρόγραμμα και αυτά τα 

προγράμματα γενικότερα να δώσουν λύση τάχα στο μ εγάλο αυτό 

πρόβλημα της ανεργίας.  Λύση τι;  Με την συνεχόμενη κατάρτιση;  

 Οι επιστήμονές μας θέλουν δουλειά,  δεν θέλουν κατάρτιση. Αυτά 

εδώ είναι ακριβώς για να ξεγελούν τον κόσμο και όχι  μόνο αυτό,  οι  

ωφελούμενοι δεν θα είναι οι  επιστήμονες που θα αποκτήσ ουν 

δεξιότητες,  οι  ωφελούμενοι θα είναι οι  εταιρείες που αναγράφονται 

που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτοί θα είναι οι  ωφελούμενοι 

και μάλιστα με πολλά χρήματα που θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα 

προγράμματα.  

 Για το πρόγραμμα  ΚΕΡΚΙΝΗ να αναφέρω ενδεικτικά ,  γιατί  

έπεσα σε αυτό και επειδή έχω ακούσει για το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το οποίο ακούγεται 

βαρύγδουπο που συμμετέχει  σε αυτό το πρόγραμμα, ένα αντίστοιχο 

πρόγραμμα έκανε για την εκπαίδευση στην Κομοτηνή και σε όλη την 

περιοχή της Θράκης για το μουσουλμανικό στοιχείο.  Εκπαιδευτικοί 

που δούλεψαν ώρες ατελείωτες για το μουσουλμανικό στοιχείο εκεί  και 

δεν έχουν πληρωθεί από τον Μάιο του ΄11.  Υπάρχουν όμως άμα μπείτε 

και το ψάξετε στο ίντερνετ αυτό το πρόγραμμα, δεκάδες σύμβουλοι,  οι  

οποίοι  πληρώθηκαν αδρά από αυτό το πρόγραμμα.  

Βλέπετε πάρα πολύ καλά ποιους εξυπηρετούν αυτά τα 

προγράμματα, τι  είναι και ότι  σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για 

δουλειά,  δεν μιλάμε για λύση στο πρόγραμμα της ανεργίας.  Μιλάμε για 

κάποια χρήματα που θα μπουν σε συγκεκριμένες τσέπες,  αναγράφονται 

με τα ονόματα τους ποιες τσέπες θα είναι αυτές και στο ένα 

πρόγραμμα και στο άλλο και το αποτέλεσμα μηδέν.   
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Δεν μπορούμε να παίζουμε με τον πόνο των ανέργων, οι  οποίοι  

συνεχώς θα αυξάνονται,  άσχετα εάν έχουν και τρει ς  και τέσσερις μήνες 

κατάρτισης αλλά πρέπει να δώσουν σημαντικές λύσεις.  Όχι άλλα 

χρήματα σε αυτούς που συνεχίζουν να τα απομυζούν μέσα από αυτά τα 

προγράμματα  αλλά ναι στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  

μόνιμης εργασίας ειδικά για τους επιστήμονες αυτ ής της χώρας,  οι  

οποίοι  θα χρησιμοποιηθούν με αυτό τον σκοπό και θα 

χρησιμοποιηθούν για να παιχθούν κάποια παιχνίδια.   

Να λοιπόν γιατί  λέμε όχι  και στα δυο τα προγράμματα. Δεν είναι 

απαραίτητο ο Δήμος μας να συμμετέχει  σε αυτό.  Δεν θα βγει  τίποτα 

καλό εκτός εάν κάποιος επιθυμεί να πέσουν σε τσέπες χρήματα που 

έρχονται μέσα από αυτά τα προγράμματα και ξέρουμε που πάνε.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση επί του θέματος; Επί των θεμάτων αυτών; Εάν και 

παραβαίνουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κανέναν Κανονισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δευτερολογία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σημασία,  δεν γραφτήκατε στην λίστα όμως.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα είπα να με γράψετε.  Κάνω δυο ώρες νοήματα, με συγχωρείτε.  …  

 Λοιπόν,  για να μην καθυστερώ δυο λεπτά  θα μιλήσω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατ΄ εξαίρεση κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο λεπτά κύριε Πρόεδρε.  Μέχρι τώρα θα τελείωνα. Καταρχήν,  

ευχόμαστε και εύχομαι εγώ και η παράταξή μου επιτυχία των 

προτάσεων που θα γίνουν από την επιχείρηση. Δεύτερον.  Δεν 

μπορούμε να μην δεχθούμε ένα πρόγραμμα, ένα επιδοτούμενο 

πρόγραμμα 800.000 ευρώ, γιατί  εάν πούμε εμείς  ναι,  θα πουν άλλοι 

ναι,  εάν πούμε εμείς  όχι  θα πουν άλλοι ναι και αυτά τα χρήματα θα 

πάνε στους άλλους.  Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε.  Δεν μας 

παρακαλάνε.  Οι άλλοι υποβά λλουν προτάσεις και παίρνουν τα 

προγράμματα.  

Τι οφέλη θα έχουμε; Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. Στην σημερινή 

κοινωνία,  στην σημερινή συγκυρία μάλλον,  που ο ελληνικός λαός 

περνάει τις  πιο δύσκολες οικονομικά στιγμές,  θα είναι μια 

ανακούφιση, έστω μικρή, στους διδάσκοντες,  σε αυτούς οι  οποίοι  θα 

επιμορφωθούν και σε όλους αυτούς οι  οποίοι  θα συμμετέχουν σε αυτό 

το πρόγραμμα.  

Άρα λοιπόν ψηφίζουμε το πρόγραμμα αυτό διότι  ότι  είναι επ’ 

ωφελεία του Δήμου και των πολιτών λέμε ναι,  από την στιγμή που ο 

Δήμος δεν βάζει  ένα ευρώ. Όλο το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και 

νομίζω ότι  θα θεωρηθούμε ότι  είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων εάν 

πούμε όχι  σε χρήματα τα οποία μας δίδονται.  Δηλαδή χρήματα μας 

δίνονται και τα πετάμε; Είναι δικά μας.   Είναι της Ε.Ε..   

Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  κατ΄ εξαίρεση και εσείς .  Και εάν χρειαστεί  και άλλος 

συνάδελφος  να μιλήσει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν απαγορεύεται.  . .Αυτό είναι το κακό εδώ, ότι  κάνουμε μια 

εξαίρεση και ακολουθεί δεύτερη, τρίτη και τέτα ρτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αιφνιδιαστήκαμε με το . .δέκα λεπτά πιο αργά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη που παίρνω τον λόγο,  βάζετε ένα θέμα με την μορφή 

του κατεπείγοντος.  Δηλαδή μας αιφνιδιάζετε.  Από την διαδικασία 

προκύπτει  ότι  μ ια παράταξη θέλει  να εκφραστεί  για δυο λεπτά…Θα 

έπρεπε να βάλουμε θέμα εμείς  εάν πραγματικά . .  Γιατί  δεν βάζετε στην 

εφαρμογή . .από την αρχή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε.  Και σας ενημέρωσα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη το κάνω θέμα διότι  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τα κατεπείγοντα προβλέπονται και την ίδια στιγμή που ξεκινάει  ένα 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Επιτέλους θα σταματήσετε κύριε.  Κύριε Γάτσιο 

έχετε τον λόγο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να πω δυο κουβέντες μόνο και δ εν είναι καμία μομφή προς την 

δημοτική αρχή ούτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο,   αλλά αυτά 

δυστυχώς το ΕΣΠΑ . .τόσο πίσω, 15 δις  πίσω και από εδώ και πέρα που 

έρχονται τέτοια θέματα, να μην τα χαρακτηρίσω, εγώ συμφωνώ 

απόλυτα με την κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Γκότ σης βεβαίως έχει  δίκαιο 

που λέει  ότι  εάν δεν αποδεχθούμε τα χρήματα θα πάνε κάπου αλλού, 

οπωσδήποτε,  αλλά τα χρήματα αυτά τα δεν είναι ξένα,  είναι πάλι των 

Ελλήνων πολιτών τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν και να 

αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Δυστυχώς όλο μας το ΕΣΠΑ θα 

έρθει  από το ΄11 μέχρι το ΄13 με προγράμματα και πράξεις  τέτοιες οι  

οποίες θα είναι στον αέρα. Ενέργειες οι  οποίες δεν θα έχουν κανένα 

ουσιαστικό αποτέλεσμα στο μέλλον.  Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει  

σε αυτή την οικονομική συγκυρία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  

Κοτρώνης.  Ο  κ.  Κοτρώνης παρακαλώ και κλείνει .   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εγώ συμφωνώ όσον αφορά στην γενικότερη λογική με αυτά που είπε ο 

κ.  Γκότσης,  αλλά πιστεύω ότι  θα ήθελε και ο κ.  Γκότσης  να μάθει ως 

παλαιός σύμβουλος ή να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που έθεσα 

στην αρχή. Από όλα αυτά τα προγράμματα που τόσα χρόνια γίνονται 

ένας βρήκε δουλειά; Δηλαδή ο στόχος μας ποιος είναι;  Να παίρνουμε 

τα χρήματα δήθεν επειδή μας τα δίνει  και να τα τρώνε κάποιοι  καλώς ή 
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κακώς και ο σκοπός για τον οποίο ψηφίζουμε αυτά τα προγράμματα 

που λέει  ότι  είναι επιμόρφωση κάποιων ανέργων και μάλιστα 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για να πιάσουν δουλειά,  να μην έχει  

πιάσει ούτε ένας;   

 Στα δέκα χρόνια που γίνονται,  δεν ξέρω πόσα χρόνια γίνονται,  

μπορείτε να μας πείτε αριθμό; Γιατί  να ψηφίζουμε; Τάχα τα λεφτά 

είναι δικά μας για οποιονδήποτε λόγο να μην τα πάρει ο άλλος; Να μην  

τα πάρει κανένας,  είναι δικά μας λεφτά. Αυτή η γενική τέτοια ισχύει .  

Ο ένα σημείο ναι,  να μην τα χάσουμε εμείς  και τα πάρει κάποιος 

άλλος,  αλλά έτσι εάν πηγαίνει  ο καθένας να μην τα πάρει ο άλλος,  

εκατομμύρια είναι αυτά,  χάνονται.  Πώς θα γίνει  αυτή δουλειά; Ελλάδα 

δεν είναι και εδώ; Δικά μας δεν είναι τα χρήματα είτε πάνε στον Νομό 

Καβάλας είτε πάνε,  η Ελλάδα δεν θα τα χάσει;   

 Ξανά συνεχίζω και λέω ότι  αυτό το προγράμματα είναι πολύ 

χειρότερο από άλλα προγράμματα. Στο 3 ο  Κ.Π.Σ. υπήρχαν κάποια 

προγράμματα, τα οποία,  στα οποία μάλλον προβλέπονται και η 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είτε με την μο ρφή STAGE είτε με 

μια μικρή επιδότηση των 9.000 ευρώ. Αυτό δεν έγινε γιατί  δεν 

υποβλήθηκαν αιτήσεις από τις  επιχειρήσεις για να πάρουν αυτούς τους 

εργαζόμενους ανέργους που επιμορφώθηκαν. Άρα το πρόγραμμα δεν 

είναι να επιμορφώνονται,  είναι να υπάρχουν και μετά και προσφορές.  

Όταν δεν υπάρχουν ποιος ο λόγος να επιμορφώνουμε,  όταν δεν υπάρχει 

προσφορά για μια θέση εργασίας;   

 Λοιπόν,  αυτά τα προγράμματα δεν απέδωσαν τον καλό καιρό,  θα 

αποδώσουν τώρα που οι  επιχειρήσεις κλείνουν η μια πίσω από την 

άλλη; Που υπάρχει τέτοια ανεργία που έχει  καταντήσει άπιαστο όνειρο 

η μια θέση εργασίας;   
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 Οι εργοδότες θα επιλέξουν τους πιο εύπορους εργάτες,  τους πιο 

δυνατούς,  τους νέους,  τους υγιείς ,  τους άνδρες,  χωρίς οικογενειακές 

υποχρεώσεις και με μεγάλα προσόντα. Δεν θα επιλ έξουν αυτούς εδώ 

τους ευάλωτους που υποτίθεται ότι  εμείς  θα επιμορφώσουμε.  Αυτοί θα 

είναι σε ακόμη χειρότερη θέση. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Με 

ασπιρίνες πάμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο.   

 Είναι τραγικό λοιπόν που από την μια η κυβέρνηση με τις  

πολιτικές της διαλύει όλα τα εργασιακά δικαιώματα, κατεδαφίζει  τις  

μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  η ανεργία έχει  φτάσει στο 22%, η επίσημη. 

Η ανεπίσημη είναι πάνω από 30,  στους νέους 50,  σε ορισμένους 

Νομούς,  όπως είναι ο δικός μας,  60 και εμείς  επιδοτούμε ανέργους για 

να λέμε ότι  δεν πρέπει να χάσουμε τα λεφτά;  Είναι υποκρισία.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ήθελα ένα πράγμα να επισημάνω που νομίζω ότι  είναι πολύ σημαντικό 

και κρύβεται πίσω από αυτό το πρόγραμμα το ΚΕΡΚΙΝΗ. Νομίζω ότι  η 

κυρία Ιωαννίδου προηγουμένως τόνισε ότι  το πρόγραμμα αυτό δεν έχει  

καμία σχέση με το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ .  Το πρόγραμμα αυτό όμως 

φαίνεται καθαρά ότι  προωθεί την δημιουργία κοινωνικών 

επιχειρήσεων, δηλαδή είναι αυτό που λέμε το προοίμιο των 

κοινωνικών επιχε ιρήσεων που θα έχουν δραστηριότητα σε αυτούς τους 

τομείς,  κύρια ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  ευπαθών ομάδων.  

 Το ότι  το  ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  ξεχωρίσει  και πως ξεχωρίζει ,  αυτό 

εγώ δεν το κατάλαβα από το κείμενο.  Λέει  ότι  θα παρέχεται βοήθεια 

σε άτομα που έχουν ανάγκη στο σπίτι .  Βλέπουμε λοιπόν ότι  έρχονται 
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αυτές οι  επιχειρήσεις,  οι  οποίες θα δημιουργηθούν από τους  

αυτοαπασχολούμενους,  όπως τονίζεται στο πρόγραμμα, θα κάνουν την 

δουλειά του ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ .  Να λοιπόν πως βάζουμε πλέον και με 

αυτά τα προγράμματα ταφόπλακα στο ‘Βοήθεια στο Σπίτι’  που 

απασχολεί μια σειρά ανθρώπων και στον δικό μας Δήμο προωθώντας 

κάποιους άλλους με την δημιουργία κοινωνικών ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που θα αντικαταστήσουν το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ .   

 Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ,  κρύβονται και άλλοι 

κίνδυνοι πίσω από αυτά τα προγράμματα, γι΄ αυτό λέμε αν μη τι  άλλο 

να αποσυρθούν αυτά τα θέματα και να μην εφαρμοστούν από τον Δήμο 

μας  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μπορεί να είμαστε εκτός κανονισμού αλλά επειδή τέθηκαν 

επανειλημμένως κάποια ερωτήματα από τον κ.  Κοτρώνη, εάν μου 

επιτρέψετε μισό λεπτό να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά επειδή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν σας αφήσω να μιλήσετε θα μιλήσει και κάποιος άλλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με συγχωρείτε αλλά για να απαντηθού ν ορισμένα ερωτήματα, γιατί  

είχα ασχοληθεί με αυτά τα προγράμματα εγώ παλαιότερα σαν 

Αντιδήμαρχος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  εάν θέλει  να απαντήσει ο κ.  Δήμος σε κάποια από αυτά και να 

ολοκληρώσουμε το θέμα.  

Κος ΔΗΜΟΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρ ίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  μας δίνει  λεφτά. Εάν εμείς  δεν υποβάλλουμε σήμερα την 

πρόταση θα κατηγορηθούμε από όλη την αντιπολίτευση ότι  χάνουμε 

χρήματα.  

Άρα λοιπόν,  είναι σημαντικό το να δούμε πώς θα διαχειριστούμε 

αυτά τα χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τ ρόπο εμείς  σήμερα, αύριο.  

Δεν είμαστε εδώ κεντρική πολιτική σκηνή για να κάνουμε τον 

σχεδιασμό τον αρχικό.  Τα δεδομένα είναι δεδομένα.  Βάσει αυτών των 

δεδομένων θα προσπαθήσουμε εμείς  να απορροφήσουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερα χρήματα βάσει των δεδομένων  που έχουμε και να 

κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 Δηλαδή στο χωριό μου λένε μια παροιμία,  μας χαρίζανε τον 

γάιδαρο και τον κοιτούσαμε στα δόντια.  Αυτό κάνουμε τώρα.  Λυπάμαι 

πολύ.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι τ ο θέμα ολοκληρώθηκε και 

μπαίνει  σε ψηφοφορία και το πρώτο και το δεύτερο κατεπείγον θέμα. 

Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κ.  Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι ο κύριος Αναστασιάδης.  Ο κ.  Ίντος;  Ναι.  Η κυρία Σαραντίδου.  

Όχι.  Ναι όλη η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  Κοτρώνης όχι .  Ο κ.  

Αγοραστός; Όχι.  Ο κύριος ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία  

ΚΕΡΚΙΝΗ και στον διακριτικό τίτλο «ΔΣ Κερκίνη» για την  

υποβολή πρότασης υλοποίησης Τοπικών Σχεδίων για την 

Απασχόληση  

Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας.  

Δράση 7 της κατηγορίας Παρέμβαση 1,  Ενεργητικές πολιτικές  

απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3,  

Διευκόλυνση  

της πρόσβασης στην απασχόληση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  

Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007 -2013.  

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ ο κ.  Γιάννης Δήμου.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 244/2012)  

…………………  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της δράσης  
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«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)» καθώς και την  

υπό ίδρυση για τον σκοπό  αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την  

επωνυμία «Συνεργός στην Απασχόληση»  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 243/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο κατεπείγον θέμα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι που προέκυψε 

σήμερα το μεσημέρι.  Πρόκειται για σύμφωνα πάντα με την σύμφωνη 

γνώμη του σώματος,  έτσι;  Έρχεται το θέμα. Πρόκειται για έγκριση 

διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη  δημοτική έκταση.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη  

δημοτική έκταση του κ.  Τσακιρτή Σταύρου του Γεωργίου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα επειδή είναι κατεπείγον γι΄ αυτό το οποίο συνέβη και για το 

οποίο εισηγητής του θέματος του είναι ο κ.  Αντιδήμαρχος Σερρών ο κ.  

Μυστακίδης,  θέτω στην κρίση σας εάν θα πρέπει να το,  το ψηφίζουμε 

έτσι;  Ομόφωνα ναι να συζητηθεί το θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν είναι ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Όποιος έχει  αντίρρηση. Να εξηγήσει ο κ.  Αντιδή μαρχος και 

μετά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε,  το θέμα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εξηγήσει και μετά θα κάνετε διευκρινιστικές ερωτήσεις.  Ας 

αφήσουμε τον Αντιδήμαρχο να αναλύσει την διοικητική αποβολή για 

την οποία χρειάζεται έγκριση από το σώμα. Παρακαλώ κ.  Μυσ τακίδη 

έχετε τον λόγο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  από τις  20 -12-2011 είχαμε κάνει  έγγραφο σε κάποιον 

συνδημότη μας ονόματι Τσακιρτσή  Σταύρο, ο οποίος πήγε αυθαίρετα 

και καλλιεργούσε ένα τεμάχιο,  το υπ΄ αριθμόν,  σχεδόν όλο το τεμάχιο 

υπ΄ αριθμόν 3525 χερσολίβαδο του αγροκτήματος του Δήμου Σερρών, 

το οποίο είχε παραχωρηθεί το 1957 με απόφαση Νομάρχου στον Δήμο 

Σερρών.  

 Μπήκε αυθαίρετα και το όργωσε. Εμείς του στείλαμε ένα 

έγγραφο τον Δεκέμβριο .  Στην συνέχεια τον ενημερώσαμε και 

προφορικά ότι  πρέπει να το εγκαταλείψει το τεμάχιο,  διότι  αυτό το 

τεμάχιο συμπεριλαμβάνεται στα τεμάχια που ψηφίσαμε σε ένα 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι  θα χρησιμοποιηθούν για 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ να μην τον διακόπτετε.  Σας παρακαλώ μην διακόπτετε 

κ.  Αναστασιάδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στην συνέχεια ο άνθρωπος αυτός έκανε ξανά ενέργειες να συνεχίσει  

την καλλιέργεια.  Στείλαμε την αστυνομία,  τον σ ταμάτησε και τώρα μας  

έχει  κάνει  μια αγωγή, εξώδικη ειδοποίηση ότι  θα διεκδικήσει κάποια 

χρήματα διότι  μπήκε και το καλλιεργούσε και εμείς  τον σταματήσαμε.  

Βεβαίως αυθαίρετος.  Προφασιζόμενος διάφορα ανυπόστατα πράγματα. 

Επειδή ειδοποιηθήκαμε ότι  προσπάθησε  να το σπείρει ,  είπε ότι  έσπειρε 

κατά ένα τμήμα, επειγόντως φέραμε αυτό το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να του κάνουμε διοικητική αποβολή από το τεμάχιο 

αυτό για να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια είναι η έκταση;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Η έκταση του τεμαχίου είναι  285,5 στρέμματα.  

 Επίσης ήθελα να πω, ίσως σε αυτό να αναφέρεται ο κ.  

Αναστασιάδης,  ότι  στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σας 

ενημέρωσα ότι  ο τρόπος με τον οποίο γινόταν αυτές οι  καλλιέργειες,  

δηλαδή μπαίνανε κάποιοι  αυθαίρετα σε κάποια χωράφια και στην 

συνέχεια,  αφού τα καλλιεργούσαν έρχονταν στον Δήμο και πληρώνανε 

το τέλος αυθαίρετης κατάληψης.  Αυτό αποφασίσαμε να σταματήσει και 

ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι  καλλιέργειες αυτές στα δημοτικά 

ακίνητα θα είναι αποκλειστικά και μόνο η δημοπράτηση. Επομένως, 

δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκεφτεί  κάποιος δημότης ότι  μπορεί να 
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συνεχίζει  να βρει  ένα χωράφι και να το καταπατήσει και να έρθει  να 

δώσει το αντίτιμο.  Αυτό πλέον έχει  τελειώσει.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καμία ερώτηση πριν σας δώσω τον λόγο; Καμία ερώτηση;  Κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι το θέμα μπαίνει  προς συζήτηση. Ποιος έχει  άρνηση 

επί του θέματος να συζητηθεί;  Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θα συζητηθεί ή όχι .  Όχι ο κ.  Αναστ ασιάδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, να διευκρινίσουμε ότι  η πρόταση της δημοτικής αρχής είναι 

να εισηγηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για 

διοικητική αποβολή στο κ.  Τσακιρτσή  Σταύρο Σταύρο του Γεωργίου.  

Διοικητική αποβολή προτείνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση ευθέως.  Δεν κατάλαβα γιατί  έρχεται 

κατεπείγον το θέμα; Γι΄ αυτό για να πάρουμε μετά απόφαση εάν πρέπει 

ή όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κύριε Αντιδήμαρχε.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έγινε κατεπείγον διότι  αυτή η πράξη, ενός εμείς  ησυχάσαμε ότι  να μεν 

το όργωσε αλλά το εγκατέλειψε,  αυτός το έσπειρε αυτές τις  μέρες.  

Χθες και προχθές.  Ο Τσακιρτσής ο Σταύρος.   Για να αποκτήσει κάποια 
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δικαιώματα. Γι΄ αυτό και εμείς  προλαβαίνουμε με αυτές τις  ενέργειες 

να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ερωτήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Χασαπίδης,  ο κ.  Νιζάμης,  ο 

κ.  Αναστασιάδης,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Γάτσιος και ο κ.  Δινάκης.  

Ερωτήσεις.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

επειδή στο προηγούμενο ή στο  προ προηγούμενο Συμβούλιο της 

Οικονομικής Επιτροπής περάσαμε κάποια θέματα με τέτοιες 

καταπατήσεις και επιβάλαμε την ποινή των 10 ευρώ, εγώ είχα 

διαφωνήσει τότε γιατί  σαν να νομιμοποιούμε ουσιαστικά τους 

καταπατητές,  σαν να τους επιβραβεύουμε,  αυτά τα στρ έμματα είχαν 

έρθει  τότε στην Οικονομική Επιτροπή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι όχι  μόνο δεν ήρθαν ως θέματα αλλά . .κάποια από 

αυτές τις  περιπτώσεις.  Δεν έχει  καμία σχέση.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτά τα χρόνια αυτός τι  πλήρωνε,  τα δέκα ευρώ ως πρόστιμο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν υπήρχε καμία σχέση αυτό το ακίνητο με κάποια 

από τις  προηγούμενες χρονιές,  γιατί  η διαδικασία του τέλους 

κατάληψης είναι παράνομη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  

35 

Επειδή το θέμα που ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή, όπως ανέφερ ε 

και ο κ.  Χασαπίδης,  στο Διοικητικό Συμβούλιο το προηγούμενο . .  

ήθελα να ρωτήσω, πόσες εκτάσεις,  εάν έχει  εικόνα ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος,  πόσες εκτάσεις είναι καταπατημένες στον Δήμο Σερρών 

συνολικά; Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος όμως κ.  Νιζάμη; Αυτό μπορεί να το ζητήσετε βεβαίως 

και να πάρετε μια απάντηση. Εάν ξέρει  ο Αντιδήμαρχος ναι,  εάν δεν 

ξέρει  μάλλον σε κάποιο επόμενο συμβούλιο πρέπει να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Του αγροκτήματος Σερρών είναι πάρα πολλές.  Στο προ ηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ενημέρωσα το σώμα ότι  υπάρχουν πάρα 

πολλές εκτάσεις καταπατημένες και στην αρχή του ΄11 είχα ζητήσει 

από το Λογιστήριο τι  εισπράττουμε από αυτές τις  δημοτικές εκτάσεις 

και ήταν μόνο 5.000 ευρώ και ήταν ένα γελοίο ποσό. Στ ην συνέχεια 

είπε ότι  θα γίνει ,  ήδη ξεκινήσαμε να κάνουμε καταγραφή και να 

συνδυάσουμε τους χάρτες με τις  αεροφωτογραφίες που δείχνουν ότι ,  

να δούμε δηλαδή στους χάρτες τα κοινόχρηστα και από τις  

αεροφωτογραφίες να δούμε ποια είναι καλλιεργημένα και να προβ ούμε 

στην αποβολή ή στην διεκδίκηση χρημάτων από τους καταπατητές.   

 Για φέτος μόνο είχαμε ψηφίσει 10 ευρώ το στρέμμα, αυτοί που 

ήδη μπήκαν. Αλλά από το 2013 και έπειτα το θέμα τελείωσε.  Δεν θα 

ξανά προβούμε σε αυτή την παραχώρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση έχετε  εσείς τώρα κ.  Γκότση.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο κύριοι  συνάδελφοι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή αυτό το θέμα. Σας γνωρίζω ότι  τα 

προηγούμενα χρόνια οι  δημοπρασίες γινόντουσαν, των εκτάσεων 

αυτών, τους παλαιούς Καποδιστριακούς Δήμους χωρίς τοπογραφικά. 

Τώρα πλέον η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όλες οι  αρμόδιες 

υπηρεσίες ζητούν τοπογραφικά, τα οποία δεν υπήρχαν και θα πρέπει με 

τους δυο τοπογράφους που έχει  ο Δήμος να κάνουμε όλη αυτή την 

δουλειά που λέει  ο κ.  Αντιδήμαρχος.   

 Προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε και τα ακίνητα που δηλώνουμε 

στο Ε9 σαν Λογιστήριο με αυτά που έχει  στο Κτηματολόγιο το 

Κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών στο οποίο προΐσταται ο κ.  

Αντιδήμαρχος και συγχρόνως με κάποιο τρόπο, τεχνολογικά πι στεύω 

σύγχρονο, να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις  εκτάσεις και να δούμε 

πόσες είναι καλλιεργημένες.   

 Η αλήθεια είναι ότι  και να θέλαμε αύριο να τα βγάλουμε,  να το 

πω αυτό γιατί  πρέπει να τελειώνει αυτή τη συζήτηση νομίζω και αύριο 

να θέλαμε να τα βγάλουμε  σε δημοπρασία,  πρέπει για όλες αυτές τις  

εκτάσεις να έχουμε τοπογραφικά συγκεκριμένα, όπως ακριβώς 

προβλέπει η νομοθεσία,  πράγμα το οποίο ούτε . .οι  Καποδιστριακοί 

Δήμοι ούτε ο σημερινός Δήμος έχει  στην διάθεσή του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκότση ερώτηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καμία.  Ο επόμενος.  Ο κ.  Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε και τα . .στην υπηρεσία κάτω . .υπάρχουν τα πάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση κ.  Αναστασιάδη να κάνετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…υπάρχουν και άλλα που τα έχουν καταπατήσει και τα έχουν σπείρει .  

Για ποιο λόγο κάνετε αυτή την εξαίρεση σε αυτόν τον άνθρωπο; 

…όλους τους άλλους,  τους λέτε ότι  εντάξει ,  …Τι συμβαίνει;  Πείτε μου 

σας παρακαλώ. Για ποιο λόγο . .αυτόν τον άνθρωπο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση από τον κ.  Αντιδήμαρχο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τι είναι αυτά που λέτε κύριε Αναστασιάδη. Δεν καταλάβατε εσείς  γιατί  

…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σας απαντάω. Σας απαντάω. Δεν καταλάβατε για ποιο λόγο 

ασχολούμαστε με τον συγκεκριμένο ακόμα; Να σας το πω ακόμη μια 

φορά ότι  για το συγκεκριμένο ακίνητο ψηφίσαμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο το προηγούμενο ότι  θα χρησιμοποιηθεί  για να ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και επίκειται η δημοπράτηση αυτού του αντικειμένου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το εάν θα γίνει  ένσταση ή όχι  αυτό δεν σταματάει την πορεία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  απαντήσατε κύριε Αντιδήμαρχε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο.  Σας παρακαλώ τελείωσε η ερώτησ ή σας και σεβαστείτε 

τους άλλους συνομιλητές.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μετά τοποθέτηση θα κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εγώ πέρα από το γεγονός ότι  ήθελα να κάνω την ίδια ερώτηση με τον 

κ.  Χασαπίδη, δηλαδή τι  διαφορά έχει  το προηγούμενο που είπαμ ε ότι  

οι  άνθρωποι καλλιεργούν αυτά και θα πληρώνουν έστω αυτό το 

συμβολικό και δεν ήταν μέσα η συγκεκριμένη έκταση. Γιατί  να μην 

είναι;  Και δεύτερον,  όταν είχαμε πει  για τις  ανανεώσιμες πηγές που 

εμείς  είχαμε πει  όχι  σε αυτές,  το τονίσαμε και είπαμε ότι  εί ναι 

εκτάσεις οι  οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν,  μπορούν να είναι 

βοσκοτόπια και μας λέτε ότι  όχι ,  είναι κάτι  εκτάσεις που δεν πατάει 

ούτε άνθρωπος.  Αυτό μας είχαμε πει  όταν είχαμε ρωτήσει για τις  

ανανεώσιμες πηγές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα  ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Και είπατε ότι  είναι κάτι  μέρη που δεν πατάει κανείς .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι απομακρυσμένα. Οποιοσδήποτε χώρος πάνω στον πλανήτη 

μπορεί να καλλιεργηθεί …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχουν χωράφια που αποδίδουν και  είναι Α κατηγορίας και 

υπάρχουν και χωράφια που δεν αποδίδουν και είναι πέμπτης 

κατηγορίας.  Τι σημασία έχει;  Οπουδήποτε και στα βράχια μπορείς να 

καλλιεργήσεις και να μην πάρεις τίποτα.  Δεν έχει  σημασία αυτό το 

πράγμα.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ναι αλλά σήμερα εδώ μαθαίνουμε ότι  κάποιος άνθρωπος το καλλιεργεί  

και θα μπορούσε σύμφωνα με αυτό που ψηφίστηκε στο προηγούμενο 

συμβούλιο να πληρώνει το αντίτιμο που θα έπρεπε να πληρώνει…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μα ήδη ψηφίσαμε κυρία Σαραντίδου ότι  θα αλλάξουμε την χρήση 

αυτού του τεμαχίου.  Μα ήδη έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

ότι  θα χρησιμοποιηθεί  για άλλη δράση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι θέλω κατά 

πρώτον να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο εά ν γνωρίζει  στα τελευταία 

δέκα χρόνια αυτή η έκταση εάν καλλιεργούταν.  Πρώτον αυτό και 

δεύτερον,  θέλω να κάνω μια διευκρίνιση στην όλη κατάσταση, ότι  τα 
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χωράφια αυτά είναι το φιλέτο των χωραφιών που έχει  ο κάμπος των 

Σερρών. Έτσι για να το γνωρίζει  το σώμα.  Θέλω και μια δεύτερη 

ερώτηση να πω, εάν τελικά αυτός ο άνθρωπος καλόπιστα δεν έμπαινε  

να το καλλιεργήσει,  θα ήταν πάλι ένα . .ή όχι;   

 Ευχαριστώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Δινάκη το αγροτεμάχιο αυτό στην διανομή του 1936 

χαρακτηρίζεται ως χερσολίβαδο. Δηλαδή δυο έννοιες.  Χέρσο και 

λιβάδι.  Δηλαδή μπορεί να βοσκηθεί από τα ζώα. Γι΄ αυτό και δεν 

καλλιεργούταν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πληροφορήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο ότι  τα χωράφια αυτά πριν 

από δέκα χρόνια ήταν ρύζια με πολύ μεγάλες παραγωγές,  τα νοίκιαζαν 

οι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Α κατηγορίας ήταν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  Α ήταν κύριε Αναστασιάδη. Τέλος πάντων, δεν θα αντιδικήσουμε.  

Ήταν ρύζια και απλά . .καλλιεργητές και γι΄ αυτό έμειναν 

ακαλλιέργητα. Αυτή την στιγμή που βρίσκεται κάποιος άνθρωπος,  

κάποιος νοικοκύρης να μας δώσει έστω και τα δέκα ευρώ εμείς θα τον 

βγάλουμε απέξω; Προς Θεού, προς Θεού. Θέλω να πω ότι  θα ήταν,  

νομίζω, η πιο καλή …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εμείς  δεν έχουμε τίποτα με τον  άνθρωπο αλλά νομίζω 

ότι  θα είμαστε εκτεθειμένοι εάν για το ίδιο τεμάχιο ψηφίζουμε μια 

φορά να χρησιμοποιηθεί  για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 

άλλη φορά λέμε ότι  ας τον αφήσουμε να το καλλιεργήσει για να 

πάρουμε κάποιο εισόδημα σαν Δήμος.  Είμαστε εκ τεθειμένοι ούτως ή 

άλλως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  Κατιρτζόγλου, ο κ.  Αναστασιάδης,  ο κ.  

Καλαϊτζίδης,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Γάτσιος και ο κ.  Κοτρώνης.  

Συγνώμη κύριε Αντιδήμαρχε και ο κ.  Γαλάνης.   Και ξεκινάμε από τον 

κ.  Γκότση.  

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την στιγμή που απουσιάζει ,  κ.  Αγοραστέ,  ο επικεφαλής της 

παράταξης,  …  

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τοποθέτηση. Κύριε Αγοραστέ.  Κύριε Αγοραστέ.  Κύριε 

Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  εδώ  τι  πάμε να κάνουμε; Δηλαδή το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  το οποίο λειτουργεί  δημοκρατικά τι  πάει  να 

κάνουμε; Να νομιμοποιήσουμε όλα τα παράνομα; Δεν γίνεται αυτό το 
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πράγμα. Δηλαδή πως θα αντιδράσει ο λαός,  πως θα αντιδράσουν τα 

μέσα ενημέρωσης όταν εμείς  θα νομιμοποιήσουμε έναν ο οποίος ούτε 

καν έπιασε,  εν πάση περιπτώσει,  τον Δήμαρχο, τον άρχοντα, τον 

Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει  και να πει  ότι  θέλω να 

καλλιεργήσω αυτά και εμείς  θα του πούμε ότι  καλά έκανες;  Τότε αυτή 

η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Και εγώ θα πάω να πάρω το 

ένα,  θα πάρω το άλλο και . .και πάνω στις  κεραίες υπάρχει,  ξέρετε,  

στην Καλλιθέα υπάρχει το οροπέδιο εκείνο που το έχει  περιφραγμέ νο 

και θέλει  να το πάρει και ούτω καθ’ εξής.   

Φυσικά εάν ακούσουν ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί  

έτσι,  όλοι θα τρέξουν.  Πρώτον αυτό.  Δεύτερον.  Δεν ξέρω εάν πόσοι 

ψήφισαν αλλά κατά πλειοψηφία πέρασε για τα φωτοβολταϊκά. 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Δεν μας ενδιαφέρει εάν όλοι το 

ψηφίσανε ή όχι  το θέμα. Το θέμα είναι ότι  πέρασε.  Μέσα σε αυτό ήταν 

και αυτά τα στρέμματα. Επομένως γι΄ αυτό έρχεται και το κατεπείγον.  

