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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 30η  του 

µηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 20:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών ,  ύστερα από 

την αριθµ .  15/24-05-2012  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 

38  δηλαδή :  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

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

Χουρουζίδης Νικόλαος (  Γραµµατέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 
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Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  Μερετούδης Δηµήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος  Μοσχολιός Ζωγράφος 

   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος  Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος   

Δήµου Ιωάννης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

   Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Τατούδης Παναγιώτης. 

 

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 οι  κ .κ .  Γασπαρίδης 

Δηµήτριος ,  Μεταλλίδης Γεώργιος ,  Μπεχτσής Αριστείδης Πολατίδου 

Γεσθηµανή και Τσίµας Θωµάς .  
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Ο  Πρόεδρος του .Σ . ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας ,  κήρυξε την 

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 

Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ .  6 του άρθρου 67 του Ν .  3852/2010.  

 

Ο  Δηµ .  Σύµβουλος κ .  Στεργίου Νικόλαος ,  αποχώρησε µετά την 

ολοκλήρωση συζήτησης του 7ο υ  θέµατος .  

Στο 12ο  θέµα προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του .Σ .  κ .  Δινάκης 

Κων /νος .  

 

 

………………………… .  

……………… . .  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2012  

6 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Θέμα 1ο  :   Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 3 

του ΠΔ51/2006 περί όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας 

των λαϊκών αγορών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 2ο  :   Επιλογή και διορισμός δυο (2) ελεγκτών για το τακτικό 

διαχειριστικό έλεγχο του ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 3ο  :   Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού 

χαρακτήρα (τριών τηλεοπτικών –τριών ραδιοφωνικών) των 

υπηρεσιών του Δήμου μας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 4ο  :   Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 99 η ς  επετείου 

απελευθέρωσης της πόλης μας στις  29 Ιουνίου 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 5ο  :   Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 

εξωτερικό (1 η  τεχνική συνάντηση Bansko Βουλγαρία 

Ιούνιος 2012) στο πλαίσιο του έργου EASY TRIP: GR- BG 

E -MOBILITY SOLUTIONS (Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία Ελλάδα –Βουλγαρία 2007 -2013) 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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Θέμα 6ο  :   Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη 

δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –

δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα 

προτεραιότητας 08 του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -

2013.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου –Αρβανίτη 

Σταυρούλα.  

 

Θέμα 7ο  :   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΪΛΙΑ ΑΕ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 8ο  :   Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος βοσκής για το έτος 

2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 9ο  :   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο 

«Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου έτους 2012».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 10ο  :   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με κάδους 

ογκωδών και αδρανών υλικών στις  Δημοτ.  Ενότητες του 

Δήμου Σερρών.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

Θέμα 11ο  :   Έγκριση συνέχισης και μεταφοράς των έργων:  

Α) Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης στην Άνω Λίμνη 

Λευκώνα της Τοπικής Κοινότητας Λευκώνα ΔΕ Λευκώ να 

του Δήμου Σερρών για το έτος 2012 και  

Β) Κατασκευή –ανακατασκευή τσιμενταυλάκων έδρας της 

Τοπικής Κοινότητας Λευκώνα, ΔΕ Λευκώνα του Δήμου 

Σερρών για το έτος 2012.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 12ο  :   Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση  δημοτικού 

αναψυκτηρίου στην Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο 

ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.   

 

Θέμα 13ο  :   Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού 

αναψυκτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου (Θεατράκι)  στο 

Κεντρικό Πάρκο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 14ο  :   Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή 

εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2012  

9 

Θέμα 15ο  :   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής κα ι οριστικής 

παραλαβής έργων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 16ο  :   Έγκριση 1 ο υ  ΑΠ και συνέχιση για το έτος 2012 του 

έργου «Συντήρηση των σχολικών μονάδων της Τοπικής 

Κοινότητας Ορεινής»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 17ο  :   Έγκριση 2 ο υ  ΑΠ εργασιών του έργου «Έργα 

βελτίωσης οδού Ορεινής –Ελαιώνα Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 18ο  :   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

υπαλλήλου του Δήμου κ.  Δασκαλόπουλου Πέτρου και του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Αμαξόπουλου Ηλία.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 19ο  :   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ.  

Πεζιρκιανίδου Βάια του Ιωάννη, πρώην δημοτικής 

υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 20ο  :   Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του 

Δήμου Σερρών από την Δικαστική Επιμελήτρια του 

Πρωτοδικείου Πατρών κ.  Ελευθερία Σταμούλη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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Θέμα 21ο  :   Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Θέμα 1ο  :   Έγκριση πρακτικού εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων 

που μετέχουν στις  βουλευτικές εκλογές της 17 η ς  Ιουνίου 

του ΄12 για καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που 

διατίθενται κατά την προεκλογική  περίοδο.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

…………………………………  

…………… .  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15 Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ για να ξεκινήσουμε το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Έχουμε ένα θέμα, το έφερα εκτός  ημερήσιας ως 

κατεπείγουσα συνεδρίαση και χαρακτηρίζεται,  μάλιστα,  ως ειδική 

συνεδρίαση, είναι ένα τυπικό θέμα.  

 Έγκριση πρακτικού εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων που 

μετέχουν στις  βουλευτικές εκλογές της 17 η ς  Ιουνίου του ΄12 για 

καθορισμό τρόπου χρήσης  των χώρων που διατίθενται κατά την 

προεκλογική περίοδο.  

 Όπως θυμάστε και την προηγούμενη φορά, επειδή δεν ξέρω εάν 

θα ξανά κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις  εκλογές,  γι΄ αυτό το 

έφερα ως κατεπείγουσα συνεδρίαση και μάλιστα  χαρακτηρίζεται 

ειδική συνεδρίαση. Τυπικό το θέμα αλλά όφειλα να το φέρω.  

 Ομόφωνα το σώμα συμφωνεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 3  του  

ΠΔ51/2006 περί όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των λαϊκών 

αγορών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως Πρόεδρος θα είναι ο αντιδήμαρχος ο κ.  Γρηγοριάδης.  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:348 /2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Επιλογή και διορισμός δυο (2) ελεγκτών για το τακτικό  

διαχειριστικό έλεγχο του ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικά μέλη ζητήσαμε από τον Σύλλογο Λογιστών, ζητήσαμε από 

το Οικονομικό  Επιμελητήριο Ελλάδος,  Περιφερειακό Τμήμα 

Κεντρικής Μακεδονίας και μας στείλατε τα τέσσερα αυτά ονόματα, οι  

οποίοι  έχουν την προϋπόθεση να είναι Α λογιστές και τα λοιπά.  
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 Ως τακτικά μέλη οι  ελεγκτές Φαρμάκης Νικόλαος και Τερζής 

Σπύρος.  Ως αναπληρωματικά: ο κ.  Τσότσαλας Μιχαήλ και ο κ.  

Κουτούπας Αστέριος.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

. .είναι συνταξιούχοι,  δεν πρέπει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά τα ονόματα μου δώσανε κύριε Νιζάμη με έγγραφο από το Τμήμα 

Ανατολικής Μακεδονίας.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

. .Είναι μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο.  Άλλο είναι το θέμα να 

είσαι μέλος . .συνταξιούχος και τα λοιπά και άλλο το να είσαι ελεγκτής 

με δικαίωμα υπογραφής εν ενερ γεία.  Υπάρχει διαφορά. Ψάξτε το σας 

παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναπληρωματικό μέλος είναι έτσι και αλλιώς κ.  Νιζάμη, εάν θέλετε 

όμως θα το ψάξουμε.  Ο λόγος στον κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διορισμός ελεγκτών μετά από προφορικό αίτημα.  

 Σας κοινοποιούμε …τα μέλη μας να υπογράψουν ως ελεγκτές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φαρμάκης Νικόλαος και Τερζής Σπύρος.  Τσότσαλας Μιχαήλ ο κ.  

Κουτούπας Αστέριος.  Υπογράφει ο Πρόεδρος Λιτσιώτης Κωνσταντίνος 

κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να ενημερώσουμε το σώμα ότι  πρόκειται για μια απόφαση που την 

κάνουμε κάθε χρόνο και αφορά τον έλεγχο που γίνεται στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Σερρών. Κάθε χρόνο, δηλαδή πήραμε αυτή την απόφαση και πέρυσι.  

Δηλαδή είναι μια απόφαση που πρέπει να την λάβουμε για να γίνει  ο 

έλεγχος στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, όπως προβλέπεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η αμοιβή τους είναι συγκεκριμένη, είναι 200 ευρώ με Φ.Π.Α..   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην εισήγηση είναι γραμμένο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  η αμοιβή τους είναι 200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

Εντάξει;   

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: 349/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.  
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Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού  

 χαρακτήρα (τριών τηλεοπτικών –τριών ραδιοφωνικών) των  

 υπηρεσιών του Δήμου μας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Όχι.  Ο κ.  Αναστασιάδης.  Θέλ ετε να κάνει  την εισήγησή 

του ο κ.  Γαλάνης και μετά να ρωτήσετε;  Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μετά την απόφαση του Δημοτικό Συμβούλιο την 

46/2012 που εγκρίναμε την δημιουργία αυτών των τηλεοπτικών 

μηνυμάτων που αφορούν τους συγκεκριμένους τομείς,  κοινωνικά 

μηνύματα που αφορούν την καθαριότητα, τα αδέσποτα ζώο και το 

κυνοκομείο και το γραφείο πληροφόρησης και ποιότητας ζωής,  

ερχόμαστε σήμερα να πάρουμε απόφαση ώστε να υλοποιηθεί  αυτή η 

μετάδοση, δηλαδή να μπορέσουν αυτά τα μηνύματα να παρουσιαστούν  

στο Σερραϊκό κοινό,  στους Σερραίους πολίτες.   

 Μάλιστα, όπως ακριβώς αναφέρει η εισήγηση, η γενική συνολική 

δαπάνη είναι 5.400 ευρώ και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι 

αυτή σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. Η νόμιμη διαδικασία.  Ήδη έχουμε 

πάρει μια απόφαση για  να υλοποιήσουμε τα συγκεκριμένα τηλεοπτικά 

μηνύματα και νομίζω και ο κ.  Δήμαρχος μπορεί να σας το 

διαβεβαιώσει αυτό όσον αφορά την υλοποίηση και εδώ ερχόμαστε να 

εγκρίνουμε την μετάδοσή τους.  Δηλαδή που θα έχουμε για την 

μετάδοσή τους.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Λέει στην εισήγηση ότι  θα είναι έξι  σταθμοί που θα προβάλουν τα 

μηνύματα οι  ραδιοφωνικοί συγκεκριμένα, θα . .δηλαδή έξι  

συγκεκριμένα  ραδιοφωνικοί σταθμοί ή θα είναι όλοι . .τα μηνύματα 

αυτά;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα είναι έξι .   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Έξι σταθμοί.  Άρα λοιπόν έξι  σταθμοί από την λίστα που μας έχετε 

δώσει εδώ πέρα, όσοι έχουν δικαίωμα να προβάλουν τέτοια που είναι 

ενημερωτικοί σταθμοί δηλαδή, είναι γύρω στα 20 με 30 ραδιόφωνα. 

Από την λίστα αυτή των 20,  30 ραδιοφώνων πώς θα γίνει  η επιλογή 

των έξι;  Και με ποια κριτήρια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχουμε όλοι οι  σταθμοί,  έχει  διερευνηθεί το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Μας δώσατε μια λίστα.  Έχει είκοσι,  τριάντα ραδιοφωνικούς σταθμούς 

οι  οποίοι  είναι ενημερωτικοί οι  σταθμοί αυτοί με βάση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν είναι ενημερωτικοί όλοι.  Είναι οι  έξι  σταθμοί ενημερωτικοί.  Εάν 

διαβάσετε καλά την εισήγηση οι  άλλοι βάζουν μόνο τραγ ούδια και 

τέτοια.  Ενημέρωση έχουν δικαίωμα μόνο οι  έξι .  Κάνουν μόνο οι  έξι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτοί έχουν δικαίωμα, παίρνουν το δικαίωμα, κύριε Δήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από το ΕΣΡ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει;  Ερώτηση; Ναι,  κ.  Μηλίδη.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη θυμάμαι που πήραμε την απόφαση αυτή πριν από καιρό.  

Είχαμε πάρει και για τον θεματολόγο ή λέγαμε ότι  τα τρία μηνύματα 

τηλεοπτικά και τρία ραδιοφωνικά; Δεν θυμάμαι ακριβώς εάν είχαμε πει  

και τα συγκεκριμένα θέματα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνάδελφε είχαμε μιλήσει και για συγκεκριμένους τομείς,  αυτούς που 

σας ανέφερα. Για την υπηρεσία της καθαριότητας,  για τα αδέσποτα 

ζώα, το κυνοκομείο και για το γραφείο πληροφοριών. Για αυτές τις  

τρεις  θεματικές ενότητες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση ο κ.  Αναστασιάδης .  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη προηγείστε.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είχα μια αμφιβολία εάν είχαμε . .το θεματολόγια,  για τα οποία,  

πραγματικά για τα δυο ίσως να το ψηφίσουμε όπως είπατε,  για 

. .ανεπιφύλακτα η υπηρεσία Καθαριότητας,  το έχω πει ,  το έχω 
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επισημάνω και εγώ πάρα πολλές  φορές σε αυτή την αίθουσα και για 

την προστασία των αδεσπότων ζώων και του κυνοκομείου,  που 

σημειωτέον γράφεται με ‘υ’ το κυνοκομείο,  δεν γράφεται με ‘οι’ ,  να τα 

βλέπουμε και λίγο αυτά, ‘κοινοκομείο’ με ‘οι’ ,  εντάξει  τώρα. Εντάξει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν την υπογράφω την εισήγηση αυτή που λέτε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν την υπογράφετε,  εντάξει .  Δεν κτυπάει και ωραία.   