Και δεν μπορώ εγώ να καταλάβω . .δυο μέτρα και δυο σταθμά. Εάν 

νοιαζόμαστε για την Ελλάδα, ν α σώσουμε την Ελλάδα, εάν 

νοιαζόμαστε για τις  παρανομίες,  εάν νοιαζόμαστε για τα λεφτά που 

πήγαν και τα λοιπά αλλά για ορισμένους καλά κάνει  ο άνθρωπος που 

το καλλιεργεί  και τα λοιπά.  

Δεν κάνει  καθόλου καλά, αγαπητοί μου φίλοι,  διότι  εμείς  εδώ 

πρέπει να ε ίμαστε το καλό παράδειγμα διότι  εδώ είναι ναός της 

δημοκρατίας,  αυτή η αίθουσα και πάντα πρέπει να λειτουργούμε 

δημοκρατικά και να αποδίδουμε το δίκαιο και το δίκαιο είναι αυτό που 

πρέπει.  
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Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Για μένα προσωπικά οι  ενέργειες 

αυτές από οποιονδήποτε πολίτη προέρχονται δεν θα πρέπει ούτε να 

ενθαρρύνονται αλλά στην ρίζα να κόβονται.   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη ο κ.  Γάτσιος.  Με την 

σειρά κ.  γραμματέα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα κάνω την εισήγησή μου θέτοντας ένα ερώτημα. 

Όταν αναλάβαμε 1 -1-2011 το Ε9 φαντάζομαι ότι  είχαμε,   η περιουσία 

δηλαδή του Δήμου ήταν καταγεγραμμένη όλη στο Ε9. Αμέσως μετά τι  

κάναμε στα επόμενα συμβούλια; Ψηφίσαμε μια Επιτροπή η οποία για 

τελευταία φορά το ΄11 θα έφτιαχνε την διαδικασία της αυθαίρετης 

κατάληψης έτσι όπως γινόταν μέχρι τότε και για την επόμενη χρονιά,  

για το ΄12 δηλαδή θα έπρεπε να δημοπρατηθούν όλα τα αγροτεμάχια,  

κάτι  που δεν έγινε και το με το γεγονός ότι  δεν έγινε χάσαμε  και 

πολλά χρήματα για τον Δήμο αλλά δεν αξιοποιήθηκε η περιουσία,  η 

οποία υπάρχει η παλαιά καταγραφή, από ότι  έχω πληροφορηθεί,  

τουλάχιστον εγώ, η οποία είναι περίπου 4.500 στρέμματα.  

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε εκτεθειμένοι.  

Δημοπρατείς  αφού προηγουμένως έχεις  αποβάλει.  Απελευθερώνεις τον 

χώρο και μετά τον δημοπρατείς .  Εμείς τώρα τι  κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχει μπει  τέλος αυθαίρετης κατάληψης από πέρυσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πέρυσι δεν μπήκε τέλος αυθαίρετης κατάληψης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό ήταν ελεύθερο, τι  ήταν;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτό μέχρι τώρα τι  ήταν; Δεν ήταν τίποτα; Για πρώτη φορά τώρα 

κάνει  την κατάληψη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τι να πω τώρα εγώ; Εμείς ρωτάμε,  εμείς  βάζουμε προβληματισμούς,  

αφού μας απαντάει έτσι δεν έχουμε λόγο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λέω λοιπόν ότι  εάν έχει  μπει  τέλος αυθαίρετης κατάληψης ή άλλη 

φορά ήταν καλλιεργημένο είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι  στον 

άνθρωπο  γιατί  έπρεπε πρώτα να τον αποβάλλουμε και μετά να πάμε σε 

δημοπράτηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο σας απαντώ ότι  δεν υπήρχε το όνομα αυτό στον 

κατάλογο που είχαμε την προηγούμενη φορά. Δεν έχει  στο παρελθόν 

πληρώσει τέλος αυθαίρετης κατάληψης για το τε μάχιο αυτό.  Και για το 

συγκεκριμένο και για άλλο αυτό το όνομα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν θα έρθει  η σειρά σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς είμαστε πολύ σοβαροί κύριε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη έχετε τον λόγο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .ο επικεφαλής του συνδυασμού σας σήμερα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη σας παρακαλώ έχετε τον λόγο.  Κύριε Κοτρώνη 

ξεκινήστε τον τοποθέτησή σας.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εγώ αμφισβητώ ότι  αυτό το όνομα δεν υπήρχε στις  καταλήψεις.  Ίσως ο 

πατέρας του,  το όνομα όμως, λέω εγώ τώρα, ενδεχομένως να ήταν.  Εν 

πάση περιπτώσει,  δεν το αμφισβητώ αυτό τόσο σοβαρά, το βλέπουμε 

την άλλη φορά. Το θέμα είναι ότι  γι΄ αυτές τις  αυθαίρετες καταλήψεις 

από την μια σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι  μπράβο σας,  από 

την άλλη όμως ζητώ ευθέως ευθύνες από τον κ.  Δήμαρχο, γιατί  ήταν 

τριάντα χρόνια και ως αντιπολίτευση έχει  τεράστιες ευθύνες για τις  

απώλειες εσόδων του Δήμου ως αντιπολίτευση.  

 Δεν είμαστε μόνο ως δημοτική  αρχή και ως αντιπολίτευση να 

κάνουμε την πάπια και μια κατηγορείτε εσείς  και κεντρικά κατηγορείτε  

την αντιπολίτευση ότι  έχει  ευθύνες.   
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Βεβαίως έχετε ως ένα βαθμό ευθύνες.  Και αυτές αναζητούμε 

εμείς .  Και έχει  ευθύνες ο κ.  Δήμαρχος και εσείς  ως δημοτικοί 

σύμβουλοι επί  δέκα χρόνια,  τέσσερις,  πέντε έξι  και επί  τριάντα χρόνια 

το ήξεραν αυτό.  Εγώ άρχισα να ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια και 

γνωρίζω ότι  αυτό το πράγμα διαιωνίζεται χρόνια και χάσαμε 

εκατομμύρια ευρώ. Να απολογηθεί ο κ.  Δήμαρχος γι΄ αυτό.   

 Και το δεύτερο, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Ψέματα μας 

είπατε εκεί;  Λέγατε με έναν απαξιωτικό τρόπο ότι  τα χωράφια,  όταν 

έγιναν οι  ερωτήσεις,  είναι χέρσα, ότι  δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα και 

δεν βλέπαμε και στα ρεπορτάζ που σας είδα,  κύριε Αντιδήμαρχε κάτι  

καταπράσινα χωράφια και δεν είναι λόγος ότι  είναι απομακρυσμένα. 

Το καλό είδος του χωραφιού δεν χαρακτηρίζεται από το απόμακρο. 

Μπορεί να είναι εκατό χιλιόμετρα και να είναι πρώτης κατηγορίας.  Τι 

σημασία έχει  που είναι απόμακρο; Δηλαδή δίνουμε στα φωτοβολταϊκά 

χωράφια που θα μπορούσαν να μας αποφέρουν και χρήματα και 

γεωργικά τέτοια,  αγροτικά προϊόντα; Και τα δίνουμε 400 στρέμματα 

για να κάνουν φωτοβολταϊκά;  

 Εγώ ευθέως αμφισβητώ ή μας είπατε ψέματα ή κακώς δεν 

γνωρίζετε ποια χωράφια δίνετε για φωτοβολταϊκά. Τι ρ ωτάμε; Ρωτάμε 

εδώ και μας λέτε ή πείτε ότι  δεν ξέρουμε,  δεν πήγαμε.  Δεν τα είδαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; Ολοκληρώσατε,  κ.  Κοτρώνη την τοποθέτηση; Η κυρία 

Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που μας είπατε στο προηγούμενο 

συμβούλιο,  όταν εγκρίθηκαν τα φωτοβολταϊκά ότι  δεν χρησιμοποιείται 

αυτό το χωράφι και ότι  είναι ένα χωράφι που δεν πατάει άνθρωπος εκεί  
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και είναι με πέτρες και έτσι όπως το φανταστήκαμε,  τέλος πάντων, θα 

πείτε μετά στην τοποθέτησή σας,  που σημαίνει  ότι  εάν λέγατε την 

αλήθεια γ ια τα φωτοβολταϊκά μπορεί κάποιοι  να λέγανε όχι  στις  

ανανεώσιμες πηγές από την στιγμή που είναι ένα χωράφι που 

καλλιεργείται,  με την ίδια ευκολία λοιπόν εγώ δεν μπορώ να σας 

πιστέψω ότι  αυτός ο άνθρωπος πριν μια εβδομάδα το έσπειρε.  Τώρα 

ξαφνικά. Του ήρθε δηλαδή το συγκεκριμένο χωράφι να πάει να το 

σπείρει  και να κάνει  και έξοδα.  

 Ή το κατείχε ο άνθρωπος από χρόνια,  που σημαίνει  ότι  θα έπρεπε 

να είναι μέσα στην λίστα την προηγούμενη από χρόνια ότι  το κατέχει  

και ότι  θα έπρεπε να πληρώνει τα 10 ευρώ όπως όλ οι οι  άλλοι.  Δεν 

μπορούμε να έχουμε στους δημότες μας δυο μέτρα και δυο σταθμά. 

Εσείς θα πληρώνετε δέκα ευρώ ενοίκιο για τις  εκτάσεις που κατέχετε,  

εσείς  όχι ,  βγείτε απέξω και ενώ μάλιστα το έχε σπείρει  και έχει  κάνει  

έξοδα.  

 Άρα λοιπόν,  βρίσκεστε εκτεθειμένοι που; Απέναντι  στην εταιρεία 

που θα κάνει  τις  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;  Και δεν βρίσκεστε 

εκτεθειμένοι στην δημοπρασία που θα βγει  όποια και να είναι;  Και δεν 

βρίσκεστε εκτεθειμένοι στον συνδημότη μας που έκανε και έξοδα για 

να το καλλιεργήσει;  Που  δεν θα είχε και πρόβλημα εάν του λέγαμε ότι  

και άλλοι κατέχουν συνδημότες μας εκτάσεις και τις  πληρώνουν 10 

ευρώ. Νομίζω δεν θα είχε αντίρρηση να δώσει τα δέκα ευρώ.  

 Άρα λοιπόν το σημαντικότερο είναι ότι  εάν όχι  λέγονται ψέματα, 

δεν λέγονται όλες οι  αλήθειες εδώ μέσα και μάλιστα για σημαντικά 

ζητήματα, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά. Και αρχίζω να πιστεύω ότι  την 

καλύτερη έκταση και πάνω στην Βροντού την δώσαμε για 

ανεμογεννήτριες.  Την δώσατε,  γιατί  εμείς  είπαμε ότι  όχι ,  γιατί  και 
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άλλα θέματα είχαμε τέτοια.  Να πάμε δηλαδή στην Βροντού να δούμε 

και φαντάζομαι ότι  θα είναι μια περιοχή απείρου κάλους,  έτσι όπως 

είπαμε στην Βροντού.  

 Άρα λοιπόν ή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί,  αυτά τα πράγματα 

μας θυμώνουν και πόσω μάλλον όταν έρχονται κατεπείγον να φύγει  ο 

άνθρωπος από μέσα που έχει  κάνει  και έξοδα τώρα για να σπείρει  ότι  

έχει  σπείρει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος συνάδελφος.  Ο κ.  Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  δυο είναι τα θέματα που νομίζω 

που μας απασχολούν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πρώ τον,  το ζήτημα της 

αυθαίρετης κατάληψης δημοτικής έκτασης,  για το οποίο πρέπει να 

δώσουμε κάποια στιγμή μια απάντηση ως Δημοτικό Συμβούλιο.  

Δεύτερον,  το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βάση 

προηγούμενη απόφαση την οποία έχουμε πάρει και οφείλουμε   να 

είμαστε συνεπείς προς αυτήν.   

 Εμείς την προηγούμενη φορά είχαμε ψηφίσει για το θέμα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τελικά έχω μια απορία,  διότι  βλέπω 

ότι  οι  . .παρατάξεις  μιλάνε πάντοτε για την οικολογία,  αριστερά της 

οικολογίας και θεωρίες και όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουμε για 

την ταμπακέρα, για την ουσία του θέματος εφευρίσκουν ένα σωρό 

εμπόδια,  προσκόμματα και φανταστικές ιστορίες προκειμένου να μην 

προχωρήσουν επενδύσεις τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διότι  θα 

αποκομίσουν κέρδη και κάπο ιοι  ιδιώτες.  Τι να κάνουμε; Θα 

αποκομίσουν και κάποιοι  ιδιώτες.   
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 Τώρα σε ότι  αφορά την συγκεκριμένη έκταση, προς στιγμήν μου 

δημιουργήθηκε και εμένα κάποια αμφιβολία σχετικά με το εάν αυτή η 

έκταση ήταν ή δεν ήταν καλλιεργήσιμη, καλλιεργημένη, εάν πράγματ ι 

είναι κάποιας μεγάλης αξίας και τα λοιπά. Εννοώ μεγάλη αξίας όσον 

αφορά την παραγωγικότητά της.   

 Στο σημείο αυτό θα εμπιστευτώ αυτό που μου μεταφέρει ο κ.  

Μοσχολιός που έχει  χωράφι δίπλα στην συγκεκριμένη έκταση και που 

λέει  ότι  πράγματι τα προηγούμενα χρόνια ήταν ακαλλιέργητη αυτή η 

έκταση, τώρα για πρώτη φορά έγινε αυτή η κατάληψη και μάλιστα 

πρόκειται για έκταση η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της δύσκολο να 

αποδώσει και η οποία,  τέλος πάντων, έχει  χαμηλή αποδοτικότητα ή 

χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά γι α να γίνει  καλλιεργήσιμη και 

αποδοτική.  

 Ερχόμαστε τώρα να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα που έθεσα. 

Εμείς ποια στάση πρέπει να κρατούμε απέναντι  σε αυτούς οι  οποίοι  

καταπατούν την δημοτική περιουσία; Και αυτό πρέπει να το 

συμφωνήσουμε,  επιτέλους,  όλοι μας ,  ώστε να υπάρχει μια κοινή,  

σταθερή, αταλάντευτη τακτική από εδώ και στο εξής.  Δηλαδή πρέπει 

επιτέλους,  η δημοτική περιουσία να διασφαλιστεί ,  έχουμε ευθύνη όλοι 

μας γι΄ αυτό το πράγμα, όποιος και να είναι ο καταπατητής,  

οπουδήποτε στα όρια του Δήμου μας π ρέπει να ακολουθείται,  κύριε 

Αντιδήμαρχε,  πλέον η ίδια αταλάντευτη τακτική.  

 Εάν δεν ζητήσει και δεν γίνει  δημοπρασία και δεν πάρει κάποιος 

με την νόμιμη διαδικασία μια καλλιεργήσιμη γη θα πρέπει να τον 

αποβάλουμε με την διαδικασία της διοικητικής αποβολής .  Αυτό το 

πράγμα πρέπει να τελειώσει,  να μπει τελεία και παύλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επόμενος.  Κύριε Καλαϊτζίδη.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Δυστυχώς επαναλαμβανόμαστε.  Το θέμα θεωρώ τόσο απλό και οι  

περισσότερες ερωτήσεις και τοποθετήσεις είναι εκτός θέματος.  

Αναγκάζομαι και  εγώ να τοποθετηθώ και να απαντήσω, εκτός θέματος 

βέβαια,  να απαντήσω στα ερωτήματα εκτός θέματος.   

 Όσον αφορά την συγκεκριμένη έκταση, αφού δεν μας πιστεύετε 

κύριε Κοτρώνη και κυρία Σαραντίδου να πάτε να τις  δείτε.  Να πάτε να 

το δείτε,  αφού γίνατε και ει δικοί να κάνετε και ανάλυση εδάφους και 

να δείτε εάν όντως δημοπρατείται η συγκεκριμένη έκταση.  

 Είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο θέμα η συγκεκριμένη έκταση 

είχε νοικιαστεί  από τον Δήμο Σερρών σε εταιρεία για την 

καλλιέργεια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Όχι,  κάνετε λάθος.  Αλλά δυστυχώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

. .που θα χρησιμοποιούνταν σε ξυλεία.  . .δεν καρποφόρησε και η ίδια η 

εταιρεία αποσύρθηκε.  Το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο για να μπορεί να 

έχει  απόδοση όσον αφορά την καλλιέργειά του χρειάζεται . .και τα 

λοιπά. Φυσικά και οποιονδήποτε καλλιεργητή μια τόσο μεγάλη έκταση 

εάν την . .δωρεάν θα είχε οποιοδήποτε όφελος,  κυρία Σαραντίδου.  Έτσι 

λοιπόν διλήμματα του τύπου ένα αγροτεμάχιο το οποίο είναι άγονο 

πως μπορεί να καλλιεργηθεί,  νομίζω έχει  απαντηθεί.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης έχει  τον λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η έκταση αυτή το 1935, όταν είχε γίνει  η διανομή, αυτά ήταν δυο 

τεμάχια μεγάλα, επειδή ήταν Γ κατηγορία,  δηλαδή ήταν βάλτος,  τα 

καλύτερα χωράφια,  αυτό ήταν δυο τμήματα μεγάλα για να υπάρχουν 

βοσκότοποι.  Όχι ότι  δεν ήταν καλλιεργήσιμο, σκόπιμα . .αυτοί που 

κάνανε την διανομή ότι  πρέπει να ήταν και οι  κτηνοτρόφοι  . . .γ ια τα 

ζώα. Είναι η καλύτερη περιοχή, κύριε Δήμαρχε.  Γ κατηγορίας την 

λέμε,  η καλύτερη περιοχή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω ότι  Γ κατηγορία είναι τα καλύτερα χωράφια.  Τελείωσε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ονόματα, ονόματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όλοι Σερραίοι  είναι.  Κύριοι  θα με αφήσετε να μιλήσω; Εσείς κάνετε 

διάλογο, όχι  εγώ. Λοιπόν,  σας επαναλαμβάνω ότι  είναι χωράφια τα 

οποία είναι γόνιμα χωράφια και δεν επιτρέπεται να γίνει  εκεί  καμία 
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άλλη αυτή, μόνο για βοσκότοποι όπου το κράτος τα άφησε για 

βοσκοτόπους.  Εκεί μπορεί να ξέρετε . .δηλώνει για να πάρει από την 

Ε.Ε. την αποζημίωση. Οπότε δεν . .  

 Εν πάση περιπτώσει,  εδώ δεν εφαρμόζεται παντού το ίδιο δίκαιο.  

Σε άλλους τα νοικιάζετε με δέκα ευρώ το στρέ μμα και σε άλλους τους 

κάνετε διοικητική αποβολή. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο.  Ή σε 

όλους ή σε κανέναν.  Γι΄ αυτό αφού ο άνθρωπος καλλιέργησε,  να τον 

αφήσετε μέχρι τέλος του χρόνου, να πάρει την παραγωγή του και μετά 

διώξτε τον.  Όμως ο άνθρωπος δεν κλέβ ει.  Άλλοι είναι οι  κλέφτες που 

ρημάξανε τον τόπο. Άλλοι.  Αυτός θα προσφέρει υπηρεσία στο κράτος,  

θα προσφέρει εισόδημα. Για φέτος τουλάχιστον μην τον πειράξετε.  Του 

χρόνου ότι  θέλετε κάντε.  Δεν μας ενδιαφέρει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δινάκης.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

προσωπικά εγώ, προσωπικά μιλάω εγώ αλλά πιστεύω και η παράταξή 

μου, δεν είναι υπέρ στο να επιβραβεύουμε κάποιους οι  οποίοι  κάνουν 

αυθαίρετη χρήση κάποιων αγροτεμαχίων. Σε καμία περίπτωση. Μακριά 

από εμάς  αυτό το πράγμα.  Άλλωστε και γι΄ αυτό τον λόγο ψηφίσαμε 

στο να γίνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε εκείνο το χωράφι,  διότι  

υπάρχει  η δυνατότητα στα χωράφια Α κατηγορίας,  όπως είναι αυτό,  να 

δοθεί  η άδεια.  Και έχω προσωπική γνώμη γι΄ αυτό το θέμα.  

 Τώρα, όσον αφορά στο εάν καλλιεργούνται,  όντως πριν από δυο 

χρόνια και πριν δεν καλλιεργούνταν για πολλά χρόνια.  Αλλά είχε γίνει  

ορυζώνας για πολλά έτη και μετά υδατοκαλλιέργεια.  Η 

υδατοκαλλιέργεια λόγω του ότι  τα χωράφια είναι αλατούχα δεν έπιασε 
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αλλά αυτά τα  χωριά που συζητάει σήμερα το σώμα είναι ακριβώς 

σύνορο με την Μπέλιτσα. Για να ξέρουμε πόσο ποτιστικά είναι.   

 Όσον αφορά εάν καλλιεργούνταν πέρυσι τα χωράφια ή όχι ,  αυτοί 

που μπήκαν μέσα να κάνουν αυθαίρετη χρήση είναι μεταξύ τους 

αγρότες που προσπάθησαν  να κάνουν χερσώσεις μέσα στις  ρίζες που 

υπήρχαν από την υδατοκαλλιέργεια,  δεν μπόρεσαν. Φέτος πληρώσανε 

ενοίκιο κατά δήλωσή τους,  κατά δήλωσή τους αυθαίρετης χρήσης και 

φέτος ενώ πήραν μηχάνημα από την Γερμανία προσπαθήσανε και 

κάνανε την διαδικασία.  Όταν ,  πάντα κατά δήλωσή τους,  πήραν το 

χαρτί  από το Δήμο αυτοί ήδη είχαν οργωμένα και είχαν κάνει  κάποιες 

διαδικασίες μέσα.  

 Τώρα το εάν σπάρθηκαν νύκτα ή μέρα ή χθες ή προχθές,  είναι 

νομίζω, ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάμε.  Το πρόβλημα είναι το 

εξής,  ότι  δεν θέλουμε να επιβραβεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους,  δεν 

θέλουμε να . .αυτούς τους ανθρώπους αλλά στην προκειμένη περίπτωση 

που έχουν γίνει  κάποια έξοδα και με την προϋπόθεση ότι  αυτός,  εμείς  

εάν πάρουμε απόφαση για διοικητική αποβολή, να μπορεί να πάρει ο 

άνθρωπος την παραγωγή που έχει  ρίξει ,  τα έξοδα που έχει  κάνει  μέσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Και επίσης θέλω να δηλώσω για το 

θέμα το αληθές ότι  λέγεται κατά δήλωση αυτών των καλλιεργητών των 

αυθαιρεσιών, που αυθαίρετα,  τέλος πάντων, τα καλλιέργησαν, τα είχαν 

δηλωμένα και στην δήλωση του ΟΣΔΕ πέρυσι,  που σημαίνει  ότι  

φαίνεται η αλήθεια ή το ψέμα.  

 Τώρα …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος.  Επί του θέματος,  έγκριση διοικητικής αποβολής.  Το 

τι  κάνανε κ.  Δινάκη εάν φέραμε μηχανήματα από Αμερική και όλα τα 

άλλα είναι εκ περισσού.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ θέλω να ενημερώσω το σώμα γιατί  το σώμα θα 

πάρει απόφαση. Προσωπικά εγώ, εγώ για μένα μιλάω, είμαστε κατά 

της παράνομης κατάληψης κάπου εδάφους αλλά στην πρ οκειμένη 

περίπτωση εφόσον αυτός ο κύριος έχει  κάνει  κάποια έξοδα, ας 

διευκολυνθεί μέχρι τα αλώνια που είναι τον Αύγουστο μήνα να γίνει  η 

διαδικασία.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.  Σύντομος όσο γίνεται.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σύμφωνα με τον Κανονι σμό.  

 Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το 

πρόβλημα αυτό,  το ζήτημα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία από το σώμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το πρόβλημα αυτό,  το ζήτημα μάλλον αυτό της αυθαίρετης κατάληψης 

και των κατεχόμενων εκτάσεων είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ,  το 

αντιμετωπίζει  ο Δήμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  Πολλές δεκαετίες 

ίσως.  Οι παλαιότεροι δημοτικοί σύμβουλοι,  οι  παλαιότεροι 

Αντιδήμαρχοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ο στόχος ο δικός μας 
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είναι εδώ, που είμαστε ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο στον 

Καλλικρατικό Δήμο, είναι ορισμένα πράγματα να τα βάλουμε σε τάξη. 

Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει  αυτό το θέμα η δημοτική αρχή και 

πιστεύω στο σύνολό του το Δημοτικό Συμβούλιο παρά μόνο να 

αντιδράσει με τον νόμιμο τρόπο που είναι έτσι όπως το εισηγείται το 

θέμα ο κ.  Αντιδήμαρχος,  με το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής;  

 Νομίζω ότι  είναι . .τρόπος,  όταν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ήδη ο κ.  Αντιδήμαρχος από τον Δεκέμβριο είχε κάνει  

έγγραφο στον συγκεκριμένο κύριο γιατί  είχε κάποιες πληροφορίες,  δεν 

είχε κάνει  κάποια κατάληψη, εγώ απαντώ σε αυτό το θέμα, δεν 

μπορούσε τότε να κάνει  πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής,  

απευθύνθηκε ο κ.  Αντιδήμαρχος στην υπηρεσία και η υπηρεσία του 

είπε ότι  εφόσον είναι σε αυτή την κατάσ ταση ακόμη δεν μπορείς να 

κάνεις  πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.   

 Με την σπορά που έγινε χθες η αντίρρησή μας είναι άμεση 

νομίζω, σύμφωνα με τον νόμο και λειτουργούμε όπως πρέπει να 

λειτουργήσουμε.   Το θέμα το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Δεν 

υπάρχει κανένα συμβόλαιο,  ούτε κάποια υπογραφή, ούτε κάτι  που να 

έχει  σχέση με μια έγκριση της δημοτικής αρχής απέναντι  σε αυτόν τον 

άνθρωπο για να κάνει  την οποιαδήποτε ενέργεια.  Αυτό είναι δεδομένο.  

 Όταν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το χωράφι 

ήταν ελεύθερο. Είναι ένα χερσολίβαδο, είναι μια έκταση ομοιόμορφη, 

εννοώ ένα αγροτεμάχιο μεγάλο σε έκταση 400 στρεμμάτων και η 

πρόταση που καταθέσαμε είναι να κάνουμε όλες αυτές τις  ενέργειες 

που πρέπει για να το αξιοποιήσουμε στις  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Γίνονται και τα έγγραφα στις  αρμόδιες υπηρεσίες,  Αρχαιολογία και 

όπου αλλού χρειάζεται και έτσι λέμε να προχωρήσουμε.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  

56 

 Ή δεν σεβόμαστε τις  αποφάσεις,  κύριε Πρόεδρε,  του πολιτικού 

οργάνου, του δημοκρατικού οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο 

ή διαφορετικά νομίζω ότι  ξέρετε τον δρόμο που πρέπει να 

ακολουθήσουμε.   

 Αυτό έχω να πω και ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε θέλετε να απαντήσετε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θα απαντήσω σύντομα. Ακούστηκαν πάρα πολλά εδώ μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο κα ι σωστά και λάθος.  Θα συμφωνήσω και με τον 

κ.  Γαλάνη και με τον κ.  Καλαϊτζίδη και με τον κ.  Κατιρτζόγλου και θα 

διαφωνήσω με άλλους ομιλητές.   

 Κύριε Κοτρώνη τα πλάνα που είδατε ήταν παρμένα από μακριά.  

Δεν είναι επιχείρημα αυτό το ότι  είδατε στην τηλεόρασ η κάποιες 

πράσινες εκτάσεις.  Την εποχή εκεί  μάλιστα δεν ήταν δυνατόν να ήταν 

πράσινες,  ήταν χειμώνας και η διαφορά με αυτόν τον κύριο από τους 

άλλους συνδημότες μας είναι ότι  ειδοποιήθηκε από τον Δεκέμβρη μήνα 

του ΄11 να μην το καλλιεργήσει.  Και προσπαθεί,  να μην πω την λέξη, 

με έναν τρόπο, ας πούμε,  να επιβληθεί στην κοινωνία αγνοώντας  

όλους τους νόμους και τους θεσμούς.  Αυτό καλούμαστε τώρα να 

συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.   Θα αφήσουμε τον κάθε 

συμπολίτη μας κατά το δοκούν να ενεργεί;   

 Εκτός από αυτό θέλω να πω ότι  το αγροτεμάχιο,  κυρία 

Καραντίδου ήταν . .και δεν λέμε ποτέ ψέματα και εγώ προσωπικά αυτό 

να το ξεχάσετε ότι  θα ακούσετε κάποιο ψέμα. Το τεμάχιο αυτό δεν 

καλλιεργούνταν και το επιχείρημα  του συνδημότη μας αυτού είναι ότι  

εγώ έφερα μηχανήματα από την Γερμανία για το οργώσω και να το 
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διαμορφώσω να είναι καλλιεργήσιμο. Αυτό και μόνο του αποδεικνύει  

ότι  πέρυσι δεν ήταν καλλιεργημένο το χωράφι.   

 Εκτός από αυτό επικαλείται στο εξώδικο που μας έκανε κάποια 

προφορική άποψη ενός υπαλλήλου του τμήμ ατος Προσόδων ότι  έτσι 

γίνεται γενικά.  Ωραία,  έτσι γινόταν μέχρι τώρα. Κάποιος πάει ρωτάει 

και λέει  ότι  πως θα γίνει  ένα κοινόχρηστο να το καλλιεργήσω; Και του 

είπε ο υπάλληλος προφανώς του τμήματος αυτού ότι  ξέρεις ,  δεν 

υπάρχει δημοπρασία τώρα αλλά το κατ αλαμβάνεις και έρχεσαι και 

πληρώνεις την άλλη χρονιά το τέλος αυθαίρετης κατάληψης.  Αυτό 

συνέβη. Δηλαδή μην εκμεταλλευόμαστε μια κουβέντα που έγινε με μια 

αόριστη συζήτηση και να συγκεκριμενοποιούμε για να αποκτήσουμε το 

δίκαιό μας.  

 Αυτή την στιγμή πιστεύω ότι  ομόφωνα πρέπει να αποφασίσουμε 

ότι  δεν μπορεί κανένας να παραβιάζει  τις  αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου και να παραβιάζει  τους νόμους και να εκβιάζει  αποφάσεις 

που θα τον ωφελούν.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ ευχαριστώ. Το θέμα συνάδελφοι ολοκλ ηρώθηκε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος και εσείς .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταρχάς αυτό το θέμα . .για να δείξουμε πόσο είναι το μέγεθος και η 

ουσία του πράγματος εάν προηγουμένως δεν είχαμε ψηφίσει να γίνουν 

τα φωτοβολταϊκά. Αυτό σημαίνει  ότι  μπορεί σε όλο τον Δήμο μας να 
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συμβαίνει  κάθε μέρα τέτοια πράγματα και εμείς  να αδιαφορούμε 

παντελώς για την διαδικασία,  γι΄ αυτό επανέρχομαι και λέω ότι  είναι 

επιβεβλημένο πάραυτα, γιατί  πιστεύω ότι  εκεί  είναι το χρήμα και όχι  

σε αυξήσεις και έσοδα  που μπορούμε να βγάλουμε,  4.500 στρέμματα 

μόνο στον πρώην Δήμο Σερρών και ενδεχομένως και σε άλλους Δήμους 

ακόμη περισσότερα και εάν αξιοποιήσουμε τα πάντα μπορούμε να 

κατεβάσουμε και την τιμή.  

 Αυτό που είναι σημαντικό,  η γνώμη μας είναι ότι  θα πρέπει 

βεβαίως να γίνει ,  να προχωρήσει η διοικητική αποβολή. Ο άνθρωπος 

αυτός δεν θα χάσει την σοδειά του.  Έτσι γίνεται πάντα. Την σοδειά 

του δεν θα την χάσει και με την διοικητική αποβολή. Άλλωστε η 

εταιρεία δεν πρόκειται να κάνει  εγκατάσταση μέχρι το καλοκαίρι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ μην διακόπτετε.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτό όμως που είναι σημαντικό,  ξανά τονίζουμε,  να αξιοποιηθεί  με 

κάθε τρόπο η περιουσία του Δήμου και δεν ξέρω, εμείς  

…προηγουμένως ο κ.  Αναστασιάδης,  ρωτήσαμ ε για το Ε9 εάν είναι 

δηλωμένα όλα αυτά τα κομμάτια,  δεν πήραμε απαντήσεις,  δεν ξέρω τι  

γίνεται,  να το δούμε πάραυτα και να το προχωρήσουμε άμεσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να δευτερολογήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μπορείτε να δευτερολογήσετε όταν γίνει  δε υτερολογία.   Και ο κύριος 

. .και κλείνει  το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  δεν θέλω να 

περάσει από κανενός το μυαλό, από κανενός σκέψη ότι  είμαστε κατά 

στην διοικητική αποβολή. Ναι,  αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο 

άνθρωπος αυτός έχει  κάνει  κάποια έξοδα, καλώς ή κακώς. Όσο και να 

αναστενάζετε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  έχουν γίνει  κάποια έξοδα. Εάν η 

εταιρεία αύριο μπορεί να το αξιοποιήσει,  ας το πάρει έτσι να το 

αξιοποιήσει.  Αλλά μέχρι που να πάρει την παραγωγή αυτός ο 

άνθρωπος τέλος.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

Ναι ή όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σαφέστατο το θέμα. Ναι στην διοικητική αποβολή ή όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρατηρήσεις πενήντα κάνετε.  Ναι η όχι  στην διοικητική αποβολή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι με την παρατήρηση ότι  θα πάρει την παραγωγή του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πολύ ωραία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Όχι.  Ναι ο κ.  Ίντος,  όχι  η κυρία 

Σαραντίδου.  Ναι η παράταξη του κ.  Φωτιά δη. Ο κ.  Κοτρώνης,  ναι.  Ναι 

ο κ.  Αγοραστός.  Ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 245/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα της ημερήσιας,  κύριοι  συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε ένα λεπτό ένα ερώτημα θα μπορούσα να 

υποβάλλω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτημα για ποιο θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άσχετο.  Πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .   Θα ήθελα 

ως παράταξη να μας απαντήσετε,  εάν προβείτε σε κάποια ενέργεια σε 

ότι  αφορά τις  επισκευαστικές ανάγκες των τουαλετών του Δημοτικού 

Σχολείου των Καλών Δέντρων. Υπάρχει άμεση ανάγκη για επισκευή, 

διότι  το  πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον κίνδυνο όσον  αφορά την 

υγιεινή των μαθητών και των διδασκόντων αλλά  είναι και θέμα 

ασφάλειας και δεν κινδυνολογώ καθόλου. Υπάρχει άμεση ανάγκη για 

επισκευή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος να το λάβει υπόψη το θέμα αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο 

Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

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

γνωρίζετε και φέτος η καταπολέμηση των κουνουπιών θα συνεχιστεί  

άσχετα με την απόφαση της πολιτείας να καταργήσει το Κέντρο 

Καταπολέμησης Κουνουπιών. Θα συνεχιστεί  με την επίβλεψη και την 

ευθύνη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..   

 Όπως ξέρετε στο παρελθόν είχαν επιβληθεί διάφορα 

ανταποδοτικά τέλη από την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όπως αυτά 

ήταν η έκδοση τεχνικών αδειών, όπως ήταν τα έργα αυτεπιστασίας της 

Δημαρχίας,  οι  άδε ιες . .κυκλοφορίας . .και αυτά τα ανταποδοτικά τέλη 

αποδίδονται τότε στο Κέντρο Καταπολέμησης.  Το ΄11 βέβαια την 

ευθύνη την είχε και την επίβλεψη πάλι η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  και το ποσό είχε 
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πέσει κατά πολύ όσον αφορούσε τα έσοδα  του Κέντρου 

Καταπολέμησης.   

 Από 1-1-12, όπως ξέρετε,  το  Κέντρο δεν λειτουργεί ,  βρίσκεται 

σε εκκαθάριση και έχει  αναλάβει η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. το καταπολέμηση των 

κουνουπιών. Υπάρχει σήμερα,  όπως ξέρετε όλοι σας και το γνωρίζετε 

βέβαια,  υπάρχει άμεση ανάγκη αντικατάστασης αυτών των 

ανταποδοτικών τελών. Η ανάγκη η άμεση είναι για να εφαρμοστεί  το 

πρόγραμμα καταπολέμησης.  Είναι κατανοητό αυτό νομίζω. Δηλαδή εάν 

δεν υπάρχουν πόροι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ανταποδοτικά η 

καταπολέμηση αυτών των ενοχλητικών εντόμων.  

 Γι΄ αυτό τον λόγο σας προτείνουμε να θεσπίσουμε ένα 

ανταποδοτικό τέλος,  το οποίο θα μπορεί να ενσωματωθεί σε κάποιο 

λογαριασμό της ύδρευσης.  Εμείς προτείνουμε στο σώμα αυτό το 

ανταποδοτικό τέλος να είναι,  να ανέρχεται στο ποσό των 70 λεπτών σε 

κάθε λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ανά δίμηνο κ αι ετησίως,  από ότι  

ξέρετε,  βγαίνει  γύρω στα 4,2 ευρώ. Αυτό βέβαια για μια πενταετία,  

μέχρι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα ποσό των 150.000 ευρώ 

που απαιτείται ετησίως σαν μέρισμα του Δήμου Σερρών προς την 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  για την καταπολέμηση, γι΄ αυτό το έρ γο το συγκεκριμένο 

που αφορά την καταπολέμηση κουνουπιών.  