 Αλλά για το τρίτο νομίζω ότι  αυτά τα μηνύματα, τα σποτ που θα 

κάνετε έχετε πιο σημαντικά πράγματα να παρουσιάσετε.  

Παραδείγματος χάρη, την κυκλοφοριακή αγωγή. Ένα τέτοιο θέμα. Την 

λειτουργία του Γραφείο Πληροφόρησης και Ποιότητας Ζωής στον 

δημότη, τι  θέλουμε να πούμε με αυτό; Ότι υπάρχει Γραφείο 

Πληροφόρησης; Πάντοτες υπήρχε Γραφείο Πληροφόρησης,  σήμερα 

υπάρχει μόνο Γραφείο Πληροφόρησης; δηλαδή θα το διαφ ημίσουμε ως 

τι ;  Ότι κάνει  τι ;  Τι  παραπάνω δηλαδή από αυτά που λέμε σε δημόσιες 

συνεντεύξεις  είτε ο Δήμαρχος είτε τα μέλη; Τι θα δείξουμε με αυτό;  

 Εγώ θα έλεγα ότι  είναι πολύ καλύτερο να κάνουμε κάτι  άλλο. Για 

τα δυο σας λέω ανεπιφυλάκτως ότι  ναι,  αλλά το  τρίτο μου προξενεί  

εντύπωση. Θα προτιμούσα χίλιες φορές να βάλουμε ένα σποτ 

κυκλοφοριακής αγωγής.  Όπου βλέπουμε τα αυτοκίνητα να παρκάρουν 

στις  γραμμές,  στις  διαβάσεις,  στα περάσματα των ατόμων με ειδικές 

δεξιότητες.  Για μένα νομίζω θα ήταν πολύ πιο χρήσι μο και πιο 

σημαντικό και να το κάνουμε και ένα DVD στα παιδάκια να το 

παρουσιάσουμε στα σχολεία θα ήταν ακόμη πιο σημαντικό να δούνε 

πως περνάνε τους σηματοδότες και πως περνάς,  τους εαυτούς μας 

πρώτα αλλά και τους γύρω μας.   
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 Γιατί  ξέρετε στην πόλη μας,  όπως είναι τα πράγματα, γίνεται ένα 

αλαλούμ με το κυκλοφοριακό. Θα ήταν πιστεύω πολύ πιο χρήσιμο από 

το να κάνουμε τώρα μια έμμεση διαφήμιση ότι  υπάρχει  Γραφείο 

Πληροφόρησης.  Και;  Υποχρέωσή μας είναι αυτό.  Το λέει  ο 

Καλλικράτης,  το λένε οι  πάντες,  το διαφημ ίζετε κάθε μέρα, κύριε 

Δήμαρχε.  Κάναμε εκείνο,  κάναμε το άλλο και με πολύ έτσι στόμφο. 

Λοιπόν; Είναι τώρα σημαντικός λόγος αυτό να το κάνουμε διαφήμιση; 

Να λέμε ότι  έχουμε Γραφείο Πληροφόρησης;  

Το θεωρώ πολύ ασήμαντο με αυτό που προτείνω και παρακαλώ 

να καταγραφεί στα πρακτικά τι  προτείνω για να ακούσει και ο 

Σερραϊκός λαός.  Τι κάνουμε δηλαδή; Λέμε ότι  έχουμε ένα γραφείο που 

πληροφορεί τον κόσμο; Και πότε δεν υπήρχε αυτό το γραφείο; Και 

ποιος υπάλληλος παλαιότερα δεν μπορούσε να πάει,  ένας πολίτης και 

να πληροφορηθεί για οποιοδήποτε θέμα ήθελε;  . .διαφήμιση της 

δημοτικής αρχής αυτό και τίποτα άλλο. δεν προσφέρει τίποτα στο 

κοινό,  στους Σερραίους πολίτες και κυρίως στα παιδιά μας,  τα οποία 

έχουν ανάγκη αυτής της αγωγής για να μην θρηνούμε θύματα.  

Βλέπετε στην Βενιζέλου που τρέχουν με λίγο παραπάνω ταχύτητα 

πόσα θύματα είχαμε και πόσα τροχαία ατυχήματα τον τελευταίο καιρό.  

Έχουμε δείξει  ποτέ πως περνάμε από το φανάρι,  πώς διακόπτουμε την 

κίνηση, πώς περνάμε από τις  διαβάσεις,  πώς πατάνε οι  ασύδοτοι 

οδηγοί,  οι  οποίοι  σταματούν επάνω στις  διαβάσεις των ατόμων με τα 

καροτσάκια με τις  εδικές ανάγκες;   

Αυτά να προβάλουμε αλλά αυτό είναι προσφορά στον Δήμο, δεν 

είναι προσφορά να πούμε ότι  έχουμε Γραφείο Πληροφόρησης.  Έχουμε 

και γραφείο για την Ανάπτυξη. Αυτά τα προβ λέπει ο νόμος και στα 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2012  

20 

καθήκοντά μας.  Δεν είναι κάτι  το ιδιαίτερο ούτε θα προσθέσουμε κάτι  

παραπάνω στον Σερραϊκό λαό.  

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .προσβάλει τον πολιτισμό μας,  προσβάλει την νοημοσύνη μ ας.  Παλαιά 

βάζαμε πινακίδες στους κήπους,  μέσα στην πλατεία της Ελευθερίας και 

λέγαμε ότι  μην πατάτε στον  κήπο, μην κόβετε τα λουλούδια.  Αυτό 

ήταν προσβολή και γι΄ αυτό τον λόγο το σταματήσαμε.  Δεν θα 

. .προσβολή για μας τους πολίτες να μας λένε συνέχεια τ ι  πρέπει να 

κάνουμε.   

 Δεύτερον.  Δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ . .με χρήματα του 

Δήμου, όταν καλούμε τον Πρόεδρο του Δήμου για να καθαρίσει  ένα 

. .και απαντάει αυτός ότι  δεν έχουμε λάδια για να βάλουμε μέσα στο 

γκρέιντερ.  Καταλαβαίνετε;  Είναι ντροπή. Τόσα  λεφτά θα δώσετε στα 

ΜΜΕ για ποιο λόγο; Για τα . .να μας ξεφτιλίζουν δηλαδή δημόσια; Ότι 

δεν ξέρει  ένας Σερραίος πολίτης τι  πρέπει να κάνει;  …  

 Αυτά ήθελα να πω και να καταγραφούν κυρία.  Κυρία …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εγώ έχω την αίσθηση ότι  επειδή η α πόφαση που 

λάβαμε για την δημιουργία των συγκεκριμένων μηνυμάτων έτυχε της 

καθολικής αποδοχής του σώματος,  ότι  σήμερα δεν θα είχε 

δημιουργηθεί μια τέτοια αντίδραση. Τουλάχιστον σε ότι  αφορά τα 

μηνύματα που όλοι θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία γ ια 

τα ζητήματα της καθαριότητας και των αδεσπότων και το 
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Κυνοκομείου,  αλλά και του Γραφείου Πληροφόρησης νομίζω ότι  

είχαμε συμφωνήσει εδώ ότι  είναι αναγκαία.   

Το εάν θα πρέπει να παρουσιάσουμε και άλλα μηνύματα, αυτό 

είναι αυτονόητο,  θεωρώ ότι  αυτές τις  πρ οτεραιότητες έβαλε η 

δημοτική αρχή και μην ξεχνάτε ότι  από άλλα προγράμματα, μέσα από 

άλλα προγράμματα, όπως είναι το . .και άλλα προγράμματα που 

βοηθούν την βελτίωση της . .και στα σχολεία περνούν μηνύματα, σαν 

Δήμος εννοώ εδώ και χρόνια αλλά και αυτή η δημ οτική αρχή και 

πλήθος ενεργειών και δράσεων από διαφορετικές αντιδημαρχίες 

περνούν μηνύματα στην τοπική κοινωνία σε σχέση και με το 

κυκλοφοριακή . .στην πόλη. Άρα νομίζω απαντώ γι΄ αυτό.  

Η απόφαση, όπως λέει  ο 46/2012 ήταν,  έχαιρε την καθολικής 

αποδοχής,  οπότε δεν μπορώ να αντιληφθώ την αντίδραση αυτή και το 

Γραφείο Πληροφόρησης ήταν μια από τις  δράσεις που η δημοτική αρχή 

και στο ξεκίνημά μας με τον Δήμαρχο που αντικατέστησε τον κ.  

Στεργίου έχει  δώσει νέα  ένταση σε αυτόν τον τομέα, έχει  αποφασίσει 

στην πολιτική της ότι  θέλει  να έχει  ένα γραφείο Πληροφόρησης το 

οποίο να απευθύνεται στους πολίτες.  Για μας είναι σημαντικό να 

μεταδοθεί ένα τέτοιο μήνυμα προς την κοινωνία,  γιατί  έτσι πιστεύουμε 

ότι  θα μπορούμε να εξυπηρετούμε,  σαν Δήμος,  καλύτερα την Σερραϊκή 

κοινωνία.  Εμείς δίνουμε σημασία σε αυτό το πράγμα και το θεωρούμε 

προτεραιότητά μας.   

Ξαναλέω ότι  σε κάθε πρέπει,  τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,  δεν θα 

μπορούσα να διαφωνήσω ότι  και άλλα μηνύματα θα πρέπει να 

μεταδίδονται αλλά όπως σας είπα,  κύριοι  συνάδελφοι,  για  το θέμα 

αυτό ήδη με διάφορους τρόπους και διάφορα προγράμματα 

μεταδίδονται μηνύματα προς την κοινωνία με διάφορες δράσεις.   
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Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει να δευτερολογήσει κάποιος από τους προλαλήσαντες;  Ο κ.  

Μηλίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ξέρω, κύριε συνάδελφε,  ότι  το είχαμε ψηφίσει.  Εξάλλου το είπα από 

την αρχή. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν  σημαίνει  ότι  δεν μπορούμε να 

σκεφτούμε και καλύτερα, να έχουμε και μια δεύτερη σκέψη. Αυτή 

εξέφρασα εδώ μέσα και νομίζω έγινε αντιλ ηπτό γιατί  την εξέφρασα.  

 Παρόλα αυτά, εμείς  ψηφίζουμε το θέμα όμως με την σημείωση 

ότι  θα θέλαμε να προστεθεί ,  να δεσμευτούμε και αυτό το αντικείμενο 

το οποίο έθεσα. Δηλαδή την κυκλοφοριακή αγωγή. Εμένα προσωπικά 

και νομίζω και πολλούς συναδέλφους εδώ μέ σα με πονάει πάρα πολύ 

αυτό το θέμα. Το βλέπουμε κάθε μέρα στην πράξη. Αυτή είναι η 

διαφοροποίησή μου. Θα ήθελα να δεσμευτεί  η δημοτική αρχή ότι  θα 

προβάλουμε και αυτό.  Είναι πάρα,  πάρα πολύ σημαντικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καταγραφεί.  Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο λέξεις  θέλω να πω. Καταρχήν το θεματολόγιο και το δημιουργικό 

των σποτ πέρασε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσε 

τρεις  τομείς.  Καθαριότητα, με την ανακύκλωση μέσα, τα αδέσποτα και 

το Γραφείο της Καθημερινότητας.   

Γι΄ αυτό που είπε ο κ.  Μηλίδης,  ότι  γίνεται διαφήμιση στο 

Γραφείο της Καθημερινότητας,  για όνομα του Θεού. Ο στόχος μας δεν 

είναι αυτός.  Δηλαδή το ότι  θα βγουν κάποια σποτ που έχουν σχέση με 

την Καθαριότητα, δηλαδή τι  θα διαφημίσουμε την Καθαριότητα; Ή το 
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σποτ που έχει  σχέση με τα αδέσποτα το κάνουμε για να διαφημίσουμε 

το Κυνοκομείο;   

Το σποτ που έχει  σχέση με την καθημερινότητα και το Γραφείο 

Πληροφόρησης γίνεται για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη,  για να 

διευκολύνουμε τον πολίτη.  Για να πούμε σε όσους πολίτες δεν το 

ξέρουν ότι  με ένα τηλέφωνο μπορούν να απευθυνθούν σε εκείνο το 

γραφείο,  να καταθέσουν το αίτημά τους ότι  κάποια από τα αιτήματα 

μην ερχόμενοι στον Δήμο μπορούν με ένα τηλέφωνο μέσω αυτού του 

γραφείου να εξυπηρετηθούν.  Αυτός είναι ο στόχος αυτού του 

τηλεοπτικού μηνύματος και όχι  μόνο τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού.  

Θα δείτε ότι  τα σποτ είναι πάρα πολύ ωραία,  θα το διαπιστώσετε 

και εσείς  και ασφαλώς καλό είναι να γίνουν σποτ και για όλους τους 

τομείς.  Βεβαίως.  Χρειάζεται και για το κυκλοφοριακό και για άλλα 

θέματα. μακάρι να έχουμε την δυνατότητα και να μπορέσουμε διαρκώς 

να προβάλλονται σποτ για τους διάφορους τομείς του Δήμου 

προκειμένου να περνούμε  τα κατάλληλα μηνύματα και να βελτιώνουμε 

την καθημερινότητά μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία κυρίες και κύ ριοι  συνάδελφοι.  Ναι,  

ναι.  Ο κ.  Αναστασιάδης,  όχι .  Ο κ.  Ίντος;  Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην μιλάτε.  Εάν θέλετε μετά μπορείτε να πάτε στην 

γραμματέα και να συμπληρώσετε αυτό που θέλετε.  Η κυρία 

Σαραντίδου; Ο κ.  Χρυσανθίδης;  Ναι.  Ο κ.  Κοτρώνης.  Ο κ.  Αγοραστός.  

Ναι,  ναι.   
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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: 350/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα της ημερήσιας.   

 

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 99 η ς  επετείου  

Απελευθέρωσης της πόλης μας στις 29 Ιουνίου 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

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: 351/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του  Δήμου Σερρών στο  

εξωτερικό (1η  τεχνική συνάντηση Bansko Βουλγαρία Ιούνιος 2012)  

 στο πλαίσιο του έργου EASY TRIP: GR- BG E -MOBILITY 

SOLUTIONS  

(Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα –Βουλγαρία 2007 -2013)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι ένα έργο στο οποίο συμμετέχει  ο Δήμος μας.  Σε προηγούμενο 

συμβούλιο έχουμε κάνει  και αποδοχή της χρηματοδότησης.  Γίνεται η 

πρώτη τεχνική συνάντηση στο Bansko ,  θα πάμε τέσσερα άτομα. Ο κ.  

αντιδήμαρχος,  ο υποφαινόμενος και τρεις  υπηρεσιακοί παράγοντες.  Ο 

κ.  Παπαδήμας,  η κυρία Βασιλοπούλου και η κυρία Παπακωνσταντίνου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Παρακαλώ. Όχι η κυρία Σαραντίδου και όχι  ο κ.  

Αναστασιάδης.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντα ι για την 

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 352/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.   

 

Θέμα 6 ο  :  

Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δομών  

και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των  

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –δημιουργία κέντρων  

συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 

επίπεδο  

στον Άξονα προτεραιότητας 08 του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου –Αρβανίτη Σταυρούλα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ο κ.  Κοτρώνης.  Θέλετε,  κ.  Κοτρώνη, να κάνει  την εισήγησή 

της η κυρία Αγιαννίδου και μετά; Παρακαλώ κυρία Αγιαννίδου.  Κυρία 

Αγιαννίδου έχετε τον λόγο.   
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρόκειται για την αποδοχή χρηματοδότησης για την δημιουργία 

Συμβουλευτικού Κέντρου, θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει,  απλώς 

τώρα πρόκειται για την αποδοχή της χρηματοδότησης.  Την ερώτησή 

σας και να σας απαντήσω σε ότι  θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρόκειται,  σας είπα,  για την δημιουργία συμβουλευτικού κέντρου. Το 

πρόγραμμα αυτό είναι 200.000 ευρώ, η προμήθεια υλικοτεχνικής 

υποδομής είναι 30.000 ευρώ. Για την λειτουργία του προβλέπονται 

270.000 ευρώ. Ήδη είμαστε σε έναν καλό δρόμο, ήδη έχουμε 

καταλήξει σε έναν χώρο, ούτως ώστε να γλιτώσουμε κάποια έξοδα για 

να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το πρόγραμμα. Γνωρίζετε ότι  έχει  

διάρκεια για τρία έτη.   

 Ότι άλλο θέλετε στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ερωτήσεις βεβαίως,  προηγούνται.  Ποιοι  θέλουν να ρωτήσουν; Ο 

κ.  Μηλίδης.  Άλλος κανείς;  Όχι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κυρία Αγιαννίδου  εδώ στην  εισήγηση στην δεύτερη σελίδα λέει  ότι  με 

την εν λόγω πράξη ο Δήμος αναλαμβάνει την δημιουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων και τα λοιπά, 

σύμφωνα με τις  προδιαγραφές που ορίζονται στην πρόσκληση. Και 

δεύτερον,  την λειτουργία την δημι ουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων και τα λοιπά, μέχρι το 2015. Η 

ερώτηση είναι,  έχει  βρεθεί ,  έχετε κατά νου κάποιο χώρο ανάλογο που 

θα μπορεί να στηρίξει  αυτή την δομή;  

 Το δεύτερο ερώτημα είναι,  το είχαμε θέσει και άλλη φορά, αυτ ό 

το Κέντρο που θα γίνει  δεν θα αφορά μόνο τον Δήμο Σερρών, έτσι δεν 

είναι;  Θα αφορά γενικώς την περιφερειακή ενότητα όλου του Νομού 

Σερρών. Οι άλλοι Δήμοι έχουν ενημερωθεί ότι  ναι μεν θα καρπωθούν 

των υπηρεσιών αυτού του προγράμματος,  όμως μετά από το ΄15  που 

ενδεχομένως θα σταματήσει,  θα συμβάλουν; Έχετε κάνει  κάποιες έτσι 

διερευνητικές ερωτήσεις;  Και κυρίως το πρώτο που λέει ,  αυτό ακριβώς 

που λέει  την δημιουργία,  με την πράξη αναλαμβάνει ο Δήμος Σερρών 

την δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυ ναικών 

Θυμάτων και τα λοιπά, σύμφωνα με τις  προδιαγραφές.  Έχετε κάτι  κατά 

νου;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όσον αφορά τον χώρο σε κάποια από τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια,  

ίσως και στο αμέσως επόμενο, θα γίνει  εισήγηση για να 

χρησιμοποιηθεί  η οικία Μάλια.  Προσπαθούμε,  την βλέπουμε τώρα, 

διότι  μέσα στους όρους είναι να είναι στο κέντρο της πόλης,  να είναι ο 

χώρος προσβάσιμος,  ούτως ώστε να μπορεί να μεταφερθεί από όλα τα 

σημεία του Νομού κάποιος με συγκοινωνία στον χώρο αυτό.  Προς 
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εκείνο τον χώρο προσανατολιζόμαστε,   ο οποίος όμως θέλει  

συντήρηση.  

 Προσπαθούμε με τα χρήματα αυτά τα λίγα που αφορούν την 

υλικοτεχνική υποδομή να εξασφαλίσουμε,  τουλάχιστον,  τα υλικά. 

Τουλάχιστον τα υλικά για να μπορέσουμε να το συντηρήσουμε και 

νομίζω ότι  είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μην  μένει  έτσι εκείνο το 

κτίριο.  Και γενικά να προσδιοριστεί  ένας χώρος με κοινωνική 

προσφορά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Για τους άλλους δήμους; Μπορεί παράλληλα να γίνονται και άλλες 

δράσεις.  Θα το ξεκινήσουμε σαν Συμβουλευτικό Κ έντρο και 

παράλληλα δράσεις οι  οποίες,  βέβαια,  να έχουν άμεση σχέση με αυτό 

το αντικείμενο.   

 Όσον αφορά τους άλλους δήμους,  γνωρίζετε ότι  αυτή την στιγμή 

την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι  Δήμοι.  Εγώ την γνωρίζω, 

όσον αφορά στον δικό μου τομέα, πολύ κ αλύτερα, δεν υπάρχουν ούτε 

κοινωνικές υπηρεσίες,  ούτως ώστε να συνδράμουν και μάλιστα από τις  

αρχές του ΄13 θα είναι σε πολύ δυσκολότερη θέση και οι  όμοροι 

Δήμοι.   

 Θα γίνει  αυτό σίγουρα, θα συζητήσουμε με τους άλλους 

δημάρχους.  Αυτή την στιγμή θέλω να πω ότι  έχουμε την δεύτερη φάση 

της απογραφής και γίνεται απίστευτη δουλειά να δρομολογηθούν αυτά, 

να μπορέσουν να μπουν σε σειρά,  για τα οποία είμαστε σε συνεχή 

επαφή με τους άλλους δήμους και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε και 

με τους άλλους δημότες.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Κοτρώνης,  ο κ.  Αναστασιάδης,  η κυρία Σαραντίδου.  Ο κ.  Μηλίδης έχει  

τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Με την απάντηση που πήρα από την κυρία Αντιδήμαρχο θεωρώ ότι  η 

οικία Μάλια είναι ένα αξιόλογο κ τίριο,  το οποίο πραγματικά ρημάζει  

στην κυριολεξία και δεν ταιριάζει  αυτό για την πόλη μας,  δεν ταιριάζει  

καθόλου. Άρα θα πρέπει σιγά –σιγά ακόμη και από τις  υπηρεσίες μας,  

από όπου μπορούμε και . .να αρχίσουμε να το αξιοποιούμε.  Αυτή είναι 

και μια προτροπή  προς σε σας να  ξεκινήσει.   

 Για το άλλο που είπατε για τους δήμους,  το ανέφερα . .δεινή 

οικονομική κατάσταση, όπως και ο Δήμος Σερρών βέβαια,  δεν αφορά 

μόνο τους περιφερειακούς δήμους,  αφορά και εμάς,  εγώ θα πρότεινα 

να κάνετε μια διερεύνηση για να δείτε τις  προθέσεις,  γιατί  πιστεύω ότι  

το πρόβλημα μετά την χρηματοδότηση αυτή θα προκύψει άμεσα. Να 

δείτε τις  προθέσεις εάν και οι  ίδιοι  αυτοί Δήμοι προτίθενται να 

βοηθήσουν την κατάσταση την οικονομική όταν και εφόσον θα υπάρξει 

ανάγκη.  

 Νομίζω ότι  αυτό που λέει  ο λαός,  καλύτερα να προλαβαίνεις  . .  

είναι προτιμότερο. Βεβαίως ψηφίζουμε την αποδοχή. Δεν το συζητούμε 

ότι  δεν θα ψηφίσουμε μια αποδοχή 300.000 ευρώ. Νομίζω ότι  θα 

δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας σε κάποιους συμπολίτες μας,  

κυρίως νέους που και θα βοηθήσουν αλλά και έχουν ανάγκη την 

δουλειά.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:   

Κύριε Πρόεδρε,  από την μελέτη της απόφασης της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας προκύπτουν δυο ερωτήματα. Πρώτον,  γιατί  να 

δαπανηθούν αυτά τα ποσά των 30.000  ευρώ για υλικοτεχνική υποδομή 

την στιγμή που δεν μας λέτε εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τα 

παλαιά Δημαρχεία να εξισορροπήσουμε αυτή την δυνατότητα;  

 Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει  είναι,  εάν και σε ποιο βαθμό 

θα καλυφθούν οι  ανάγκες πραγματικά γυνα ικών θυμάτων βίας;  Και η 

απάντηση είναι,  σε αυτό το ερώτημα, τουλάχιστον από την πλευρά την 

δική μας,  ένα απόλυτο μηδέν.  Σε καμία από τις  έξι  δράσεις εδώ που 

βλέπουμε μια –μια και που θα δαπανηθεί το ποσό των 270.000 ευρώ 

μέχρι 31-12-2015 δεν περιλαμβάνετα ι καμία μορφή άμεσης αγωγής 

στις  γυναίκες θύματα, κυρίως ενδοοικογενειακής βίας και traff icking 

και για τα παιδιά τους βεβαίως.   

 Περιλαμβάνονται,  από ότι  βλέπω, συσκέψεις,  συναντήσεις,  

μελέτες,  αποτιμήσεις,  εκθέσεις,  πρότυπα σχέδια και ηλεκτρονικοί 

οδηγοί  και οτιδήποτε μπορεί να δικαιολογήσει την διάθεση των 

κονδυλίων σε οτιδήποτε άλλο εκτός από αμοιβές εξειδικευμένου 

προσωπικού, το οποίο εάν και εφόσον εκλεγόταν αξιοκρατικά και με 

διαφανείς,  βεβαίως,  διαδικασίες θα προσέφερε την απαιτούμενη 

υποστήριξη στις  γυναίκες θύματα βίας.   

 Γι΄ αυτό προτείνουμε,  πρώτον να απορριφθεί η πρόταση ως 

απαράδεκτη.  

Δεύτερον,  να απαιτηθεί  από την Γενική Γραμματεία Ισότητας  να 

αξιοποιήσει την εμπειρία που υπάρχει από δομές που λειτούργησαν τα 

προηγούμενα χρόνια σε αρκετούς δ ήμους και στον δικό μας και 
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μάλιστα με ποσά πολύ λιγότερα, περίπου 10.000 ευρώ και μάλιστα 

περιελάμβαναν και φιλοξενία,  ώστε να μην κατασπαταληθούν πόροι 

του ΕΣΠΑ σε δράσεις,  μέσα σε εισαγωγικά, σαν τις  προαναφερόμενες.   