 Η είσπραξη αυτού του τέλους θα ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και μετά 

θα απονέμεται στον Δήμο μέσω μιας σύμβασης που θα υπογραφεί 

μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

 Επίσης προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί κ αι μεταξύ του 

Δήμου Σερρών και με άλλων δήμων της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  και της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

 Ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Γκότσης,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  

Γάτσιος,  ο κ.  Δινάκης.  Ο κ.  Γκότσης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να το θέσω στον κ.  Δήμαρχο, χρωστάει ο Δήμος από άλλες χρονιές;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Χρωστάει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πολλά;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Περίπου 100.000. Δεν είναι σημερινά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παλαιά.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παρελθόντων ετών.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρελθόντων, ναι.  Τμηματικά θα δο θούν αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει κ.  Γκότση, η ερώτησή σας καλή αλλά είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλουμε να βοηθήσουμε για να ξεχρεώσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος να είμαστε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ας 

σεβαστούμε.  Τα παλαιά χρέη δεν είναι επί  του θέματος.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι για τα κουνούπια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μπορεί να είναι για τα κουνούπια αλλά υπάρχουν και άλλα χίλια 

θέματα για τα κουνούπια.  Να μην …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι το τέλος πρόεδρέ μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι χρέη παλαιά εκείνα.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ο Δήμος,  αυτό λέμε .  Λοιπόν,  έχετε κάνει  κάποια ρύθμιση ώστε 

τμηματικά να τα δώσετε;  Στην τηλεόραση λένε ότι  χρωστάει ο Δήμος 

και εγώ απάντησα ότι  τμηματικά ο Δήμος αρχίζει  και αποπληρώνει.  Με 

συγχωρείτε δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τα παλαιά θέλουμε να αποπληρώσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.  Ο κ.  Γάτσιος είναι πρώτα. Παραταξιακά ας το 

πάμε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

ΦΠΑ θα έχει  αυτό το τέλος πάνω που θα μπει;  Εάν έχει  Φ.Π.Α. και 

δεύτερον,  είναι λάθος να βάζουμε ανά υδρόμετρο και τέλος.  Στα χωριά 

ένας άνθρωπος,  δεν είναι όπως είναι η πόλη που είναι ένα διαμέρισμα 

και έχουν ένα υδρόμετρο, έχει  στο μαντρί του,  έχει  στο χωράφι,  έχει  

στο σπίτι ,  έχει  στον κήπο, μπορεί να έχει  τέσσερα, πέντε υδρόμετρα. 

Σε αυτόν θα βάζουμε 25 ευρώ επιπλέον τον μήνα; Εκεί πρέ πει να το 

δούμε και βέβαια εάν μπει έτσι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν ξέρω εάν είμαι εκτός θέματος,  η μια ήταν για τα οικονομικά εάν 

έχει  εξοφληθεί για το ΄11,  τουλάχιστον,  που είχαμε πάρει απόφασ η για 

τις  150.000. Ο Δήμος δεν έχει  δώσει χρήματα για το ΄11 και εάν γίνει  

ψεκασμός το ΄11.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απ αυτό που είχαμε ψηφίσει για το ΄11.  Άρα και φέτος οφείλετε.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δινάκη; Τοποθετήσεις επί  του θέμα τος κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι.  Ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  Γάτσιος,  η κυρία Σαραντίδου.  Ο κ.  

Χασαπίδης,  ο κ.  Γκότσης.  Δεν προλαβαίνει  ο γραμματέας,  πολλές 

τοποθετήσεις.  Ο κ.  Αναστασιάδης.  Άλλος; Και ο κ.  Δινάκης και ο κ.  

Γκότσης ξεκινάει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Πρόεδρε,  θα είμαι πολύ σύντομος.  Όλοι βιώσαμε  

την περσινή χρονιά τι  συνέβαινε με τα κουνούπια.  Στον Καλλικρατικό 

Δήμο είχαμε πάει Βαμβακιά,  είχαμε πάει Αναγέννηση, Προβατά, δεν 

μπορούσαμε από τα κουνούπια να ησυχάσουμε.  Άρα λοιπόν αυτό το 

τέλος το 0,70 λεπτά ανά υδρόμετρο νομίζω ότι  πάρα πολύ, το δίμηνο, 

είναι τέσσερα ευρώ τον χρόνο, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό.  

Νομίζω ότι  θα λαϊκίσουμε εάν κάνουμε πολιτική ότι  δεν θα 

πρέπει να τα πληρώσει ο λαός αυτά και τα λοιπά, διότι  αυτά 
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επιστρέφουν πίσω στον λαό, διότι  δεν είναι μόνο τα κουνούπια στον 

Προβατά και στην Άνω Καμήλα και στην Κάτω Καμήλα αλλά έρχονται 

και σε μας και εδώ και δεν  μπορούμε να ησυχάσουμε από τα 

κουνούπια.   

 Είμαστε θετικοί και να προχωρήσετε το συντομότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη εσείς  κ.  Γραμματέα.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Η παράταξή μας,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  θα ψηφίσει το ανταποδοτικό αυτό τέλος των 0,70 λεπτών 

ανά υδρόμετρο και ανά δίμηνο. Γνωρίζει  το πρόβλημα, γνωρίζω την 

τραγικότητα της κατάστασης που βιώνουν οι  κάτοικοι των περιοχών 

που σπέρνουν ρύζια αλλά και όλων των χωριών που είναι κατά μήκος 

του ποταμού Στρυμόνα και όχι  μόνο, όλου το Νομού και αυτό το 

βιώσαμε πέρυσι,  όταν η καταπολέμηση των κουνουπιών ήταν ελλιπής.   

 Ας πάμε τώρα στο ποσό. Το ποσό το οποίο μιλάμε τώρα που είναι 

0,70 λεπτά και σημαίνει  4,20 ευρώ τον χρόνο, ισοδυναμεί επί  50.000 

υδρόμετρα, αντιστοιχεί  στο ποσό να είναι 210.000 ευρώ.  

 Κύριε Δήμαρχε είναι 50.000 υδρόμετρα. Όταν είναι 0,70 ανά 

υδρόμετρο και ανά δίμηνο, είναι 4,20 ευρώ το υδρόμετρο τον χρόνο 

επί 50.000 υδρόμετρα, σημαίνει  210.000 ευρώ τον χρόνο. Εάν 

αφαιρέσουμε το 5% που θα είναι η προγραμματική σύμβαση να 

αποδώσουμε προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και να κρατήσει το 5% και να 

αφαιρέσουμε και το ΦΠΑ, θα  δούμε ότι  υπάρχει  πάλι ένα ποσό της 

τάξης των 40.000 ευρώ τον χρόνο. Εδώ τι  πονηράδα έχουμε πάλι;  Την 

οποία πιστεύω ότι  θα αναλύσω στο τρίτο θέμα αυτή την σκέψη για 
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40.000 ευρώ στο τρίτο θέμα που θα το δούμε αμέσως στο επόμενο 

θέμα.  

 Κάνω έκκληση προς όλους τους Δημάρχους,  επειδή ακούστηκαν 

προηγουμένως διάφορες φωνές από όλους,  εάν αποδόθηκαν τα χρήματα 

τα οποία εισέπραξε ο Δήμος Σερρών. Ο Δήμος Σερρών εισέπραξε 

120.000 ευρώ από τον κόσμο τα οποία δεν αποδόθηκαν στο Κέντρο 

Καταπολέμησης Κουνουπιών. Γι΄ α υτό και κάνω, όχι  τώρα, παλαιά 

γίνανε,  γι΄ αυτό και κάνω έκκληση προς όλους τους Δημάρχους,  το 

πρόβλημα δεν λύνεται με το να κάνουμε συμφωνίες και να 

υπογράφουμε προγραμματικές συμβάσεις.  Το πρόγραμμα λύνεται 

έχοντας  βούληση. Έχουμε προγραμματική σύμβαση 150.000 να 

είμαστε συνεπείς σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί  πλέον δεν τίθεται πλέον 

μόνο πρόβλημα ποιότητας ζωής των κατοίκων αυτών των περιοχών 

αλλά τίθεται και θέμα υγείας.  Και επειδή είναι κυρίως υγείας,  κύριε 

Πρόεδρε,  είχαμε θανάτους σε κάποιες περιοχές απ ό αυτά τα 

κουνούπια.   

 Δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω και να μην αναφέρω ότι  

αργήσαμε και αργήσαμε πολύ. Όλες αυτές οι  συζητήσεις θα μπορούσαν 

να είχαν γίνει  τον Δεκέμβριο του ΄11 και τον Γενάρη του ΄12 και 

σήμερα να υπήρχαν τα συνεργεία,  να υπήρχαν οι  ερ γαζόμενοι,  να 

υπήρχε ο ανάδοχος και να είχαμε σε «θέση μάχης»,  είναι «μάχης»,  

εντός παρενθέσεως,  για να μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία 

καταπολέμησης των κουνουπιών.  

 Είναι το πρόβλημα μεγάλο. Η παράταξή μας συμφωνεί στο τέλος 

αλλά θα πρέπει να δούμε και το υπόλοιπο της διαφοράς πως πρέπει να 

γίνει .   

 Σας ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος κύριε γραμματέα;  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ.  Κοτρώνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε άρχισαν να φαίνονται τα αποτελέσματα τ ου 

Καλλικράτη. Αδυναμίες δεν υπάρχουν,  εκατό τοις  εκατό εκτελείται ο 

Καλλικράτης και από κάποιους που ακούω ότι  ήταν πρόχειρα 

σχεδιασμένος,  δεν ήταν καθόλου πρόχειρα.  Έτσι ήταν σχεδιασμένος.  

Απλά εσείς  τον υπηρετείται όπως υπηρετείτε και το μνημόνιο και τώ ρα 

θα πληρώσουμε τα…  

 Πριν από δυο εβδομάδες,  εάν δεν κάνω λάθος,  συζητήσαμε για 

την επιβολή του χαρατσιού στο Κολυμβητήριο.  Εάν θυμάστε,  όσες 

φορές και να συζητήσουμε τέτοια χαράτσια,  όλο θα υπάρχει η άποψη 

ότι  είναι;  Τέσσερα ευρώ εδώ. Και τι  έγινε;  Πέντε  ευρώ εκεί .  Και τι  

έγινε;  Δεκαπέντε ευρώ εκεί .   Και είπα μάλιστα ότι  εάν αποδεχθούμε το 

χαράτσι στο Κολυμβητήριο που πληρώνουν τα ερασιτεχνικά σωματεία 

θα ακολουθήσουν άλλα. Και  κάποια . .ο Αντιδήμαρχος που τώρα λείπει  

διαμαρτυρήθηκε.  

 Εγώ ενδεικτικά το ανέφερα, . .  να τώρα, μας επιβάλει η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Βέβαια κάθε φορά θα μας βάζει  τα διλήμματα. «Μα τι  

θέλετε τώρα, να μας φάνε τα κουνούπια; Να μην μπορούμε να βγούμε 

έξω από τα σπίτια μας το καλοκαίρι;».   Όμως το πραγματικό δίλημμα 

δεν είναι αυτό.  Το πραγματικό δίλημμα είναι,  ποιος θα τα πληρώσει;  

Αυτό είναι το δίλημμα. Κανένας δεν θέλει  να τον φάνε τα κουνούπια.   
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 Και εδώ προσχεδιασμένα η δημοτική αρχή μας έφερε,  . .την 

προηγούμενη εβδομάδα ότι  αναστέλλεται,  όλα αυτά είναι 

προσχεδιασμένα, τέτοια σχέδια μια χαρά  τα κάνετε,  για άλλα σχέδια 

δεν είστε.  Το φέρατε την αναστολής της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής 

για να χαρούμε και να η φάκα τώρα. Φάτε την εδώ με το 0,7.  Και τι  

είναι;  0,7,  4,20,  ξέρω εγώ, του χρόνου θα γίνει  5,20,  μετά 10,20.  Και 

ενώ άλλες φορές επιβαλλόταν ο φόρος εφάπαξ και για συγκεκριμένες 

περιπτώσεις,  δηλαδή εάν θα έπαιρνε άδεια κυκλοφορίας μια φορά, που 

υποτίθεται ότι  είχε μια οικονομική δυνατότητα, τώρα το βάζουμε επί 

δικαίων και αδίκων το χαράτσι.  0.70 τι  είναι λέει;  4,25 χρόνο στον 

άλλο που θα παίρνει  150 τον χρόνο.  

 Τι είναι τα 20 από εδώ, τι  είναι τα 20 από εδώ ήδη τα 150 που 

παίρνει  έχουν γίνει  μείον 300. Μην κοιτάζετε τώρα που κάποιοι  έχουν 

και μην υπολογίζουμε όλοι και κάνουμε . .  να ανεβάσει κάποια άλλα 

δεδομένα. Τα δικά μας,  τα δικά του,  να υ πολογίζουμε και τα δεδομένα 

των πολλών που θα γίνουν περισσότεροι σε λίγο,  διότι  όσοι έχουν 

δουλειά θα παίρνουν 150 και 250.   Δηλαδή, θα πάμε με μισθούς 

Βουλγαρίας ή Κροατίας.  Τι είναι τα 4 και τι  είναι τα 5;  Υπέρογκα 

είναι;  Τα 5 δεν είναι τίποτα γι΄ αυτόν  που έχει  εκατομμύρια,  γι΄ αυτό 

που παίρνει  200 ευρώ είναι τεράστιο ποσό.  

 Απορρίπτουμε λοιπόν την επιβολή του χαρατσιού αυτού, ζητάμε 

από την πολιτεία να στηρίξει  τέτοιους οργανισμούς που λειτουργούσαν 

τόσα χρόνια και τους έκλεισε και τώρα μετακυλύετε το  πρόβλημα 

στους δημότες.   

 Πρόταση κ.  Δήμου, πρόταση, σήμερα διάβαζα..  ανείσπρακτα 7,6 

δις  ευρώ από τα φορολογικά πρόστιμα της πολιτείας.  Ας τα μαζέψουν 

και να λειτουργήσουν τα Κέντρα Καταπολέμησης Κουνουπιών. Μην 
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βάζουμε 0,70 σε αυτούς που δεν έχουν να πλ ηρώσουν ούτε 0,30.  Το 

πρόβλημα είναι κάποιων να μας πείσουν να μην λαϊκίσουμε.  Μάθαμε 

τώρα ο λαϊκισμός και ο λαϊκισμός για τα πάντα. Κατά περίπτωση είναι 

όλα. Τίποτα δεν είναι λαϊκισμός.  Το εκτιμούμε πολύ … όσοι έχουν να 

πληρώσουν ας πληρώσουν και για τους  μη έχοντες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.  Παρακαλώ συνάδελφοι,  όταν τοποθετείται ο 

αγορητής θα παρακαλούσα να μην υπάρχουν ψίθυροι και σχόλια.  Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Βγαίνει  όταν ακούμε για διεκδίκηση, γιατί  κάποια στιγμ ή πρέπει να 

διεκδικήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου παρακαλώ.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Καταρχήν το πρόβλημα των κουνουπιών δεν είναι τόσο απλό. 

Βγαίνουμε έξω και μας τρώνε τα κουνούπια.  Είναι πρόβλημα δημόσιας 

υγείας.  Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι.  Δεν είναι μ όνο ότι  δεν 

μπορούμε να βγούμε έξω και να πιούμε ρετσίνα το καλοκαίρι.  

Κινδυνεύει  κόσμος.  Κινδυνεύουν άνθρωποι.  Κινδυνεύουν παιδιά.  

Μπορούμε να καταλάβουμε την σοβαρότητα του προβλήματος; Νομίζω 

ότι  γενικότερα εδώ και αρκετό καιρό δεν την έχουμε καταλάβει την 

σοβαρότητα του ζητήματος και δεν μιλάω μόνο εδώ στο στενό μας 

τοπικά αλλά και παραπέρα στην Περιφέρεια.  Δεν το έχουμε καταλάβει.   

 Καταρχήν είχαμε το προνόμιο ως νομός να έχουμε ένα Κέντρο 

πραγματικά αντάξιο,  παρόλο που δεν χρηματοδοτούνταν πλήρως από 

το κράτος που θα έπρεπε αυτά τα κέντρα, όχι  μόνο να τα στηρίζει  το 
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κράτος αλλά και να τα ενισχύει και να τα διαδίδει ,  να τα κάνει  

περισσότερα, το οποίο το αφήσαμε να χαθεί.  Που θα έπρεπε να γίνει  

ένα Κέντρο που θα ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία ς και 

θα ήταν ένα Κέντρο κόσμημα για όλη την Περιφέρεια,  θα ήταν ένα 

Κέντρο κόσμημα για όλη την χώρα μας,  γιατί  ξέρετε τα κουνούπια δεν 

αναγνωρίζουν σύνορα, ότι  εδώ είναι η Νομός Σερρών και δεν μας 

ενδιαφέρει εάν πεθάνουν οι  άνθρωποι στον Νομό Κιλκίς ή τα 

κουνούπια θα σταματήσουν ξεπεράσαμε τον Νομό Σερρών, μην πάμε 

στο Κιλκίς.   

Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σύνθετο,  όπως είναι πολύ σύνθετο 

το πρόβλημα τώρα με αυτή την διαδικασία που γίνεται εάν θα μπορεί 

να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος,  ο αυστηρός έλεγχος στ ην χρήση 

των φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν,  το εάν θα μπορεί να υπάρχει 

το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό που χρειάζεται για να γίνουν 

όλα αυτά, το εάν θα υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό γενικότερα ή ο 

εξοπλισμός.   

Βγαίνει  ένας προϋπολογισμός,  όπως βλέπουμε εδώ, γύρω στις  

970.000,  έτσι  όπως αναφέρεται με όλα αυτά και βλέπουμε ότι  τελικά 

από όλη αυτή την διαδικασία η διαχείριση, δείτε τώρα πως,  ενώ θα 

μπορούσαμε χρήματα να είναι ολοκληρωμένα εάν δινόταν από το 

κράτος να τα έχουμε ολοκληρωμένα και αποκλε ιστικά γι΄ αυτό,  

112.000 θα πάει ,  το 12% θα πάει  στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ,  το 5% θα πάει  στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  δηλαδή αρχίζουμε και μοιράζουμε λεφτά πριν τα πάρουμε.   

Τελικά από όλο αυτό τον κακό χειρισμό όλων και τοπικών 

αρχόντων και Περιφέρειας οι  ζημιωμένοι πάλι ποιο ι  είναι;  Εντάξει  

μωρέ 0,70 λεπτά οι  δημότες.  Δεν είναι εντάξει  0,70 λεπτά οι  δημότες.  

Τα χαράτσια πέφτουν βροχή. Δεν αντέχουμε άλλα χαράτσια.  Και είναι 
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χαράτσι,  μην το λέμε τέλος και ακούγεται όμορφο. Είναι ένα ακόμη 

χαράτσι στην πλάτη των εργαζομένων.  

Τον  Ιούνιο θα παρθούν νέα φορολογικά μέτρα. Θα 

φορολογηθούμε μέχρι και για τον αέρα που αναπνέουμε.  Γιατί  θα τα 

δώσουμε όλα τα λεφτά; Δεν θα τα δώσουμε για να έχουμε δημόσια 

υγεία που είναι δικαίωμά μας; Και έτσι αβίαστα λέμε ότι  τι  είναι 0,70 

λεπτά να δώσουν  οι δημότες;   

Όχι,  ούτε ένα λεπτό οι  δημότες.  Δεν αντέχουν πλέον.  Ούτε ένα.  

Αυτό πρέπει να γίνει  κατανοητό.  Ή θα διεκδικήσουμε ή θα 

απαιτήσουμε ότι  αυτό το Κέντρο πρέπει να λειτουργήσει με κρατική 

χρηματοδότηση από το αντίστοιχο Υπουργείο γιατί  αφορά δημόσ ια 

υγεία,  αφορά αύριο την υγεία των παιδιών μας,  την υγεία όλων μας και 

θα το απαιτήσουμε να τα πάρουμε αυτά τα χρήματα  ή αλλιώς δεν 

κάνουμε τίποτα και θα βρεθούμε σε αδιέξοδο, γιατί  τα χρήματα είναι 

λίγα.  Αλλά ξέρετε,  όταν βρισκόμαστε σε  τέτοιο αδιέξοδο  θα 

αυξήσουμε τα τέλη. Δεν είναι θέμα. Θα πληρώσουν, σιγά μωρέ,  άλλο 

ένα ευρώ οι δημότες.   

Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε 

με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα,  διεκδικώντας τα χρήματα για να 

βρεθεί ,  γιατί  εκ των πραγμάτων θα βρεθεί  πάλι σε αδιέξοδο ο όλος 

χειρισμός έτσι όπως φαίνεται να είναι.   

Το σίγουρο είναι ότι  δεν θα έπρεπε να μπει και εάν ήθελε ο 

Δήμος έτσι με καλή πρόθεση να βοηθήσει για να μην υπάρχουν 

κουνούπια,  θα έπρεπε να δοθούν από τους ίδιους πόρους.  Όχι δεν 

φτάνουν από τους ίδιους πόρους,  γιατί  αναφέρεται κάπου, νομίσω στην 

εισήγηση ότι  δεν φτάνει  από τους ίδιους πόρους επειδή δεν φτάνουν,  

γι΄ αυτό λένε να βάλουμε το 0,70.  Τι θα πει  δεν φτάνουν; Βάζεις  
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προτεραιότητες.  Εδώ μιλάμε για θέματα δημόσιας υγείας.  Δηλαδή δεν 

φτάνει  αυτό για να πάμε να κάνουμε τι ;  Τσιμεντόστρωση στον τάδε 

δρόμο;  Βάζεις  προτεραιότητες.  Εδώ μιλάμε για δημόσια υγεία.  Όχι 

την εύκολη λύση στις  πλάτες των δημοτών και εισπράξτε.  Πόσω 

μάλλον μέσα από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν είναι φοροεισπρακτ ικός μηχανισμός.  Η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι μια επιχείρηση δημοτική με κοινωφελή σκοπό που 

προσφέρει αγαθό. Δεν είναι φοροεισπρακτικός μηχανισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Διανέμει ακριβώς.  Διανέμει αγαθό. Και το είπαμε και όταν το λέγα με 

ότι  εντάξει ,  τι  φόρο θέλουμε; Εντάξει  έχουμε . .  ότι  αυτός είναι ο ρόλος 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και θα εισπράττει  και 5%. Τι είναι αυτό να εισπράττει  

5% προς όφελος;  

 Συγνώμη γιατί  τα έχουμε μπερδέψει.  Δεν είμαστε ούτε 

επιχειρηματίες ούτε ο Δήμος ούτε η Δ.Ε.Υ.Α .Σ. δεν είναι 

επιχειρηματίες για να κρίνονται με τα κέρδη τους και με τα ποσοστά 

τους και μιλάμε για ένα θέμα κουνούπια,  είναι πολύ σημαντικό.   

 Λοιπόν,  να ανασκουμπωθούμε όλοι και να απαιτήσουμε αυτά τα 

λεφτά να δοθούν από το κράτος,  από την πολιτεία,  από  τον υπεύθυνο 

φορέα, γιατί  έχει  να κάνει  με την δημόσια υγεία και αυτό μάλιστα σε 

συνεργασία με όλους τους Νομούς στην περιοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Σαραντίδου.  Τον λόγο έχει  ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Στην συνέχεια του αγορητή της παράταξής μας κ αι διευκρινιστικά και 

μόνο ίσως δεν ακολουθήθηκε σωστή διαδικασία,  εάν παίρναμε 

απαντήσεις,  ενδεχομένως,  δεν θα έπαιρνα τον λόγο,  κάναμε τρία 

συγκεκριμένα ερωτήματα. Το ένα ήταν,  τι  γίνεται με αυτούς που δεν 

έχουν υδρόμετρα; Τι γίνεται με αυτούς που έχουν περισσότερα από ένα 

υδρόμετρα; Πόσο ΦΠΑ παραπάνω θα είναι;  Και τι  γίνεται με τα 

επιπλέον χρήματα,  για διευκρινήσεις και μόνο τα λέμε αυτά, άνω των 

150.000,  όπως ο αγορητής της παράταξής μας ανέλυσε προηγουμένως,  

που προκύπτουν τα επιπλέον χρήματα;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Γάτσιο.  Τον λόγο έχει  ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όλοι ξέρουμε ότι  τα κουνούπια είναι φορέας πολλών ασθενειών και θα 

έπρεπε το Υπουργείο Υγείας,  αυτό και μόνο, θα έπρεπε να επιληφθεί 

του θέματος.  Είναι σοβαρό θέμα, πεθαίνο υν άνθρωποι πολλοί από τα 

κουνούπια και είναι ντροπή να . .τις  τοπικές κοινωνίες, . .έχει  βάλει 

εκατό χαράτσια μέχρι σήμερα, να βάζεις  και αυτό το τέλος.  

 Η περιοχή είναι . .των Σερρών..  είναι κάτω στην Στερεά Ελλάδα 

εκεί  που είναι το . .αυτές οι  περιοχές είναι .  Έπρεπε το Υπουργείο 

Υγείας …γνωρίζει  πάρα πολύ καλά ότι  το κουνούπι είναι φοβερό 

πράγμα και εκεί  να το καταπολεμήσει.  Δυστυχώς όμως βλέπουμε 

παράξενα πράγματα. Βλέπουμε . .μετά από τόσα χαράτσια,  για ποιο 

λόγο να πληρώσουν; Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγμα .  

 Γι΄ αυτό τον λόγο θα έπρεπε εμείς  να ζητήσουμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Συνεχίστε κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να πληρώσει το κράτος,  το Υπουργείο Υγείας και δεν 

επιτρέπεται άλλο χαράτσι στον κόσμο. Πολλ ά έχουν δεχθεί .  Πέντε από 

εδώ, δέκα από εκεί ,  δεκαπέντε από εκεί ,  που θα πάει αυτό το πράγμα; 

…Οι επαγγελματίες που δεν παίρνουν δεκάρα από πουθενά τι  θα γίνει;  

Εσείς πέντε,  δέκα, θα τα πάρετε τα δέκα. Οι άλλοι,  εμείς  που δεν 

έχουμε… από πού θα βρούμε τα λεφτά;  

 Γι΄ αυτό τον λόγο θα έπρεπε σαν δημοτική αρχή να απαιτήσετε 

από το κράτος να δώσει την χρηματοδότηση και όχι  από τους πολίτες.  

Και στο κάτω –κάτω η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  εάν πάει κανείς  στον Εισαγγελέα, 

στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. απαγορεύεται να υπάρχει ίχνος κέρδους.  …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Αναστασιάδη. Τον λόγο έχει  ο κ.  Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  όταν 

δημιουργήθηκε το Κέντρο Καταπολέμησης των Κουνουπιών με 

πρωτοβουλία της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,  μια αξι έπαινη 

πρωτοβουλία,  το θέμα των κουνουπιών δεν είχε να κάνει  με την 

δημόσια υγεία.  Τότε ήταν απλώς η όχληση που προκαλούσε το 

τσίμπημα των κουνουπιών. Ήταν μια πρωτοβουλία που στηρίχθηκε από 

την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και από τον λαό θαρρώ.  

 Το 2010, όταν προέκυψε το πρόβλημα με τον ιό του Δυτικού 

Νείλου, τότε ταρακουνήθηκαν και το Υπουργείο Υγείας 

ταρακουνήθηκε και ταρακουνήθηκαν και οι  κοινωνίες και κυρίως 

ταρακουνήθηκε το Υπουργείο Υγείας όταν είχαμε το πρώτο σύμπτωμα 
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με τον ιό του Δυτικού Νείλου κάτοι κου του Μαραθώνα. Όταν 

αφορούσε την Βόρεια Ελλάδα το περνούσαμε έτσι απέξω -απέξω.  

 Δηλαδή θέλω να πω ότι  μετά το ΄10 αποδείχθηκε ότι  το πρόβλημα 

των κουνουπιών δεν έχει  να κάνει  μόνο με την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων που βιώνουν σε αυτές τις  περιοχές αλλά  έχει  να κάνει  και 

με την δημόσια υγεία.   

 Το Υπουργείο Υγείας το ΄10 ξόδεψε πάνω από 30 εκατ.  ευρώ για 

την νοσηλεία των ασθενών. Θα μπορούσε δηλαδή στα πλαίσια της 

πρόληψης των ασθενειών να χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα.  

Μου κάνει φοβερή εντύπωση, χρηματοδοτεί  η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση με 2 εκατ.  ευρώ το πρόγραμμα, ενώ το πρόγραμμα, στο 

σύνολό του,  ενδεχομένως,  να στοιχίζει  τέσσερα. Γιατί  να μην βάλει τα 

άλλα δυο εκατομμύρια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση; Δηλαδή το κράτος;  

Γιατί  να μην βάλει τα άλλα δυο εκατ ομμύρια το κράτος;   

Η κατανομή γίνεται ανάλογα με τον όγκο των προβλημάτων που 

υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Εάν εμάς του χρόνου η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση πει  ότι  τα 480.000 που παίρνει  η Περιφερειακή Ενότητα των 

Σερρών δεν θα τα πάρει,  τι  θα κάνουμε; Πάλι θα μ ιλήσουμε για ένα 

τέλος το οποίο θα επιβάλουμε στους δημότες μας;  

 Εγώ δηλαδή θέλω να πω ότι  εάν ήταν μόνο να είχε σχέση με την 

ποιότητα ζωής,  δηλαδή εάν ήταν μόνο απλά η όχληση, θα έλεγα ότι  

αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφορά εμάς.  Όταν έχει  όμως να 

κάνει  με την δημόσια υγεία,  δεν αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

αφορά την κεντρική εξουσία.   

 Τώρα για το Κέντρο Καταπολέμησης των Κουνουπιών και ποιοι  

έχουν την ευθύνη για ότι  το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών, το 

οποίο έκανε ένα θαυμάσιο έργο και το ότι  ήμα σταν οχυρωμένοι το ΄10 
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στον Νομό Σερρών και δεν είχαμε προβλήματα με τον ιό,  αυτό 

οφείλονταν στο Κέντρο Καταπολέμησης των Κουνουπιών.  

 Κάποιοι έχουν ευθύνη για το ότι  δεν διατηρείται το Κέντρο 

Καταπολέμησης των Κουνουπιών και μπορεί να υπάρχουν και εδώ 

μέσα κάποιοι  που έχουν ευθύνη γιατί  δεν έδρασαν προληπτικά να 

προλάβουν και θέλω να πω για …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω, θα το πω αυτό.  Θέλω να πω ότι  η Δημαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, μην γελάτε κ.  Φωτιάδη, όταν γινόταν η διαβού λευση 

για τον Καλλικρατικό Νόμο ήταν γνωστό στην Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση ότι  η αμιγείς  νομαρχιακές επιχειρήσεις …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην διακόπτετε,  συνεχίστε κ.  Χασαπίδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Φωτιάδη θα σας δώσουμε τον λόγο.  Συνεχίστε κ.  Χασαπίδη σας 

παρακαλώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω. Αγαπητοί συνάδελφοι όσο και να με διακόψετε εάν δεν με  

διακόψει το προεδρείο εγώ θα συνεχίσω.  

 Θέλω να πω στην περίοδο της διαβούλευσης,  θέλω να πω στην 

περίοδο της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο τότε για τον 
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Καλλικρατικό θα μπορούσε,  δεν ξέρω τι  ενέργειες έκανε,  αυτό θα 

ρωτούσα, αυτό θα ρωτούσα…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω, θα μπορούσε,  ενδεχομένως,  να αλλάξει η νομική μορφή 

του Κέντρου Καταπολέμησης των Κουνουπιών και να το 

διατηρήσουμε.  Όλοι τώρα ρίχνουμε μαύρο δάκρυ γιατί  θα κλείσει .  

Αυτό ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Χασαπίδη.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  μισό λεπτό.  Μισό λεπτό.  Εγώ ε ίμαι υπέρ,  το πρόγραμμα πρέπει να 

συνεχιστεί  ούτως ή άλλως αλλά δεν είμαι υπέρ του ανταποδοτικού 

τέλους για μια πενταετία,  είμαι υπέρ του ανταποδοτικού τέλους για 

φέτος και οφείλουμε όλοι μαζί ,  Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή 

Διοίκηση να διεκδικήσουμε το  κόστος να το αναλάβει το Υπουργείο 

Υγείας,  δεν ξέρω ποιο Υπουργείο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Χασαπίδη. Είχα τον λόγο και εγώ αλλά καλύφθηκα 

από τον αγορητή της παράταξής μας,  οπότε ο κ.  Φωτιάδης επί  του …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε προεδρεύοντα περίμενα στοιχειωδώς να ανακαλέσετε τον 

ομιλητή, πρώτον διότι  ήταν εκτός θέματος,  δεύτερον επειδή ακριβώς 

όλες οι  ενέργειες τις  οποίες δεν γνώριζε,  πλην όμως είχε,  δεν θέλω να 

το χαρακτηρίσω, την εμμονή να πω να μιλήσει μέσα στην αίθουσα …Η 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύσσωμο το Νομαρχιακό Συμβούλιο και 

. .πέρα του Νομαρχιακού Συμβουλίου δομές που θα μπορούσε 

τεχνοκρατικά να στηρίξει ,  έχουμε κάνει  όλες τις  ενέργειες και επαφές 

και . .οι  εργαζόμενοι είχαν αναζητήσει την τύχη τους και . .στο 

Νομαρχιακό Συμβούλιο.  

 Οι αγορητές λοιπόν,  οι  συνάδελφοι,  κύριε προεδρεύοντα και 

κύριε Πρόεδρε,  θα πρέπει  να προσέχουν και να μην λένε ότι  τους 

έρθει  επειδή ακριβώς συμβαίνει  στο μυαλό τους ή στο …Θα πρέπει να 

σεβόμαστε ο ένας τον άλλο.  

 Το όλο εγχείρημα εγώ μένω σε αυτά που εί πε ο προηγούμενος 

ομιλητής,  ότι  ήταν πετυχημένο για τον Νομό, γι΄ αυτό και δεν είχαμε 

κρούσματα σε επίπεδο Νομού του ΄10,  πήραμε τα εύσημα, γιατί  εμείς  

καταφέραμε . .τεχνογνωσία . .  στην Θεσσαλονίκη, εννοώ το ΄11 και 

μεταφέραμε τους εργαζομένους για να στηρί ξουν την πολιτεία και θα 

έπρεπε …επειδή τα ξέρει  όλα, ότι  χρήματα . .δεν πήραν ποτέ.   

 Εφόσον λοιπόν οι  δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν, μειώθηκε και 

το κονδύλι και πάντοτε είχαμε την ίδια συμμετοχή, γιατί  πάντα τα 

χρήματα δεν ήταν αρκετά.   

 Όσο λοιπόν για το  όλο θέμα είναι τεράστιο,  πλην όμως θα έπρεπε 

να προστατευτεί  το σώμα και κατά περίπτωση οι συνάδελφοι να μην 

λαϊκίζουν . .  εκτός θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Φωτιάδη σας ευχαριστούμε.  Έχω την αίσθηση ότι  …  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ δεν θα κάνουμε διάλογο τ ώρα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Χασαπίδη σας παρακαλώ. Έχω την αίσθηση ότι  πρέπει να 

αφήνουμε τον ομιλητή να ολοκληρώσει,  άλλωστε το λέει  …Άσε τον να 

πει  την άποψή του.  Είπε την άποψή του,  το σώμα έχει  γνώση. Πάμε σε 

δευτερολογία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πάμε στην δευτερολογία.  Στην δευτερολογία.   Ποιος θέλει  να 

δευτερολογήσει σας παρακαλώ. Δευτερολογία ο κ.  Χασαπίδης,  ο κ.  

Γκότσης.  Άλλος δευτερολογία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδικαστικά. Παρουσία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν 

μπορείτε να προεδρεύετε.  Δεν αμφισβητώ, εάν θέλετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά κύριοι .  Συγνώμη κ.  Αντιπρόεδρε.  Διαδικαστικά από την 

στιγμή που ο Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Αντιπρόεδρο για απουσία,  

όπως  και έκανα, οφείλω από σεβασμό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ κ.  Γάτσιο,  οφείλω από σεβασμό να ολοκληρώσει 

το θέμα ο προεδρεύον και μετά να αναλάβω. Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ. Επί της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Γάτσιο δεν έχουμε τον λόγο να παρουσιάσουμε 

…Δευτερολογίες.  Ο κ.  Χασαπίσης,  ο κ.  Γκότσης.  Άλλος; Ο κ.  Γκότσης 

και ο κ.  Αναστασιάδης.  Άλλος για δευτερολογία; Ευχαριστώ. Κύριε 

Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δράττομαι της ευκαιρίας και μάλιστα από αυτά που είπ αν οι  

προηγούμενοι συνομιλητές,  ότι  μιλάμε για τα . .για ένα θέμα πολύ 

σημαντικό.  Πάρα πολύ σημαντικό,  αγαπητοί συνάδελφοι.  Και τι  πρέπει 

να κάνουμε σε αυτό το σημαντικό θέμα; Να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά; 

Μιλάμε πολύ σωστά να τα πληρώσει η πολιτεία,  να τα πλ ηρώσει το 

Υπουργείο Υγείας.  Όμως αυτή η πολιτεία,  αυτοί που μας κυβέρνησαν 

έφεραν το κράτος σε εξαθλίωση. Τώρα δεν μας δίνουν λεφτά. Δεν μας 

δίνουν λεφτά μόνο για τα κουνούπια; Εδώ πληρώνουμε ασφάλεια,  

γιατρούς και δεν έχουμε να πάμε στους γιατρούς.  Είναι μόνο τα 

κουνούπια που δεν έχουμε;  

 Σε αυτή την περίπτωση που το κράτος δεν θα δώσει λεφτά, εμείς  

θα αφήσουμε τους συμπολίτες μας,  θα αφήσουμε τον Δήμο μας 

απροστάτευτο; Δεν δίνει  λεφτά, πώς θα γίνει;  Πάμε εκεί  

. .σκοτώνονται,  αυτοκτονούν,  λεφτά δεν υπάρχου ν.  Και τι  θα γίνει  εδώ;  

 Με την ίδια λογική, με την ίδια λογική γιατί  η Εκκλησία 

δημιουργεί  το κοινωνικό παντοπωλείο;  Δηλαδή θα πρέπει να πεθάνουν 

οι  άλλοι της πείνας;  Έλεος συνάδελφοι,  έλεος.  Το κράτος αδυνατεί  
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αλλά τι  πρέπει να γίνει;  Όλοι εμείς  εάν υπ άρχει ομοψυχία,  

αλληλεγγύη, συνεννόηση, όλοι μεταξύ μας να βοηθήσει ο ένας τον 

άλλο, δεν μπορούμε να βρούμε από αυτό τέλμα. Το βαρέλι πάτο δεν 

έχει  και εμείς  οι  ίδιοι  όλοι θα πρέπει να βοηθήσουμε.  …0,70 λεπτά το 

δίμηνο. Εάν είναι δυνατόν να το κάνουμε σημα ία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ και τελειώνω. Συμφωνώ να τα δίνει  το κράτος.  Δεν τα δίνει .  …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και τι  θα γίνει  τώρα; Θα τους αφήσουμε στο έλεος των κουνουπιών, 

στο έλεος του Θεού; Με την ίδια λογική δεν  θα πρέπει να γίνεται 

καμία δράση. Ούτε η Εκκλησία ούτε ο Δήμος που δίνει  …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Γκότση ευχαριστούμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είμαι σαν αρχηγός και έχω δικαίωμα πάνω από πέντε λεπτά. Λοιπόν,  

…να τα δώσει το κράτος.  Άρα λοιπόν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Γκότση σας παρακαλώ. Τελειώσαμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Γκότση συνεχίστε για μισό λεπτό σας παρακαλώ. Συνεχίστε για 

μισό λεπτό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα συνεχίσω, θα τελειώσω, δεν υπάρχει θέμα. Τα 0,70 λεπτά είν αι ένα 

ποσό νομίζω ότι  . .  και δεν πρέπει να κάνουμε εδώ πολιτική κομμάτων 

και τα λοιπά, πρέπει μεταξύ μας να ψηφίσουμε το θέμα για να 

μπορέσουμε να ανακουφίσουμε και μάλιστα θα συμφωνήσω με τον 

φίλο μου τον Νίκο ότι  αργήσαμε.    

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τον  λόγο έχει  ο κ.   Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  θα ήθελα να 

απαντήσω στην υπεροπτική άποψη του κ.  Φωτιάδη, ότι  τα ξέρει  όλα 

αυτός και εδώ μέσα όσοι συμμετέχουν δεν τα ξέρουν όλα. Θέλω να του 

πω ότι  θα μπορούσε  ίσως να σωθεί είπα το Κέντρο Καταπολέμησης …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην διακόπτετε κύριοι .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Χασαπίδη επί του θέματος σας παρακαλώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Για το θέμα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Επικεντρωθείτε στο θέμα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Στο θέμα είμαι.  Ο Νομός Σερρών δεν είχε πρόβλημα το ΄10 γιατί  είχε 

το Κέντρο Καταπολέμησης των Κουνουπιών. Εάν υπάρχουν ευθύνες 

γιατί  το Κέντρο Καταπολέμησης των Κουνουπιών κλείνει  και πάει  

είναι εκκαθάριση πρέπει να τις  αναδείξουμε.  Αυτό είπα.  Εάν στην 

περίοδο της διαβούλευσης η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είχε την 

πρόβλεψη να μετατρέψει  το νομικό καθεστώς του Κέντρου 

Καταπολέμησης των Κουνουπιών, ενδεχομένως να το διατηρούσαμε.  

Αυτό είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Χασαπίδη. Ο κ.  Αναστασιάδης έχει  τον λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Επειδή πολλά ακούγονται εδώ μέσα, πάρα πολλά πράγματα, ότι  να 

είναι δηλαδή, πρώτο μέλημα της πολιτείας είναι η υγεία.  Όλα από εκεί  

ξεκινούν.  Χωρίς υγεία δεν υπάρχει ζωή. Πώς να το κάνουμε; 

…712.000 υπαλλήλους,  το ξέρεις;  Να τους φέρουμε …δισεκατομμύρια 

πληρώνουμε και δεν έχει  λεφτά να δώσει για τα κουνούπια; Επειδή το 

πρώτο μέλημα της πολιτείας πρέπει να είναι η υγεία.  …κύριε Πρόεδρε 

η υγεία είναι πάνω από όλα. Του κράτους το πρώτο μέλημα πρέπει να 

είναι να πληρώσει για την υγεία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Συνάδελφοι σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πληρώσει λεφτά για την υγεία.  Πρώτα η υγεία και μετά όλα τα 

άλλα. Επαναλαμβάνω ότι  δισεκατομμύρια πληρώνει σε ανθρώπους που 
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δεν προσφέρουν τίποτα. Τάχα υπάλληλοι είναι.  Μας έχουν ρουφήξει το 

ζουμί ,  το καταλαβαίνετε;  Γι΄ αυτό τον λόγο παρακαλώ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Φτάνουν τα χαράτσια.  Είναι υποχρεωμένοι για την υγεία των πολιτών. 

Είναι πρώτο μέλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε πολύ κ.  Αναστασιάδη, ευχαριστούμε.  Γι α μισό λεπτό ο 

κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μισό και λιγότερο. Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το Κέντρο 

Καταπολέμησης Κουνουπιών πραγματικά . .για τον Νομό και για την 

Περιφέρεια.  Το ΄10 με ομόφωνες αποφάσεις το Νομαρχιακό Συμβούλιο 

τότε προσπάθησε και πρότεινε σε συνεργασία που είχαμε και με το 

Υπουργείο Εσωτερικών και με το Εθνικής Οικονομίας,  να 

εξασφαλιστεί  κατά πρώτον η παραμονή και να το πω έτσι απλά η 

τακτοποίηση των εργαζομένων. Ένα θέμα το οποίο μας ενδιέφερε γιατί  

ήταν στελέχη με ιδιαίτερη εκπαίδευση  και γνώση και το πετύχαμε 

αυτό.   

 Επίσης . .  στο υπό διαμόρφωση τότε Καλλικράτη και βεβαίως . .  

την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ,  που είναι και ο διευθυντής εδώ και ο Σοφοκλής και 

τους στείλαμε υπομνήματα, μας απασχόλησε πάρα πολύ, πλην όμως για 

εκείνη την περίοδο είχαμε αρν ήσεις ότι  όλα αυτά θα ήταν προς 

διαχείριση εντός του ΄11.  

 Πράγματι ο Αντιπεριφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο 

μέχρι και το καλοκαίρι του ΄11 και στην Αποκεντρωμένη και στην 
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Υπουργείο αποτάθηκαν και στον κ.  Ραγκούση συγκεκριμένα 

προσωπικά θα πω υπήρξε και στην συνέχεια και στο επόμενο . .να 

υπάρξει μια κατ΄ εξαίρεση και τακτοποιητική πρόβλεψη για τέτοιου 

είδους υποστάσεις οι  οποίες είχαν πραγματικά αυτό το ιδιαίτερο 

αποτέλεσμα και με δεδομένο ότι  αυτό το Κέντρο ήταν αυτό που  

βοήθησε,  . .τεχνογνωσίας για την διαχείριση και μείωση . .  του κινδύνου 

από τον ιό του Δυτικού Νείλου.  

 Όλα αυτά λοιπόν κρίθηκαν στο ΄11,  εμείς  κάναμε τα δέοντα,  

σώσαμε τους εργαζομένους,  πλην όμως μέσα στο ΄11 δεν σώθηκε,  κατά 

την εκτίμησή μου από την εμμονή και από την αντίρρηση  κάποιων 

προσώπων που είχαν την ευθύνη. Έπρεπε να το σεβαστούν το 

συγκεκριμένο Κέντρο. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το επίπεδο και στη 

κατηγόρα του συναδέλφου, έχει  προφανώς μνήμες και θέλει  να θυμάται 

αυτά που έγινα …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Φωτιάδη. Έχω την αίσθηση ότι  δεν σας καταλόγισε 

κανένας ευθύνη. Εσείς κάνατε την δουλειά σας και το ξέρει  ο 

Σερραϊκός λαός.  Θα παρακαλούσα ο κύριος Χράπας έχει  τον λόγο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Γάτσιο με ρωτήσατε πριν εάν στα χωριά έχει  περισσότερα 

υδρόμετρα και στις  πόλεις  έχει  περισσότερα. Έχω την εντύπωση ότι  

στα χωριά ίσως να έχει  και λιγότερα από ότι  έχει  στις  πόλεις .  Δεν 

έχουμε ούτε στις  αυλές ξεχωριστά υγρόμετρα ούτε στα χωράφια 

ξεχωριστά υδρόμετρα. Δυο και τρία σπίτια σε μια αυλή μπορεί να 

έχουν και ένα υδρόμετρο. Να έχουν ξεχάσει να βάλουν κιόλας.   Στην 

πόλη όμως έχουν ένα σε κάθε διαμέρισμα. Στο χωριό μπορεί να μην 

έχουν ούτε κανένα. Ούτε καν να μην έχουν ένα …  
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 Τώρα, εάν αυτό το ποσό που θα προκύψει από τις  50.000 

καταναλωτές που υπάρχουν σήμερα, αυτό το ποσό που αν αφέρεστε ότι  

είναι μεγαλύτερο από τις  150.000 που χρειαζόμαστε εμείς  για να 

αποπληρώσουμε το ετήσιο μέρισμά μας που είναι προς την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

,  εμείς  ευελπιστούμε να εισπράξουμε,  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,   150.000 ευρώ και 

να τα αποδώσει.  Να υπάρξει ένα ποσοστό κατοίκω ν το οποίο δεν θα 

πληρώσει;  Δεν θα είναι καλοπληρωτές.  Λογικά θα υπάρξει.  Δεν πρέπει 

να το . .και αυτό ακόμη; Και εάν προκύψουν περισσότερα χρήματα σας 

αναφέρουμε από τώρα και σας λέμε ότι  θα πάνε σε ανταποδοτικού 

χαρακτήρα εργασίες.  Κοινωφελείς ανταποδοτικ ές ενέργειες 

κοινωφελούς χαρακτήρα. Εκεί θα πάνε.   

 Όλοι λέμε για τα κουνούπια,  όλοι λέμε ότι  ναι,  υπάρχει  

πρόβλημα υγείας,  ποιότητας ζωής και όχι  μόνο. Και τουρισμού ακόμα 

σας λέω εγώ. Το πρόβλημα το ζουν κάθε μέρα χιλιάδες κάτοικοι του 

Δήμου μας και μάλιστα αυτοί που ζουν εκτός Σερρών περισσότερο. Το 

ζείτε και εσείς  που κατά καιρούς επισκέπτεστε αυτούς τους χώρους 

αλλά . .  εκτός Σερρών. Δεν είναι μόνο οι  ορυζώνες.  Οι ορυζώνες είναι 

ένα τμήμα αυτών του Δήμου μας.  Και σε άλλα χωριά . .υπέρογκο 

αριθμό κουνουπιών και εκεί  είναι πιο δύσκολη η καταπολέμηση σας 

πληροφορώ.  

 Τέλος πάντων, αυτές είναι τώρα λεπτομέρειες που ίσως να μην 

είναι της στιγμής και να μην σας κουράζω κιόλας.   Δεν αργήσαμε 

καθόλου κ.  . .  Αρχές Απριλίου μας ενημέρωσε η πολιτεία πόσα χρήματα 

θα δώσει,  με πόσα χρήματα θα χρηματοδοτήσει αυτό το έργο.  Μόλις 

στις  9 του μηνός,  9 Απριλίου προχθές συνεδρίασε το Περιφερειακό 

Συμβούλιο και η δική μας καθυστέρηση είναι δυο μέρες μετά την 
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συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  Καμία απολύτως 

καθυστέρηση. Από τις  διαδικασίες μιλάω πάντα.  

 Σίγουρα θα έπρεπε νωρίτερα να γίνει  η καταπολέμηση για μας 

που γνωρίζουμε και μένουμε σε εκείνο τον τόπο. Βεβαίως.  Αλλά 

αμέσως θα γίνουν πάλι,  από ότι  με διαβεβαίωσαν από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ,  

θα γίνουν όλες οι  εργασίες  που θα έχουν σχέση με την πρόληψη, όχι  

με . .καταπολέμηση, οι  οποίες θα καθυστερήσουν φαντάζομαι γύρω 

μετά τις  15 του Μάη λόγω των διαδικασιών επειδή αυτή η σύμβαση 

πρέπει να πάει στην Αθήνα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες δέκα, 

δεκαπέντε μέρες μια περίοδο ενστάσ εων, είναι διαδικασίες που πρέπει 

να γίνουν και μετά τις  15 του Μάη θα έχουμε,  φαντάζομαι,  

αεροψεκασμούς.   

 Όπως και ο κ.  Κοτρώνης και ο κ.  Αναστασιάδης και η κυρία 

Σαραντίδου ήταν αρνητικοί στα τέλη. Εντάξει ,  είναι άποψή σας.  Εμείς 

όμως είμαστε μα υπεύθυνη δημοτική αρχή, πρέπει να φροντίσουμε για 

να έχουμε.  Από την στιγμή που η κυβέρνηση  δίνει  αυτό το 

συγκεκριμένο ποσό . .όπως γινόταν τόσα χρόνια; Αυτό γινόταν τόσα 

χρόνια,  αυτό γίνεται.  Καταργήθηκαν πέντε τέλη και  βάζουμε ένα.  Τα 

πέντε τέλη που καταργήθηκαν δεν τα αναφέρετε ή θέλετε να πείτε ότι  

δεν τα θυμάστε;  

 . .και να σας πω ότι  ήταν και άδικο γιατί  πληρώνανε τέλη μόνο 

όσοι είχαν οικοδομές,  όσοι κτίζανε,  όσοι είχαν αυτοκίνητα, όσοι . .  τα 

διπλώματά τους.  Μόνο αυτοί πληρώνανε.  Εγώ που δεν είχα αυτοκίνητο  

ποτέ δεν πλήρωσα το τέλος.  ….για να γίνει  καταπολέμηση.  

 Ότι νομίζω ότι  αυτό το μέτρο με την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι και το πιο 

δίκαιο.   Η διαφορά που μπορεί να προκύψει είναι . .διαφορά και από το 

Φ.Π.Α.,  γιατί  η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  όταν κάνει το έργο ξεκινάει  με 13 . .και 
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μετά πληρώνει 23.  Το . .10%. Έχει κάποια έξοδα σε προσωπικό το 

οποίο εργάζεται,  οι  μισθοδοσίες.  Έχουμε έξοδα αναλώσιμα. Αυτά όλα 

τα έξοδα είναι ένα αρκετά σεβαστό ποσό που συσσωρεύεται και 

μαζεύεται.  Γι΄ αυτό πρέπει να υπάρχει και κέρδος για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ .  ,  

το οποίο κέρδος θα αποδοθεί σε αυτά τα έξοδα, ένα μέρος του σε 

αυτών των εξόδων που σας ανέφερα και πριν.   

 Όπως είπε και ο κ.  Γκότσης πριν και τον συγχαίρω γιατί  είναι 

γνώστης του θέματος του συγκεκριμένου, είμαστε ένα υπεύθυνο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Αυτή η απόφαση αφορά όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους,  όχι  μόνο την δημοτική αρχή και θα πρέπει να 

εξασφαλίσουμε τους δημότες μας τουλάχιστον την καλύτερη ποιότητα 

ζωής.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Χράπα. Τον λόγο έχει  ο κ.  Δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ίσως δεν χρειάζεται ούτε καν να τοποθετηθώ, απλώς δυο λόγια θα πω 

και εγώ, διότι  έχω καλυφθεί και από τον κ.  Γκότσης και από τον 

Αντιδήμαρχο, ενδεχομένως και από άλλους ομιλητές.   

 Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι γιατί  μπαίνει  0,70% 

το ανέλυσε πολύ σωστά ο κ.  Αντιδήμαρχος,  ενώ υπάρχουν 50.000 

ρολόγια; Άρα το ποσό που θα συγκεντρωθεί είναι μεγαλύτερο. Πολύ 

σωστά την μελέτη αυτή την κάνανε με την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οι  υπηρεσίες 

του Δήμου και πολύ σωστά το κάνανε έτσι,  διότι  όπως είπε και ο κ.  

Αντιδήμαρχος,  ενδεχομένως κάποιοι  να μην πληρώσουν. Να μην 

μπορέσουμε να εισπράξουμε μια χρονιά και από τους 50.000 
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συμπολίτες μας που έχουν τα υδρόμετρα και να είμαστε πιο κάτω. Άρα 

πρέπει να υπάρχει ένας αέρας.   

 Δεύτερον,  είναι γραμμένο και στην εισήγηση και αυ τό θα 

ψηφιστεί  κιόλας,  ότι  στην περίπτωση που υπάρχει πλεόνασμα, διαβάζω 

τι  λέει  ακριβώς η εισήγηση, όταν προκύπτει  πλεόνασμα τότε αυτό θα 

διατίθεται για ανταποδοτικούς και κοινωφελείς σκοπούς.  Είναι 

ξεκάθαρο ότι  δεν πρόκειται να σπαταληθεί από το ποσό αυτ ό που θα 

εισπράξουμε για τα κουνούπια σε άλλους σκοπούς.  Να σπαταληθούν 

αυτά τα ποσά.  

 Εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα να δούμε μήπως θα μπορούσαμε 

να αποφύγουμε το τέλος αυτό και να μην πληρώσει ο πολίτης έστω και 

τα 4 ευρώ. Είναι αδύνατον ο Δήμος Σερρών να βρίσκει 150.000 ευρώ 

κάθε χρόνο.  

 Ακούστηκε να τα δίνει  από ιδίους πόρους.  Ποιους ιδίους πόρους; 

Οι ίδιοι  πόροι δεν φτάνουν ούτε για την μισθοδοσία και για την 

κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών του Δήμου και στον 

προϋπολογισμό, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από ιδίους πόρους δεν 

βάλαμε ούτε ένα έργο,  γιατί  ακούστηκε κάτι  για πλακοστρώσεις και τα 

λοιπά. Ούτε ένα ευρώ βάλαμε από ιδίους πόρους για κάποιο έργο.  

Ούτε από την ΣΑΤΑ μπορούμε να πάρουμε χρήματα για να τα 

διαθέσουμε για τα κουνούπια.   

Αυτά τα εξετάσαμε,  τα διερευνήσαμε,  το εξαντλήσαμε το θέμα 

και είδαμε ότι  δεν γινόταν διαφορετικά και πρέπει να πούμε,  γιατί  

ακούω την λέξη χαράτσι και χαράτσι και χαράτσι,  έχουμε βάλει,  το 

Δημοτικό Συμβούλιο έχει  αποφασίσει άλλο τέλος;  Δεν έχει  

αποφασίσει.  Είναι το πρώτο τέλος και αφού εξαντλήσαμε και 

διερευνήσαμε όλες τις  δυνατότητες για να βρούμε χρήματα από αυτά 
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που έχει  ο Δήμος και να το αποφύγουμε είδαμε ότι  δεν γινόταν και 

ασφαλώς με υπευθυνότητα, επειδή το τέλος αυτό έχει  σχέση με την 

υγεία των πολιτών και σας λέω εγώ ότι  οι  κάτοικοι κυρίως των χωριών 

που δέχονται τις  επιθέσεις από σμήνη κουνουπιών με ανακούφιση θα 

ακούσουν την απόφασή μας αυτή. Την υπεύθυνη αυτή απόφαση των 

δημοτικών συμβούλων, της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοτικών 

συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου.  Με ανακούφιση θα το 

ακούσουν και με ευχαρίστηση θα δώσουν τα 4 αυτά ευρώ ετησίως.  4 

ευρώ ετησίως.   

 Γίνανε προσπάθειες και το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών 

να κρατηθεί εδώ σε επίπεδο Νομού, δυο και τρεις  παραστάσεις κάναμε.  

Όλοι οι  Δήμαρχοι,  όλοι οι  βουλευτές,  ο Περιφερειάρχης στο 

Υπουργείο Εσωτερικών με τους αντίστοιχους υφυπουργούς και με τον 

υπουργό. Δεν εισακουστήκαμε.  Εάν κάποιος είχε να μας καταθέσει μια 

άλλη πρόταση όταν πηγαίναμε εκεί ,  πιο δυναμική και πιο 

αποτελεσματική, θα μπορούσε να μας την πει  για να ακολουθούσαμε 

αυτή την πρόταση ή να ερχόταν μαζί μας.  Δεν λέμε όχι  ποτέ σε 

κανέναν εάν θέλει  να έρθει  μαζί  μας εκεί  για να διεκδικήσει κάτι  και 

να δει  από κοντά τι  γίνεται,  πως έχουν τα πράγματα.  

Ας μην λέμε λέξεις  απλώς και μόνο για να εντυπωσιάσουμε.  

Άλλωστε το τέλος αυτό για τα κουνούπια προϋπήρχε.  Επτά τέλη 

υπήρχαν.  Εγώ σας λέω περισσότερο πλήρωνε ο κόσμος από ότι  τώρα, 

διότι  εδώ υπήρχε τέλος που έπρεπε να δώσει 38 ευρώ όταν θα έβγαζε,  

παραδείγματος χάρη, μια άδεια κυκλοφορίας γεωρ γικών μηχανημάτων. 

20 ευρώ στις  ανανεώσεις -επεκτάσεις από την Διεύθυνση . .Βελτιώσεων. 

20 ευρώ ανανεώσεις –επεκτάσεις αδειών οδήγησης.  Και 38 ευρώ σε 

πόσα χρόνια θα τα δώσει.  Για υπολογίστε να δείτε,  κάνετε έναν 
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λογαριασμό. Και πόσοι από αυτούς τους πολίτες  δεν πήγαιναν να 

πάρουν τέτοιες άδειες ίσως και δυο και τρεις  φορές;   

Όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος,  μα δεν είναι δίκαιο να 

πληρώνονται όλοι ισόποσα; Όλοι δεν δεχόμαστε στις  δυσμενείς  

επιδράσεις από τα κουνούπια;  

Λοιπόν,  άρα προϋπήρχε το τέλος και όταν έγι νε τότε το Κέντρο 

Καταπολέμησης Κουνουπιών επί Νομαρχίας του κυρίου Καρυπίδη και 

την πρωτοβουλία την είχε πάρει ο κ.  Σίμογλου, ήταν νομαρχιακός 

σύμβουλος και είχε έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο και τότε 

ακούστηκαν φωνές,  κάποιες φωνές και αντιδράσεις και χαρ άτσι,  τέλος 

και τα λοιπά.  

Και τώρα, τώρα, σχεδόν από τις  ίδιες φωνές ακούγεται ότι  σωστά 

έγινε το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και σωστά πληρώναμε 

αυτά που πληρώναμε τότε.  Γιατί  είδαμε τα αποτελέσματα. Όπως ο 

χρόνος θα αποδείξει  ότι  η απόφαση αυτή που θ α πάρουμε,  ο χρόνος θα 

το αποδείξει  θα το δείτε,  ότι  είναι σωστή και υπεύθυνη απόφαση, διότι  

είναι μια απόφαση που έχει  σχέση με την υγεία των πολιτών και με την 

προστασία του περιβάλλοντος.   

Τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν υδρόμετρο; Αυτό κάνουμε 

τώρα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και το ξέρετε και όπου δεν 

υπάρχουν υδρόμετρα βάζουμε υδρόμετρα. Δεν θα υπάρχει γωνιά του 

Δήμου, δεν θα υπάρχει σπίτι  σε αυτόν τον Δήμο που δεν θα έχει  

υδρόμετρο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.   

Άρα νομίζω είναι μια απόφαση πολ ύ σωστή, πολύ δίκαιο,  πρέπει,  

κατά την δική μου άποψη όλοι ομόφωνα να σταθούμε υπεύθυνα σε 

αυτό το θέμα και είναι το πρώτο, το μοναδικό,  μέχρι στιγμής,  εύχομαι,  

θέλω να πιστεύω ότι  δεν θα μπουν άλλα τέλη, να μην βρεθούμε σε 
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δυσάρεστη θέση. Ποιος θέλει  να β άζει  τέλη; Θέλει η τοπική 

αυτοδιοίκηση; Αυτό λέγαμε φυσικά, φορολογική αποκέντρωση, υπέρ 

αυτής της άποψης είμαστε,  αλλιώς τον Καλλικράτη που είναι 

φορολογική αποκέντρωση, αυτό θέλαμε.  Βλέπετε τώρα σε τι  

κατάσταση βρίσκεται το κράτος.  Λοιπόν,  δεν θα πρέπει σε κάποιες 

στιγμές και σε κάποια θέματα να σταθούμε με τις  αποφάσεις μας πιο 

υπεύθυνα;  

Εγώ νομίζω ότι  όλοι θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτό το τέλος και 

σας λέω ότι  θα ανακουφιστούν οι  κάτοικοι κυρίως της Δημοτικής 

Ενότητας Καπετάν Μητρούση και Σκουτάρεως με τη ν απόφαση αυτή 

που θα πάρουμε.  Όσοι επισκέφτηκαν, όπως είπε και ο κ.  Γκότσης,  το 

καλοκαίρι του ΄10 εκείνες τις  περιοχές θα είδαν πως ζουν αυτοί οι  

άνθρωποι.  Δεν είναι δυνατόν να τους αφήσουμε να ζουν έτσι,  επειδή 

εμείς ,  ενδεχομένως,  εδώ δεν έχουμε κουνούπι α.   

Το ΄11 κάπως προλάβανε προς το τέλος και βελτιώθηκε η 

κατάσταση.  

Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω εάν ξέχασα κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε.  Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Κύριε Γκότση 

το θέμα ολοκληρώθηκε,  σας παρακαλώ μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  

ναι,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο για τον χρόνο τον τρέχοντα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Με την παρατήρηση αυτή ο κύριος . .  Κύριε Αναστασιάδη; Όχι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το Υπουργείο Υγείας.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Η κυρία Σαραντίδου; Όχι η κυρία Σαραντίδου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  μόνο σε ένα υδρόμετρο ανά οικογένεια,  όχι  …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη με την παρατήρηση αυτή. Ο κ.  Κοτρώνης,  

όχι .  Κύριε Αγοραστέ;  

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

Όχι,  να βρουν από αλλού…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι,  ναι,  ναι.  Πρόεδρε; Ναι.  Το θέμα ολοκληρώθηκε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εφαρμογή  

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην  

περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κ.  Χρ άπας.  Παρακαλώ 

κύριε Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το πρώτο θέμα με το δεύτερο είναι αλληλένδετα.  Να μην 

αναλωνόμαστε,  αναλώνουμε τον χρόνο τον δικό σας και όλων με τα 

ίδια και τα ίδια.  Να σας πω ότι  πρέπει να υπογράψουμε προγραμματική 

σύμβαση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τους 

υπόλοιπους Δήμους του Νομού Σερρών και με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  για να 

μπορέσει να ξεκινήσει το έργο της καταπολέμησης κουνουπιών στον 

νομό  μας.   

 Με την παρούσα σύμβαση βέβαια πρέπει να ορίσουμε και ένα 

τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος στην κοινή Επιτροπή που 

προτείνεται να είναι σε αυτή την κοινή Επιτροπή από πλευράς αιρετών 

από τον Δήμο Σερρών προτείνεται να είμαι εγώ ως τακτικό μέλος και 

αναπληρωματικό μέλος ο κ.  Χασαπίδης.  

 Στην Επιστημονική Επιτροπή προτείνεται η κυρία . .Ελισάβε τ 

υπάλληλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  είναι η πρώην 

Διευθύντρια του Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών και σας 

παρακαλούμε να ψηφίσετε την έγκριση της προγραμματικής αυτής 

σύμβασης.   

 Ευχαριστούμε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαι τούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 231/2012)  
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…………………  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα μου επιτρέψετε επειδή έχω μια ανειλημμένη 

υποχρέωση να φύγω; Εάν θέλετε κάποιο θέμα από τα υπόλοιπα να το 

θέσετε εάν χρειάζεται . .ευχαρίστως για να μπορέσω να φύγω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ναι κ.  Φωτιάδη, σεβαστό. Να βάλουμε το τελευταίο θέμα 

πριν περάσουμε στο τρίτο; Ο κ.  Φωτιάδης θέλει  και την παρουσία του 

κ.  Δημάρχου. Είναι σεβαστό. Το δέχεται νομίζω το σώμα ομόφωνα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης διαφωνεί.  Ωραία.  Ψηφίζει  το υπόλοιπο σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  λοιπόν,  πάμε στο δέκατο τέταρτο θέμα κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι.   

 

Θέμα 14 ο  :  

Συζήτηση-  ενημέρωση σχετικά με την χρέωση και διόρθωση  

των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  

 του Δήμου μας στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.  
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Πρακτ. 1 -10-2012  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος οικονομικών και διοίκησης κ.  Γαλάνης.  

Παρακαλώ κύριε Γαλάνη έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

ήθελα να πω ότι  το φέρνουμε το θέμα για ενημέρωση για να 

ενημερώσουμε το σώμα γιατί  προέκυψε, . .κάποιες παρατηρήσεις έγιναν 

δημοσίως από κάποιους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου και 

νομίζω αφού προέκυψε, πέρα από την δημόσια τοποθέτηση που έγινε 

και με δελτίο  τύπου αλλά και με δική μου συνέντευξη προς τα Μ.Μ.Ε. 

για να απαντηθούν κάποια ερωτήμ ατα, θεωρήσαμε σκόπιμο και σωστό 

να έρθει  και στο τραπέζι  του διαλόγου προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  

του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Αυτό που εγώ θα  ήθελα να ξεκαθαρίσω είναι ότι  ο τρόπος που 

χειριζόμαστε τα θέματα και η δημοτική αρχή και ο κ.  Δήμαρχος και οι  

συνεργάτες του είναι γνωστό πως έχει  να κάνει  με χαμηλούς τόνους,  

μας ενδιαφέρει περισσότερο να τακτοποιούμε ζητήματα και ειδικότερα  

όταν αφορούν ζητήματα όταν και κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν με 

το παρελθόν είτε με τους Καποδιστριακούς Δήμους ή με τις  πρώην 

κοινότητες παρά να λειτουργούμε με έναν τρόπο ανεβάζοντας τόνους ή 

δημιουργώντας έναν σάλο μέσα στην κοινωνία ή θέλοντας κάποιες 

φορές να σκανδαλολογούμε.   

 Αυτό το λέω, πριν ξεκαθαρίσω τα δυο ζητήματα που έχουν να 

κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα, για τί  θα μου ήταν πάρα πολύ 

εύκολο, εάν ήθελα πραγματικά να δημιουργήσω έναν σάλο μέσα στην 
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κοινωνία,  όταν τον Μάρτιο με ενημέρωσε η υπηρεσία σε διασταύρωση 

του αρχείου της Δ.Ε.Η.,  όταν,  κύριε Πρόεδρε,  διαπιστώσαμε ότι  

υπάρχουν κάποιοι  συμπολίτες μας και στο Δήμο Σερρών τον παλαιό 

αλλά και στις  Κοινότητες και στους Καποδιστριακούς Δήμους τους 

πρώην αλλά και στις  Κοινότητές μας στην Ορεινή και στην Βροντού, 

οι  οποίοι  φαίνονται στο αρχείο της Δ.Ε.Η.,  να το πω έτσι ακριβώς,  

φαίνονται στο αρχείο της Δ.Ε.Η. να μην έχουν Τ.Α.Π..  Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας.  Δηλαδή το Τ.Α.Π. στο αρχείο της Δ.Ε.Η.,  πάλι . .δεν έχει  

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.  Φαίνεται μηδενικό.   

 Θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο, γνωρίζοντας ότι  εδώ κάποιοι  

συνάδελφοι διετέλεσαν Πρόεδροι Κοινοτήτων, δηλαδή με τα πολλά και 

τα λίγα …239 περιπτώσεις με μηδενικό Τ.Α.Π.,  να βγω και να 

σκανδαλολογήσω δημοσίως και να πω ότι ,  για παράδειγμα να αφήσω 

υπόνοιες ότι  ο κ.  Γάτσιος,  ως παλαιός Πρόεδρος και τι  γινόταν εκεί  

και όλα αυτά.  

 Νομίζω ότι  . .όπως επίσης για να μην νο μίζετε ότι  θέλω να 

λειτουργήσω με αυτόν τον τρόπο, αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν 

και στην Κάτω Καμήλα και στο Σκούταρη και στον Ελαιώνα και στο 

Κάτω Μητρούση και στον Ξηρότοπο και πάρα πολλές,  κύριε Πρόεδρε,  

εδώ τα έχω, θα σας …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φυσικά στον Δήμο Σερρών. Και στον παλαιό Δήμο Σερρών.  

 Για να λύσω πρώτα αυτό το θέμα, γιατί  δημόσια ακούστηκε ότι  

υπάρχουν 3.500 περιπτώσεις που ο Δήμος Σερρών και η δημοτική αρχή 

ρουσφετολογικά τους έδωσε την δυνατότητα να μην πληρώσουν, όχι  
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μόνο το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας αλλά και το ειδικό τέλος,  το 

χαράτσι δηλαδή, το οποίο κλήθηκε ο ελληνικός λαός,  δυστυχώς, να 

πληρώσει μέσω της Δ.Ε.Η. στο Ελληνικό κράτος.   

Αυτό …..  Σε καμία περίπτωση. Γιατί  όπως σας λέω τον Μάρτιο 

που έγινε αυτή η διασταύρωση με την Δ.Ε.Η. και το Τμήμα Προσόδων 

και ο κ.  Διευθυντής Οικονομικών αλλά και η προϊσταμένη . .έψαξαν το 

θέμα, το διερεύνησα και από αυτές τις  3.500 περιπτώσεις,  όπως μου 

αναφέρουμε και με έγγραφό τους,  το οποίο διαβάστηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο αλλά και με ένα επικαιροποιημένο υπόμνημα που έχουν 

δώσει,  ότι  από το σύνολο των 3.449 που παρουσίασαν . .σύμφωνα με το 

αρχείο της Δ.Ε.Η. που το είδαμε στις  6 -3-2012 και μετά από την πρώτη 

αυτή επεξεργασία των στοιχείων από την υπηρεσία,  ο αριθμός των 

καταναλωτών που θα πρέπει να διερευνήσουμε εάν θα πρέπει να 

πληρώνουν Τ.Α.Π. κατέβηκε στους 1.105. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις,  

όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία,  πρόκειται για καταναλωτές με 

κοινόχρηστο ρεύμα, εργολάβους ή άλλες περιπτώσεις τους οποίους 

όμως απαλλάσσει από την καταβολή του Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.   

Όπως με ενημερώνει η υπηρεσία έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία 

ειδοποίησης αυτών των ανωτέρων χιλίων εκατό πέντε περιπτώσεων, 

όπως σας είπα για να προσκομίσουν δικαιολογητικά και να κάνουμε 

τον έλεγχο εάν πρέπει να προβούμε σε χρέωση του Τ.Α.Π.,  εάν δηλαδή 

πρέπει σε κάθε περιουσία να προβούμε.   

Μέχρι σήμερα έχουμε ξεκινήσει να στέλνουμε τις  ειδοποιήσεις,  

ήδη έχουμε στείλει  124 ειδοποιήσεις και συνεχίζουμε να στέλνουμε.   

Άραγε για το ένα κομμάτι,  κύρ ιε Πρόεδρε,  του θέματος που 

προέκυψε δημόσια και ίσως παρερμηνεύτηκε από τους πολίτες είναι 

αυτό το κομμάτι που αφορά τις  3.500 σχεδόν περιπτώσεις που στο 
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αρχείο της Δ.Ε.Η. και όχι  στα αρχεία του Δήμου, δεν εμφανίζουν 

γενικά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.   

Άρα  αυτό είναι ένα ξεκάθαρο θέμα, νομίζω και μπορώ μετά εάν 

ρωτήσει κανείς  να δώσω περισσότερες διευκρινήσεις.   