Τρίτον,  να δρομολογηθεί κάθε απαραί τητη διαδικασία ώστε να 

εξασφαλιστεί  το συντομότερο δυνατόν η χρηματοδότηση και η 

λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης με κατάλληλη 

στελέχωση σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων 

όπου είναι εφικτό.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δυο λόγια θα πω, δεν θα πω πολλά. Για αυτά τα προγράμματα εγώ 

έκανα και τις  ενστάσεις μου και κατ΄ ιδίαν στην κυρία Αγιαννίδου για 

το συγκεκριμένο θέμα και το που οδηγούνται αυτά τα προγράμματα 

τελικά, όπως ανέφερε και στην εισήγ ησή του ο κ.  Κοτρώνης.   

 Τα προγράμματα αυτά και τα χρήματα αυτά που θα έρθουν είναι 

μια αρχή, όμως αυτή η αρχή έχει  πολύ γρήγορα τέλος χωρίς να έχουμε 

τα αποτελέσματα που πρέπει για ένα τόσο πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως 

είναι οι  γυναίκες θύματα και της ενδοοι κογενειακής βίας και του 

traff icking.   

 Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι  όσο δυσκολεύουν τα πράγματα θα 

αυξάνονται τέτοια κρούσματα και ενδοοικογενειακής βίας,  δηλαδή με 

την φτώχεια,  με την ανέχεια,  με την εξαθλίωση θα έχουμε ακόμα 

περισσότερα θύματα αλλά το σίγ ουρο είναι ότι  αυτά τα 300.000 ευρώ 

μέχρι το ΄15 δεν θα φτάσουν πραγματικά για να εξοπλιστεί  ένα 

Κέντρο, έτσι όπως πρέπει να εξοπλιστεί .   
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 Η ένστασή μας είναι στο ότι  δεν μπορεί ο Δήμος με προγράμματα 

να αναλάβει τέτοια.  Θα έπρεπε πραγματικά να είναι μια κ ρατική 

μέριμνα, ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και μέσα από εκεί  να διεκδικήσουμε 

το κράτος να αναλάβει με την βοήθεια του Δήμου την δημιουργία 

τέτοιων σταθμών, ειδικά σε περιοχές όπως είναι οι  Σέρρες που είμαστε 

κοντά στα σύνορα και ξέρουμε τα μεγάλα προβλήματα π ου έχουμε με 

το traff icking  από τις  γειτονικές χώρες.  

 Άρα λοιπόν είναι κάποια χρήματα από αυτά τα λεγόμενα 

ευρωπαϊκά προγράμματα που ξέρουμε ότι  τελικά θα σκορπιστούν χωρίς 

να γίνει  κάτι  ιδιαίτερο σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.  

Έχουμε τις  ενστάσεις μας,  αυτό  δεν σημαίνει  ότι  δεν μπορούμε 

να κάνουμε μια καλή αρχή.  Θα πούμε ναι στην αποδοχή αυτών των 

χρημάτων παρ’ όλες τις  ενστάσεις μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα, θα έπρεπε να 

υπάρχει μόνο κρατική μέριμνα, διότι  ο Δήμος δεν θα μπορέσει να 

ανταποκριθεί .  . .αλλά τα λεφτά θα έρθουν . .και δεν θα γίνει  τίποτα.  Και 

καμία γυναίκα πιστεύω…θα πρέπει το κράτος να επιληφθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ολοκληρώθηκε.  Θέλετε να 

απαντήσετε;  Παρακαλώ κυρία αντιδήμαρχε.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Θέλω να σας πω ότι  αυτό αφορά μια δομή που θα δημιουργηθεί 

υψηλών προδιαγραφών. Οι υπηρεσίες δηλαδή που θα παρέχονται θα 

είναι υψηλών προδιαγραφών και θέλω να σας κάνω γνωστό για ακόμη 
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μια φορά ότι  εκεί  θα προσληφθούν τέσσερα άτομα, μέσω ΑΣΕΠ νομίζω 

κ.  Κοτρώνη, κάτι  υπονοήσατε,  τα οποία είναι εξειδικευμένο 

προσωπικό που τόσο μεγάλη ανάγκη το έχει  ο Δήμος.   

 Να σας πω για ακόμη μια φορά ότι  λειτουργώ, Μητροπολιτικός 

Δήμος είμαστε,  λειτουργώ χωρίς καμία κοινων ική λειτουργό και 

εξυπηρετώ όλο τον Νομό. Αυτή  η δομή είναι ότι  καλύτερο μπορούσε 

να προκύψει αυτή την στιγμή.  

Πολύ καλά θα ήταν και συμφωνώ μαζί σας κυρία Σαραντίδου,   θα 

έπρεπε να είναι κρατική μέριμνα. Δεν είναι όμως. Δυστυχώς δεν είναι.  

Αυτό το προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί το έχουμε πολύ μεγάλη 

ανάγκη ως Δήμος.  Σας κάλεσα και άλλη φορά, περάστε να δείτε πως 

λειτουργούμε,  στις  συνθήκες που λειτουργούμε και το ξανά συζητάμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε μπορεί να μας πει  που προβλέπεται η πρόσληψη των 

τεσσάρων ατόμων;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου θέλετε να απαντήσετε στον κ.  Κοτρώνη που 

προβλέπεται ρωτά . .  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είναι τέσσερα άτομα νομίζω που …Μια κοινωνική  λειτουργός,  μια 

ψυχολόγος,  ένας νομικός σύμβουλος και ένας διοικητικός είπαν αλλά 

έγινε κοινωνικός επιστήμονας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω τότε είχαν ειπωθεί οι  θέσεις  αυτές και οι  εξειδικεύσεις.  Ο κ.  

Φωτιάδης κάτι  ήθελε να ρωτήσει.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που λέει   η κυρία Αντιδήμαρχος το θυμάμαι καλά έχει  καλυφθεί.  

Απλώς εδώ στην εισήγηση θα περιμέναμε,  όλοι νομίζω, όπως 

αναφέρονται . .να υπήρξε μια εξήγηση στο τι  ακριβώς,  στο τι  

συνίσταται η λειτουργία του Κέντρου. Θα έπρεπε να υπ άρχει ένα 

σημείωμα όπου να μας θυμίζει  το ότι  πρόκειται να προσληφθούν 

τέσσερις εργαζόμενοι με αυτές τις  ειδικότητες για αυτό το διάστημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προϋπήρξε,  κ Φωτιάδη το θέμα. Συζητήθηκε το θέμα και σήμερα το 

θέμα μας είναι αποκλειστικά και μόνο η αποδ οχή χρηματοδότησης.  Το 

θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι .  Ο κ.  Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι αλλά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ο κ.  Ίντος ναι.  Η κυρία Σαραντίδου ναι.  ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  

Φωτιάδης,  ναι.  Ο κ.  Κοτρώνης;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  ο κ.  Αγοραστός ναι ,  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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 353/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού  

κεφαλαίου της εταιρείας ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΛΙΑ ΑΕ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

εισηγούμαστε από κοινού αυτό το θέμα μαζί με τον Αντιδήμαρχο τον 

κ.  Γρηγοριάδη. Θα ήταν ενδεχομένως ένα εύκολο θέμα να εισηγηθεί 

κανείς  και να το συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ωστόσο 

προέκυψαν κάποια στοιχεία και το τελευταίο διάστημα και από 

συζητήσεις που έγιναν με τους εμπλεκόμενους φορείς και θα πρέπει 

. .στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε την καλύτερη δυνατή 

απόφαση από την συζήτηση που θα βγει .   

 Πρώτον θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κ.  Πρόεδρο . .που είναι 

σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι  σήμερα είναι εδώ και 

ο κ.  Αγοραστός,  δημοτικός σύμβουλος,  ο οποίος εκπροσωπεί τον Δήμο 

στο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας.   
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 Για όσους ίσως δεν γνωρίζουν ο Δήμος Σερρών, έτσι όπως 

προέκυψε από τον Καλλικράτη, έχει  18,93% ποσοστό στη 

συγκεκριμένη Α.Ε. και 330  μετοχές και αυτό προέκυψε από την 

συνένωση των Καλλικρατικών, Καποδιστριακών Δήμων και 

Κοινοτήτων  με τον Δήμο Σερρών.  

 Τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και θα ήθελα να τα 

επισημάνω στο δημοτικό συμβούλιο και να τα συζητήσουμε και να 

πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση και να κάνουμε και έναν 

διάλογο, είναι τα εξής:  

 Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά, αρχικό,  την απόφαση, για να 

βάλουμε τα πράγματα στη σειρά,  του Δ.Σ.  6/11/2011. 6/11/2011 

ελήφθη  η απόφαση, . .  κεφαλαίου. .  το είπε ο κ.  Πρόεδρος  και αμέσως  

μετά, λίγες μέρες μετά,  μάλλον και συγκεκριμένα στις  17/11/2011 

προέκυψε, θα σας πω τι  έννομη συνέπεια είχε αυτό,  μάλλον τι  εξέλιξη 

δημιούργησε  στο όλο πλάνο της αύξησης του κεφαλαίου,   προέκυψε 

μια καταγγελία της χρήσης,  . .της χρήσης που παραχώρησε ο 

Ορειβατικός Σύλλογος,  που και αυτός είναι μέλος της ανώνυμης 

εταιρείας και συμμετέχει  προς τον φορέα διαχείρισης.  

 Δηλαδή..   συμφωνία κατά το παρελθόν,  εάν θυμάμαι καλά το 

2008,  ανάμεσα στον Ορειβατικό και στον φορέα και αυτή η συμφωνία 

με καταγγελία από πλευράς Ορειβατικού σταμάτησε να συνεχίζει  να 

υπάρχει και μάλιστα εκ του αποτελέσματος. .  δηλαδή δεν υφίσταται 

πλέον από τη συμφωνία.  

 Εγώ θέλω να ομολογήσω ότι ,  όπως μου έλεγε ο κ.  Πρόεδρος αυτό 

το θέμα είναι βέβαιο ότι  στις  αίθουσες του δικαστηρίου . .  θα 

συζητηθεί,  αλλά αυτή τη στιγμή που μιλούμε και καλούμαστε εμείς  να 

πάρουμε μια απόφαση, έχουμε μπροστά μας ένα τέτοιο ζήτημα. 
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Δηλαδή με λίγα λόγια να το πω απλά και λαϊκά, δεν μπορεί ο Φορέας 

Διαχείρισης του ΛΑΪΛΙΑ, που για εμάς είναι ένα εργαλείο για 

ανάπτυξη και για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη των πραγμάτων πάνω 

στο βουνό και όλους μας ενδιαφέρει,  σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο,  

δεν μπορεί να παρέμβει,  για την ώρα,  στο χιονοδρομικό κέντρο.   

Δεν μπορεί καμία απολύτως παρέμβαση να κάνει   εξαιτίας αυτής 

της καταγγελίας  που σας είπα από τον Ορειβατικό και όπως το 

διαβεβαιώνει και ο κ.  Ζάββος,  ο κ.  Δασάρχης λέει  ακριβώς το ίδιο 

αλλά και με έγγραφο που προέκυψε το 2009 από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού.  

 Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  με έγγραφό της   το 

2009 λέει  ότι  αυτό το χρησιδάνειο,   η παραχώρηση της χρήσης  του  

χώρου εκείνου που είναι  στο χιονοδρομικό,  τα 100 στρέμματα,  είναι 

παράτυπη,  δεν  υφίσταται νομίμως σε καμία περίπτωση ούτε μπορεί 

να  κηρυχθεί στο μέλλον  κάποια τέτοια συμφωνία.  

 Παραχωρήθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στον 

Ορειβατικό και ο Ορειβατικός  δεν έχει  το δικαίωμα σε καμία 

περίπτωση  να το παραχωρήσει σε εμάς,  που  είμαστε μέτοχοι,  στον 

φορέα διαχείρισης δηλαδή του ΛΑΪΛΙΑ Α.Ε..   

 Ένα ζήτημα είναι αυτό που θέλω να φτάσω στο δημοτικό 

συμβούλιο.   

 Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι  και νομίζω ότι  και από το τι  είναι 

το ουσιαστικό,  γιατί   ποιος δεν θέλει  ο φορέας αυτός να ενισχυθεί και 

να μπορέσει να κάνει  διάφορα πράγματα, διάφορες παρεμβάσεις,  είναι 

ότι  στο έγγραφο, . .  στο  δημοτικό συμβούλιο,  οι  δύο κύριοι  τομείς των 

δράσεων που αφορά η  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι ο ένας στο 
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χιονοδρομικό κέντρο και ο άλλος στην ευρύτερη περιοχή δράσεως του 

ΛΑΪΛΙΑ. Πλατεία Ξυλοκόπων.  

 Για το ένα κομμάτι όπως σας λέω, δεν μπορεί να γίνε ι  καμία 

παρέμβαση και εκ όσων συμπεραίνει  κανείς  και από τα έγγραφα αλλά 

και από την κατάσταση που επικρατεί  ανάμεσα στον Ορειβατικό και 

τον Φορέα Διαχείρισης του ΛΑΪΛΙΑ, μέρος του οποίου είμαστε και 

εμείς ,  δεν μπορεί να προκύψει εκεί  κάποια συνεργασία και  κάποια 

παρέμβαση  σύμφωνα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.   