Επίσης από τον Οκτώβριο,  είναι ο Δήμος Σερρών όχι  μόνο γι΄ 

αυτό το θέμα αλλά για πολλά άλλα θέματα έχει  μετατραπεί σαν έναν 

ενδιάμεσο ανάμεσα σε υπηρεσίες άλλες της δημόσιας διοίκησης και 

του κράτους,  δηλαδή όπως για παράδειγμα στο Ο.Γ.Α. έχουμε τους 

ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. και είναι υπάλληλοί μας,  κύριε Πρόεδρε,   

έτσι αντίστοιχα στο θέμα αυτό της Δ.Ε.Η.,  όχι  το θέμα φυσικά αυτό 

που σας είπα των 3.500 καταναλωτών, άλλων καταναλωτών οι  οποίοι  

θέλησαν να διορθώσουν τα τετραγωνικά τους μέτρα επί το ορθόν,  ο 

Δήμος  μεταβλήθηκε για ένα διάστημα ως διεκπεραιωτής αυτών των 

περιπτώσεων, ώστε να πάνε αυτά τα αρχεία στην Δ.Ε.Η. για να 

μπορέσουν αυτοί οι  καταναλωτές να έχουν τα σωστά μέτρα.  

Όσο . .το χαράτσι και ειδικό τέλος,  κύριε Πρόεδρε στους 

καταναλωτές,  κανείς  δεν ενδιαφερόταν από χρόνια,  όχι  τώρα, από την 

δεκαετία του ΄80 και του ΄90 να διορθώσει κατά το ορθόν τα 

τετραγωνικά μέτρα του οικήματός του.   

Τώρα όμως που προέκυψε το χαράτσι υπήρχαν πάρα πολλοί 

πολίτες κοντά στις  2.500, γιατί  πέρασαν από την υπηρεσία,  αλλά από 

ότι  ξέρω πέρασαν και πολλοί ακόμη οι  οποίοι  ενδιαφέρθηκαν, ρώτησαν 

και τα τελικά δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι ,  γιατί  ήταν . .  τα 

τετραγωνικά τα  οποία υπήρχαν δηλωμένα στους λογαριασμούς τους,  

πέρασαν και κάποιοι  πολίτες οι  οποίοι  με έγγραφα τα οποία 

προσκόμιζαν και η υπηρεσία τα έλεγχε,  προβήκανε σε διορθώσεις,  τις  

οποίες τις  αποστείλαμε ηλεκτρονικά, όπως μας ζητήθηκε από την 
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Δ.Ε.Η. και μέχρι σήμερα, τουλάχιστον,  έχουμε από όλες αυτές στις  

2.500 μια περίπτωση που μας είπε η Δ.Ε.Η. ότι  είναι σε κάποιον άλλο 

όμορο Δήμο και δεν μπορεί να προβεί σε αυτή την διόρθωση.  

Θα ήθελα να πω ότι  δυο θέματα έχει  αυτό το ζήτημα. Ένα θέμα 

είναι οι  διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων, κύριε Πρόεδρε,  τις  

οποίες κληθήκαμε μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου,  27 Ιανουαρίου . .να 

στείλουμε στην Δ.Ε.Η. και δεν πήραμε κάποια αρνητική απάντηση και 

η δεύτερη περίπτωση είναι οι  3.500 που ακούστηκαν δημόσια,  3.500 

καταναλωτές οι  οποίοι  ε ίχαν μηδενικό Τ.Α.Π..  Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας.   

Αυτά είναι δυο ξεχωριστά θέματα  και νομίζω ότι  τα 

αντιλαμβάνεστε.   

Εγώ όντως θα ήθελα να πω ότι  αυτή είναι η τακτική που 

ακολούθησε η δημοτική αρχή και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να 

ρίξω ευθύνες σε όλους τους ανθρώπους που διοίκησαν, είτε παλαιούς 

Δήμους είτε Κοινότητας για την εμφάνιση αυτών των μηδενικών ΤΑΠ, 

γιατί  εγώ αυτή την πληροφορία,  ειλικρινά το λέω, την είχα,  κύριε 

Πρόεδρε,  πριν προκύψει το θέμα δημόσια.   

Νομίζω θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι  λειτουργώ με έναν τρόπο 

συναινετικό,  με έναν τρόπο ο οποίος μάλλον έχει  να ωφελήσει τον 

Δήμο, αυτές είναι και οι  εντολές του κ.  Δημάρχου και η συνεννόηση 

που έχουμε με τους άλλους συνεργάτες και εάν υπάρχουν κάποιες 

ερωτήσεις θα ήθελα να τις  ακούσω και να γίνει  μια συζήτηση σε αυτή 

την βάση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Γαλάνη. Πριν δώσω τον λόγο στο σώμα για ερωτήσεις,  

θέλω να σας ενημερώσω ότι  επικοινώνησα με το Τμήμα Προσόδων, το 
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γνωρίζει  ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γαλάνης και είπα ότι  εάν και εφόσον 

θέλουν να είναι  παρόντες σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαν 

ότι  εμείς  αρκούμεθα στην ανακοίνωση την οποία εκδώσαμε και την 

οποία σας διάβασα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι,  το σώμα, να ξεκινήσει με ερωτήσεις 

επί  του θέματος.  Παρακαλώ, κύριοι  συνάδελφοι,  ποιοι  θέλουν να 

κάνουν ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Έχετε τον λόγο κ.  Φωτιάδη. 

Ανοίξτε και το μικρόφωνο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  ο εισηγητής ο κ.  Αντιδήμαρχος έβαλε το θέμα με 

έναν τρόπο, όπως είπε,  χωρίς να είναι επιθυμία της π αράταξής του να 

υπάρξει ένταση και να υπάρξει αντίλογος και γενικότερα το όλο 

πνεύμα θέλει  να το χειριστεί  η διοίκηση με συναίνεση.  

 Λέω διοίκηση καθότι,  κύριε εισηγητά, εσείς  είστε ο αρμόδιος,  

μας δόθηκε το δελτίο τύπου και ένα έγγραφο που για μένα θα το  

σχολιάσω, κύριε Πρόεδρε,  ζητώ συγνώμη, ατυχώς διαβάσατε στην 

προηγούμενη συνεδρίαση.  

 Θα πρέπει,  κύριε Αντιδήμαρχε,  να μας διευκρινίσετε από πότε 

επιβάλλεται ο Τ.Α.Π.,  ο οποίος σημειωτέον λέγεται και ως Τέλος 

Ακίνητης Περιουσίας.   

 Στο δελτίο τύπου, το οποίο προφανώς το γνωρίζετε,  το θέμα λέει  

για ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας.  Υπάρχει αυτό; Ερώτηση.  

 Όχι,  μας δώσατε δυο φορές το δελτίο τύπου και εσείς  προΐστασθε 

του συγκεκριμένου τμήματος.  Η ερώτηση είναι η εξής:  από πότε 

επιβάλλεται ο Τ.Α.Π.;  Το έτος ΄11,  2011 που….και βεβαίως θα 

γνωρίσατε αμέσως μόλις αναλάβατε ότι  μέχρι,  σωστά το είπατε,  27 -1 

έπρεπε όλο το αρχείο,  όλη την βάση του ενιαίου Δήμου, κυρίως όμως 
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. .να ελέγξετε εάν πραγματικά το Τ.Α.Π. μπήκε καλώς. Έπρεπε δηλαδή 

το Τμήμα Προσόδων να ελέγξει  το ΄11,  τον Γενάρη του ΄11,  διότι  όπως 

προέκυψε δεν είναι ο Λευκώνας,  . .ατυχώς.  Σύμπτωση; Ο Λευκώνας δεν 

είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  λέω είναι όμως οικισμοί του παλαιού Δήμου 

Σερρών. Είναι βεβαίως και άλλοι οικισμοί που ήρθαν.  Άρα λοιπόν,  το 

΄11,  η ερώτησή μου είναι,  ελέγξατε;  Και εάν ελέγξατε γιατί  δεν 

διορθώσατε τον Τ.Α.Π. του ενιαίου Δήμου αλλά και του παλαιού 

Δήμου  Σερρών;  

 Δεύτερη ερώτηση. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να μας 

διευκρινίσετε,  εγώ γνωρίζω έχουμε ένα τέλος ακίνητης περιουσίας που 

είναι ο Ν2130/93 και βεβαίως ο κ.  Γάτσιος θα πάρει τον λόγο για να 

μας εξηγήσει γιατί  δεν τον είχε επιβάλλει στην δική του Κοινότητα και 

εγώ ξέρω το ειδικό έκτακτο τέλος που είναι ο Ν4021/11,  το λεγόμενο 

χαράτσι όπως το λέμε.  Άλλο ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας δεν 

γνωρίζω. Να μας διευκρινίσετε,  τι  είναι αυτό;  

 Ο λόγος,  όπως υπαινιχθήκατε,  ξεκινώ για να ρωτήσω, αφορούσε 

το λεγόμενο χαράτσι σε πόσους επιβλήθηκε και όχι  για τον Τ.Α.Π..  

Εσείς απαντήσατε για τον Τ.Α.Π..  Λοιπόν,  για το χαράτσι να μας πείτε 

και αυτό που λέτε είναι ατυχές,  διότι  στην Ορεινή που αναφέρεστε το 

χαράτσι επιβλήθηκε με μηδέν Τ.Α.Π.,  με μηδέν Τ.Α.Π.,  κύριε Γαλάνη 

η Δ.Ε.Η. επέβαλε χαράτσι.  Μήπως ξέρετε να μας απαντήσετε πότε η 

Δ.Ε.Η. δεν επιβάλει με βάση το σύστημά μας χαράτσι;   

 Τρεις ερωτήσεις σας κάνω.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα πω τα πολύ εξής απλά. Συνδυάζεται το τέλος ακίνητης περιουσίας,  

δυστυχώς, με το ενιαίο τέλος,  δηλαδή με το τέλος που επέβαλε η 

πολιτεία στους πολίτες την προηγούμενη χ ρονιά,  δυστυχώς και ατυχώς 

λέω ξανά, γιατί  θα πρέπει κάποιος,  συνδυάζεται στο αρχείο της 

Δ.Ε.Η.,  συνδυάζεται,  γιατί  αυτοί οι  3.500 καταναλωτές εμφανίζονται 

να μην πλήρωσαν αυτό το ειδικό τέλος γιατί  έχουν μηδενικό Τ.Α.Π..  

Μηδενικό Τ.Α.Π.,  κύριε Πρόεδρε.   

 Και εάν υπάρχουν περιπτώσεις,  όπως λέει  ο κ.  συνάδελφος,  που 

ενώ είναι μηδενικό το Τ.Α.Π. αλλά πλήρωσαν το χαράτσι,  εάν είναι 

έτσι …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε εδώ να σας πω κάτι;  Εάν με αφήσετε να ολοκληρώσω. 

Υπάρχουν,  δηλαδή με λίγα λόγια . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε χαίρομαι που ο κ.  συνάδελφος,  αλλά χαίρομαι γιατί  με 

αυτόν τον τρόπο ο κ.  συνάδελφος αναγνωρίζει  ότι  όταν έλεγε δημόσια 

για 3.500 πολίτες,  καταναλωτές δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι,  

νομίζω ότι  ανασκευάζει  τώρα την δήλωσή του.  Δεν πρόκειται γι΄ αυτή 

την περίπτωση, γιατί  εάν σε αυτές τις  καταστάσεις,  που είναι και η 

Ορεινή για τις  250 περίπου περιπτώσεις αυτοί οι  άνθρωποι έχουν 
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πληρώσει χαράτσι,  τότε αυτό το αρχείο που με διασταύρωση του 

Τμήματος Προσόδων και της Δ.Ε.Η. ήρθε στα χέρια μας για να 

διερευνήσουμε και την επιβολή Τ.Α.Π. αλλά και του χαρατσιού,  είναι 

νομίζω ένα αρχείο,  το οποίο,  εάν διερευνηθεί περισσότερο, που αυτό 

κάνει  η υπηρεσία,  θα μειωθεί σε έναν πάρα πολύ μικρό αριθμό.  

 Άρα θέλω να πω με λίγα λόγια ότι  αυτός ο σάλος που 

προκλήθηκε με τις  3.500 περιπτώσεις που εμφάνιζαν στο αρχείο της 

Δ.Ε.Η. μηδενικό Τ.Α.Π. και ενδεχομένως δεν πλήρωσαν το χαράτσι,  

είναι ένα θέμα, το οποίο αυτό κάνει  η υπηρεσία,  το διερευνά. Ήδη έχει  

φτάσει στους 1.100. Δηλαδή φανταστείτε από τους  3.500 φτάσαμε 

στους 1.100 γιατί  τους υπόλοιπους δεν τους έχουν επιβληθεί τέλος 

ακίνητης περιουσίας γιατί  απαλλάσσονται από τον νόμο.  

 Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι  γι΄  αυτό ακριβώς ενήργησα με 

χαμηλούς τόνους και προσπαθούσαμε και προσπαθούμε να βγάλουμε 

άκρη με το συγκεκριμένο θέμα, επειδή,  κύριε Πρόεδρε,  ο Δήμος είναι 

ένας ενδιάμεσος σε όλη αυτή την ιστορία.  Δηλαδή η Δ.Ε.Η. ζητάει από 

εμάς κάποια πράγματα, έχει  τους δ ικούς της τρόπους και τον δικό της 

τρόπο με τον οποίο έχει  τα αρχεία της.  Αλλού δηλαδή έχει  να κάνει  με 

το Τ.Α.Π.,  αλλού έχει  να κάνει  με τις  Ζώνες.  Ξέρω πολύ καλά τι  λέω. 

Άλλού δηλαδή το χαράτσι ενώ υπήρχε μηδενικό Τ.Α.Π. επιβαλλόταν 

γιατί  υπήρχε ένα θέμα  με τις  Ζώνες αλλού δεν γινόταν αυτό.  Έχει έναν 

δικό της τρόπο η Δ.Ε.Η. για την είσπραξη του χαρατσιού.  

 Εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε με αυτή την βοήθεια που 

παίρνουμε ουσιαστικά από την Δ.Ε.Η.,  από το αρχείο της,  τώρα αυτά 

που σας λέω τον Μάρτιο πήραμε αυτό το αρχείο,  προσπαθούμε και σε 

συνεννόηση με τα κεντρικά, με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα 

της Δ.Ε.Η.,  προσπαθούμε ειλικρινά να βγάλουμε άκρη για ένα τέλος,  
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για το τέλος ακίνητης περιουσίας που σας μιλάω, το οποίο κάποια 

στιγμή είχε επιβληθεί στην περίοδο που λέτε,  είχε γίνει ,  είχαν σταλεί 

κάποια αρχεία από τις  πρώην Κοινότητες και τους Δήμους και σήμερα 

έχουμε κάποιες ελλείψεις και κάποια προβλήματα, τα οποία εμείς  θα 

τα αντιμετωπίσουμε αλλά ειλικρινά σας το λέω επ’ ουδενί δεν είχε η 

δημοτική αρχή την διάθεση να χαρίσει  σε κάποιον το τέλος ακίνητης 

περιουσίας ή να μην βοηθήσει την πολιτεία,  κατά το νόμιμο 

τουλάχιστον,  να πληρώσει ο κάθε πολίτης αυτό που του αναλογεί .  Το 

χαράτσι.   

 Επομένως, ειλικρινά το λέω, εάν υπάρχει εδώ κάποιος που είναι 

καλοπροαίρετος θα δει  δυο ξεχωριστά θέματα. Ένα είναι αυτό το θέμα 

που είναι οι  3.500 περιπτώσεις,  οι  οποίες έχουν φτάσει ήδη στις  1.100 

και τις  διερευνούμε και έχουν να κάνουν με μηδενικό Τ.Α.Π.,  όχι  

χαράτσι και άλλες είναι οι  περιπτώσεις που έγιναν διορθώσεις στα  

σωστά τετραγωνικά μέτρα και αποστείλαμε το αρχείο μας στα κεντρικά 

της Δ.Ε.Η. και μέχρι τώρα έχουμε πάρει για μια μόνο περίπτωση..  

γιατί  αφορά έναν όμορο Δήμο.  

 Με λίγα λόγια …εάν η Δ.Ε.Η. έχει  ένα ζήτημα για το αρχείο της 

εάν εμφανίζονται τα Τ.Α.Π. και μπορεί να επιβάλει το χαράτσι ή οι  

Ζώνες,  αυτά είναι προβλήματα τα οποία αφορούν την Δ.Ε.Η..  Εμείς 

. .πρέπει  να κάνουμε καλά την δουλειά μας σε σχέση με το τέλος 

ακίνητης περιουσίας και αυτό σας λέω ότι  κάνουμε  από τον Μάρτιο 

και μετά που διαπιστώσαμε αυτά  τα ζητήματα και στις  Κοινότητές μας,  

γιατί  και οι  Κοινότητες,  κύριοι  συνάδελφοι,  ανήκαν στον έλεγχο της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.   

 Όπως με ρωτάτε εμένα για το ΄11,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Αφήστε τον ομιλητή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ήταν οι  Κοινότητες . .Με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση…Δεν 

είχαν να κάνουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι Κοινότητες είχαν να κάνουν με την Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση.  

Άρα θέλω να πω με λίγα λόγια ότι  τουλάχιστον δέχομαι το  γεγονός ότι  

ανασκευάζεται αυτή η δήλωση του συναδέλφου, γιατί  δημοσίως και 

χωρίς να έχει  κάποια ενημέρωση από την υπηρεσία,  αναφέρθηκε σε 

3.500 περιπτώσεις τις  οποίες ρουσφετολογικά η δημοτική αρχή τους 

έδωσε την δυνατότητα να μην πληρώσουν και Τ.Α.Π. και  χαράτσι που 

αυτό νομίζω, με αυτό τον τρόπο που σας μιλώ, το αποδεικνύω ότι  δεν 

έχει  γίνει  σε καμία περίπτωση. Και υπάρχουν,  ευτυχώς  και για την 

υπηρεσία αλλά και για την δημοτική αρχή κάποιοι  δημοτικοί 

σύμβουλοι εδώ μέσα, οι  οποίοι  την έζησαν αυτή την δι αδικασία.   

Νομίζω ότι  ο κ.  Γκότσης είναι ένας από αυτούς και είχε 

τοποθετηθεί και δημόσια όταν χρειάστηκε.  Την ζήσαμε  αυτή την 

διαδικασία.  Και αν μη τι  άλλο νομίζω ότι  εντάξει ,  είναι καλό και 

σωστό να πάρουμε όλες τις  πληροφορίες τις  απαραίτητες από την 

υπηρεσία και να μην μένουμε σε κάποιες πληροφορίες που 

ενδεχομένως, πρέπει να πάρεις…να εμπιστευόμαστε τον Δήμο και τους 

υπαλλήλους μας.   
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Εγώ αυτό έχω να πω και εάν είχε ερωτηθεί το Τμήμα Προσόδων 

και  η προϊστάμενη  η κυρία . . ,  θα απαντούσε ξεκάθαρα ότι  αυ τές οι  

περιπτώσεις που εμφανίζουν . .τέλος ακίνητης περιουσίας και 

ισχυρίζεται η Δ.Ε.Η. με το αρχείο της ότι  δεν πλήρωσαν το χαράτσι,  

πρόκειται για περιπτώσεις τις  οποίες εμείς  δεν τις  γνωρίζαμε,  έχουμε 

. .αμέσως να τις  δούμε όλες μια –μια και στέλνουμε ειδοποιήσεις για να 

τις  διερευνήσουμε και εάν χρειαστεί  θα επιβάλουμε το τέλος και έτσι 

συνακόλουθα θα επιβληθεί και το ειδικό τέλος αυτό,  το χαράτσι 

δηλαδή που έβαλε η κυβέρνηση στους πολίτες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπου υπήρχε Τ.Α.Π..   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σίγουρα, κύριε Δήμαρχε και όμως υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που 

το αρχείο της Δ.Ε.Η. είχε θέμα Ζώνης.  Υπήρχε ένα ζήτημα με τις  

Ζώνες εκεί  πέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .χαράτσι πληρώνουν όσοι πληρώνουν Τ.Α.Π..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο.  Κύριε Γάτσιο.  Λοιπόν,  μπαίνουμε σε κύκλο 

τοποθετήσεων. Εξάλλου, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σας παρακαλώ 

μην μιλάτε μεταξύ σας,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι σαφές ότι  όποιοι  έχουν Τ.Α.Π. πληρώνουν και το χαράτσι.  Είναι 

σαφές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εξάλλου συνάδελφοι,  συγνώμη, γιατί  το φέρν ουμε αυτό το θέμα προς 

συζήτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι μπράβο. Κύριε Γάτσιο ή δεν θέλετε να καταλάβετε κάποια 

πράγματα ή κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε.  Την προηγούμενη φορά 

βάσει Κανονισμού έφερα το θέμα ως ανακοίνωση από τους  

υπαλλήλους.  Από την στιγμή που είπα σήμερα στους υπαλλήλους των 

Προσόδων να έρθουν σήμερα, να είναι παρόντες στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και αρνούνται,  με συγχωρείτε αλλά εγώ δεν μπορώ να 

πιάσω κανέναν από το αφτί ούτε να τον σύρω με αλυσίδα.  

 Λοιπόν,  ότι  έκανα διευκρίνιση και μην το πάμε παραπέρα το 

θέμα. Εδώ θα ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό χαρατσιών, Τ.Α.Π. και τα 

λοιπά για να δώσουμε στον Σερραϊκό λαό την πραγματική διάσταση 

του θέματος και με ειλικρίνεια για να μην αιωρείται τίποτα.  Γι΄ αυτό 

έγινε θέμα προς συζήτηση.  

 Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  

Φωτιάδης,  ο κ.  Κοτρώνης.  Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το έχουμε συζητήσει 

αυτό το θέμα, ξανά έρχεται,  ξανά για συζητήσει νομίζω και έχουμε 

κουραστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ήρθε άλλη φορά κ.  Γκότση. Άλλο οι  τηλεοράσεις και άλλο το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Μου ζητήθηκε …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Πάμε λιτά και συνεκτικά.  Δυο θέματα. 2.500 και 3.500. Το 2.500 

αφορούσαν την διόρθωση των τετραγωνικών. Ένας από αυτούς ήμουνα 

και εγώ. Το έχω πει  και το έχω ξαναπεί.  Πήγα γιατί  μου βάλανε 

περισσότερα τετραγωνικά. Όταν πήγα στον υπάλληλο μου είπε ότι  θα 

φέρεις  τα παραστατικά. Έφερα από την Εφορία,  Ε,  το σχέδιο,  όλα 

λοιπόν τα πήγα εκεί  και έγινε η διόρθωση.  

Όταν πήγαν …ο συχωρεμένος  ο πεθερός μου, μου λέει  ότι  δεν θα 

το κάνουμε γιατί  θέλουμε πάλι τα χαρτιά.  Και όντως τρέξαμε και τα 

λοιπά και τα λοιπά για να φέρουμε πάλι τα χαρτιά.   

Πάμε παρακάτω. Αυτή ήταν η διόρθωση που ήταν μέχρι στις  27 

Ιανουαρίου,  τα οποία στάλθηκαν και μετά μου είπε η Δ.Ε.Η. ότι  όσοι 

δεν πρόλαβαν να πάνε στον Δήμο να πάρουν να κάνουν την διόρθωση 

στην Δ.Ε.Η..   

Πάει το ένα θέμα. Νομίζω ότι  δεν υπάρχει θέμα, διότι ,  από ιδία 

πείρα,  οι  άνθρωποι κάνουν την δουλειά τους σωστά.  Και ο υπάλληλος 

και ο Γιάννης ο Τζουμάκας .  Έχει αναφερθεί το όνομά του πολλάκις.  

Η δεύτερη περίπτωση την οποία εγώ δεν την ήξερα από μόνος 

αλλά ενημερώθηκα από το προεδρείο των υπαλλήλων τι  συμβαίνει  με 

αυτή την . .των 3.500; Η Δ.Ε.Η. έστειλε ότι  3.500 δεν έχουν πληρώσει 

το χαράτσι.  Οι υπάλληλοι πήγαν να κοιτάξουν τις  περιπτώσεις.  Από 

αυτές τις  3.500 υπήρχαν γύρω στις  2.600, 2.700 που αφορούσαν αυτές 

τις  περιπτώσεις μηδενικό Τ.Α.Π. και τι  σημαίνει  αυτό; Ότι ήταν 

κοινόχρηστο το ρεύμα και όταν είναι κοινόχρηστο το ρεύμα δεν έχουμε 

τετραγωνικά. Άρα λο ιπόν όταν είναι κοινόχρηστο το ρεύμα αυτές οι  

περιπτώσεις δεν πληρώνουν Τ.Α.Π.,  άρα δεν πληρώνουν και το 

χαράτσι.  Φεύγει  στην άκρη.  
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Έμειναν άλλες 800 περιπτώσεις οι  οποίες ελέγχονται μας είπε η 

Πρόεδρος του . .Ελέγχονται μια –μια,  γιατί  όπως είπε ο κ.  Γάτσ ιος,  

υπάρχουν περιπτώσεις οι  οποίες,  ενώ ήταν μηδενικό πλήρωσαν το 

χαράτσι.  Και εξετάζουν μια –μια τις  περιπτώσεις ποιοι  πλήρωσαν, 

ποιοι  δεν πλήρωσαν, ποιοι  δεν έχουν Τ.Α.Π. και τα λοιπά και τα λοιπά 

και βρίσκονται σε αυτή την διαδικασία για να δούμε ποιες  από αυτές 

τις  περιπτώσεις πρέπει να πληρώσουν, έστω και το Τ.Α.Π.,  γιατί  τα 

αρχεία αυτά, από ότι  μας είπαν οι  υπάλληλοι,  πάντα βασιζόμενοι στους 

υπαλλήλους και έχουμε εμπιστοσύνη διότι  έχουμε συνεργαστεί  επί  

πολλά έτη με αυτούς τους υπαλλήλους,  μας είπαν οι  υπάλληλοι ότι  

εμείς  πλέον να διευθετήσουμε και ενδελεχώς να εξετάσουμε αυτές τις  

περιπτώσεις,  για να μην κάνουμε κάποιο λάθος.   

Τα αρχεία αυτά με Τ.Α.Π. από τα χωριά δεν είχαν έρθει  στον 

Δήμο, πήγαν στην Δ.Ε.Η. και στάλθηκαν πολύ αργά με μια δισκέτα 

στον Δήμο και άρχισαν ενδελεχώς να κοιτάνε αυτές τις  περιπτώσεις.  

Έτσι γνωρίζω το θέμα για τις  3.500.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ. Ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα είναι απλό αλλά φαίνεται ότι  

είναι σε σύγχυση και θα γίνω  πιο συγκεκριμένος.  Το Τ.Α.Π. είναι 

φόρος,  κύριε Αντιδήμαρχε,  που οφείλετε εσείς  να αναζητήσετε και 

οφείλετε εσείς  να επιβάλλετε και οφείλετε να  ελέγξετε με βάση 

δεδομένων το ΄11.  Δεν το κάνατε,  είναι απώλεια εσόδων, είστε 

εκτεθειμένος εσείς .  Το τέλος του  ΄11 φέρνει ,  δυστυχώς ένα άλλο φόρο, 

τον λεγόμενο χαράτσι,  ο οποίος λέγεται ειδικό έκτακτο τέλος.  Είναι το 
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ΤΑΠ και το ειδικό έκτακτο τέλος.  Εσείς το ΄11 δεν κάνατε την δουλειά 

σας.   

 Το ΄11 τον Γενάρη οφείλατε να . .και να ελέγξετε.  Είναι η βάση 

στην οποία φορολογείτε,  είναι η βάση στην οποία λειτουργεί  ο ενιαίος 

Δήμος.  Καμία δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τίποτα.  Το ξέρετε 

πάρα πολύ καλά, την ευθύνη την έχετε μόνο εσείς .  Μέχρι τέλος 

Γενάρη, 27,  κάθε χρόνο, μέσα Δεκέμβρη, τέλος Γενάρη 

επικαιροποιούνται τα δεδομένα για να επιβληθεί ο Τ.Α.Π. και βεβαίως 

εσείς ,  το ΄11 ξαναλέω, εφόσον ο κακός κ.  Γάτσιος ή ο οποιοσδήποτε 

δεν είχαν επιβάλει,  έπρεπε να το είχατε εντοπίσει  το ΄11 και να 

επιβάλλετε τον Τ.Α.Π..  Είναι δικός μας φόρος,  του Δήμου. Δεν το 

κάνατε.  Δεν ελέγξατε.   

 Έρχεται το έκτακτο τέλος,  το οποίο δημιουργεί  την αναστάτωση, 

τις  παλινωδίες τις  γνωστές.  Πάνε στις  Δ.Ε.Η. οι  πολίτες,  αυτά τα 

χρήματα δεν θα παίρνουμε εμείς ,  τα παίρνει  το ελληνικό δημόσιο και 

λέει  ότι  πάτε στον Δήμο να τακτοποιήσετε ποιο;  Την  επιφάνειά σας; 

Γιατί  …μπαίνει  και το λεγόμενο χαράτσι για να καταλαβαίνει  ο κόσμος 

και οι  συνάδελφοι.   

 Σε ποιες των περιπτώσεων δεν επιβλήθηκε το χαράτσι,  το 

έκτακτο τέλος;  Είναι ξεκάθαρο, κύριοι  συνάδελφοι,  στις  περιπτώσεις 

όπου είχε οριστεί  τιμή Ζώνης,  όπως είναι η Κάτω Καμήλα, δεν υπήρχε 

Τ.Α.Π.,  τότε υπήρχε τιμή Ζώνης και δεν υπήρχε Τ.Α.Π.,  γιατί  το 

σύστημα της Δ.Ε.Η. αναγνώρισε ότι  επί  σκοπό ο Δήμος,  προσέξτε αυτά 

που λέμε συμβαίνουν το ΄12,  ένας ολόκληρος χρόνος λειτουργίας,  ο κ.  

Γαλάνης εποπτεύει  κα ι μπορεί να διορθώσει τα δεδομένα ηλεκτρονικά 

προς την Δ.Ε.Η. στην Αθήνα. Πλέον οι  διορθώσεις δεν γίνονται στην 

Δ.Ε.Η.,  γίνονται απευθείας ηλεκτρονικά στην Αθήνα.  
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 Το ΄11 λοιπόν εμείς  δεν διορθώνουμε τα δεδομένα μας,  δεν 

επιβάλλουμε τον Τ.Α.Π.,  δική σας η  ευθύνη και πάμε στο ΄12.  Στο ΄12 

λοιπόν τα ξαναλέω, . .χαράτσι και τα νούμερα δεν ήταν τόσα νούμερα, 

γιατί  εγώ άμα διαβάσω το δελτίο τύπου των εργαζομένων, το οποίο θα 

το σχολιάσω, γιατί  μας δόθηκε και βεβαίως στην ανακοίνωση που 

διάβασε ο Πρόεδρος στο προηγούμενο συμβούλιο τα νούμερα έτσι 

γίνεται,  ακταρμάς.  Ποιο νούμερο να πάρεις βάση και ποιον να βρίσεις  

δεν βγάζεις  άκρη, γιατί;  Γιατί  σκοπίμως συγχέεται ο Τ.Α.Π. με το 

λεγόμενο χαράτσι,  το οποίο λέγεται,  όπως είπαμε,  ειδικό έκτακτο.  Στο 

δελτίο των εργαζομένων και στην ανακοίνωση, ειδικό τέλος έκτακτο 

πουθενά δεν ονοματίζεται.   

 Για να δούμε όμως, τα έχω και τα δυο εδώ, το πρώτο ερώτημα 

κανείς  που θα έπρεπε να είχε σκεφτεί  από εμάς είναι,  στο Δήμο το ΄12,  

ένας χρόνος δεν κάναμε τίποτα για τον Τ.Α.Π. και την οριζόμενη 

επιφάνεια,  κ.  Γκότση, επί  της οποίας φορολογείται ο πολίτης και όλα 

αυτά που είπατε αλλάζουν την φωτιζόμενη επιφάνεια επί  της οποίας 

επιβάλλεται ο Τ.Α.Π..  Δεν έχουν καμία σχέση, καταλάβατε; Αυτά 

έπρεπε να γίνουν το ΄11.   

 Τι γίνεται λοιπόν το ΄12 ; Το ΄12 εμφανίζονται 3.500 και πώς 

εμφανίζονται;  Είτε από μόνοι τους πάνε στον Δήμο και λένε ότι  εμείς  

δεν πληρώσαμε χαράτσι ή εμείς  πληρώνουμε μεγάλο χαράτσι.  Γιατί  

έχει  πληρώνουμε επιφάνεια φωτιζόμενη, μικρότερο κτίσμα δηλαδή. 

Και τι  συμβαίνει  σε αυτή την περίπτωση; Ξανά λέω ότι  όσοι δεν είχαν 

Τ.Α.Π.,  είχαν  όμως φωτιζόμενη επιφάνεια,  είχαν τα τετραγωνικά 

μέτρα, πήραν χαράτσι.  Περίπτωση της Ορεινής.  Όποιες περιπτώσεις 

είχαν εμφανίσει  δηλαδή την τιμή Ζώνης,  όπως η Καμήλα και ο Δήμος 

και δεν είχαν Τ.Α.Π.,  γιατί  δεν είχαν Τ.Α.Π.;  Θεωρητικά το σύστημα 
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λέει  της Δ.Ε.Η. ότι  εφόσον μας στέλνει  ότι  δεν υπάρχει φωτιζόμενη 

επιφάνεια,  άρα εξαιρείται.  Δηλαδή είναι εκκλησίες,  σχολεία,  ειδικά 

πρόσωπα και άλλα κοινόχρηστα. Δεν είναι τα κοινόχρηστα, κ.  Γαλάνη, 

της πολυκατοικίας,  διότι  το κοινόχρηστο της πολυκατοικίας,  το 

ξέρουμε πολύ καλά, έχει  ειδικό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γελάτε κύριε.  Έχει  ειδικό μετρητή και αυτό είναι ξεχωριστό.  Άρα 

λοιπόν είναι,  όταν μιλούμε για αυτά που απαλλάσσονται μιλο ύμε για 

χαράτσι.  Εσείς τα συγχέεται το χαράτσι διότι  απαλλάσσονται από το 

χαράτσι αυτά που σας είπα τα κτίσματα.  

Για τον Τ.Α.Π. απαλλάσσονται;  Μα έπρεπε να το είχατε κάνει  

εσείς  το ΄11,  γιατί  δεν το κάνατε;  Γιατί  δεν το κάνατε;  Επειδή βγήκε 

και ο Σύλλογος  εργαζομένων και θα διαβάσω κάποια σημεία.  Μιλάει 

για Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.  Δεν υπάρχει αυτό ως όρος.  

Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και Δελτίο Τύπου δεν υπάρχει.  

Λέει  ότι ,  να πάω και στην ανακοίνωση ότι  έγινε με όλο αυτόν τον 

τρόπο . .  οικοδομική άδεια,  …  

Εσείς όμως, κύριε Αντιδήμαρχε,  κύριε εποπτεύονται…και θα 

εξηγήσω γιατί ,  δίνατε στον ενδιαφερόμενο, θα διαβάσω εδώ, υπεύθυνη 

δήλωση Τ.Α.Π. για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.  Ο ιδιοκτήτης του 

ακινήτου που περιγράφετε παρακάτω εκτίθεται δηλαδή με βάσ ει τον 

Ν1592 και δηλώνει,  δηλώνει ο ίδιος,  δηλαδή αυτό το έγγραφο που λέτε 

ο Γκότσης που πήγε να κάνει  την διόρθωση και πήγαινε στην Δ.Ε.Η.,  

δεν χρειαζόταν να πάει στην Δ.Ε.Η. κ.  Γκότση, αυτό ήταν μετά από 

υπεύθυνη δήλωση. Το λέει  αυτό το χαρτί  που έπαιρνε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε εάν θέλετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκτός εάν θέλετε να με διακόψετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ λέω ότι  αυτό είναι μετά από υπεύθυνη δήλωση, διότι  εγώ ζήτησα 

και ρώτησα, με ποιο πλαίσιο έγινε αυτή  η παρέμβαση στ ην 

φωτιζόμενη επιφάνεια στον Τ.Α.Π. και μετά στην συνέχεια στο 

χαράτσι;  Με την υπεύθυνη δήλωση;  

Δεν χρειάζεται να πω για την αλληλογραφία,  το οποίο ζήτησα να 

μου πει  ο κ.  Αντιδήμαρχος ποιο είναι το νομικό πλαίσιο και εάν 

πραγματικά με μια υπεύθυνη δήλωση …  

Πάμε και σε κάτι  πιο συγκεκριμένο.  Αυτό εδώ το έγγραφο, κύριε 

Αντιδήμαρχε,  αριστερά το υπογράφει κάποιος υπάλληλος,  δεξιά το 

υπογράφει κάποιος ίδιος υπάλληλος.  Αυτό το έγγραφο σας ερωτώ, 

είναι και ο γενικός γραμματέας εδώ, εάν είναι έγκυρο.  

Και λέω στους συναδέλφους ότι  από το ΄11 οι  διορθώσεις,  όπου 

υπήρχε πρόβλημα, κύριε Γκότση, πήγαινε στον Δήμο, εμφάνιζες όλο 

αυτό το υλικό που λένε οι  εργαζόμενοι αλλά δεν το λέει  η βεβαίωση 

και ηλεκτρονικά ο Δήμος ενημέρωνε το αρχείο της Δ.Ε.Η..  Έπαιρνες 

εσύ το χαρτί  αυτό που πήρα από κάποιον που μπορώ να το πάρω για να 

μην βάλετε θέματα δικαιωμάτων, είναι του κ.  Χουρουζίδη και είχες 

στον νου σου μην τυχόν δεν γίνει  η διόρθωση.  
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Όλες οι  διορθώσεις που μετά βίας πρόλαβε ο κ.  Αντιδήμαρχος 

στο τέλος του Μάρτη ήταν στο κενό.  Όσοι πήγαιναν στην Δ.Ε.Η. καμία 

. .δεν έγινε,  γιατί  ο Δήμος δεν τις  έκανε ηλεκτρονικά.  

Συμπερασματικά και κλείνω και επιφυλάσσομαι για την 

δευτερολογία,  αυτό το οποίο σας χρεώνουμε,  κύριε Δήμαρχε,  είναι 

ελέγχετε τα έσοδα, όπως οφείλετε;  Επιβάλετε ενιαί α τέλη; Όλοι οι  

πολίτες είναι ακριβώς στο αυτονόητο της ισονομίας;  Πώς αφού δώσατε 

εντολή στον αντιδήμαρχό σας και έγινε αυτή υποδοχή των αιτήσεων, 

διότι  οι  κατά λοιπά αξιοσέβαστοι δηλώνουν εδώ ότι  σε πολλούς 

συνδημότες μας αρνηθήκαμε την διόρθωση γιατί  δε ν διαπιστώθηκε 

λάθος.  Και μάλιστα εδώ αναφέρονται 2.300, 3.500, τέλος πάντων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας συνεχίστε σας παρακαλώ. Δέκα λεπτά μιλάτε.  

Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε καταρχάς και εγώ να κάνω μια παρατήρηση, ότι  ν α 

υπάρχει χρονικό όριο στις  απαντήσεις του Αντιδημάρχου και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Βεβαίως.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει όριο.  Άμα είναι δέκα ώρες σε κάθε απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν και δεν προβλέπεται αυτό που ζητάτε,  δεν προβλέπεται,  δεν 

προβλέπεται από τον Κανονισμό..  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό, δεν θα κάνουμε δικό μας 

Κανονισμό. Τον ψηφίσαμε εδώ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Λέει το αντίστροφο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι απαντήσεις δεν έχουν χρονικό περιθώριο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Βοηθείστε την διαδικασία,  γιατί  εάν αρχίσουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε αυτό ναι.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε εσείς  τον χρόνο που έχετε κύριοι  συνάδελφοι με τις  

τοποθετήσεις.  Παρακαλώ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Στο δελτίο τύπου του Δήμου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε ησυχία οι  υπόλοιποι.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Υπάρχει πράγματι αυτό το λάθος.  Κύριε,  δεν ξέρω ποιος έβγαλε το 

δελτίο τύπου, το ενιαίο τέλος –ακίνητης περιουσίας είναι το λεγόμενο 

ΕΤΑΚ έχει  καταργηθεί.  Είναι λάθος.  2008, 2009 έχει  καταργηθεί.   

 Τώρα επί της ουσίας.  Με όλο τον σεβασμό και εγώ προς τους 

τέσσερις υπαλλήλους του Τμήματος Προσόδων που υπογράφουν την 

επιστολή διαμαρτυρίας θα ήθελα όμως να επισημάνω και τα εξής:  

Καταρχάς δεν μου αρέσουν οι  γενικεύσεις.  «Όλοι εμείς  οι  υπάλληλοι 
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του Τμήματος Προσόδων», αναφέρεται  στην αρχή και στο τέλος,  «Οι 

υπάλληλοι όλου του Δήμου μας» που αναφέρεται στο τέλος,  

γενικεύσεις δεν ισχύουν.   

 Θέλω επίσης να τονίσω γιατί  η δημοτική αρχή φτιάχνει  μια 

πραγματικότητα και αρχίζει  επί  της πραγματικότητας της εικονικής 

που φτιάχνει  αυτή αρχ ίζει  και αμύνεται,  εγώ δεν πήρα θέση επ’ αυτού 

ούτε κατηγόρησα κανέναν ούτε πολιτική ηγεσία ούτε υπάλληλο. Απλώς 

ζήτησα από την δημοτική αρχή τι  έχει  να πει  για το θέμα που 

προέκυψε και αυτό το έχω τονίσει  κατ΄ επανάληψη ότι  το δικαιούμαστε 

από τον Κανονισμό Λειτουργίας το άρθρο 10 λέει ,  για μια ακόμη φορά 

σας το τονίζω, εκτός εάν θέλετε να μας φιμώσετε και να τελειώνει 

αυτή η δουλειά,  «Υποχρεώσεις και δικαιώματα δημοτικών συμβούλων» 

παράγραφος 9Β. «Οι ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων –οι 

ερωτήσεις –   

 Ερωτώ εάν αληθεύουν ή περιήλθε σε γνώση του Δημάρχου ή της 

Ο.Ε. κάτι  το οποίο έχει  σχέση. Αυτό είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε 

και αυτό έκανα. Ρώτησα και επειδή τότε είχε συζητηθεί το θέμα της 

Διαπαραταξιακής,  επί  τη ευκαιρία να μας πείτε τι  έγινε,  γιατί  πέρασ ε 

ένας μήνας,  μήπως το μετανιώσατε για τους διμηνίτες;  Μήπως το 

μετανιώσατε; Και είπα εγώ, είπα εγώ ελπίζω . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός θέματος.  Τοποθετηθείτε επί  του θέματος.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Γι΄ αυτό μιλάω. Είπα τότε εγώ, το συνδέω, είπα εγώ ότι  ελπίζω, το 

συνδέω λέω ότι  στην τοποθέτησή μου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν μου λες,  κύριε Πρόεδρε,  αυτός εδώ τι  ρόλο παίζει;  Αυτός εδώ τι  

ρόλο παίζει;   Κάθε φορά εσύ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Έχει δικαίωμα να τα λέει;  Εάν  έχει  δικαίωμα να τα λέει .  Εάν έχει  

δικαίωμα ας τα λέει .   Εάν έχει  δικαίωμα ας τα λέει .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αυτό το δικαίωμα λοιπόν,  αυτό το δικαίωμα να ρωτάμε 

το έχουμε και ότι  και εάν κάνετε δεν θα υποκύψουμε.  

 Τώρα σε αυτό το σημείο θέλω προσωπικά να καταγγείλω των κ.  

Δήμαρχο για αυτή την τακτική που τείνει  και καθιερώσει,  γιατί  δεν 

μπορώ να πιστέψω ότι  όλες αυτές οι  περιπτώσεις είναι τυχαίες.   

 Πρώτον, η επιστολή των πέντε έχουνε δώσει σαν…των τεσσάρων, 

των πέντε,  των τριών, λοιπόν,  η επιστολή των πέντε όταν ήταν να 

πάρουμε το δάνειο εδώ, εκτός Δ.Σ.  και μάλιστα διαβάστηκε πριν από 

το επίσημο όργανο, δεν ήταν τυχαία.  Όταν ήταν να πάρουμε δάνειο 

μας διαβάσατε μια επιστολή των πέντε ότι  συμφωνούν και πόσο καλό 

είναι το δάνειο.   

Δεύτερον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα με αναγκάσετε να σας διακόψω και να πάω να πάω στον επόμενο 

κύριε Κοτρώνη. Θέλετε να το κάνω; Επί του θέματος.  Είτε σας αρέσει 
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είτε όχι  πρέπει να είστε εντός θέματος αλλιώς πάμε στον επόμενο 

συνάδελφο.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν συνεχίζετε να είστε εκτός θέματος.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν συνεχίζω καθόλου. Εντός θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθόλου.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

. .το χαράτσι μας φέρατε πάλι κάποιους άλλους με δεύτερη τακτική.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ διακοπή, διακοπή επί της τοποθέτησης του κ.  Κοτρώνη. Ο 

επόμενος.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ διακόπτεται . .  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Η επιστολή των τεσσάρων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι όλα εκτός θέματος.  Ο κ.  Γάτσιος.  Παρακαλώ κύριε Γάτσιο.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Η επιστολή των τεσσάρων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ διακόπτεται και δεν καταγράφεται αυτό το οποίο λέτε.  

Κύριε Γάτσιο.  Κύριε Γάτσιο απευθύνομαι σε σας εάν θέλετε μπορώ να 

παρακάμψω και εσάς.  Έχετε τον λόγο εσείς .  Δεν έχει  δικαίωμα ο κ.  

Κοτρώνης να παραβαίνει  κατ ΄ επανάληψη τον Κανονισμό. Σας 

παρακαλώ πολύ σεβαστείτε το σώμα και τον Κανονισμό.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εσείς σεβαστείτε τον Κανονισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυστυχώς τον σέβεστε.  Κύριε Γάτσιο έχεε τον λόγο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ θα ήθελα να κάνω πριν να ξεκινήσω  για την ουσία,  

γιατί  πολύς λόγος έγινε και στα έγγραφα αλλά και από τον κ.  

Αντιδήμαρχο, του οποίου του εξήγησα κατ΄ ιδίαν στην προηγούμενη 

ακόμη συνεδρίαση τι  ακριβώς συμβαίνει ,  τουλάχιστον σε ότι  αφορά 

την Κοινότητα . .  γ ιατί  γι΄ αυτό παίρνω και τον λόγο,  κατά τα λοιπά ο 

επικεφαλής της παράταξης θα εξηγήσει τα υπόλοιπα, πρώτα θέλω να 

κάνω μια παρατήρηση.  

Έγινε ότι  έγινε,  έγιναν κάποιες δηλώσεις από μια παράταξη, από 

δυο παρατάξεις ,  από κάποιους δημοτικούς συμβούλους,  από κάποια . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την τηλεόραση.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θεωρώ απαράδεκτο να απαντάει ο Σύλλογος Εργαζομένων, δηλαδή το 

καταγγέλλω. Θεωρώ απαράδεκτο να απαντάει ο Σύλλογος 

Εργαζομένων σε οποιαδήποτε δήλωση κάνει ο οποιοσδήποτε δημοτικός 

σύμβουλος,  πολύ περισσότερο δε ο επικεφαλής της παράταξης .  Και 

μάλιστα συνεχίζω όλο αυτό και στέλνουν και επιστολή εδώ και την 
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διαβάζουμε και μπαίνουμε σε έναν κυκεώνα να συζητάμε εμείς  γιατί  οι  

εργαζόμενοι.  Πολιτική ηγεσία δεν υπάρχει πάνω από τους 

εργαζόμενους;  

 Εμείς έχω ξανά πει  κατ΄ επανάληψη είμαστε πολιτ ικό όργανο 

εδώ. Μπορούμε να διαπληκτιστούμε μεταξύ όμως, όχι  με τους 

υπαλλήλους.  Ούτε οι  υπάλληλοι έπρεπε να μπουν στην λογική να 

απαντάνε σε αυτή την διαδικασία.   

 Στο συγκεκριμένο θέμα. Εσύ μιλάς πολύ, τουλάχιστον μην μιλάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο παρακαλώ επί του θέματος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επί του θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρκετά.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε στην Ορεινή δεν υπήρχε ούτε ένα σπίτι  που έχει  ΤΑΠ. 

Ούτε ένα σπίτι .  Εάν υπήρχε ένα ή εάν υπήρχαν πέντε ή εάν δεν 

υπήρχαν πέντε,  τότε εγώ θα ήμουν υπόλογος.  Καλ ώς ή κακώς τέλος 

ακίνητης περιουσίας δεν βάζαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν βάλατε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ποτέ δεν βάλαμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ΄93.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Και το ΄93 και το 2003 και τα λοιπά. Αυτό όμως δεν σημαίνει  ότι  δεν 

πληρώθηκαν τα τέλη, το ειδικό τέλος αυτό που ήταν τώρ α το χαράτσι 

το λεγόμενο.  

Σήμερα ήρθα πολύ βιαστικά από την δουλειά,  είχα μαζέψει 

δεκαπέντε λογαριασμούς να τους φέρω να τους καταθέσω και επειδή 

υπάρχουν δυο δημοτικοί σύμβουλοι εδώ που έχουν σπίτι  στην Ορεινή,  

τους ρωτώ ευθέως ότι  πληρώσατε χαράτσι ή δε ν πληρώσατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πληρώσαμε.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Χωρίς να έχουν ΤΑΠ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .κανείς  αυτό.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αιωρούνται προς τα έξω διάφορα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τα έξω, εδώ. Είστε αξιόπιστο πρόσωπο . .  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι δυο δημοτικοί σύμβουλοι από την Ορεινή νομίζω…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης όταν ξεκίνησε την εισήγησή του είπε το εξής:  Θα 

μπορούσα εγώ να παίξω μια επιθετική πολιτική λέγοντας ότι  εδώ 

υπάρχουν άνθρωποι που διοίκησαν, Πρόεδροι,  που είναι το μεμπτό 

στην Κοινότητα Ορεινής;  Που είναι το μεμπτό; Εγώ δηλώνω ευθέως 

μπροστά σε όλους εδώ ότι  δεν . .  λεφτά ποτέ.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής,  σαφέστατος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Σε κανέναν.  Γιατί  κ.  Γαλάνη, λοιπόν,  ρίχνετε μομφές εναντίον μου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ολοκληρώσατε την τοποθέτησή σας; Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο 

κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε έχω να καταθέσω το εξής:  Άλλο το 

Τ.Α.Π.,  άλλο το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τοποθέτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ για την παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε.  Εκείνο που έχω να πω 

είναι το  εξής: ότι  και εγώ έχω μια προσωπική εμπειρία επί  του 

θέματος,  θέλω να την καταθέσω για να . .  Στην Κρήτη ένα ακίνητο,  το 

οποίο το είχαμε περασμένο 56 μέτρα, ενώ ήταν 24.  Έγινε ένα αίτημα 

στην Δημαρχεία,  μάλιστα εκεί  δεν υπήρχαν και χαρτιά Ε9, Ε19 και τα 

λοιπά, πήγανε εκεί  και κάναμε επί τόπου αυτοψία οι  υπάλληλοι του 

Δήμου, είδαν τα μέτρα, το στείλανε στον Δήμο και έγινε η διαδικασία.  

Αυτά έτσι για διευκρίνιση.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αντιδήμαρχε έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εγώ νομίζω μετά απ  αυτή την διαφορετική άποψη που εξέφρασε ο κ.  

Γάτσιος με τον κ.  Φωτιάδη, φτάνουμε στο εξής συμπέρασμα. Ότι αυτοί 
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που 3.500 που ρουσφετολογικά δείχνουν,  ανέφερε ο κ.  Φωτιάδης 

δημόσια,  ότι  δεν πλήρωσαν με ευθύνη της δημοτικής αρχής το χαράτσι,  

δεν είναι αληθές,  γιατί  όπως λέει  ο κ.  Γάτσιος στους 239 της Ορεινής,  

των περιεχόντων στις  3.500, ενώ δεν εμφανίζουν Τ.Α.Π. πλήρωσαν το 

χαράτσι.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί  η συζήτηση πραγματικά είναι 

δημιουργική και φτάνει  σε ένα συμπέρασμα ότι  239 άνθρωποι στην 

Ορεινή,  που θα το διερευνήσει η υπηρεσία,  παρόλο ότι  έχουν μηδενικό 

τέλος,  είμαι καλοπροαίρετος,  έχουν πληρώσει το χαράτσι,  οπότε αυτό 

το,  πιστεύω ότι  το μη ορθό που ανέφερε ο κ.  Φωτιάδης δημόσια,  ότι  

αυτοί οι  άνθρωποι ρουσφετολογικά δεν πλήρωσαν το χαράτσι,  αυτ οί οι  

239 άνθρωποι της Ορεινής έχουν πληρώσει χαράτσι,  άρα ο κ.  

Φωτιάδης έσφαλε όταν έλεγε δημόσια ότι  αυτοί οι  άνθρωποι 

ρουσφετολογικά δήθεν εμείς  τους επιτρέψανε να μην πληρώσουν 

σύμφωνα με την αρχή της ισότητας τους φόρους τους στην πολιτεία.   

 Γιατί  εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει  η ήρα από το στάχυ.  Ή θα 

συνεχίσει  ο κ.  Φωτιάδης να λέει  ότι  αυτοί οι  3.500 άνθρωποι,  στους 

οποίους μέσα ξαναλέω είναι και οι  239 που τους έχω μπροστά μου και 

ο κ.  Γάτσιος μπορεί να τους δει ,  είναι στην ευχέρεια του καθενός,  

είναι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν πλήρωσαν χαράτσι ή 

πλήρωσαν χαράτσι και άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτούς.  Γιατί  

άμα διαφορετικά θέλουμε να το χειριστούμε το θέμα, δεν θα βγάλουμε 

άκρη.  

 Η αλήθεια είναι μια,  κύριε Πρόεδρε και θα την πω και . .  άλλο 

χρόνο από την συζήτηση. Η υπηρεσία έκανε την δουλειά της σύμφωνα 

με τον τρόπο που έπρεπε να την κάνει .  Δηλαδή, ήλεγχε τα έγγραφα που 

έπρεπε να ελέγχει  και το Ε9 και όλα τα άλλα έγγραφα που αναφέρθηκε 
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ο κ.  Γκότσης,  ο οποίος έζησε αυτή την εμπειρία και από τ ις  δυο 

προσωπικές περιπτώσεις που είχε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ. Σταματήστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έτσι έκανε ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη για πολλοστή φορά. Εγώ να 

σταματήσω;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια ώρα δεν μιλάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θέλουμε να μιλάτε.  Φτάνει τόσο. Αυτά που λέτε είναι απαράδεκτα. 

Απαράδεκτα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έτσι έκανε ακριβώς,  όπως ανέφεραν και κάποιοι  

σύμβουλοι εδώ την δουλειά της η υπηρεσία και με το θέμα των 

διορθώσεων των τετραγωνικών μέτρων των επιδοτούμενων επιφανειών. 

Αυτό το αρχείο πήγε στην Δ.Ε.Η.,  όπως έπρεπε και ακολουθήθηκε η 

διαδικασία όπως έπρεπε.   

Αρχεία από τους άλλους Δήμους,  κύριε Πρόεδρε ή από τις  πρώην 

Κοινότητες δεν είχε η υπηρεσία.  Δεν είχε για το τέλος ακίνητης 

περιουσίας για να μπορώ εγώ σαν ένα πρόσωπο που έχω την 

κανονιστική αρμοδιότητα να αλλάξω το  Προσόδων. Εάν είχε το 

Προσόδων τέτοια αρχεία,  δηλαδή τα αρχεία των άλλων δήμων και των 
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κοινοτήτων σε ηλεκτρονική μορφή, ευχαρίστως να την έκανα αυτή την 

δουλειά και να ελέγξω και να επανελέγξω όσες φορές χρειαστεί .   

Τον Μάρτιο προέκυψε αυτό το ζήτημα με την συμβολή και της 

Δ.Ε.Η.,  προέκυψε δηλαδή με αυτά τα μηδενικά Τ.Α.Π.,  τέλη ακίνητης 

περιουσίας και  αυτό διερευνούμε.  Όμως, όπως σας είπα από το υς 

3.500 τελικά αυτούς καταναλωτές που ανέφερε ο κ.  συνάδελφος,  ο κ.  

Φωτιάδης στην τηλεόραση, ήδη οι  2.000 απαλλάσσονται με . .  και σε 

καμία περίπτωση δεν έχει  πρόβλημα ο Δήμος και για τις  υπόλοιπες 

περιπτώσεις,  τις  1.000, που τώρα τον Μάρτιο διερευνούμε,  θ α τις  

διερευνήσουμε και εάν χρειαστεί  να επιβάλλουμε τον νόμο θα τον 

επιβάλλουμε.  

Εγώ πιστεύω ότι  αυτή η σύγχυση και το . .  στους συναδέλφους,  σέβομαι 

απόλυτα όλες τις  γνώμες και τις  αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και 

εάν θέλετε εδώ τοποθετήθηκα δημοσίως,  ν ομίζω, με συνέντευξη τύπου, 

οι  υπάλληλοι,  ο Σύλλογος των Υπαλλήλων έχει  τον δικό του ρόλο, εγώ 

δεν υπεισέρχομαι εκεί ,  η δημοτική αρχή με συνέντευξή της 

αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα ζητήματα, όπως ακριβώς έπρεπε να 

κάνει ,  κάλεσε τα Μ.Μ.Ε. επειδή προέκυψε το θέμα δημόσια αλλά 

ειλικρινά εάν ο κ.  Φωτιάδης ερχόταν στο γραφείο μου ως έχει  

υποχρέωση και σαν δημοτικός σύμβουλος να του εξηγήσω ή εάν ήθελε 

να μου θέσει κάποια θέματα για το συγκεκριμένο ζήτημα, πιστέψτε με 

και την καλή διάθεση είχα και διαφάνεια υπάρχε ι στην υπηρεσία,  όσοι 

έρχονται στο Δημαρχείο βλέπουν ότι  δεν παρεμβαίνω καθόλου στην 

λειτουργία των υπηρεσιών, εννοώ να . .να κάνω κάποιες τέτοιες 

κινήσεις που να δείχνουν ότι  θέλω με κάποιο τρόπο να παρακινήσω τις  

υπηρεσίες να κάνουν κάποιες χάρες σε συγκε κριμένους πολίτες,  

λειτουργούμε έτσι με διαφάνεια,  με καθαρό τρόπο και πάλι κλείνοντας 
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θέλω να πω ότι  και . .εάν υπάρχουν περιπτώσεις μετά τον Μάρτιο,  σε 

περιπτώσεις από τις  3.500 που δεν έχουν . .και πρέπει να επιβληθεί,   θα 

επιβληθεί αλλά και τελικά από ότ ι  αποδεικνύεται και από την 

περίπτωση της Ορεινής,  που το δέχομαι καλοπροαίρετα,  θα 

διερευνηθεί φυσικά, αυτοί οι  239 άνθρωποι που είναι μέσα στο αρχείο 

με τους 3.500, έχουν πληρώσει χαράτσι.  Άρα ποιο το πρόβλημα τελικά; 

Δεν ίσχυε τελικά αυτό που ειπώθηκε δ ημόσια και μπορεί και σε άλλες 

περιπτώσεις να είναι έτσι.  Άδικα δηλαδή συζητήθηκε αυτό το θέμα 

τόσο πολύ δημόσια.   

 Εγώ δέχομαι ειλικρινά καλοπροαίρετα όλες τις  απόψεις και είμαι 

στην διάθεση και των αρχηγών των παρατάξεων και των προέδρων, το 

γραφείο μου είναι πάντα ανοικτό με καλή διάθεση, όλα τα έγγραφα στο 

τραπέζι ,  εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω ειλικρινά και χαίρομαι με κάθε 

τρόπο που ακόμα και τώρα ήρθε αυτό το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  νομίζω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιοι από τους συναδέλφους που πρωτολόγησαν θέλουν να 

δευτερολογήσουν; Ο κ.  Φωτιάδης και ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  απευθύνομαι σε σας διότι  όταν ο αγορητής είναι . .  δεν 

απαντάει . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Δήμαρχος,  κ.  Φωτιάδη, βάσει κανονισμού μιλάει όποτε θέλει  και 

κλείνει  το θέμα. Το ξέρετε  πάρα πολύ καλά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέω εγώ και καταλαβαίνετε τι  εννοώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτό που λέτε αυτό καταλαβαίνω. Εάν υπάρχει κάτι  άλλο πείτε το.  

Κάντε διευκρίνιση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω ο κ.  αγορητής λέω, λέει ,  λέει  και τίποτα δεν μας λέει .  Δεν μας 

λέει ,  παραδείγματος χάρη, όμως ότι  παραδείγματος χάρη, προσπαθεί 

να συγκαλύψει.  Φιλότιμη προσπάθεια.  Το ΄11 λέω και τα δεδομένα 

έρχονται ηλεκτρονικά από την Δ.Ε.Η. σε κάθε Δήμο σε κάθε πρώην 

Ο.Τ.Α. στον νέο Δήμο των Σερρών το ΄11.  Εσείς,  κ.  Γαλάνη, οφείλατε 

με το  Τμήμα Προσόδων το ΄11 να επιβάλλετε παντού Τ.Α.Π..  Τα 

ελέγξατε;  Τα ελέγξατε λέτε και τα στείλατε για το ΄11 που δεν το 

κάνατε.  Έρχεται το ΄12,  Δεκέμβριος του ΄11,  Γενάρης του ΄12 δεν τα 

ελέγχετε,  τα ξανά στέλνετε.  Ενιαίος Δήμος.  Και έρχεται η Δ.Ε.Η. και 

ανακοινώνει.   

 Εγώ απάντησα σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά από ανακοίνωση 

της Δ.Ε.Η. ότι  3.500 δεν έχουν…και είπα ότι  το νούμερο μου φαίνεται 

ιδιαίτερα υπερβολικό,  επειδή αυτό είπα ακριβώς.  Μην αλλάζετε τα 

λόγια.   

 Λοιπόν,  μου φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο  να υπάρχουν 

τόσες πολλές περιπτώσεις,  εννοώ με λάθος φωτιζόμενη επιφάνεια,  για 

να μην έχει  επιβληθεί το ειδικό τέλος,  δηλαδή το χαράτσι.  Νομίζω ότι  

θα το διερευνήσει η υπηρεσία.   

 Εσείς σκοπίμως αποκρύπτετε την ευθύνη σας και εδώ είναι 

ευθύνη του Δημάρχου, γιατί  ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος για τα έσοδα 

του Δήμου και ο Τ.Α.Π. είναι βασικό έσοδο του Δήμου και η 

φωτιζόμενη επιφάνεια ομοίως.   

 Όλο το ΄11 δεν κάνατε τίποτα.  Όλο το ΄11,  την επίκαιρη περίοδο,  

δηλαδή . .για το ΄12 δεν κάνατε τίποτα.  Εάν δηλαδή δεν ε ίχε επιβληθεί 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  

130 

το χαράτσι εσείς  θα ήσασταν,  αντιλαμβάνεστε,  στην ανεπάρκειά σας.  

Έρχεται το χαράτσι και βγάζει  στα άπλυτα την αδυναμία σας.  Επ’ 

αυτού καμία κουβέντα.   

Από 1-1, κύριοι  συνάδελφοι,  μέχρι 31 -3, προσέξτε σας παρακαλώ 

αυτό το νούμερο και . .ήρθε α πό την Δ.Ε.Η. σήμερα, μόνο 157 

περιπτώσεις,  160 ζήτησαν διόρθωση. Και αυτές οι  διορθώσεις πώς 

γίνονται,  ξέρετε;  Στον Δήμο, όχι  στην Δ.Ε.Η.,  στον Δήμο και 

ηλεκτρονικά απευθείας στην Αθήνα στην Δ.Ε.Η..   

Εδώ εσείς δεν είχατε αρχείο,  κύριε Αντιδήμαρχε.  Εγώ σας  

προκαλώ να βγάλουμε το αρχείο που έχετε και …και θα εκτεθείτε.  Γι΄ 

αυτό αφήστε τους υπαινιγμούς και τις  ειρωνείες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη σας παρακαλώ πολύ …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είστε εκτεθειμένος και λέω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ολοκληρώστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε.  Μονίμως το άγχος σας είναι να 

ολοκληρώσει ο Φωτιάδης,  ενώ θα έπρεπε να κάνετε κάτι  άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δέκα λεπτά σας έδωσα, είστε άδικος και …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ, δέκα λεπτά καταγεγραμμ ένα. Και τώρα τρία 

λεπτά έχετε δικαίωμα.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…με την έννοια ότι  εσείς  το μέλημά σας είναι να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν εξαιρείται κανείς .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  σωστά.  Η ερώτησή μου είναι και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,  για 

να. .  και από εσάς και από τα μέλη τη ς συμπολίτευσης,  με ποιο τρόπο 

έπρεπε να γίνει  η διόρθωση; Διότι  ο αντιπρόεδρος είπε και …όσοι 

είμαστε εδώ ξέρουμε,  ρώτησα με ποιο πλαίσιο;  Επιτροπή πάει,  κύριε 

Πρόεδρε και κάνει  την διόρθωση. Και βεβαίως εάν πάμε στην λογική 

των εντύπων που μας δώσατε,  δηλαδή του δελτίου τύπου των 

Εργαζομένων, άλλο συνέβη. Εάν δούμε το έντυπο που μοίρασε ο ένας 

υπάλληλος με άλλο τρόπο πείστηκε.  Τι από όλα συμβαίνει;   

 Εμείς δεν είμαστε κακοπροαίρετοι,  καλοπροαίρετοι είμαστε και 

προς τον κ.  Γαλάνη και προς τον κ.  Δήμαρχο κα ι προς το τμήμα. 

Ερωτούμε.  Λοιπόν,  πόσοι τελικά ήταν αυτοί οι  οποίοι  έπρεπε να μην 

ταλαιπωρηθούν λέω εγώ και κλείνω κύριε Πρόεδρε,  διότι  εάν είχατε 

κάνει  την διόρθωση το ΄11,  εάν είχατε κάνει  την διόρθωση το ΄12,  ως 

οφείλατε,  δεν θα υπήρχε κανένα μεγάλο νο ύμερο από την Δ.Ε.Η. και 

όλους τους άλλους.  Θα μέναμε μόνο οι  157,  τους οποίους πάλι . .θα 

διορθώνατε,  κ.  Γαλάνη, διότι  η διόρθωση γίνεται ηλεκτρονικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να λοιπόν γιατί  εκτεθήκατε μόνοι και . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη έχετε τον λόγο.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχετε και την αφέλεια να μας προκαλείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ευχαριστώ. Να περάσω στο περιεχόμενο της επιστολής παρόλο που 

θέλω να δηλώσω εκ των προτέρων ότι  δεν επιθυμώ να μπω σε 

ονοματολογία γιατί  τους δυο από τους τέσσερις υπαλλήλους τους 

γνωρίζω προσωπικά και έχω εξαιρετική άποψη, όμως πιστεύω όλοι και 

οι  υπάλληλοι και οι  δημοτικοί σύμβουλοι δεν είμαστε υπεράνω 

κριτικής και ούτε είμαστε εκ των προτέρων καλοί ή κακοί,  τίμιοι  ή όχι ,  

διεφθαρμένοι ή μη, όλοι μας όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος 

και σε βάθος χρόνου.  

 Βεβαίως και θεωρούμε τους δημοτικούς υπαλλήλους συνεργάτες,  

μέχρι όμως αποδείξεως του εναντίου,  γιατί  υπάρχουν και μάλιστα 

πρόσφατα παραδείγματα στον Δήμο Σερρών εκ του αντιθέτ ου.  Όσο για 

την εμπλοκή μας σε ότι  μας αφορά ως «Διάβαση πεζών», αναφέρομαι 

στην επιστολή των τεσσάρων, να εμπλέξει  τους υπαλλήλους η 

«Διάβαση πεζών» σε χρώματα, κόμματα και παρατάξεις ,  καλό θα είναι 

κανείς  να μην κάνει  τον ανήξερο αλλά να αναζητήσει αλλού  τέτοιες 

ενδείξεις  και πρακτικές και κυρίως από την πλευρά της σημερινής 

δημοτικής αρχής και του σημερινού Δημάρχου.  

 Όλοι γνωρίζουν ότι  έχει  υπέρ του δέοντος παραταξιακή επιρροή 

στην μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων και ο μόνος που έχει  την 

δυνατότητα και  ως ένα βαθμό κάνει  πολιτικό παιχνίδι  και μάλιστα 

άσχημο είναι ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή.  
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 Κλείνοντας και θέλω να τεκμηριώσω τον άποψή μου αναφέρομαι 

μόνο με δυο κουβέντες στην Έκθεση για το 2009 του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που λέει  «Όργιο παρανομιών και  κατασπατάληση δημοσίου 

χρήματος στους Δήμους».  Άρα να μας λέτε το ποιος βάζει  το κεφάλι 

στον τορβά δημοτικός υπάλληλος και . .  όλα αυτά τα εντάλματα που 

γύρισαν πίσω και όλη αυτή η διαφθορά των εκατό,  δεν έγινε μόνο από 

τις  ηγεσίες τις  πολιτικές,  έγινε και  με υπογραφές δημοτικών 

υπαλλήλων.  

 Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε και τους δημοτικούς 

υπαλλήλους.  Πιστεύω ότι  αυτές οι  επιστολές δεν είναι αφ΄ εαυτού, δεν 

γίνονται από μόνες τους.  Κάποιος άλλος τους βάζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ και για τον χρόνο που τηρήσατε.  Ο κ.  Αντιδήμαρχος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άρα επομένως άλλο είναι το θέμα να ελέγξουμε όλες τις  

ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες όλου του Δήμου Σερρών και άλλο είναι 

το θέμα των 3.500 περιπτώσεων που είχαν μηδενικό Τ.Α.Π. και δεν 

πλήρωσαν χαράτσι.  Το να κάνουμε έλεγχο όλων των 

ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών του Δήμου, δηλαδή και του παλαιού 

Δήμου Λευκώνα, Σκουτάρεως,  Μητρουσίου,  Ορεινής,  Βροντού και 

Σερρών, αυτό είναι μια διαδικασία η οποία,  φαντάζομαι μπορεί να την 

δει  το Κτηματολόγιο με σύγχρονες διαδικασίες ,  όπως είναι το GPS ή 

δεν ξέρω τι ,  εάν έχει  τους υπαλλήλους και εάν έχει  την δυνατότητα. 

Αυτό που λέτε δηλαδή έχει  συμβεί σε κάποιους άλλους Δήμους στην 

Ελλάδα αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν αυτό και εφικτό στην 

εποχή που έχουμε μείον εκατό υπαλλήλο υς και τρέχουμε σε μια 
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μεταβατική περίοδο και τον Καλλικράτη να ολοκληρώσουμε και όλες 

τις  διαδικασίες που βάζει  ο νόμος.   

 Άλλο επομένως είναι αυτό και άλλο είναι να βγαίνει  κανείς  

δημόσια και να λέει  ότι  από αυτή την πληροφορία που είχε από την 

Δ.Ε.Η. ότι  οι  3.500 αυτοί άνθρωποι δεν πλήρωσαν χαράτσι.  Εδώ από 

ότι  αποδεικνύεται αυτοί οι  2.500, τουλάχιστον,  από αυτούς 

απαλλάσσονταν νομίμως από το Τ.Α.Π.,  που σημαίνει  ότι  ο Δήμος 

έκανε καλά την δουλειά του και δεν τους επέβαλε ή και οι  πρώην 

Δήμοι και οι  Κοινότητες και μένουν κάποιες περιπτώσεις περίπου 

1.000,  από τις  3.500 που πρέπει  να τις  διερευνήσουμε.   

 Όταν πραγματικά εδώ, όπως αντιλαμβάνομαι,  ο κ.  Γάτσιος είπε 

ότι  και οι  239 αυτοί άνθρωποι της Ορεινής πλήρωσαν χαράτσι,  παρότι 

δεν είχαν Τ.Α.Π.,  αυτό σημα ίνει  ότι  και αυτοί θα εξαιρεθούν από τους 

3.500. Γι΄ αυτό λέω ότι  υπάρχει  μια ασυμφωνία σε αυτά που λένε οι  

δυο συνάδελφοι  από την αντιπολίτευση.  

 Επομένως, κύριε Πρόεδρε,  για μένα είναι ξεκάθαρο το θέμα, 

πιστεύω ότι  έσφαλε η αντιπολίτευση όταν είπε αυτό  το πράγμα 

δημόσια γι΄ αυτούς 3.500 καταναλωτές.  Δεν είναι ακριβώς έτσι η 

αλήθεια.  Το ότι  έρχεται σήμερα και βάζει  κάποια άλλα θέματα να 

ελέγξουμε τις  ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες στο σύνολο του 

Καλλικρατικού Δήμου, αυτό νομίζω ότι  είναι μια διαδικασία που  και 

ποιος δεν την θέλει;   

Και ότι  υπάρχει  θέμα οργίου παρανομιών που βάζει  ο κ.  

Κοτρώνης,  φυσικά εδώ τώρα το κράτος ανακάλυψε ότι  έδινε 1 δις  ευρώ 

το Ι .Κ.Α. παράνομα επιδόματα. Τώρα ανακαλύψαμε την Αμερική; 

Φυσικά και σας πληροφορώ ότι  και ο δικός μας Δήμ ος,  όπως και άλλοι 

Δήμοι,  έχουν ζητήματα που πρέπει να τακτοποιηθούν σε όλα τα 
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τμήματα και σε όλες τις  διευθύνσεις και τουλάχιστον κατά το δυνατόν 

κάνουμε αυτή την προσπάθεια.  Δεν είπαμε ποτέ,  ούτε στα δέκα χρόνια 

που ασχολούμαστε με τον Δήμο, όχι  έχουμε τ ο μαγικό ραβδί ούτε τώρα 

που είμαστε στην διοίκηση του Δήμου, ότι  έχουμε το μαγικό ραβδί και 

σε μια χρονιά θα τα διορθώσουμε όλα. Ότι υπάρχει η διάθεση και 

κάνουμε ότι  περνάει από το χέρι μας για να υπάρχει ισονομία στους 

πολίτες να είστε σίγουροι ότι  το κάνουμε.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με κάλυψε ο Αντιδήμαρχος αλλά θα ήθελα να προσθέσω κάποια 

πράγματα και εγώ.  

 Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι αυτά που ακούστηκαν 

για 3.500 και 2.500 και 10.000, δεν ξέρω τι  ακούστηκαν,  τι  νούμερα, 

. .έχουν καταπέσει στο κενό.  Με μεγάλο κρότο κατέπεσαν στο κενό 

μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα αληθινό σε αυτά που ακούστηκαν για 

2.500, 3.500, ρουσφετολογικές απαλλαγές από το χαράτσι.  Τα 

πράγματα είναι ξεκάθαρα, 2.500 διορθώσεις τετραγωνικών μέτ ρων 

έγιναν από τους υπαλλήλους της δημοτικής μας υπηρεσίας,  των 

Προσόδων και για τις  3.500 που δεν πληρώνουν Τ.Α.Π. δόθηκε 

ξεκάθαρα η απάντηση, είναι περιπτώσεις που νομίμως δεν μπαίνει  το 

Τ.Α.Π. γιατί  είναι κοινόχρηστοι χώροι ή δημόσιες υπηρεσίες και σε 

κάποιες κοινότητες των πρώην Δήμων, όπως άλλωστε το παραδέχθηκαν 

εδώ οι συνάδελφοι,  λένε ότι  δεν βάζουν Τ.Α.Π..  

 Όσοι όμως έχουν να καταγγείλουν κάτι  το μεμπτό πρέπει να μας 

φέρουν συγκεκριμένα στοιχεία,  εδώ είμαστε όλοι μας να ξεκινήσουμε 
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Ε.Δ.Ε. για να λάμψει η αλήθεια.  Να δούμε εάν κάποιος έπεσε σε 

κάποιο παράπτωμα. Να τον τιμωρήσουμε.  Είτε πολιτικό πρόσωπο είναι 

είτε υπάλληλος.  Στοιχεία να μας τα φέρει και να προχωρήσουμε.  Το να 

λέμε ότι  μου είπε κάποιος δημοσιογράφος,  μου έδωσε κάποια 

πληροφορία και να βγαίνουμε ελαφρά τη καρδία στα κανάλια για να 

δημιουργήσουμε εντυπώσεις,  . .  επιπόλαια πράγματα αυτά. Αυτά είναι 

επιπολαιότητες.   

 Εάν καταγγείλει  σε μένα κάποιος κάτι ,  θα πάω να το διερευνήσω 

πρώτα στις  υπηρεσίες στις  Δήμου, θα το διασταυρώσω από πολλές 

πλευρές και εν συνεχεία θα βγω έξω να το πω δημόσια.   

 Λοιπόν,  πρώτη φορά διαβάστηκε έγγραφο εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο; Τόσοι σύμβουλοι μας φέρνουν έγγραφα. Υπήρξε έγγραφο 

που μας έφερε κάποιος σύμβουλος και δεν διαβάστηκε; Και σας 

φάνηκε περίεργο γιατί  διαβάστηκε το έγγραφο του Συλλόγου 

Δημοτικών Υπαλλήλων;  

 Ώρες –ώρες δηλαδή ειλικρινά σταυροκοπιέμαι με αυτά που 

ακούω και γιατί  οι  δημοτικοί υπάλληλοι απάντησαν; Πολύ καλά 

έκαναν και απάντησαν εφόσον θίξατε την τιμή και την υπόληψή τους.  

Βέβαια θα απαντήσουν οι  άνθρωποι.  Τι θα κάνουν; Και η δημοτική 

αρχή απάντησε.  Δηλαδή λέμε ότι  εκεί  κάποιοι  υπάλληλοι για να γίνουν 

αυτές οι  ρουσφετολογικές απαλλαγές γίνανε με υπαλλήλους και με 

πολιτικά πρόσωπα, ενδεχομένως.  Λοιπόν,  δεν θα βγουν να 

υπερασπιστούν την τιμή και την υπόληψή τους;  Αυτό κάνανε οι  

υπάλληλοι,  πολύ καλά έκαναν και μέχρι τώρα κάνουν τουλάχιστον 

καλά την δουλειά τους.  Εάν εγώ διαπιστώσω ότι  κάτι  δεν πάει καλά, 

εάν έχω στοιχεία ευχαρίστως θα προχωρήσουμε σε Ε.Δ.Ε.,  όπως το 

κάναμε και με τον ΧΥΤΑ και οτιδήπ οτε άλλοι στοιχείο μου 
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προσκομίσει  κάποιος ή πέσει κάτι  στην αντίληψή μου μεμπτό βεβαίως 

θα προχωρήσουμε.  

 Έλεγχος αυστηρός στα έσοδα βεβαίως γίνεται και γίνεται πολύ 

αυστηρός έλεγχος.  Εάν όμως έχετε,  εάν κάτι  μας διαφεύγει ,  εάν κάτι  

μας διαφεύγει  αλίμονο άνθρωποι είμαστε,  μπορεί και κάτι  να μας 

διαφεύγει  εδώ γι΄ αυτό κάνουμε τα Δημοτικά Συμβούλια,  εάν δεν 

θέλετε να έρθετε να μας το πείτε στα γραφεία μας πείτε το εδώ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  μπορείτε να το καταγγείλετε ότι  δεν κάνουμε 

σωστά την δουλειά μας,  ότι  δεν εισπράττουμε τα έσοδα που πρέπει  να 

εισπράξουμε.   

Γιατί  πολλές φορές όταν πάμε να εισπράξουμε,  όχι  πολλές φορές 

όταν γίνεται προσπάθεια για να εισπράξουμε τα έσοδα και είμαστε και 

σκληροί,  κάποιοι  παίρνουν και το μέρος των πολιτών και λένε ότι  

αφήστε τον αυτό,  είναι φτωχός,  μην κάνετε ελέγχους.  Ακούγονται και 

τέτοια.   

Λοιπόν,  τώρα αυτά που ακούστηκαν για επιρροές στους 

δημοτικούς υπαλλήλους και τα λοιπά, ειλικρινά δεν θέλω να 

απαντήσω, τα θεωρώ ανάξια σχολιασμού.  

Όσον αφορά για την Έκθεση του Ελεγ κτικού Συνεδρίου για όριο 

παρανομιών και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος και 

κακοδιαχείριση στους Δήμους,  χθες εάν τα άκουγαν αυτά οι  Δήμαρχοι,  

οι  Δήμαρχοι θα σηκωνόταν η τρίχα τους όρθια.  Όλοι οι  Δήμαρχοι.  

Ομόφωνα, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της  Περιφέρειας,  της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ένα 

ψήφισμα και όλοι οι  Δήμαρχοι από όλα τα κόμματα ήρθαν εκεί  να 

διαμαρτυρηθούν και γι΄ αυτό τον λόγο,  για την Έκθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου,  που προσπαθούν κάποιοι ,  δεν ξέρω Μ.Μ. Ε,.  δεν ξέρω 
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ακριβώς τι  συμβαίνει ,  προσπαθούν να βγάλουν την εικόνα ότι  υπάρχει  

ένα όριο διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν αλλά 

σας λέω, δεν το λέω εγώ, το λέει  το ομόφωνα ψήφισμα του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 

Μακεδονίας και όλοι οι  Δήμαρχοι,  οι  περιπτώσεις αυτές είναι πολύ 

λίγες,  ελάχιστες και όσες φορές υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις βγαίνουν 

τα συλλογικά όργανα και τις  καταγγέλλουν και σε σχέση με άλλες 

δημόσιες υπηρεσίες είναι πολύ λιγότερα τα κρούσματα αυτά στην 

τοπική αυτοδιοίκηση.  

Ας μην βάλλεται τόσο πολύ η τοπική αυτοδιοίκηση και από εμάς 

τους ίδιους δηλαδή που ξέρουμε πολύ καλά τι  τραβάμε όλοι μας κάθε 

μέρα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο κυματοθραύστης α υτής της 

κατάστασης,  διότι  όλοι πολίτες τα παράπονά τους όλα σε αυτή την 

οικονομική κρίση και τον πόνο τους έρχονται να τον πουν και να τον 

εκτονώσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Που θα πάνε; Θα πάνε στην 

Βουλή; Είναι μακριά.  Η πιο κοντινή εξουσία στον λαό ε ίμαστε εμείς .   

 Δεν λέω, εάν υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να τις  

καταγγείλουμε,  να τις  στιγματίσουμε,  ασφαλώς να τις  καταγγείλουμε 

και να τις  στιγματίσουμε,  αλλά αυτή η ισοπέδωση, ότι  γίνεται ένα 

όργιο κατασπατάλησης,  κακοδιαχείρισης,  αδιαφάνειας στην τ οπική 

αυτοδιοίκηση μας αδικεί  όλους.  Δεν είναι σωστά να λέγονται αυτά.  

Λίγες περιπτώσεις υπάρχουν και με τον Καλλικράτη και αυτές οι  λίγες 

περιπτώσεις περιορίζονται,  διότι  όπως γνωρίζετε,  το νομοθετικό 

πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που κινδυνεύει  ο κάθε αιρετ ός και ο κάθε 

δημοτικός σύμβουλος να τεθεί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ δεν διέκοψα κανέναν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάει ο Δήμαρχος.  Κάθε φορά που μιλάει ο Δήμαρχος διακόπτετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό κάποιος το συνέδεσε με αυτή την Έκθεση του Ελεγκτι κού 

Συνεδρίου για να αποδείξει  ότι  πράγματι γίνονται παρανομίες,  

κακοδιαχειρίσεις  και τα λοιπά. Ειπώθηκε εδώ και είμαι υποχρεωμένος 

να απαντήσω.  

 Λοιπόν,  αυτά που ακούστηκαν και τελειώνω, για 2.500 και 3.500 

και ρουσφετολογικές απαλλαγές από το χαράτσι κα ι τα λοιπά, 

αποδείχθηκε περίτρανα ότι  δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την 

πραγματικότητα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο είναι το επί  προσωπικού κ.  Φωτιάδη και δεν έπεσε στην αντίληψή 

μου;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για επιπολαιότητα μίλησε ο Δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν είναι προσωπικό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί προσωπικού το είπε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ τώρα μην κάνεις  ότι  δεν καταλαβαίνεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις .  Ρωτήστε τον,  δίπλα σας είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ σας παρακαλώ για ένα λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για ένα λεπτό σας παρακαλώ. Θα επιμένω κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιμείνετε κ.  Φωτιάδη.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς τι  είστε κύριε;  Ο συνήγορος του κ.  Φωτιάδη είστε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό λέω.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  

141 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Κοτρώνη νομίζω ότι  ο κ.  Φωτιάδης 

έχει  την δυνατότητα και την ικανότητα να υπερασπιστεί  τον εαυτό του.  

Συνεπώς δεν χρειάζεται…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ δεν χρειάζομαι υποστήριξη.  Εγώ θέλω από εσάς να εφαρμόσετε 

αυτό που πρέπει.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υφίσταται.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως και υφίσταται και το είπε και δεν το αρνείται.  Βλέπετε δίπλα 

σας είναι ο Δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  εγώ είπα …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ απαντώ λοιπόν.  Ποιος είναι επιπόλαιος;  Αυτός που για δυο χρόνια 

δεν ενημέρωσε την βάση δεδομένων της Δ.Ε.Η . για να μην μπούμε σε 

ταλαιπωρία και είναι ο Φωτιάδης που είπε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτέλους κύριε Φωτιάδη έχει  τελειώσει το θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Θεωρείτε με αυτόν τον τρόπο ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει ολοκληρωθεί το θέμα και δεν υπάρχει επί  προσωπικού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή δυο χρόνια το ότι  δεν επιβλήθηκε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι ασέβεια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το επιστρέφω λοιπόν στον Δήμαρχο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη αυτό είναι ασέβεια προς το προεδρείο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και ανικανότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ασέβεια προς το προεδρείο.  Είναι ασέβεια προς τον Κανονισμό 

και προς το προεδρείο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τον συνήγορό σας …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα λεπτά διάλειμμα κύριοι  συνάδελφοι.  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Κύριε Δήμαρχε ζητήσατε να 

φύγετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  να φύγω. Δεν ξέρω εάν έχετε και κάποιο άλλο θέμα. Ήδη έχω 

καθυστερήσει.  Απλώς θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές,  

καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και πάνω από όλα υγεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών  

 και ΔΕΥΑ Σερρών για την είσπραξη του ειδικού ανταποδοτικού  

τέλους για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών.  

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ.  

Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Όχι,  η κυρία Σαραντίδου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι εισηγητής του τρίτου θέματος.  Σ υγνώμη, ο κ.  Αραμπατζής είναι 

ο εισηγητής.  Κάτι θέλει  ο γραμματέας.  Παρακαλώ πολύ.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μα το ψηφίσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα κάντε την δουλειά σας και σας παρακαλώ πολύ 

σεβαστείτε το θέμα. Εάν ο καθένας πετάγεται ότι  ψηφίσαμε ή δεν το 

ψηφίσαμε,  ξέρει  πολύ καλά το προεδρείο ποιο ψηφίσαμε και ποιο δεν 

ψηφίσαμε.  Εντάξει;  Άντε λίγο να συμμαζευτούμε όλοι εδώ μέσα.  

 Παρακαλώ γραμματέα.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Ήθελα να αναφερθώ σε κάτι  για το τρίτο θέμα. Μιλάμε τώρα για την 

σύναψη της προγραμματικής αυτής σύμ βασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με ένα κόστος 5% γιατί  θα 

εισπράττει  η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών . .στην εισήγησή του ο Πρόεδρος και 

επειδή άκουσα με προσοχή και τον κ.  Δήμαρχο και  κ.  Αντιδήμαρχο 

που αναφερόταν σε αυτό το θέμα, όταν προκύπτει  π λεόνασμα τότε 

αυτό θα διατίθεται για ανταποδοτικούς και κοινωφελείς σκοπούς.   

 Εκτιμώ ότι  δεν πρόκειται να υπάρξει πλεόνασμα γιατί;  Γιατί  στην 

προγραμματική αυτή σύμβαση αναφέρει ότι  αφού προηγουμένως 

παρακρατήσει την αμοιβή του 5% και αλλά και πιθανές λοι πές οφειλές 

ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σερρών.  

 Αντιλαμβάνεστε όλοι τι  θέλει  να πει  εδώ. Ότι πιθανές οφειλές 

του Δήμου που θα προκύψουν η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών θα τα παρακρατήσει.  

Ως εκ τούτου, αυτό που ισχυρίστηκε ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  τα χρήματα 

πιθανόν να είναι πλεόνασμα, τα χρήματα αυτά θα πάνε για 
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ανταποδοτικούς και κοινωφελείς σκοπούς,  δεν είναι έτσι,  θα πάνε για 

πιθανές λοιπές οφειλές του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Εκεί ήθελα να καταλήξω. Να διαγραφεί αυτή η παράγρ αφος που έχει  

και να πάει σε αυτό που ισχυρίζεται και ο Αντιδήμαρχος και ο 

Δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε,  γιατί  …του κυρίου συναδέλφου κάποια 

υπονοούμενα ή κάποια τακτική… προτείνω, κύριε Πρόεδρ ε,  να 

απαλειφθεί αυτός ο όρος για να αποφύγουμε κάθε παρεξήγηση. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  ομόφωνα συναινεί  και συμφωνεί το σώμα. Προχωράμε στο 

τέταρτο θέμα. Η κυρία Σαραντίδου ψήφισε όχι  στο τρίτο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι σας παρακαλώ μην αλλάξουμε ξανά σειρά,  κυρία Αντιδήμαρχος.  

Κάντε υπομονή.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 232/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση προμήθειας γάλακτος για τους δικαιούχους  

υπαλλήλους του Δήμου μας για το έτος 2012  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.  Δυο λεπτά για την εισήγ ησή σας κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ψηφίζουμε εδώ, 

εισηγείται εδώ η υπηρεσία να ψηφίσουμε για 218 δικαιούχους 

υπαλλήλους του Δήμου Σερρών το ποσό, όπως είναι στην . .της 

υποχρέωσης των 50.000 ευρώ. Αυτή είναι η εισήγ ηση που κάνω. 

Σαφέστατη. Δηλαδή για τους 218 μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου 

Σερρών, όπως συζητήσαμε με τους διευθυντές του Δήμου το ποσό των 

50.000 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση μπορούμε να κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση. Είναι 218.  Τους ελέγξατε εσείς;  Όλοι το δικαιούνται και 

τα 218 άτομα;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σύμφωνα με τον νόμο και τις  διατάξεις  ο κάθε διευθυντής είναι 

υπεύθυνος να προτείνει  μια λίστα εργαζομένων που πληρούν τις  

προϋποθέσεις των νόμων και η κυρία Νεράτζη, μ ετά από αυτή την 

απόφαση που θα πάρουμε σήμερα, θα κάνει  την μελέτη την οποία θα 

την φέρει στην Οικονομική Επιτροπή. Αυτό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω λοιπόν,  όλοι αυτοί οι  εργαζόμενοι απασχολούνται σε 

ειδικότητες που δικαιολογεί  αυτή την παροχή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω άλλη μια κ.  Αντιδήμαρχε για να απαντήσετε συνολικά. Γιατί  

σε αυτή την περίπτωση, εάν είναι θετική η απάντησή σας,  εάν 

απασχολούνται . .των ενταλμάτων από τον Επίτροπο; Και ένα άλλ ο 

θέμα, εάν συζητήσατε με τους δικαιούχους μέσα στις  δύσκολες αυτές 

περιστάσεις που ζούμε όλοι,  να γίνει  παραχώρηση του γάλακτος στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο και συγχρόνως σε οικογένειες που έχουν 

άμεση ανάγκη;  

 Ευχαριστώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το τελευταίο ζήτημα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση για να απαντήσει συνολικά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι εργαζόμενοι που θα έρθουν οι  διμηνίτες είτε επταμηνίτες και τα 

λοιπά, γι΄ αυτούς προβλέπεται να δώσουμε γάλα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το θέμα  αυτό των διμηνιτών είναι το επόμενο ζήτημα. 

Η επικαιροποίηση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  το Λογιστήριο στην πρόταση που κάνει  αρνείται να 

δώσει ανάληψη υποχρέωσης και γι΄ αυτούς τους εργαζόμενους.  Θα 

πάρουν μόνο τα ε ίδη,  εάν χρειαστεί ,  θα πάρουν μόνο τα είδη 

προστασίας.  Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε την δυνατότητα να 

προβούμε σε αυτή την ενέργεια.  Δηλαδή, ενώ ο κ.  Γενικός Γραμματέας 

σε συνεργασία με τους διευθυντές στόχευσε και προς αυτή την 

κατεύθυνση, δεν μπόρεσε να προχωρήσει διότι  δεν υπάρχει η 

οικονομική δυνατότητα.  

 Επιπρόσθετα να πω κάτι,  ότι  μην ξεχνάτε ότι  αυτά τα πεντάμηνα 

έπρεπε να γίνουν μέσα σε μια περίοδο χρονική δυο ίσως και παραπάνω 

ετών. Ωστόσο μας ήρθαν τώρα μαζεμένα ξαφνικά μέσα στο τελευταίο 

πεντάμηνο του ΄12.   

 Όσο γι΄ αυτά τα δυο . .που έβαλε η κυρία συνάδελφος,  έχουμε τον 

χρόνο να κάνουμε αυτή την συνεννόηση με τους υπαλλήλους,  μέχρι να 

προκύψει η μελέτη και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή για την 

παραχώρηση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.  Θα έρθω σε  επαφή με τον 

Σύλλογο των Εργαζομένων.  
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 Το θέμα της άρνησης.  Κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει εκ 

προοιμίου τα ζητήματα της άρνησης του Επιτρόπου και το λέω αυτό 

γιατί  οι  νόμοι συνεχώς αλλάζουν.  Προκύπτουν θέματα από τις  

αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκ τικού Συνεδρίου,  όπως ήταν,  για 

παράδειγμα, για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που βγήκε μόλις τις  

προάλλες μια απόφαση που δίνει  την δυνατότητα στην αποζημίωση των 

μελών αυτών των Επιτροπών.  

 Θέλω να πω ότι  ακολουθήσαμε το γράμμα του νόμου. Οι 

Διευθυντές έκαναν τις  προτάσεις τους σύμφωνα με τις  υπουργικές 

αποφάσεις και σε συνεννόηση και με τον μηχανικό ασφαλείας και έτσι 

ήρθε η εισήγηση στο Τμήμα Προμηθειών.  

 Εμείς αυτή την μελέτη πρέπει να κάνουμε και να την 

προχωρήσουμε στην Οικονομική Επιτροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ευχαριστώ κ.  Γαλάνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και για τις  ειδικότητες που με ρωτήσατε ακριβώς αυτό είναι το θέμα. 

Οι Διευθυντές που έχουν την νομοθεσία,  την γνωρίζουν,  τις  

υπουργικές αποφάσεις που προβλέπει ποιος μπορεί να παίρν ει  γάλα, 

κύριε Πρόεδρε,  έκαναν τον κατάλογό τους σύμφωνα με τις  ειδικότητες 

αυτές που λέτε και αυτούς οι  οποίοι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ότι προβλέπει ο νόμος.  Αλλά από εκεί  και πέρα κανείς  δεν μπορεί να 

πει  για το …Κανείς δεν μπορεί αυτό να το πει  από τώρα, γιατί  

βλέπουμε πράξεις  για πάρα πολλά θέματα τα οποία …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν προβλέπει ο νόμος για τους νόμιμους προβλέπει και για τους 

έκτακτους.  Και δεν μπορούμε να λέμε ότι  ο νόμος για μας …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα παρακαλούσα τον κ.  Αντιδήμαρχο όταν θα έρθει  το θέμα στην 

Οικονομική Επιτροπή να έρθει  και κατά ειδικότητα και κατά 

Διεύθυνση και αριθμητικά. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Για να 

ελέγξουμε,  να δούμε εάν είναι 218,  γιατί  μου φαίνεται μεγάλος ο 

αριθμός.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συμφωνώ μαζί σας.  Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση. Κύριε 

Πρόεδρε η κάθε Διεύθυνση έχει  κάνει  με υπογραφές κανονικά κάθε 

Διευθυντής την κατάστασή του και την έχει  δώσει στο  Τμήμα 

Προμηθειών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ομόφωνα ναι το τέσσερα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κάτι με απασχολεί.  Εγώ να σας πω ευθέως γιατί  δεν φοβάμαι,  εγώ 

είμαι ενάντια σε αυτή την ιστορία.  Αυτά τα προνόμια και αυτά τα 

πράγματα εδώ πέρα, γάλατα, δεν ξέρω εγώ τι  …Δεύτερον,  όμως τι  

λέμε; Τι λέμε ως παράταξη; Να πάρουν γάλα πραγματικά οι  άνθρωποι 

που είναι πίσω από τα σκουπίδια,  που είναι στις  σκόνες που είναι σε 

αυτά. Πρώτον αυτό.  Δεύτερον.  Δεν δέχομαι τον κ.  Αντιδήμαρχο να 

λέει  ότι  δεν μας φτάνουν τα λεφτά για τους πενταμηνίτες και για τους 

διμηνίτες.  Δηλαδή εκείνοι δεν είναι άνθρωποι;  Εκείνοι δεν θα μπουν 

σε αυτές τις  συνθήκες να δουλέψουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρανοήθηκε κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα για τους πεντα μηνίτες ότι  προέκυψε 

τελικά η διαδικασία της πρόσληψής τους μέσα στο ΄12,  πριν τον 

προϋπολογισμό. Εμείς τον προϋπολογισμό τον ζητήσαμε το ΄11.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καθίστε όμως να σας πω την άποψη καθαρά. Εδώ υπάρχει η πρότα ση 

και η έκθεση από  το Λογιστήριο που λέει  ξεκάθαρα τα πράγματα. Με 

συγχωρείτε πάρα πολύ εάν θεωρείτε εσείς  ότι ,  δεν νομίζω να υπάρχει 

κανείς  εδώ που να νομίζει  ότι  θα μπορούσαμε και θα είχαμε την 

δυνατότητα και δεν το πράττουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στο μόνιμο προσωπικό μας δίνει ,  αυτό σας λέω. Μας δίνει .  Μας δίνει  

σας λέω.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ λοιπόν ή θα πάνε και στο έκτακτο προσωπικό σε όλους και 

μάλιστα η πρότασή μας είναι σε αυτούς που πραγματικά εργάζονται 

επάνω σε αυτού του είδους τις  εργασίες,  καταλαβαινόμαστε,  κύριε 

Πρόεδρε,  δεν δέχομαι εγώ αυτούς που είναι στο γραφείο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας βοηθήσω. …στο Λογιστήριο.  Για τους εποχικούς υπαλλήλους,  

αυτούς τους πεντάμηνους,  αυτοί δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες του Δήμου. Δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  Δεν 

θα μπουν στην καθαριότητα αυτοί οι  άνθρωποι.  Δεν θα κάνουν αυτές 

τις  δουλειές δηλαδή τις  οποίες προβλέπει η νομοθεσία για να …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι φυσικά. Δεν θα είναι στην υπηρεσία Καθαριότητας.  Με συγχωρείς 

πάρα πολύ.  Δεν θα είναι στην υπηρεσία Καθαριότητας.  Δεν καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διότι  συμπεριέλαβε και τους πενταμηνίτες μέσα. Πενταμηνίτες.  Όχ ι 

διμηνίτες.  Πενταμηνίτες.  Να προχωρήσουμε στο επόμενο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπατε και να το ξαναπείτε κ.  Γκότση. Να το ξαναπείτε κ.  Γκότση. 

Εκεί καταντήσαμε,  δυστυχώς. Δυστυχώς.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούσατε το όνομά σας κ.  Γάτσιο; Σας παρακαλώ πολύ. Όχι σας 

παρακαλώ. Ζητείστε και εσείς  προσωπικού. Να το πάρει μεθαύριο,  την 

Μ. Παρασκευή. Επιτέλους δηλαδή. Σε δέκα λεπτά, κύριε Γκότση, έχω 

στις  15:10΄ και 10΄ ξεκίνησα, θα ζητήσω την μια ώρα παράτα ση.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 233/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Έγκριση χορήγησης αδειών πλανόδιου εμπορίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γρηγοριάδης και όχι  ο κ.  Γαλάνης.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  

154 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σύμφωνα με τον Ν3852/10 οι  αρμοδιότητες για την άσκηση υπαίθριου 

πλανόδιου εμπορίου έχουν μεταφερθεί σ τις  Καλλικρατικούς Δήμους.  

Από τον Δήμο τον δικό μας έχουν καταγραφεί 25 τέτοιες άδειες.  Έγινε 

προκήρυξη για πρώτη φορά στον Δήμο Σερρών για να έρθουν αυτές οι  

άδειες στους δικαιούχους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έχουν 

καταθέσει μέχρι στις  31 -1 όσοι ενδιαφέρονταν.  Έχετε μπροστά σας τον 

πίνακα. Εάν δεν τον έχετε θα σας πω μόνο ότι  τρεις  ή τέσσερις 

άνθρωποι δεν τηρούσαν τις  προϋποθέσεις και αυτοί δεν μπορούν να 

πάρουν άδεια.  Οι υπόλοιποι όλοι δικαιούνται,  πληρούν τις  

προϋποθέσεις και θα πάρουν την σχετικ ή άδεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  πλανόδιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καντίνες.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πλανόδιο,  όχι  στάσιμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις από το σώμα; Ο Αντιπρόεδρος μια ερώτηση. Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Αντιδήμαρχε δεν ξέρω εάν 

είναι μέσα στο θέμα, στο παζάρι γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε το παζάρι εκτός θέματος.  Δεν θα απαντήσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 234/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα.  

Θέμα 6 ο  :  

Επικαιροποίηση μνημονίου συνεργασίας Δήμου Σερρών και  

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης  

 σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα  

σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η πεντάμηνη (5) απασχόληση 

διακοσίω  

ν εβδομήντα (270) ωφελουμένων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  εγώ τώρα είναι πολλά τα 

θέματα που πρέπει να αναφέρω. Τουλάχιστον τα βασικά. Είναι εδώ και 
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ο κύριος Γενικός Γραμματέας που παρακολουθούμε μαζί το θέμα. Η 

έγκριση που πήραμε η Κεντρική Μακεδ ονία,  δηλαδή η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας ήρθε με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. 

Νομίζω ότι  μπορεί να είμαστε και από τις  τελευταίες Περιφέρειες που 

έγιναν οι  εγκρίσεις .   

 Πιστέψτε με ότι  και ο κ.  Γενικός,  φυσικά ο κ.  Δήμαρχος αλλά και 

ο . .κάναμε πάρα πολλές κρούσεις και στο Ινστιτούτο Εργασίας στην 

Βέροια,  στο παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας στην κυρία 

Μπαρμπαρούση και κάτω στον κ. .  που είναι υπεύθυνος για την 

διαχείριση του όλου προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο,  

φτάσαμε σε αυτό το σημείο,  επιτέλους ,  μετά από όλο αυτό το 

διάστημα, την εξαγγελία της υπουργού τότε,  επιτέλους να γίνει  η 

έγκριση και να πρέπει να επικαιροποιήσουμε το Μνημόνιο 

Συνεργασίας.   

 Πρόκειται για τον Δήμο Σερρών, για τον σκληρό πυρήνα του 

Δήμου Σερρών, για τους 270 ωφελούμενους γι α την πεντάμηνη 

απασχόληση. Μετά από αυτή την απόφασή μας όλο αυτό θα πάει με 

μια προεργασία που θα κάνει  ο κ.  Γενικός στο Ινστιτούτο Εργασίας,  το 

οποίο,  όπως με ενημέρωσε, θα προβεί στα τεχνικά δελτία και αφού 

ουσιαστικά σταλεί πάλι πίσω για υπογραφή, θα πάει στο Υπουργείο 

Εργασίας και στον ΑΣΕΠ για να γίνει  η ένταξη και συγχρόνως θα είναι 

έτοιμη και η προκήρυξη.  

 Με λίγα λόγια δηλαδή έχει  αυτή την διαδικασία,  η οποία τράβηξε 

επί μακρόν,  είναι αλήθεια και ειλικρινά υπάρχει και σε μένα η απορία,  

γιατί  η Κεντρική Μακεδονία καθυστέρησε τόσο πολύ να πάρει τις  

εγκρίσεις;  Αυτό επιτακτικά το θέσαμε στους υπαλλήλους και στην 

Αθήνα αλλά και στην Βέροια.  Τέλος πάντων, εδώ που φτάσαμε ήρθε 
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επιτέλους η ώρα, εμείς  είμαστε,  έχουμε αυτή την ετοιμότητα με τον κ.  

Γενικό για την επικαιροποίηση για 270 ωφελούμενους για την 

πεντάμηνη απασχόληση.  

Υπάρχουν δυο Δράσεις,  η Ενέργεια 6 και το Σημείο 1,  που 

αναφέρονται στο έγγραφο του Ινστιτούτου Εργασίας,  τα οποία δεν 

αναφέρονται πλέον στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας με 

το Ινστιτούτο Εργασίας.  Αυτό που φέρνουμε,  αυτό είναι το τελειωτικό 

που περνάμε από εδώ, ώστε να γίνει  όλη η διαδικασία έως ότου γίνει  η 

ένταξη, κύριε Πρόεδρε και βγει  η προκήρυξη.  

Θέλω να πιστεύω ότι  εάν όλα πάνε καλά στην Κεντρική 

Μακεδονία και στον Νομό  Σερρών η προκήρυξη θα βγει  μέσα στον 

Μάιο,  αρχές Ιουνίου και σε κάθε περίπτωση αυτοί οι  άνθρωποι θα 

πιάσουν δουλειά στο τελευταίο πεντάμηνο του χρόνου, εάν και 

ειλικρινά θέλω να πω την γνώμη μου σε αυτό,  είμαι αδιανόητο ενώ 

αυτοί οι  άνθρωποι είχαν προβλεφθεί να δουλέψουν μέσα, τουλάχιστον,  

σε δυο χρόνια,  σε τρία ή τέσσερα πεντάμηνα, αναγκάζουν αυτή την 

στιγμή τους Δήμους,  γιατί  πρέπει να απορροφηθεί το πρόγραμμα για 

να προχωρήσει,  να προσλάβουν αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε ένα 

πεντάμηνο, κύριε Πρόεδρε.   

Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό φέρνει  δυσκολίες και δυσλειτουργίες 

και έχει  πολύ δουλειά να κάνει  ο κ.  Γενικός και οι  Αντιδήμαρχοι και οι  

Διευθυντές των υπηρεσιών. Γιατί  φανταστείτε ότι  ενώ ήταν για 

τέσσερα πεντάμηνα τουλάχιστον,   πήγαμε στο ένα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ερωτήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  

Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Αρχικά το Επιχειρησιακό Σχέδιο είχε υποβληθεί με 300 άτομα. 

Μπορείτε να μας πείτε από ποιες ειδικότητες μειώθηκαν τα τριάντα 

αυτά άτομα; Γιατί  270 θα έχουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  συνάδελφε δεν είναι ειδικότητες ακριβώς.  Είναι συγκεκριμένα 

σημεία ή ενέργειες.  Δηλαδή ουσιαστικά..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δράσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπράβο, δράσεις,  γιατί  πρόκειται για δράσεις και όχι  για κάλύψη 

πάγιων και διαρκών αναγκών. Πρόκειται για μια ενέργεια γι α την 

ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών του Δήμου και για 

μια ενέργεια κοινωνικών ερευνών και καταγραφή κοινωνικών αναγκών.  

Δηλαδή, ουσιαστικά βγήκαν αυτά τα σημεία τα συγκεκριμένα…όμως 

αυτοί οι  τριάντα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι μέσα στη ν  όλη 

Περιφέρεια.  Δηλαδή δεν χάσαμε σαν Περιφέρεια,  σαν νομός θέσεις.  

Νομίζω ο κ.  Γενικός μπορεί να δώσει και πιο συγκεκριμένες 

απαντήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ο κ.  Νιζάμης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

. .έρθουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία και μια συγκεκριμένη ώρα όλα 

έξω από τον Δήμο στις  1 του Ιουνίου 8:00΄ η ώρα να πιάσουν δουλειά,  

είναι έτοιμος ο Δήμος να τους υποδεχθεί  μέσα στο κτίριό του;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γενικός να έρθει  κοντά σε ένα μικρόφωνο και να δώσει 

απαντήσεις.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .έχει  δώσει την εντολή στον κ.  Γενικό σε συνεργασία με τους 

Αντιδημάρχους και με τους Διευθυντές να συντονίσουν οι  αρμόδιοι  

Αντιδήμαρχοι με τον κ.  Γενικό όλη την κατάσταση.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όπως πολύ καλά είπατε ήδη η δημοτική αρχή με τους αρμόδιους 

Αντιδημάρχους και τους Διευθυντές έ χουν ετοιμάσει ένα επιχειρησιακό 

σχέδιο εάν και εφόσον αυτοί ξεκινήσουν την εργασία 1 Ιουνίου με μια 

απόκλιση συν -πλην δεκαπέντε μέρες,  το πώς θα κατανεμηθούν σε ποιες 

δράσεις και σε ποιους χώρους.  Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι  επειδή ήταν 

δυο πεντάμηνα ουσιαστικά να υλοποιηθεί ,  το μισό,  ένα μεγάλο μέρος 

εξ αυτών θα πάνε στις  Δημοτικές Ενότητες,  θα πάνε δηλαδή στους 

κατά τόπους πρώην Δήμους.   

 Επομένως το προσωπικό αυτό ήδη, σύμφωνα με το . .σχέδιο που 

έχουμε κάνει ,  θα φύγει  στις  Δημοτικές Ενότητες και ένα μεγάλο μέρος 

εξ αυτών θα μείνει  εδώ. Είναι η Διεύθυνση του κ.  Γρηγοριάδη για τον 

Τουρισμό, η Διεύθυνση της κυρίας Αντωνίου για τα κοινωνικά θέματα, 

η κυρία Μπιτζίδου,  όσον αφορά τα σχολεία και τα λοιπά και η 

Διεύθυνση Καθαριότητας κυρίως και η Τεχνική υπηρεσία το υ κ.  

Μυστακίδη και του κ.  Χράπα είναι αυτοί οι  οποίοι  θα υλοποιήσουν τα 

κομμάτια τα οποία αναφέρονται σε αυτούς.   

 Σαφώς έχει  ήδη γίνει  και η κατανομή του προσωπικού ποιοι  εξ 

αυτών θα πάνε που, σε ποια δράση. Εξάλλου, όταν θα βγει  η 

προκήρυξη του ΑΣΕΠ ήδη θα αναφέρεται πόσα άτομα, πόσες 

ειδικότητες και σε ποιους χώρους και σε ποιες δράσεις αυτοί θα 

τοποθετηθούν.  
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 Ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί  βέβαια είναι,  όσον 

αφορά τα υλικά τα οποία θα χρειαστούν αυτοί να υλοποιήσουν κάποιες 

δράσεις και κυρίως αυτές που θα κάνουν χρήση υλικών . .Αυτό είναι 

ένα θέμα το οποίο απασχολεί την δημοτική αρχή γιατί  εκτός από τις  

sof t  ενέργειες,  Πρόνοια,  Τουρισμό και τα λοιπά, Πολιτισμό, είναι θέμα 

των υλικών. Τώρα γι΄ αυτό το θέμα ήδη με το Τμήμα Προμηθειών 

ετοιμάζουμε κάποιες ενέργειες προκειμένου να καλύψουμε και τα 

υλικά τα οποία,  ενδεχομένως,  να χρειαστούμε.   