 Για το άλλο κομμάτι,  που είναι η ευρύτερη περιοχή δάσους του 

ΛΑΪΛΙΑ, πλατεία Ξυλοκόπων, εκεί  όντως,  ενδεχομένως,  από αυτές τις  

δράσεις που αναφέραμε μπορεί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις,  κ υρίως 

αυτές οι  οποίες είναι και παρεμβάσεις που δεν έχουν να κάνουν τόσο 

συγκεκριμένα με τον χώρο, όσο είναι για την δημιουργία χαρτών ή να 

δημιουργηθούν δηλαδή προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή 

ενημέρωση τουριστικών χαρτών, πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρ ει η 

προβολή του όρους.   

 Επομένως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει  ένα ζήτημα, γιατί ,  

όπως σας είπα,  καλείται να χρηματοδοτήσει και τις  παρεμβάσεις στο 

χιονοδρομικό κέντρο και τις  παρεμβάσεις στην πλατεία Ξυλοκόπων.  

 Η πλατεία Ξυλοκόπων έχει  δοθεί  από τ ο Δασαρχείο άδεια στον 

φορέα διαχείρισης του ΛΑΪΛΙΑ για την συντήρηση των έργων που 

έχουν γίνει  εκεί .  Έχει  υπάρξει ένας Κανονισμός και έχει  δοθεί  η άδεια 

στον συγκεκριμένο φορέα να εξυπηρετεί  εκεί  αυτές τις  εγκαταστάσεις,  

να τις  συντηρεί συγκεκριμένα.  

 Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι αυτό.  Και 

ένα τρίτο θέμα είναι,  το οποίο με προβληματίζει  και θέλω να το 

αναφέρω, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω, στο Δημοτικό Συμβούλιο,  είναι 
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ότι το έγγραφο που έχει  έρθει  στον Δήμο Σερρών, σαν εισήγηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  είναι 28 -3-2012 αριθμό πρωτοκόλλου. Η 

απόφαση είναι 6 -11-2011. Όπως είδα . .τον νόμο από ανωνύμων 

εταιρειών η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου πρέπει 

να γίνει  μάξιμουμ, δηλαδή δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις μήνες 

από την λήψη της απόφασης.   

 Δηλαδή εάν η απόφαση λήφθηκε 6 -11-2011, εμείς  θα έπρεπε σε 

κάθε περίπτωση, όχι  μόνο εμείς  αλλά και οι  άλλοι μέτοχοι,  να πάρουν 

την απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να 

προχωρήσουμε σε αυτή το αργότερο μέσα σε τέσσερις μή νες.   

 Εδώ, κύριε Πρόεδρε,  τελειώνοντας να επισημάνω, ότι  είμαστε ο 

μοναδικός μέτοχος,  ο οποίος και έβαλε αυτό το θέμα στον 

προϋπολογισμό, έχοντας κατά νου την καταρχήν απόφαση του 

Δ.Σ….ΛΑΪΛΙΑ, δηλαδή, όπως είδατε από την εισήγηση, υπάρχει η 

χρηματοδότηση,  αλλά και ενδιαφερθήκαμε φέρνοντας το θέμα, οι  

άλλοι μέτοχοι,  εξ όσων με ενημέρωσε, τουλάχιστον,  ο κ.  Πρόεδρος,  

δεν έχουν πάρει απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και 

πραγματικά προβληματίζομαι πως θα μπορέσουν να πάρουν,  αφού 

ξεπέρασαν το τετράμηνο από την λήψη της αρχικής απόφασης του 

Δ.Σ..  

Έχοντας αυτά κατά νου και πάντοτε νομίζω με καλή διάθεση από 

όλους μας και από την δημοτική αρχή και σύσσωμο το Δημοτικό 

Συμβούλιο θεωρήσαμε και θέλοντας οπωσδήποτε να φέρουμε αυτό το 

θέμα για να συζητηθεί,  όποιες και να είναι οι  . .  φέραμε σήμερα αυτό 

το θέμα, κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

στο τραπέζι  του Δημοτικού Συμβουλίου για να κάνουμε συζήτηση και 

μάλιστα θέλω να πιστεύω τελειώνοντας,   τελευταία μου λέξη, με 
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γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του βουνού μέσα από έναν 

φορέα, ο οποίος αποτελεί  μια ανώνυμη εταιρεία,  κύριε Πρόεδρε,  στην 

οποία συμμετέχουμε και εμείς .   

 Ευχαριστώ πολύ. Εάν υπάρχει κάτι  είμαι στην διάθεσή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μιλήσει ο Πρόεδρος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Θα καλέσω τον Πρόεδρο τον κ.  Νυκτοπάτη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μήπως, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ναι.  ωραία.  Ξεκινάμε κύκλο ερωτήσεων. Παρακαλώ ποιοι  

συνάδελφοι θέλουν να ρωτήσουν; Ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  Αναστασιάδης,  ο 

κ.  Κατιρτζόγλου, ο κ.  Φωτιάδης,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Νιζάμης.  

Άλλος; Ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε …αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,  όμως με όλες 

αυτές,  το πακέτο των δράσεων συμπεριλαμβα νομένων . .Τώρα εμείς  με 

αυτά που αναφέρατε προηγουμένως, με αυτή την διαφορετική άποψη 

που υπάρχει μεταξύ του Ορειβατικού και φορέα, θα έπρεπε να 

διαφοροποιηθεί  . .Γιατί  βεβαίως είναι ένα μεγάλο έργο,  ένα έργο που 

πρέπει επιτέλους να γίνει  για τον Δήμο μας,  για την ευρύτερη περιοχή 

μας,  είναι ένα πραγματικά αναπτυξιακό έργο που πρέπει να το 
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εκμεταλλευτούμε και αξίζει  τον κόπο αλλά εδώ φαίνεται κάπου και δεν 

ξέρω το γιατί ,  μπερδεύεται πάρα πολύ και …Θα είναι νόμιμη η 

απόδοσή μας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε εάν θέλετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσει για να μην χαθεί και ο αντιδήμαρχος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Χαίρομαι πολύ για την παρατήρησή σας κ.  Μηλίδη. Μέχρι και το 

μεσημέρι ο κ.  Αντιδήμαρχος,  ο κ.  Γρηγοριάδης και ο υποφαινόμενος 

αλλά και ο κ.  Σταυρόπουλος που ασχολείται με το ζήτημα, 

προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση, κοινή συνισταμένη, ανάμεσα στον 

μέτοχο που είναι ο Ορειβατικός Σύλλογος και συνολικά σε συνεργασία 

με την επιχείρηση. Μάλιστα, . .μια συνεννόηση να αναβληθεί το θέμα, 

να προκύψει μια συνάντηση, να τεθούν αυτά τα ζητήματα και να 

λυθούν,  ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο,  κοινό σκοπό έχουμε όλοι,  να 

πάει καλύτερα ο ΛΑΪΛΙΑΣ, να πάρουμε την καλύτερη δυνατή 

απόφαση, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.   

 Δηλαδή και από την πλευρά του Ορειβατικού υπάρ χει μια 

άρνηση, να το πω έτσι,  δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας,  δηλαδή για 

να προχωρήσει σε κάποιου είδους συνεννόηση με τον φορέα και ο 

φορέας,  βρισκόμενος σε αυτή την δύσκολη θέση, είναι σήμερα εδώ με 

τον κ.  Πρόεδρο και φαντάζομαι ότι  θα μας εξηγήσει και  αυτός με τις  

απόψεις του πως έχει  το θέμα.  
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 Δεν θα μπορούσε όμως να γίνει  αλλιώς.  Θα έπρεπε το θέμα να 

έρθει  κάποια στιγμή, γιατί  όπως σας λέω έχουν περάσει και οι  

προθεσμίες και . .και μάλιστα ο σκοπός ήταν,  κύριε Πρόεδρε,  αυτοί οι  

δυο άνδρες των . .ο Ορειβατικός σε συνεργασία με τους άλλους 

μετόχους,  θα έπρεπε να βρει  μια λύση ώστε να λειτουργήσει η εταιρεία 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό επιθυμούμε πιστεύω όλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος είναι ο κ.  Φωτιάδης.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελικά, κύριε Πρόεδρε,  εγώ από τον κ.  εισηγητή δεν κατάλαβα ποια 

είναι η πρόταση. Να μας την πει  καθαρά. Είναι αυτό που διαβάζουμε 

στην εισήγηση, διότι ,  επειδή είπατε για τήρηση,  μιλάει  δέκα λεπτά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επτά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επτά συν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε μου επειδή έχω το χρονόμετρο …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και εγώ έχω χρονόμετρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  διαφωνούν τα χρονόμετρά μας,  κ Φωτιάδη αλλά …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θέλω να πω γι΄ αυτό ότι  νομίζω ότι  θα πρέπει να είμαστε σύντομοι 

όλοι.  Πρέπει να είστε δίκαιος προς όλους.  Π οια είναι η εισήγηση 

παρακαλώ;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής και να σας κοιτάω στα 

μάτια,  μέχρι τώρα το μεσημέρι η συνεννόηση που είχαμε …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την πρόταση κατευθείαν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ήταν το θέμα να αναβληθεί,  ώστε να ξανάρθει εκ νέου.  Αυτή ήταν η 

πρόταση. Ωστόσο, εάν τελικά και ο κ.  Πρόεδρος και ο Ορειβατικός 

Σύλλογος δεν έχουν διάθεση να συνεννοηθούν για κάτι  συγκεκριμένο,  

τότε εμείς  σαν Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε Πρόεδρε,  έχουμε θέματα 

για να συναινέσουμε στην έγκριση  του μετοχικού κεφαλαίου για τους 

λόγους που εξήγησα.  

 Επομένως θα ήταν καλύτερα να τροποποιηθεί  η απόφαση του 

Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας,  να αφορά μόνο το κομμάτι,  όπως το 

έχουμε συζητήσει με τον κ.  Πρόεδρο της ευρύτερης περιοχής του 

δάσους και να ξανάρθει το θέμα.  

 Δεν μπορούμε,  κύριε Πρόεδρε,  εφόσον η καταγγελία έχει  γίνει  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εφόσον η καταγγελία έχει  γίνει  και τα έγγραφα αυτά περιήλθαν σε 

μένα χθες,  την Τρίτη,  δεν μπορούσα είναι  σε καμία περίπτωση να μην 

τα αναφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να προτείνω αυτό το 

συγκεκριμένο,  πάντα προς την κατεύθυνση να βρούμε την καλύτερη 

λύση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγη ησυχία.  Το θέμα, επειδή έχει  

την σοβαρότητά του,  αφορά τον ΛΑΪΛΙΑ, γιατί  το φέραμε σήμερα εδώ; 

Προκύπτει  διερευνώντας το θέμα, δεν έπρεπε το σώμα να ενημερωθεί 

σε κάθε πτυχή αυτού του θέματος; Θα μπορούσαμε με μια λέξη να πω 

ότι  αποσύρω το θέμα και τελειώσαμε.  Όμως το κάνουμε συζήτηση για 

να ενημερωθεί το σώμα , να ενημερωθεί ο κάθε δημοτικός σύμβουλος,  

να έχει  ξεκάθαρες απόψεις για το θέμα ΛΑΪΛΙΑ. Γι΄ αυτό το θέμα το 

ανοίγουμε και το συζητάμε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

 Η πρόταση είναι αυτή την οποία είπε ο κ.  Γαλάνης.  Η πρόταση 

της δημοτικής αρχής.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως και θα ακούσουμε,  γι΄ αυτό και το ανοίγουμε το θέμα, κυρίες 

και κύριοι  συνάδελφοι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ακουστεί ,  κύριε Γκότση, μην επιμένετε.  Εγώ το πρότεινα.  Ο κ.  

Φωτιάδης βλέπετε ότι  αντέδρασε και ήθελε να κάνει  την ερώτησή του 

και καλά έκανε.  Πρώτα έχει  δικαίωμα ο δημοτικός σύμβουλος και πολύ 

καλά έκανε ο κ.  Φωτιάδης,  πρώτα έχει  δικαίωμα ο δημοτικός 

σύμβουλος και μετά έχει  δικαίωμα ο οποιοδήποτε άλλος.   

 Σας παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν,  να σεβόμαστε στην λειτουργία 

του Δημοτικού Συμβουλίου.  Παρακαλώ κύριε Αντιδήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι πριν σας δώσω τον λόγο,  ο επόμενος ερωτών. 

Παρακαλώ.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Καταρχήν,  αυτό το πρόβλημα για τί  δημιουργείται και νομίζω ότι  με 

αυτό που θα ερωτήσω θα βοηθηθεί και το σώμα για άλλα ζητήματα. 

Έρχεται λέει  η εισήγηση από τον φορέα διαχείρισης.  Έρχεται μια 

εισήγηση από τον υπηρεσιακό παράγοντα. Εμείς εφόσον είχατε 

καινούργια στοιχεία να προσθέσετε,  γ ιατί  δεν κάνατε μια γραπτή 

εισήγηση ως υπεύθυνος αντιδήμαρχος με όλα τα στοιχεία αυτά; Ερωτώ 

και απαντήστε μου.  