 Μην ξεχνάτε άλλωστε το ίδιο θέμα έχει  και ο κ.  Δούκας όσον 

αφορά το νομικό πρόσωπο και η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  όσον αφορά τις  

προσλήψεις που θα γίνει  αντίστοιχο προσωπικό σε  αυτές τις  υπηρεσίες 

μας.   

 Οι ειδικότητες που αφαιρέθηκαν είναι αυτές που πολύ καλά 

ανέφερε ο κ.  Γαλάνης,  είναι τα τριάντα άτομα των δυο Αξόνων που 

είχαν σχέση με τα γεω -πληροφοριακά συστήματα. Εάν θυμάμαι καλά 

13 από την μια πλευρά και 17 από την άλλη κα ι κυρίως εκείνοι οι  

Άξονες που θίγονταν ήταν ο Άξονας της κυρίας  Αγιαννίδου και 

αφαιρούνταν οι  κοινωνικοί λειτουργοί,  οι  ψυχολόγοι και τα λοιπά.  

 Κάναμε και μια εσωτερική τέτοια ανακατανομή, ούτως ώστε να 

μην αφαιρεθούν τελείως οι  κοινωνικοί λειτουργοί κ αι οι  ψυχολόγοι με 

μια άλλη εσωτερική κατανομή και να παραμείνουν,  γιατί  είναι πάρα 

πολύ χρήσιμοι,  ούτως ή άλλως για τον Δήμο λόγω της έλλειψης 

προσωπικού.  

 Αυτά σε γενικές γραμμές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Ευχαριστούμε τον κ.  Γενικό.  Παρακαλώ. Τοποθέτηση από τη ν 

κυρία.  Ποιος άλλος συνάδελφος  θέλει  να τοποθετηθεί επί  του 

θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριοι  συνάδελφοι,  κάντε λίγο υπομονή.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Νομίζω είναι κάποια ζητήματα που πρέπει να τα πούμε γι΄ αυτό το 

πρόγραμμα και πρέπει σε αυτό το πρόγραμμα ήταν επιτυχία βέβαια,  

που δεν συμμετέχουν Μ.Κ.Ο. μέσα, αλλά αποκαλύπτεται βασικά ο 

ρόλος που παίζει  η Γ.Σ.Ε.Ε. πάνω σε αυτό το ζήτημα.  

 Θα πω πέντε πράγματα γενικά,  δεν θα απασχολήσω πολύ. 

Βιάστηκε η Γ.Σ.Ε.Ε. να πει  ότι  το πρόγραμμα αυτό δεν καλύπτει  

πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  Και όμως όλες αυτές οι  ανάγκες που 

αναφέρονται στον προγραμματισμό είναι πάγιες και διαρκείς.   

 Αμφιβάλει κανείς  ότι  η καθαριότητα των κοιλάδων ή αναφέρω 

ενδεικτικά η συντήρηση σχολικών κτιρίων δεν  είναι πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες που έχει  ένας Δήμος για να προσφέρει υπηρεσίες 

στους δημότες του;  

 Άρα λοιπόν βιάζεται η Γ.Σ.Ε.Ε. να το τοποθετήσει έτσι για να 

μην διεκδικούν οι  άνθρωποι,  αύριο,  μεθαύριο και μόνιμη δουλειά.   

 Το δεύτερο και κατάπτυστο που είναι και είναι πραγματικά 

απαράδεκτο και νομίζω θα το καταλάβετε εσείς ,  άνθρωποι με πτυχία 

πανεπιστήμιου που θα αμείβονται με 600 ευρώ.  Δηλαδή έρχεται η ίδια 

η Γ.Σ.Ε.Ε. να ξεπεράσει την Εθνική Συλλογική Σύμβαση ανεξαρτήτου 

ειδικότητας και κλάδου. Χωρίς ντροπή το Ινστιτούτο της Γ.Σ.Ε.Ε.,  
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ανεξαρτήτου ειδικότητας και κλάδου όλοι Δασολόγοι,  άνθρωποι με 

πτυχία,  ψυχίατροι,  ψυχολόγοι,  κοινωνικοί λειτουργοί θα δουλέψουν 

για 600 ευρώ και πείτε μου εάν αυτό με το χεράκι της Γ.Σ.Ε.Ε. δεν 

είναι εκμετάλλευση πλέον  των εργαζομένων που η Γ.Σ.Ε.Ε. θα έπρεπε  

να είναι η πρώτη που να εναντιωθεί σε όλα αυτά.  

 Αλλά να σας πω τι  αναφέρει,  ενδεικτικά,  η Γ.Σ.Ε.Ε. στην σελίδα 

4;  Αμβλύνονται οι  αντιθέσεις που απειλούν την συνοχή του κοινωνικού 

ιστού.  Δηλαδή ας τους πετάξουμε και ένα ξεροκόμματο, μην τύχει  και 

ξεσηκωθούν και οι  εργαζόμενοι και τι  θα κάνουμε μετά; Και αυτά τα 

λέει  η Γ.Σ.Ε.Ε..  Αν είναι δυνατόν.   

 Όμως να σας αναφέρω, ενδεικτικά,  που λέτε για τα γάλατα, 

καταρχήν και οι  270 ειδικότητες δεν δικαιούνται γάλα σύμφωνα με την 

Συλλογική Σύμβαση, αλλά εγώ να σας πω, αφού η Γ.Σ.Ε.Ε. την 

προσπερνάει την Συλλογική και δεν την μετράει,  θα σας το απορρίψει 

ο Επίτροπος.  Θα πει  ότι  δεν δικαιούται κανένας γάλα, ποιος σας είπε 

ότι  δικαιούται γάλα;  

 Καταρχήν μέσα οι  μόνιμες συνεργα σίες με την Γ.Σ.Ε.Ε. και δεν 

προβλέπονται πουθενά μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων, που θα 

πάνε να καθαρίσουν κοιλάδες,  που θα πάνε να ανοίξουν ρέματα. Δεν 

το συζητάω για το ότι  ο Δήμος μας θα είναι απροετοίμαστος.  Κοινώς 

δεν θα έχουμε φτυάρια να σκάψουμε.  Και δουλειά να έχουμε για να 

καθαρίσουμε τα ρέματα, δεν θα έχουμε φτυάρια για να τα σκάψουμε.   

 Τι όλο αυτό δηλαδή το υποκριτικό που μας πιάνει  τελικά; Και τι  

είναι αυτό που εξυπηρετεί;  Να καταλαγιάσουμε τον κόσμο και να τον 

ξεγελάσουμε για πέντε μήνες,  να  του δώσουμε παρηγοριά ότι  μπορεί 

να ζήσει με πέντε μήνες δουλειάς και άνθρωποι μάλιστα ανεξαρτήτου 

κλάδου με 600 ευρώ;  
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Απαράδεκτα γι΄ αυτό και εμείς  από την αρχή λέγαμε ότι  αυτό το 

πρόγραμμα δεν πρέπει να εφαρμοστεί  έτσι,  δεν πρέπει να το δεχθούμε 

σαν μάνα εξ ουρανού, πρέπει να αντιδράσουμε και να προσληφθεί 

μόνιμο προσωπικό σε όλους τους Δήμους.  Από την αρχή το θέλαμε εάν 

και δεν είχα μπορέσει να τοποθετηθώ σε εκείνο το συμβούλιο 

δυστυχώς.  

Γι΄ αυτό έλεγα ότι  για το γάλα συνδέεται με αυτό το θέμα και 

επειδή δυστυχώς θα λείπω, μην δεχθούμε άλλα τέτοια προγράμματα 

και μην δεχθούμε να μας ξεγελάνε αυτοί που δημιουργούν την 

φτώχεια,  αυτοί που κάνουν ακόμα περισσότερο φτωχούς μας στέλνουν 

προγράμματα για την φτώχεια και την αντιμετώπιση της φτώχειας.  

Είναι ντροπή μας να δεχόμαστε τέτοια υποκριτικά και να ξεγελάμε τον 

κόσμο.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Να έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Επειδή εδώ πέρα ακούστηκαν από την κυρία Σαραντίδου …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Κύριε Στεργίου να ζητήσω από το σώμα μια ώρα 

παράταση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Ομόφωνα ναι.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Λοιπόν,  επειδή ακούστηκαν ανακρίβειες και αναφέρεται στο 

Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.,  η αμοιβή είναι 630 καθαρά. Έξω 

από τις  κρατήσεις.  Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι 700 ευρώ. 

Για μην λέγονται εδώ πέρα ανακρίβειες.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Σε παρακαλώ δεν σε διέκοψα.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν σε διέκοψα. Δεν σε διέκοψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράβαση του Κανονισμού. Δεν σας ταιριάζει  εσάς αυτό το πράγμα. 

Δεν σας ταιριάζει  να διακόπτετε.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας.  Κύριε Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Η ΓΣΕΕ . .εθνική συλλογική σύμβα ση εργασίας που υπέγραψε και με το 

Μνημόνιο έχει  καταπέσει,  ήταν τα 700 ευρώ και 630 είναι καθαρά στο 

χέρι.  Αυτό όσον αφορά για το πόσο θα αμείβονται.  Σήμερα υπάρχουν 

εργαζόμενοι που αμείβονται πολύ κατώτερα από την εθνική συλλογική 

σύμβαση και το προβλέπε ι το Μνημόνιο.   

 Δεύτερον.  Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι αυτός ο 

οποίος κάνει  την υλοποίηση. Οι Δήμοι  έχουν πρόβλημα και πρέπει 
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αυτοί να φροντίζουν και για την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν έχει  

καμία ιδιότητα ο Δήμος.  Υπάρχει και γιατρός και τεχνικός ασφαλείας 

των δήμων και προβλέπει και γι΄ αυτούς τους εργαζόμενους.   

 Συμφωνώ με τον κ.  Γάτσιο ότι  δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δυο 

ταχυτήτων και θα πρέπει να φροντίσει  ο Δήμος και σε αυτούς που 

ασχολούνται με επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία να παίρ νουν το 

γάλα. Τελεία και παύλα.  

 Και πρέπει τελικά αυτοί που κόπτονται για την μόνιμη εργασία,  

θα πρέπει  να δουν εάν πρέπει στην χώρα προγράμματα που είναι από 

την Ε.Ε. για την μείωση της ανεργίας εάν θα πρέπει να τα δεχθούμε ή 

όχι .  Και εγώ θέλω μόνιμο π ροσωπικό και εγώ θέλω μόνιμο προσωπικό 

σε όλες τις  δράσεις του Δήμου αλλά όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά 

προγράμματα για την μείωση της ανεργίας και ειδικά στον Νομό μας 

όπου είναι τεράστιο το πρόβλημα, θα πρέπει να ρωτήσουν όλους 

αυτούς τους 15.000 άνεργους του Νομού εάν θα πρέπει . .έστω και αυτή 

την πεντάμηνη εργασία που δεν εξασφαλίζει  τα 600 ευρώ, εξασφαλίζει  

και πέντε μήνες ένσημα για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Αυτό συμβαίνει  σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Έχετε δικαίωμα δευτερολογίας.  Γι΄ αυτό δεν θέλω να 

διακόπτετε.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Καταρχήν όλα όσα ανέφερα γράφονται μέσα σε αυτό το φυλλάδιο.  

Αυτό το φυλλάδιο γράφει από κάτω Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης,  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και μπροστά βάζει  

φαρδιά –πλατιά την υπογραφή τους η κυρία αυτή του Ινστιτούτου. Δεν 

την ξέρω και ποια είναι.  Που σημαίνει  ότι  τα αποδέχεται όλα αυτά.  

 Η συλλογική σύμβαση για ανθρώπους που . .πτυχία,  οι  οποίοι  

μπορεί να έχουν και μια Α προϋπηρεσία προβλέπ ει να παίρνουν 625 

ευρώ; Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα; Και αυτό εδώ που θα ψηφίσετε 

σήμερα το πρόγραμμα, λέει  ότι ,  το οποίο το δέχεται η Γ.Σ.Ε.Ε.,  αυτό 

το αντεργατικό πρόγραμμα το δέχεται η Γ.Σ.Ε.Ε..  Η Γ.Σ.Ε.Ε. που 

έβαλε την υπογραφή της και θα την βάλει α ύριο για να απολυθούν και 

άλλοι άνθρωποι.   

 Λοιπόν,  για να ξέρετε τι  υπογράφετε,  για να ξέρετε τι  

υπογράφετε,  μην υπογράφετε κουτουρού, συνεισφορά…λέει εδώ τι  

πρέπει να συνεισφέρει ο Δήμος.  Πουθενά δεν αναφέρονται μέτρα. Το 

Ινστιτούτο της Γ.Σ.Ε.Ε. το υπέγραψε αυτό χωρίς να προβλέπονται 

μέτρα υγιεινής και ασφάλειας,  χωρίς να προβλέπονται ανθυγιεινά μέσα 

σε όλες αυτές τις  δουλειές.  Είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέμε;  

 Επιτέλους έχει  ξεσκεπαστεί  και η Γ.Σ.Ε.Ε. και όλοι όσοι μέσα σε 

αυτή, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ τόσα χρόνια τι  κάνουν.  Αυτά κάνουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι να δευτερολογήσει ο κ.  Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Αφού είναι έτσι τα πράγματα . .ακόμη μια φορά, ο Δήμος είναι 

υπεύθυνος γι΄ αυτούς που δουλεύουν σε αυτόν.  Πόσες φορές να το 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

10 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  

167 

καταλάβουμε; Θα είναι το Ινστιτούτο Εργασίας;  Είναι φορέας 

υλοποίησης το Ινστιτούτο Εργασίας.  Σας πληροφορώ μεγάλο κόπος 

έγινε για να υλοποιηθεί  αυτό το πρόγραμμα. Και ειδικά για τον Νομό 

Σερρών ήταν μπλοκαρισμένο το Ινστιτούτο Εργασίας και το 

ξεμπλοκάραμε τελευταία,  γιατί  ήταν η ΜΚΟ εκεί για να μην γίνει  το 

πρόγραμμα.  

 Λοιπόν,  αυτά για να λέμε την αλήθεια.  Ο Δήμος είναι υπεύθυνος 

για οποιονδήποτε εργαζόμενο έστω και μια μέρα να δουλέψει.  Και δεν 

το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε..  Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να 

υλοποιηθεί  για να μειώσει την ανεργία στον Νομό, να αποκτήσουν 

κάποιοι  άνθρωποι,  νέοι άνθρωποι εργασιακή εμπειρία και αυτοί που 

είναι στο τέλος της καριέρας τους να πάρουν ορισμένα ένσημα.  

 Πρέπει να απαντήσει εδώ πέρα πολιτικά.  Εφόσον είναι πολιτικό 

όργανο  εάν τελικά θέλουμε να μειώσουμε την ανεργία στον Νομό ή δεν 

θέλουμε.  Και να μην λέμε βαρύγδουπα λόγια,  προσλήψεις και το 

γενικό κράτος και το κράτος.  Ποιος είναι το κράτος;   Είναι κάτι  

απρόσωπος;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Το κράτος είμαστε όλοι μας και αυτή την στιγμή το κράτος αδυνατεί  

να έχει  πόρους αλλά επομένως πρέπει τις  δυνατότητες που δίνει  η Ε.Ε. 

να τις  εκμεταλλευτούμε στο έπακρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα θα κλείσει  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν διαβάζαμε στο Μνημόνιο στο επικαιροποιημένο …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δυο λέξεις  θα πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας.  Σας παρακαλώ κύριε 

Στεργίου.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτό το πρόγραμμα, το οπο ίο έχει  ανακοινωθεί εδώ και 

πολύ καιρό,  έχει  να κάνει  με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Συγχρηματοδότηση Ελλάδος –Ε.Ε..   Είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Θέλουμε να το υλοποιήσουμε για 

να έχουν κάποιοι  άνθρωποι,  όχι  να μην λ έμε μεγάλες κουβέντες,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα απαντήσουμε σε ορισμένα πράγματα ή δεν θα απαντήσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μιλάτε έτσι κατ΄ αυτόν τον τρόπο, να διακόπτετε τον αγορητή, 

κατεβάζετε τόσο χαμηλά το επίπεδο σε αυτό το Συμβούλιο,  τα είπαμε 

και έξω κ.  Γάτσιο και βλέπετε τι  επικρατεί ,  σας παρακαλώ. Λίγο 

αυτοσεβασμό ο καθένας.   

 Παρακαλώ κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Για μένα, κύριε Πρόεδρε και νομίζω για όλους εδώ μέσα, αυτό το θέμα 

δεν  είναι ούτε έχει  να κάνει  με κόμματα ούτε με χρώματα. Έξω οι 

συμπολίτες μας έχουν ανάγκη για εργασία,  είναι ένα πρόγραμμα που 

προέρχεται από την Ε.Ε.,  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,  από τα 

χρήματα που δίνουμε εμείς  και σαν πολίτες στην Ε.Ε. και μας τα 

ανταποδίδει  με αυτόν τον τρόπο.  

Έχουμε δυο δρόμους.  Είτε διαλέξουμε την άρνηση, την στείρα 

άρνηση και πούμε ότι  όχι ,  γιατί  δεν είναι το τέλειο,  το ιδεατό,  εμείς  

θέλουμε μόνιμο προσωπικό και φυσικά δεν είναι κανείς  εδώ μέσα που 

δεν θέλει  να πάρει μόνιμο πρ οσωπικό ή θα πούμε ότι  ναι,  θα 

προχωρήσουμε και με αυτό το πρόγραμμα, ώστε όλοι αυτοί οι  

άνθρωποι να έχουν πέντε μήνες και ασφάλεια και εργασία και 

χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ευχαριστώ πολύ κ.  Αντιδήμαρχε.  Η άρνηση της κυρίας 

Σαραντίδου και μόνο της κυρίας  Σαραντίδου.  Έτσι δεν είναι;  Υπάρχει 

άλλος; Όχι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 235/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  
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Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 54/2012 απόφασης του ΔΣ της  

ΚΕΔΗΣ είναι θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΗΣ  

 χρήσης 2012.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Δήμου Ι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του  αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 236/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα οκτώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να μην καθυστερούν  το σώμα επιπλέον ώρα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γκότση έχετε απόλυτο δίκαιο.  Το άφησα για το τέλος,  το άφησα 

για το τέλος,  κ.  Γκότση και με προλάβατε.  Σας παρακαλώ την 

κατανόησή σας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Αφήστε το για το τέλος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Γκότση ηρεμήστε,  καθίστε.  Το ίδιο παράπονο θα 

εκφράσω στο τέλος.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  Έχετε απόλυτο δίκαιο.  

Δυστυχώς αυτό…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Καθίστε να συνεχίσουμε το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Επί του εβδόμου θέματος υπάρχει ερώτηση; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   Όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Έγκριση συνέχισης του έργου «Επισκευή –συντήρηση  

του 1ο υ  Γυμνασίου  Σερρών» για το έτος 2012.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 237/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

Θέμα 9 ο  :  

 

Έγκριση συνέχισης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής  

πλατείας του 1 ο υ  Γυμνασίου Σερρών» για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 238/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση συνέχισης του έργου «Κατασκευή –επισκευή τοίχου  

 αντιστήριξης στα Α Νεκροταφεία» για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 239/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί δίμηνο  

 για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού  

χαρακτήρα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Χράπας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  Παρακαλώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν θα προσληφθούν οι  διμηνίτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο να συζητηθεί,  βεβαίως.  Εισηγητής είναι ο κ.  Χράπας και 

κακώς δεν γράφτηκε.  Παρακαλώ κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσκληση οκτώ οδηγών και 

τριάντα ενός εργατών για το χρονικό διάστημα από τον Μάιο έως τον 

Οκτώβριο,  γιατί  τρία δίμηνα. Έξι μηνών. Αυτές είναι οι  ανάγκες οι  

έκτακτες του καλοκαιριού,  του θέρους που έχει  η Διεύθυνση 

Καθαριότητας,  οι  οποίες είναι το πλύσιμο των κάδων με έξτρα 

αυτοκίνητα, το πλύσιμο των οδών με έξτρα οχήματα, την αποκομιδή 

των ογκωδών και των κλαδιών που είναι πάρα πολλά στην πόλη μας 

αυτή την  στιγμή.  

Γι΄ αυτούς τους λόγους εισηγούμαστε και αναλυτικά όπως είναι 

γραμμένα στην εισήγησή μας. .  όπως έχει  η εισήγηση κατά μήνα τι  

ακριβώς χρειάζεται η Διεύθυνση Καθαριότητας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση επί  του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ κύριε Πρόεδρε.   
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ένα λεπτό,  επειδή μπορεί να σας καλύψω, κύριε Μηλίδη άμα έχετε την 

καλοσύνη, σε περίπτωση που εγκριθούν τα οκτάμηνα και έρθουν 

ενδιάμεσα τα οκτάμηνα, παύουν οι  προσλήψεις των διμήνων. Δεν το 

συζητάμε.  Γι΄ αυτό τον λόγο άλλωστε περάσαμε εμείς  τις  θέσεις  των 

οκταμήνων σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο,   η οποία πρόσληψη 

κάπου κολλάει μεταξύ των υπουργείων. Την Κοινή Επιτροπή τεσσάρων 

υπουργών. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Δεν έχει  να κάνει  . .  η 

πρόσληψη προσωπικού ούτε με ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων , διότι  

ευελπιστούμε αρχές Μαΐου να έχουμε σύμβαση με εργολάβο, ούτε με 

κάτι  άλλο. Σας είπα ότι  είναι καθαρά για τις  έκτακτες ανάγκες του 

καλοκαιριού και για τις  άδειες του προσωπικού.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε είχαμε ψηφίσει σε προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο μια Επιτροπή. Λειτουργεί  η Επιτροπή αυτή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα εφαρμοστεί  κ.  Μηλίδη. Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  

Γάτσιος μόνο; Παρακαλώ κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε προηγουμένως άκουσα τον αγαπητό μας συνάδελφο τον 

κ.  Νιζάμη να λέει  ότι  1 Ιουνίου εάν μας έρθουν αυτοί οι  εργαζόμενοι 

τι  θα τους κάνουμε; Βλέπω στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου 

Σερρών ότι  έχει  96 άτομα γενικών καθηκόντων ΥΕ και 20 συνοδηγούς 
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φορτηγών αυτοκινήτων. Εμείς γιατί  να πάρουμε απόφαση από τώρα 

μέχρι τον Οκτώβρη για να παίρνουμε τους διμηνίτες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα αφού μας είπε ο κ.  Γενικός προηγουμένως ότι  θα έχει  και….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν όντως απαγορεύει για τα σκουπίδια λέω το εξής:  ο ίδιος ο 

Αντιδήμαρχος και η δημοτική αρχή κατά καιρούς έχει  πει  το εξής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με ακούτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος αλλά και δημοτ ική αρχή έχει  πει  το εξής:  Με 

τα δίμηνα δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά,  διότι  μέχρι να συνηθίσει  

και να μάθει ένας φεύγει .  Και έτσι είναι.  αντιλαμβάνομαι ότι  είναι 

λογικό αυτό.  Γιατί  λοιπόν δεν κάναμε έγκαιρα την όλη διαδικασία για 

τα οκτάμηνα; Γιατί  αυτές είναι δουλειές οι  οποίες θα προκύψουν, τις  

ξέραμε.  Φέτος είναι ΄12,  δεν είναι ΄11,  θα έπρεπε εγκαίρως να έχουν 

σταλθεί οι  αιτήσεις για τα οκτάμηνα, να μπορέσουμε να έχουμε το 

προσωπικό, το κατάλληλο αυτό προσωπικό για να μπορέσουμε να 

κάνουμε την δουλειά  μας.   
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 Θεωρώ ότι  η διαδικασία είναι λανθασμένη έτσι όπως 

λειτουργούμε με τα δίμηνα, δεν θα κάνουμε δουλειά ούτε καλή παροχή 

υπηρεσίας αλλά ούτε και καλό αποτέλεσμα θα έχουμε στην συνέχεια.  

Νομίζω ότι  υπάρχει  έλλειψης σχεδιασμού και έλλειψη 

προγραμματισμού  στην συγκεκριμένη δουλειά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα τον κ.  Γενικό . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε ο κ.  Γαλάνης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ μέσα φαίνεται,  κυρίες και κύριοι ,  θέλουμε να δημιουργούμε 

εντυπώσεις,  δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας.  Επαναλαμβάνω τα ίδια εγώ. 

Σαράντα συμβούλια έχουμε κάνει  και επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. 

Κάποιοι  εδώ μέσα και θέλουν το Δημοτικό Συμβούλιο να το 

υποβαθμίζουν στο χειρότερο σκαλοπάτι της υποβάθμισης και να 

δημιουργούν εντυπώσεις.   

 Λοιπόν,  πεδίο εντυπώσεων είναι το καφενείο στην γειτονιά σας 

και οι  τηλεοράσεις,  εάν θέλετε.  Όχι σας παρακαλώ εδώ μέσα. 

Επιτέλους.  Σε όλους απευθύνομαι κ.  Γάτσιο.  Σε όλους απευθύνομαι.  Σε 

όλους απευθύνομαι.  Επιτέλους σεβαστείτε τον χώρο. Τον βωμό της 

δημοκρατίας,  όπως τον αναφέρει  ο κ.  Γκότσης.  Και εγώ θέλω να τον 

υπερασπίζομαι μέχρι να φύγω από αυτή την θέση. Επιτέλους δηλαδή. 

Είχαμε έναν και γίνατε πολλοί.  Είχαμε έναν και γίνατε πολλοί και ο 

νοών νοείτω.  

 Σας παρακαλώ κ.  Γενικέ ελάτε δώστε μια απάντηση σχετικά με 

τα οκτάμηνα. Έχετε τον λόγο κ.  Γενικέ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο νοών νοείτω είπα.  Ξέρετε πολύ καλά που αναφέρομαι και σε ποιους 

αναφέρουμε.  Πιθανόν να είναι και απόντες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Να κάνω δυο διευκρινήσεις όσον αφορά το θέμα των πεντ αμηνιτών. 

Όπως πολύ καλά ακούστηκε,  ειπώθηκε από κάποιον σύμβουλο, δεν 

μπορούν να απασχοληθούν στα απορριμματοφόρα και στα 

απορρίμματα. Ήταν λόγος αποκλεισμού δηλαδή του επιχειρησιακού 

σχεδίου εάν συμπεριλαμβάνανε μεταξύ των ειδικοτήτων εργάτες 

απορριμματοφόρων. Ένα αυτό.   

 Όσον αφορά τα οκτάμηνα, η δημοτική αρχή εγκαίρως υπέβαλε,  

μπήκε στην διαδικασία των ιδρύσεων και παρά το . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ μπορείτε να σεβαστείτε τον Γενικό Γραμματέα του 

Δήμου και να μην  μιλάτε μεταξύ σας; Απευθύνομαι σε σας κ.  Δήμου 

και σε σας κ.  Γάτσιο.  Δεν ξέρω τι  έχετε πάθει σήμερα, ειλικρινά.  

Λυπάμαι πάρα πολύ.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Για τα οκτάμηνα ως δημοτική αρχή και ως Δημοτικό Συμβούλιο 

πράγματι εγκαίρως αποφασίσατε,  προτείνατε κα ι υπερψηφίσατε την 

πρόταση και παρά το γεγονός ότι  για φέτος δεν ήρθε ο ετήσιος 
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προγραμματισμός των οκταμηνιτών προσλήψεων, όπως γίνεται κάθε 

χρόνο.  

 Κατ΄ εξαίρεση όμως το Δημοτικό Συμβούλιο προέκρινε την 

πρόσληψη των 21 οκταμηνιτών και ήδη μέσω της Αποκε ντρωμένης 

Διοίκησης πήγε στο αρμόδιο Υπουργείο,  στην Διεύθυνση Προσωπικού 

των ΟΤΑ και μάλιστα πρέπει να ενημερώσω το σώμα και να πω ότι  την 

προηγούμενη εβδομάδα ο κ.  Δήμαρχος,  ο ίδιος προσωπικά πήρε το 

σχετικό έγγραφο από την Αποκεντρωμένη και πήγε στο Υπο υργείο 

προκειμένου γραφείο –γραφείο να προσεγγίσει  και να επισπεύσει την 

έγκριση αυτών των προσλήψεων.  

 Επομένως θεωρώ ότι  δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης και 

μάλιστα θα έλεγα ότι  προηγηθήκαμε έναντι  του ετήσιου 

προγραμματισμού που γίνεται κάθε χρόνο και παρ ά το γεγονός ότι  για 

φέτος δεν ήρθε ούτε καν αυτή η σχετική εγκύκλιος.   

 Επειδή όμως, κ.  Γάτσιο και αγαπητοί σύμβουλοι,  οι  οκταμηνίτες 

ως διαδικασία είναι μια χρονοβόρα διαδικασία,  σκεφτείτε ότι  εάν για 

παράδειγμα τον Μάιο ή τέλος Απριλίου ή Μάιο έρθει  η έ γκριση, ένας 

διαγωνισμός του ΑΣΕΠ με 1.000 υποψηφίους για την πρόσληψη 21 

ατόμων θέλει  τουλάχιστον ένα δίμηνο με ένα τρίμηνο να ολοκληρωθεί.   

Γι΄ αυτό τον λόγο η δημοτική αρχή φρονούσα ποιούσα, εάν 

θέλετε,  μπήκε σε αυτή την διαδικασία και προκειμένου εάν τ α 

οκτάμηνα ολοκληρωθούν, εγκριθούν και μπούμε στην διαδικασία,  

σαφέστατα δεν θα προσληφθούν οι  διμηνίτες,  όπως πολύ καλά είπε ο κ.  

Αντιδήμαρχος.   

Αυτά σε γενικές γραμμές.  Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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δεν ξέρω εάν καλυφθήκατε,  κ.  Γάτσιο,  από την απάντηση  του κ.  

Γενικού;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το μόνο που έχω να πω είναι ότι  . .  να είμαστε έτοιμοι.  Μόνο αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι επί  του θέματος των διμηνιτών;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 240/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο συνάδελφοι θέμα. Θέμα δωδέκατο.   

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής σε υποβολή πρότασης «Δημιουργία και  

συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης  

της φτώχειας του Δήμου Σερρών» στα πλαίσια της πρόσκλησης  

49, του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξης Ανθρώπινου  

 Δυναμικού».  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Αγιαννίδου –Αρβανίτη Σταυρούλα  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλετε κάτι  το οποίο; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η συμμετοχή του Δήμου;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν υπάρχει συμμετοχή στον Δήμο. Από τον Δήμο. Είναι εδώ ο κ.  

Καλογερούδης,  επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Αφορά έξ ι  Δράσεις.  Τις 

ξέρετε.  Βέβαια δεν υπάρχουν αυτές οι  Δράσεις στον Δήμο, υπάρχουν 

δυο από αυτές.   Η μια είναι,  τώρα τον Ιούνιο θα υλοποιηθεί  και 

υπάρχει και το Κοινωνικό Φαρμακείο.  Η άλλη είναι το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο σε συνεργασία με την Μητρόπολη.  

Δεν θα  κάνουμε άλλο Κοινωνικό Παντοπωλείο απέναντι  στο ήδη 

υπάρχον.  Σεβόμαστε αυτό που υπάρχει και άλλωστε το πρόγραμμα 

αναφέρεται στην δημιουργία και στην συνέχιση. Ότι υπάρχει ήδη θα 

συνεχιστεί .  Ότι δεν υπάρχει θα προσπαθήσουμε να το δημιουργήσουμε.  

Αφορά καθαρά βέβαια την δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 

ανέργους κάτω των τριάντα ετών.  

Σε κάποια από αυτά, οφείλω να το πω και αυτό,  θα υπάρξει 

πρόβλημα. Ήδη έθεσα τον προβληματισμό μου εγώ, όσον αφορά την 

πρώτη ύλη.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που α παιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δέκατο τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 13 ο  :  

Προετοιμασία για τη συμμετοχή σε υποβολή πρότασης «Δημιουργ ία  

και συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης 

της  

φτώχειας του Δήμου Σερρών» στα πλαίσια της πρόσκλησης 49 του  

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

και τεχνική υποστήριξη πρότασης σε περίπτωση ένταξής της.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Αγιαννίδου –Αρβανίτη 

Σταυρούλα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το ένα αφορά την συμμετοχή και το άλλο αφορά την εξουσιοδότηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι και τα δυο;  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,   πριν αποχαιρετιστούμε και δώσουμε 

και ανταλλάξουμε ευχές για καλό Πάσχα , θα ήθελα να συμφωνήσω με 

την άποψη του κ.  Γκότση. Ειλικρινά περίμενα μια διαφορετική 

συμπεριφορά σήμερα από κάποιους δημοτικούς συμβούλους και 

μάλιστα πολυετούς πείρας και ειλικρινά λυπήθηκα πάρα πολύ.  

Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ζητήσω συγνώμη και γ ι΄ 

αυτούς οι  οποίοι  σηκώθηκαν και έφυγαν χωρίς να δώσουμε έστω και 

την πασχαλινή ευχή. Ειλικρινά με πείραξε ως Πρόεδρο και το 

καταθέτω ενώπιόν σας,  όμως εγώ ειλικρινά ως Πρόεδρος νοιώθω την 

ανάγκη να ζητήσω ταπεινά συγνώμη και γι΄ αυτούς που φύγανε έτσι,  

να ευχηθώ ολόψυχα χρόνια πολλά σε όλους,  καλό Πάσχα, καλή 

Ανάσταση και υγεία και ευτυχία με τις  οικογένειές σας.   

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

230/2012:   Έγκριση ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 

στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

231/2012:   Έγκριση σύναψης προγραμματικής  σύμβασης για την 

εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης 

κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

232/2012 :   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

Δήμου Σερρών και ΔΕΥΑ Σερρών για την είσπραξη του 

ειδικού ανταποδοτικού τέλους για το πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών.  

Εισηγητές:  Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ.  Αραμπατζής Θ.  

Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

233/2012 :   Έγκριση προμήθειας γάλακτος για τους δικαιούχους 

υπαλλήλους του Δήμου μας για το έτος 2012  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

234/2012:   Έγκριση χορήγησης αδειών πλανόδιου εμπορίου.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

235/2012:   Επικαιροποίηση μνημονίου συνεργασίας Δήμου Σερρών και 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η 

πεντάμηνη (5) απασχόληση διακοσίων εβδομήντα (270) 

ωφελουμένων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

236/2012:   Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 54/2012 απόφασης του ΔΣ της 

ΚΕΔΗΣ είναι θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΗΣ 

χρήσης 2012.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Δήμου Ι .  

 

237/2012:   Έγκριση συνέχισης του έργου «Επισκευή –συντήρηση του 

1ο υ  Γυμνασίου Σερρών» για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

238/2012:   Έγκριση συνέχισης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας του 1 ο υ  Γυμνασίου Σερρών» για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

239/2012:   Έγκριση συνέχισης του έργου «Κατασ κευή –επισκευή 

τοίχου αντιστήριξης στα Α Νεκροταφεία» για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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240/2012:   Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί δίμηνο 

για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα.  

 

241/2012:   Έγκριση συμμετοχής σε υποβολή πρότασης «Δημιουργία 

και συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών άμεσης 

αντιμετώπισης της φτώχειας του Δήμου Σερρών» στα 

πλαίσια της πρόσκλησης 49,  του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Αγιαννίδου –Αρβανίτη 

Σταυρούλα.  

 

242/2012:   Προετοιμασία για τη συμμετοχή σε υποβολή πρότασης 

«Δημιουργία και συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών 

άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας του Δήμου Σερρών» 

στα πλαίσια της πρόσκλησης 49 του Επ ιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 

τεχνική υποστήριξη πρότασης σε περίπτωση ένταξής της.   

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Αγιαννίδου –Αρβανίτη 

Σταυρούλα.  

 

Πρακ.  

1-10-2012: Συζήτηση –ενημέρωση σχετικά με την χρέωση και 

διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των 

ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου μας στους 

λογαριασμούς της Δ.Ε.Η..  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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243/2012 :   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο 

της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)» 

καθώς και την υπό ίδρυση για τον σκοπ9ό αυτό 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Συνεργία στην 

Απασχόληση’  

 

244/2012:   Έγκριση συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την 

ονομασία ΚΕΡΚΙΝΗ και στον διακριτικό τίτλο «ΔΣ 

Κερκίνη» για την υποβολή πρότασης υλοποί ησης Τοπικών 

Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις  

Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας.   

 

245/2012:   Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική 

έκταση του κ.  Τσακιρτή Σταύρου του Γεωργίου.  

 

………………………… .  

………………  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ……………….  
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ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΔΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  
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ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………….  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      ………………  
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