 Γιατί  δεν μαζέψατε όλα αυτά τα στοιχεία με την εισήγησή σας,  

που θα έγραφε και θα μας εξηγούσε ότι  έχουμε αυτούς και αυτούς τους 

λόγους,  γιατί  δεν βλέπω ότι  στην αρχή άλλη ήταν η εισήγησή σας,  να 

προχωρήσουμε στην χρηματοδότηση και μετά θέλετε να το αποσύρουμε  

το θέμα την δεύτερη φορά. Δηλαδή βλέπω ότι  φάσκετε και 

αντιφάσκετε.   

 Και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω, το δεύτερο σκέλος,  

μήπως μπορέσετε να μου απαντήσετε μετά,  θα έχετε την ευκαιρία,   . .  

 Και το δεύτερο είναι,  αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

που θα γίνει  στον φορέα διαχείρισης μπορεί να καλυφθούν αυτές οι  

δράσεις ή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει  άλλο σκοπό και 

στόχο και όχι  την χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων, όπως αυτών που 

αναφέρονται μέσα στην εισήγηση του φορέα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  αυτά όλα τα στοιχεία,  τα έγγραφα προέκυψαν από το 

ενδιαφέρον που υπήρξε από . .Ορειβατικό Σύλλογο . .θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και έφερε τέτοια έγγραφα, τα οποία δεν μπορούσα να τα 

γνωρίζω εγώ. . .χρησιδανείου και μια σειρά άλλων εγγράφων, τα οποία 

δεν τα είχε η υπηρεσία μας και ούτε μπορούσε να τα ξέρει .  Δεν θα 

μπορούσε να ξέρει  αυτές τις  κινήσεις των άλλων μετόχων του φορέα 

διαχείρισης του ΛΑΪΛΙΑ.  

 Με τον κ.  Αντιδήμαρχο πήραμε αρκετές πρωτοβουλίες και 

κάναμε και επισκέψεις,  όπως σας είπα και στον κ.  Δασάρχη και ο 

λόγος που δεν έφερα κάποια έγγραφη, όπως πολύ σωστά θέσατε 

εισήγηση, ήταν γιατί  μέχρι και το μεσημέρι,  όπως σας λέω, υπ ήρξε μια 

συμφωνία ότι  το θέμα θα αποσυρθεί.   

Όμως αυτή τελικά η συμφωνία δεν επετεύχθη και τώρα το 

απόγευμα αναγκάστηκα να πάρω μαζί μου όλα τα έγγραφα, να τα φέρω 

εδώ για να σας αποσαφηνίσω ορισμένα ζητήματα, αλλιώς,  όπως πολύ 

σωστά λέτε,  θα σας είχα φωτοτυπήσει και τα έγγραφα που ήρθαν,  έστω 

και την Τρίτη σε μένα, τα έγγραφα από τον Ορειβατικό Σύλλογο και 

έγγραφα τα οποία μου έδωσε και ο κ.  Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 

ΛΑΪΛΙΑ και είχα ήδη και μια εισήγηση για να σας προτείνω αυτό που 

σας είπα,  . .καμία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,  σας είχα αυτό 

ακριβώς,  για αναστολή, για να αναστείλουμε το θέμα, να πάει να 

τροποποιήσει την απόφασή του το Δ.Σ. του φορέα και να επικεντρωθεί 

μόνο στον τομέα που έχει  να κάνει  με την περιοχή δάσους ΛΑΪΛΙΑ 

πλατεία Ξυλοκόπων.  

 Αυτά σας είπα πολύ ξεκάθαρα. Δεν θα μπορούσα να φέρω την 

εισήγηση γιατί  μέχρι και αργά το μεσημέρι και ο κ.  Πρόεδρος το 

γνωρίζει  και ο κ.  Δήμαρχος και ο κ.  Αντιδήμαρχος,  είπαμε ότι  το θέμα 
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θα αποσυρθεί και θα γίνει  και μια συνάντηση και με τον Ορειβατικό 

Σύλλογο και με  τον κ.  Πρόεδρο γιατί  ο στόχος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό τώρα το θέμα με ενημέρωσε ο κ.  Πρόεδρος ότι  θα την κάνω 

τελικά την εισήγηση με τον κ.  Αντιδήμαρχο και δεν μπορούσα να κάνω 

αλλιώς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε πάρα πολύ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενδοσυνεννόηση δεν έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο δεν έγινε ενδοσυνεννόηση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε,  μια χαρά συνεννόηση έγινε από μέρους μας.  Εμείς ξέρουμε 

πολύ καλά τι  μας γίνεται,  όταν όμως ανάμεσα σ ε μετόχους σε μια 

εταιρεία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις,  ενδεχομένως να προκύψουν 

τέτοια ζητήματα. Και προέκυψαν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια κουβέντα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε μην παίρνετε τον λόγο.  είμαστε στην φάση των 

ερωτήσεων και σας παρακαλώ να περιμένετε.  Σημειώστε τις  ερωτήσεις.  
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Εάν κάπου θέλετε να απαντήσετε,  απαντήστε.  Ο κ.  Κατιρτζόγλου. 

Νομίζω ότι  καλύφθηκαν οι  συνάδελφοι.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε εδώ πέρα τώρα έτσι όπως μας παρουσιάζεται το 

συγκεκριμένο ζήτημα, καταρχήν δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση, 

από ότι  αντιλαμβάνομαι,  δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση περί 

αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.  Ούτως ή άλλως το τυπικό πρόβλημα, 

άρα επί της ουσίας δεν τίθεται θέμα αυξήσεως. Κακώς ήρθε το θέμα 

έτσι.  Θα μπορούσατε να το φέρετε θέμα ως ενημέρωση γενικώς  επί 

ζητημάτων του Φορέα Διαχείρισης ΛΑΪΛΙΑ. Αυτό.  

 Δεύτερον.  Επί της ουσίας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση συγκεκριμένη.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επειδή αναφέρεστε για την οικονομία του χρόνου, 

αυτό καταστρατηγείται όταν κάθε ο καθένας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς σχόλια ερώτηση επί του θέματος.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Και ακολουθεί για κάθε μια ερώτηση . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι αλλά στην ερώτηση …  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κατιρτζόγλου την ερώτησή σας παρακαλώ.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Λοιπόν,  η ερώτησή μου είναι η εξής:  επί  της ουσίας το πρόβλημα πως 

προτίθεται  η δημοτική αρχή να προτείνει  να λυθεί;  Επί της ουσίας 

δηλαδή από την στιγμή που υπάρχει μια διαφωνία,  από ότι  κατάλαβα, 

μια διένεξη μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης ή του Προεδρείου τ ου 

Φορέα Διαχείρισης και του Ορειβατικού Συλλόγου, επί  της ουσίας 

υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από την δημοτική αρχή που γνωρίζει  

το θέμα καλύτερα από εμάς,  εμείς  τώρα ενημερωνόμαστε,  για το πώς 

αυτή η διαφωνία,  η διένεξη θα επιλυθεί και πως θα αποκατασταθ εί η 

ηρεμία στον φορέα και πως θα μπορέσουμε,  τέλος πάντων, να 

προχωρήσουμε τον ΛΑΪΛΙΑ μπροστά; Υπάρχει κάτι  επί  της ουσίας επ’ 

αυτού;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που ήθελα να πω αρχίζοντας από την πολύ σωστή επισήμανση 

του κ.  Μηλίδη, το σημειώνετε και εσείς ,  εμείς  λέμε ότι  ας αποσυρθεί 

το θέμα, να καθίσουμε τις  επόμενες ημέρες να συζητήσουμε με τον 

φορέα, με το Χιονοδρομικό,  με τον Σύλλογο και να βρούμε μια άκρη. 

Όλοι ενδιαφερόμαστε και ενδιαφέρεστε,  όλοι εδώ μέσα και έξω για την 

καλή λειτουργία και του βουνού και του Χιονοδρομικού και όλα.  

 Εμείς τα στοιχεία αυτά δεν τα είχαμε την ημέρα που στείλαμε 

την πρόσκληση. Καταλάβατε; Στην συνέχεια ερχόταν,  ο μεν Σύλλογος 

έφερνε κάποια στοιχεία,  ο Φορέας άλλα στοιχεία.  Και έτσι 

ασχοληθήκαμε πολλές ώρες και καλά κάναμε και οφείλαμε.  Πήγαμε με 

τον κ.  συνάδελφο τον Αντιδήμαρχο στον κ.  Ζάββα, στον κ.  Δασάρχη με 

το χαρτί  αυτό.  Βήμα –βήμα μας εξήγησε τι  επιτρέπεται να γίνει ,  τι  δεν 

επιτρέπεται να γίνει  και βάσει αυτού κάναμε πρόταση στον φορέα.  
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 Στο επόμενο συμβούλιο,  αφού αφαιρέσουμε αυτά τα σημεία στα 

οποία δεν μπορεί να κάνει  παρέμβαση, να φέρει μια άλλη μελέτη,  ένα 

κείμενο με τις  δράσεις που προτίθεται και μπορεί να κάνει  και επ’ 

αυτού να αποφασίσουμε.  Τώρα είναι δώρο άδωρο να ψηφίσουμε για 

κάτι  το οποίο τι  να ψηφίσουμε; Να γίνει  παρέμβαση σε κάτι  στο οποίο 

δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση;  

 Αλλά αυτά επαναλαμβάνω, δεν τα γνωρίζαμε όταν στείλαμε την 

πρόσκληση. Οφείλουμε να ενημερώσουμε το σώμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα γι΄ αυτό συζητείται το θέμα, για την ενημέρωσή σα ς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει κάτι  άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.  

Κος ΝΙΖΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δυο ερωτήσεις έχω να κάνω. Πρώτον,  εάν η απόφαση 

του Δ.Σ. στις  16 -10-2011, 6-10-2011, δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τον 

Ν2190 όπως προβλέπεται;  Εάν έχετε αυτά τα στοιχεία.   

 Δεύτερον.  Εάν . .σε μια ανώνυμη εταιρεία,  εν προκειμένω στον 

φορέα που συμμετέχει  στις  συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να μας 

ενημερώσει για τα τεκταινόμενα μέσα στον φορέα; Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώστε απαντήσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  όπως σας είπα ήδη έχει  περάσει η προθεσμία για την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τυπικά, γιατί  το έγγραφο ήρθε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν δημοσιεύτηκε η απόφαση θα μας πει  ο κ.  Πρόεδρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος του φορέα.  

Κος   :  

Όχι  βέβαια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  η δεύτερη ερώτηση του κ.  Νιζάμη; Ο κ.  Αγοραστός.  Μετά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ο επόμενος και τελευταίος ερωτών είναι ο κ.  Αναστασιάδης.  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχάς ήθελα να μάθω ποιανού εί ναι …Ποιος το διαχειρίζεται;  

Ποιανού είναι ιδιοκτησία; …Εδώ είναι το θέμα, ποιανού είναι 

ιδιοκτησία; Δηλαδή είναι του Δήμου Σερρών; Ποιανού είναι;  Εάν δεν 

ξέρουμε ποιανού ιδιοκτησία είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση; Παρακαλώ απάντηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχει  πάρα πολλά ζητήματα το συγκεκριμένο θέμα. Μην 

ξεχνάτε ότι  ο Φορέας Διαχείρισης ΛΑΪΛΙΑ Α.Ε. δεν είναι κανένας 

Φορέας εγκεκριμένος,  όπως για παράδειγμα είναι ο Φορέας . . ,  ο οποίος 

είναι εγκεκριμένος από το ΥΠΕΚΑ, είναι μια ανώνυμη εταιρεία,  την 
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οποία την ίδρυσε η πρώην Δημαρχιακή Αυτοδιοίκηση με σκοπό την 

καλύτερη αξιοποίηση του βουνού.  

 Από εκεί  και πέρα, αυτά τα ζητήματα, για παράδειγμα, που έχουν 

να κάνουν με την ιδιοκτησία,  για τα 100 στρέμματα το δημόσιο τα 

παραχώρησε στην Γενική Γραμματεία Αθ λητισμού για χρήση, για 

χρήση να μην μπερδευόμαστε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 

κύριε Πρόεδρε,  τα παραχώρησε με την σειρά της για χρήση στον 

Ορειβατικό Σύλλογο. Με αυτό,  δηλαδή με το παραχωρητήριο ο 

Σύλλογος ασκεί την δραστηριότητά του εκεί .   

 Με την σειρά του ο Ορειβατικός το 2008 παραχώρησε στον 

Φορέα, όμως σας λέω ότι  αυτό δεν υφίσταται αυτή την στιγμή, γιατί  

καταγγέλθηκε και μάλιστα είναι και παράνομο, ούτε μπορεί να 

υφίσταται στο μέλλον.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι του δημοσίου.  Ο κ.  Αγοραστός.  Θέλετε να ακούσετε πρώτα τον 

κ.  Πρόεδρο; Παρακαλώ τον κ.  Πρόεδρο να πλησιάσει.  Τον Πρόεδρος 

του Φορέα τον κ.  Νυκτοπάτη. Εάν θέλετε πλησιάστε σε ένα μικρόφωνο 

κ.  Νυκτοπάτης για να ακούγεστε και να καταγράφονται αυτά που λ έτε.  

Ελάτε εδώ που υπάρχουν και άλλα μικρόφωνα.  

Θα παρακαλούσα τον κ.  Νυκτοπάτη, δεν θα μας κάνετε πολύ 

μεγάλη ανάλυση, σας δίνω ένα τρίλεπτο να εξηγήσετε συγκεκριμένα 

πράγματα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΛΙΑΣ ΑΕ (Κος 

ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ):  

Δεν φτάνουν τρία λεπτά σας το λέω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορούμε όμως να καταχραστούμε . .  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα προσπαθήσω λοιπόν να πω τι  έχω να πω.  Ήμουν στεναχωρημένος 

με όλα αυτά που έχουν συμβεί,  πλέον είμαι εξοργισμένος.  Ξεκινάω και 

κάνω την πρώτη ερώτηση, γιατί  πλέον θίγομαι και προσωπικά, θίγεται 

και ο φορέας και όσο είμαι Πρόεδρος θα προσπαθήσω να είμαι 

σωστός.   

 Λέτε ότι  παραλάβατε το έγγραφο τον Μάρτιο,  δεν ξέρω πότε 

ακριβώς λέτε.  Εγώ αυτό το ακούω για πρώτη φορά, γιατί  προφανώς 

. .κάποιος λόγος για να φτάσει το θέμα εδώ, γ ιατί  μέχρι προχθές το 

θέμα ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και προέκυψαν πολλά, 

τα οποία δυστυχώς.. .και ρωτάω το εξής:  όλοι έχουν καταρχήν απόδειξη 

από το Ταχυδρομείο ότι  έχουν στείλει  συστημένες επιστολές σε όλους.  

Τις έχω στείλει  όταν πήραμε το θέμ α. Η ερώτησή μου είναι η εξής:  ότι  

εάν εσείς  παραλάβατε το έγγραφο τον Μάρτιο,  πώς στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έρχεται το θέμα για την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά 23.000; Παρακαλώ μια απάντηση τώρα.  

 Ο προϋπολογισμός του Δήμου έχει  γίνει .  Πώς το ξέρατε το θέμα 

και το φέρατε στον προϋπολογισμό και το βάλατε όταν . .προφανώς από 

λάθος,  γιατί  ξανά λέω με θίγετε,  πήρατε το έγγραφο τον Μάρτιο;  Θέλω 

μια απάντηση σας παρακαλώ. Αφού το πήρατε τον Μάρτιο,  το ξανά 

δηλώνω, πώς το βάλατε στον προϋπολογισμό σας  και το ψηφίσατε;  

Κάτι άλλο συμβαίνει .   

 Πρώτη ερώτηση. Συνεχίζω για να προλάβω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι,  ρωτάω, πώς προέκυψε στον προϋπολογισμό σας,  εσείς  ως 

δημοτική αρχή, αφού λέτε ότι  παραλάβατε το έγγραφο εκπρόθεσμα τ ον 

Μάρτιο;  Κάπου δεν πάει καλά.  

 Φυσικά την επόμενη φορά θα πάρω . .έχω του λογιστηρίου την 

απόδειξη ότι  έχω στείλει  συστημένες επιστολές . .Συνεχίζω.  

 Όσο γι΄ αυτό που είπατε για την . .με βάση το καταστατικό 

σύμφωνα με τον Ν21…Με βάση το καταστατικό της ετ αιρείας δεν 

χρειάζεται να δημοσιευτεί  στην εφημερίδα όταν στέλνονται 

συστημένες επιστολές σε όλους τους Συλλόγους,  όπως και κάναμε με 

απόδειξη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Με βάση το Καταστατικό λοιπόν δεν χρειαζόταν να γίνει  αυτό και δεν 

νομίζω πόσο σημαντικό είναι το τυπικό της υπόθεσης,  παρόλο σας λέω 

ότι  είμαστε καθόλα τυπικοί …όλων των φορέων να στηρίξουν αυτή την 

προσπάθεια.   

Πάω σε άλλο θέμα. Προχωράω.  

Έγιναν πάρα πολλά πράγματα αυτές τις  ημέρες,  να προλάβω να 

πω μερικά, όμως σήμερα το απόγευμα εγώ είμαι αυτός που είπα ότι  

στον . .να κάνουμε συζήτηση, δεν μπορούσε να γίνει  με τον Ορειβατικό 

κάποια μέρα για τον εξής λόγο.  Σαν Πρόεδρος δεν διαπραγματεύομαι 

την ύπαρξη του φορέα από το εάν θα συμφωνήσουμε εμείς  με τον 
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Πρόεδρο του εκάστοτε . .του Ορειβατικού για την λειτουργία του 

χιονοδρομικού.  

Σήμερα, με βάση ότι  έχει  γίνει ,  ο φορέας δεν διαχειρίζεται το 

χιονοδρομικό κέντρο. Αυτό πως λύνεται;  …Έχουμε δικαστική διαμάχη 

δυστυχώς, μακάρι να λυθεί  το θέμα εξωδικαστικά, αλλά θα γίνει  

δικαστικά. Όμως η υπουργική απόφαση η δική σας και των υπόλοιπων 

φορέων είναι,  εάν ο φορέας διαχείρισης πρέπει να συνεχίσει  να 

υπάρχει για να κάνει  όλες τις  υπόλοιπες δράσεις που κάνει ,  άσχετα εάν 

έχει  το χιονοδρομικό ή όχι  …γιατί  στο καταστατικό της εταιρείας 

αυτής υπάρχουν είκοσι καταστατικοί σκοποί για αυτή την εταιρεία.   

Όλους τους υπόλοιπους …πλατείας Ξυλοκόπων είναι 200 

στρέμματα να διαχειριστούμε για τους ανθρώπους εκεί ,  όλα αυτά 

δηλαδή δεν είναι λόγοι  για να υπάρχει ο φορέας; Το εάν θα κάνετε 

αύξηση κεφαλαίου εσείς  ή κάποιος άλλος φορέας εξαρτάται από το εάν 

θα έχουμε το χιονοδρομικό; Το οποίο . .και αυτό όχι  μόνο για μας,  για 

όλους εννοείται.  Και για μας τους ιδιώτες και τον φορέα και για τον 

Ορειβατικό Σύλλογο και για όλο τον Νομό γενικότερα.  

Γι΄ αυτό λοιπόν δεν υπήρχε ο λόγος να πάω σε μια συζήτηση. Σε 

μια συζήτηση θα πάω…Κύριε Παπαβασιλείου πριν ένα χρόνο ήρθα σε 

σας.  Και όχι  μόνο σε σας,  κτύπησα όλες τις  πόρτες,  ενημέρωσα όλο 

τον κόσμο, πήγα παντού. Το θέμα το ξέρατε.  Εδώ έγιναν δικαστήρια,  

έγιναν γενικές συνελεύσεις και οι  εκπρόσωποί μας …ήταν εκεί ,  όλοι το  

ήξεραν το θέμα. Ξαφνικά τώρα το ανακαλύψατε; Όχι,  κάτι  άλλο 

έφταιξε όσον αφορά, συγνώμη, το χιονοδρομικό κέντρο.  

Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζω, η ύπαρ ξη του φορέα ή όχι  δεν εξαρτάται 

μόνο από το χιονοδρομικό κέντρο, εξαρτάται από όλες τις  άλλες 
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δράσεις και είμαι περήφανος για τον χρόνο που διοικήσαμε εμείς  με τα 

χρήματα που μας είχαν απομείνει  για τα τόσα πράγματα που κάναμε.   

Σας ενημερώνω το εξής:  όταν . .ο φορέας τα χρήματά του ήταν 

κάτω από 50% του κεφαλαίου.  Έπρεπε λοιπόν να πούμε ότι  ή συνεχίζει  

ο φορέας ή πρέπει,  για να συνεχιστεί  έπρεπε να γίνει  αύξηση 

κεφαλαίου.  Δεν υπήρχε άλλος τρόπος.  Άρα λοιπόν η αύξηση κεφαλαίου 

δεν γίνεται και φυσικά για να πείσουμε κάποιον να γίνει  αύξηση 

κεφαλαίου πρέπει να πούμε τι  θέλουμε να κάνουμε.  Και είχαμε άπειρες 

δράσεις.  Πάρα πολλές.  Τόσες προς το χιονοδρομικό όσο και εκτός 

χιονοδρομικού. Φυσικά προέκυψα κάτι . .  

Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν δεν είναι . .γ ια να υπάρχει αυτ ός ο 

φορέας για να κάνει  αυτές τις  δράσεις . .συμμετέχουμε σε διάφορα 

Φεστιβάλ. Περιμένουμε να πάρουμε προγράμματα. Μαζί καταθέσαμε 

πρόγραμμα στον INTERREG και μαζί καταθέτουμε τώρα. Καταθέσαμε 

προτάσεις και σε άλλα προγράμματα.  

Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζουμε,  ά λλο το χιονοδρομικό,  άλλο η 

ύπαρξη του φορέα.  

Τώρα θα σας πω . .γιατί  φτάσαμε εδώ τις  μέρες αυτές.   

Θεωρώ ότι  κάνατε και εσείς  λάθος.  Τάξατε καλοπροαίρετα,  

τάξατε κάποια χρήματα στον Ορειβατικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε ποιον απευθύνεστε ονομαστικά;  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα το πω και ονομαστικά. Δυστυχώς, ξαναλέω, λυπάμαι που το λέω, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε ποιον τάξαμε,  τι  εισπράξατε ονομαστικά παρακαλώ.  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Καλοπροαίρετα,  εντελώς καλοπροαίρετα ο Πρόεδρος του Ορειβατικού 

. .στην Γενική Συνέλευση με μάρτυρες,  όχι  με δικ ά μου στοιχεία …από 

τον Δήμο Σερρών. Καλοπροαίρετα.  Πάει λοιπόν με στοιχεία και 

φυσικά με την απόφαση της γενικής συνελεύσεως του Ορειβατικού 

πέρυσι και λέει  ο Πρόεδρος ότι  ξέρετε παιδιά,  στους ανθρώπους του 

Ορειβατικού, επειδή . .επειδή έτσι,  επειδή αλλιώς ,  μπορούμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Εντάξει.  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αγοραστέ.   

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ξαναλέω, σας παρακαλώ, καλοπροαίρετα.  Όπως καλοπροαίρετα ο κ.  

Γαλάνης δέχθηκε να βάλουμε το θέμα εδώ γιατί  πιστεύω . .κάτι  καλό. 

Το δέχομαι απόλυτα αυτό.  Τι έγινε όμως; Το διάβασε ο κ.  Γιαμαρέλης 

. .ότι  έρχεται αυτό το πράγμα …και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και 

προσπαθούμε τώρα . .να μην θίγεται ο φορέας . .για το εάν πρέπει να 

μπει το θέμα ή όχι .   

 Εάν ο Δήμος συμμετέχει  στην αύξηση κεφαλαίου αυ τό είναι δικό 

σας  θέμα, πολιτικό.  Ο φορέας μπορεί να συνεχίσει  να υπάρχει είστε 

συμμετέχετε είτε όχι ,  …Αλλά σε καμία περίπτωση σας ξαναλέω …έχει 

όλα τα υπόλοιπα και θα τα διεκδικήσει στο δικαστήριο,  γιατί  ήταν το 

μόνο . .που μπορούσαμε να κάνουμε.  …  

 Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αγοραστέ.   
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Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

Τι από όλα να απαντήσω τώρα, τι  θέλετε;    

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

Δεν είχαμε προετοιμαστεί  γι΄ αυτό το θέμα. Να κάνουμε τοποθέτηση. 

Δεν έχω κάτι  γραμμένο δηλαδή. Εγώ θα σας πω τι  βλέπει  η εμπειρία 

μου μέσα από αυτή την διαδικασία . .του διοικητικού.  

 Από την αρχή είναι λάθος.  Και όταν κάτι  από την αρχή είναι 

λάθος,  ότι  και να κάνεις  μετά λάθος θα γίνει .  Σίγουρα ως ανώνυμη 

εταιρεία,  μια ανώνυμη εταιρεία,  ο ποιαδήποτε ανώνυμη εταιρεία δεν 

μπορεί να κάνει  καμία δράση, καμία κατασκευή, τίποτα πάνω στο 

βουνό. Απαγορεύεται από το Δασαρχείο.  Γι΄ αυτό και λέω ότι  είναι 

από την αρχή λάθος.   

 Το είπε κάποια στιγμή ο κ.  Γαλάνης,  δεν είναι σαν την Κερκίνη.  

Είναι μια ανώνυμη εταιρεία που απλά λέγεται Φορέας Διαχείρισης 

ΛΑΪΛΙΑ Το όνομα είναι Φορέας.  Από εκεί  και πέρα εμείς  και μέσα 

από τα Διοικητικά Συμβούλια πολλές φορές σας έχω πει  τσάμπα 

συναντιόμαστε,  τσάμπα κάνουμε αυτή την διαδικασία.  Το καλύτερο θα 

είναι για όλους,  το καλύτερο θα είναι να διαλυθεί η εταιρεία και να 

ξεκινήσουμε την διαδικασία πραγματικής δημιουργίας Φορέα 

Διαχείρισης ΛΑΪΛΙΑ μέσα από το Υπουργείο που να μπορεί να παίρνει  

χρηματοδότηση και να μπορεί να . .  

 Γιατί  αυτή την στιγμή με κάποιο περίεργο τρόπο  εκτελούνται 

κάποια έργα πάνω, που από ότι  αποδεικνύεται στο τέλος είναι 

παράνομα που συμμετέχουν σε μια εταιρεία που κανονικά η διαχείριση 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2012  

60 

μιας έκτασης δεν έπρεπε αρχικά να δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη της 

χρήσης.  Δεν ξέρω εάν με κατανοείτε.   

 Ότι και να κάνουμε τώρα πιστεύω πως είναι λάθος.  Ως σοβαρό 

όργανο εδώ πέρα πρέπει να προτείνουμε αυτό το πράγμα. Προσωπικά 

πιστεύω, διότι  τα ταμειακά αποθέματα του φορέα είναι ελάχιστα πολύ 

καιρό τώρα, πολύ καιρό έχει  φύγει  από το 50% που έπρεπε να 

ξεκινήσουμε να κάνουμε την αύξηση. Είναι ενάμιση, δυο χρόνια τώρα 

αυτό.  Και κανένας δεν κάνει  τίποτα.   

Δεν μπορώ να πω ότι ,  εγώ όταν είδα το θέμα νόμιζα ότι  κάτι  

άλλο έγινε,  γιατί  . .αυτόν τον καιρό και …αλλά νομίζω ότι  αυτή είναι η 

λύση η σωστή. Από την στιγμή που ως νόμιμος ι διοκτήτης χρήστης 

είναι ο Ορειβατικός και είχε αυτή την διαφωνία με το προεδρείο του 

φορέα, εμείς  μόνο δεν εμπλακήκαμε σε αυτή την διαδικασία.  Είναι δυο 

μέρη που εμείς  δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. ….την εταιρεία,  το 50% 

και ο άλλος έχει  την έκταση. Εμείς εί χαμε μόνο κάτι  μετοχές ως Δήμος 

και είχε ο Δήμος Σερρών, η Κοινότητα Ορεινής και τα λοιπά.  

Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Μπορώ να απαντήσω σε ότι  θέλετε 

αλλά νομίζω πως πρέπει αυτή να είναι η βάση μας.  Να . .και καλώς 

κάνατε και φέρατε το θέμα, γιατί  οι  περ ισσότεροι σύμβουλοι δεν 

ξέρανε το θέμα και όλες τις  πτυχές,  ότι  υπάρχει  αυτή η καταγγελία και 

όλα τα συναφή.  

Αυτά που είπε ο κ.  Πρόεδρος συμφωνώ, ότι  πρέπει να υπάρχει 

ένας φορέας που θα πρέπει να κάνει  όλες αυτές τις  δράσεις στον Δήμο 

αλλά δεν μπορεί,  κύριε Πρόεδρε να είναι ανώνυμη εταιρεία.  Το ξέρετε 

από τον Δασάρχη, το ξέρετε από τον νόμο, το ξέρετε ότι  δεν πάει να 

είναι …όλοι οι  Δήμοι και οι  Κοινότητες,  είναι ανώνυμη εταιρεία.  
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Έγκειται στους νόμους και στην νομοθεσία για ανώνυμες εταιρείες.  Γι΄ 

αυτό ακριβώς τον λόγο ο Δασάρχης δεν θα επιτρέψει . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ολοκληρώστε κ.  

Αγοραστέ.   

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

Αλλά επειδή δεν είμαστε μέτοχοι,  είμαστε νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου που …σε μια ανώνυμη εταιρεία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

Ότι θέλετε είμαι εδώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καταρχήν απαντάω στο θέμα του Δασαρχείου στα γρήγορα, ότι  το 

Δασαρχείο φυσικά και αναγνωρίζει  τον φορέα διαχείρισης,  γι ατί  

ξαναλέω ότι  ο φορέας… είστε εσείς ,  εσείς  είστε οι  μέτοχοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Εδώ και ένα μήνα σε συνεργασία μαζί σας,  οι  με κάποιον άλλο, μας 

παραχώρησε τα 200 στρέμματα, ξαναλέω, της πλατείας Ξυλοκόπων, να 

τα διαχειριστούμε και να κάνουμε ότι  προβλέπεται.  Άρα σίγουρα 

αναγνωριζόμαστε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και επιτρέπει  το Δασαρχείο.   

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Εννοείται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ότι  εμείς  ότι  επιτρέπουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Εννοείται.  Όμως …δεν τα δέχομαι αυτό που λέτε,  δεν το δέχομαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ποιος μπορεί να θέλει  μόνο την …Γιατί  να μην υπάρχει μια 

εταιρεία;….Αυτό που έβαλε ο κ.  Γαλάνης με το έδαφος,  με την χρήση 

του εδάφους λύθηκε…Παραχώρηση και των μη χανημάτων. Έστειλαν το 

έγγραφο στην Γενική Γραμματεία,  τους απάντησε η Γενική Γραμματεία 

ότι  δεν μπορείτε να έχετε την παραχώρηση των γραμμών και 

τότε…διαχειρίζεται ο φορέας μόνο τα μηχανήματα εδώ και τρία 

χρόνια.  Και ρωτάω το εξής:  Τρία χρόνια διαχειρίζετ αι ο φορέας τα 

μηχανήματα του Χιονοδρομικού Κέντρου, πλήρωσε 100.000 μόνο για 

την διαχείριση αυτή και έρχεται σήμερα μετά από τρία χρόνια ο 

Πρόεδρος του Ορειβατικού και λέει  ότι  . .αυτό είναι παράνομο.  

Δηλαδή τρία χρόνια έπαιρνες τα χρήματα, συμμετείχες στ ο Δ.Σ.,  

στην αύξηση κεφαλαίου,  έπαιρνες αποφάσεις και τρία χρόνια μετά λες 

ότι  ξέρετε είναι παράνομο που ας έρχονται τα λεφτά; Εμείς τι  κάνουμε 

σαν μέτοχοι;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Νυκτοπάτη, εάν και δεν το επιτρέπει  ο Κανονισμός,  εάν και δεν 

το επιτρέπει  ο Κανον ισμός,  παρακαλώ…  

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

Άλλο το εάν μας αναγνωρίζει  ο Δασάρχης την ύπαρξη του φορέα ως 

εταιρεία και άλλο εάν θα μας επιτρέπει  το Δασαρχείο στο τέλος να 

κάνουμε έργο.  Εγώ οι συζητήσεις που έχω κάνει είναι πολύ 

διαφορετικές.  Και πολύ καλά γνωρίζετε π όσο χρονοβόρες είναι οι  

διαδικασίες με τα Δασαρχεία.  Όχι με το δικό μας μόνο, με όλα.  

 Εγώ ζήτησα και προτείνω να μπει σε μια νέα βάση, να κάνουμε 

ένα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το επαναλαμβάνετε κύριε Αγοραστέ.  Έχει καταγραφεί αυτό το 

οποίο λέτε.  Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  τοποθετήσεις επί  του 

θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Εφόσον δεν ξεκινήσαμε ακόμα τις  τοποθετήσεις εάν και είναι 

παράτυπο αυτό το οποίο κάνετε.  Ερώτηση. Έχει κλείσει  ο κύκλος 

ερωτήσεων. Ρωτήστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε,  θέλω να μου πείτε,  εάν γνωρίζετε,  με τη αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου έπρεπε να πραγματοποιηθεί  μέχρι στις  6/2.  

Αναφέρατε ότι  ο Δήμος Σερρών κωλυσιεργήσαμε κατά κάποιο τρόπο 

γιατί  δεν ενημερωθήκαμε εγκαίρως ή ενημερωθήκαμε και το 

αποκρύψαμε, εάν  κατάλαβα καλά. Οι υπόλοιποι μέτοχοι και ιδιαίτερα 
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ο μεγαλομέτοχος,  η Περιφέρεια,  έχει  πάρει απόφαση; Θα συμμετέχει  

στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου; Εάν έπρεπε να το γνωρίζετε.  

Μέχρι 6/2,  όχι  απλά θα έπρεπε να έχει  πάρει απόφαση, θα έπρεπε να 

έχει  καταθέσει τα χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κύριε Νυκτοπάτη σύντομα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  συγνώμη λίγο.  Και ένα δεύτερο μέρος.  Και εάν δεν 

συμμετέχει  ο μεγαλομέτοχος …την διοίκηση, πως ζητάτε να 

συμμετέχει  ένας …το 19,  20%;  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

. .σε όλους τους  μετόχους και φυσικά …θα προχωρήσει όπως και 

φυσικά και από τον κ.  Αγγελίδη.  Και οι  δυο μου είπαν το εξής,  ότι  

ξέρεις ,…θα προχωρήσουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,  τα 

οικονομικά μας είναι στενά και θα βάλουμε τα χρήματα όσο μπορούμε 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε κάποιο επίσημο έγγραφο του Δήμου με αριθμό πρωτοκόλλου 

νωρίτερα από αυτό το οποίο έχουν οι  συνάδελφοι όλοι μπροστά τους,  

εγώ …  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Πώς μπήκε στον προϋπολογισμό; Πώς το ξέρατε;  Για μπει στον 

προϋπολογισμό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εσείς δεν είχατε πάρει απόφαση ομόφωνη για αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου τον Οκτώβριο;  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα προέκυψε μετά τον Οκτώβριο κύριε Νυκτοπάτη, . .επανάληψη . .για 

να διευκολύνουμε και το σώμα, μετά τον Οκτώβριο,  στα μέσα 

Οκτωβρίου αλλάξανε τα δεδομένα.  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δεν διαφωνώ σε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού δεν διαφωνείτε,  ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δ.Σ. του φορέα 

και το ψήφισε ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ.  

Αγοραστός.  Από εκεί  και πέρα προέκυψ αν άλλα πράγματα. Το 

γνωρίζετε αυτό.   

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να ρίξουμε άπλετο φως στους συναδέλφους μας εδώ, έτσι ώστε,  

η απόφαση αυτή να γυρίσει  πίσω, να γίνει  νέο Δ.Σ.,  να δείτε το νομικό 

καθεστώς το οποίο υπάρχει.  Αυτή είναι η όλη ι στορία του θέματος.  

Και να ξανάρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Ουδείς συνάδελφος 

από εδώ μέσα έχει  αντίθετη άποψη με τον . .και με την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου.  Ουδείς.  Όμως στα πλαίσια πάντα του νόμου και 

των διατάξεων.  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  με συγχωρείτε.  Αλλάξτε την απόφαση στο Δ.Σ.,  θα γίνει  σύμφωνα 

με τους νόμους και τις  διατάξεις  για το κομμάτι της πλατείας.  Για το 

άλλο το κομμάτι δεν συζητάμε.  Για το Χιονοδρομικό Κέντρο δεν 

συζητάμε.  Δεν μπορείτε.   

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα κάνουμε έναν διάλογο προς διαφώτιση του σώματος.  Και εάν 

κερδίσετε τα δικαστήρια τι  θα κάνουμε,  φτου και από την αρχή θα …  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Θα γίνει  το δικαστήριο και μετά θα ξανά φέρουμε το θέμα …για 

να είμαστε ξεκάθαροι εδώ μέσα.  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

Της αύξησης κεφαλαίου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.  Θα νομιμοποιηθούν τα πάντα 

και μετά …  

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην  κάνουμε διάλογο, τοποθετήσεις επί  του θέματος από τους 

συναδέλφους.  Ανοίγουμε κατάλογο τοποθετήσεων. Ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  

Φωτιάδης,  ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  Αναστασιάδης,  ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  

Κατιρτζόγλου, ο κ.  Δινάκης,  ο κ.  Χράπας και ο κ.  Αγοραστός.   
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 Ξεκινάμε από τον κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

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

όλες τις  εισηγήσεις και από τον Πρόεδρο και . .  από τον εκπρόσωπο του 

Δήμου στον φορέα και πραγματικά νοιώθω πάρα πολύ άσχημα να 

μιλάμε για τον Λαϊλιά  αυτή την ανάπτυξη, τον πνεύμονα του Δήμου 

μας,  του Νομού μας που μπορεί να αναπτυχθεί ,  να φέρει κόσμο, να 

φέρει λεφτά, να φέρει δουλειές και εμείς  να κολλάμε,  είπαμε,  είπανε.  

Τι κατάσταση είναι αυτή;  

 Είμαι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 1995, 1998 και αυτό το  

θέμα με τον Λαϊλιά ό Συμβούλιο.  Επιτέλους,  πρέπει να καθίσουμε κάτι  

να κάνουμε,  έστω από μηδενική βάση αλλά πρέπει.   

Δεν είναι δυνατόν,  εγώ πραγματικά όταν ήρθα σήμερα στην 

συνεδρίαση διαβάζοντας την εισήγηση του φορέα είδα ότι  πραγματικά 

έχει  πάρα πολλές  δράσεις και είχαμε και να προτείνω και κάποιες 

δράσεις προσωπικά εμείς  σαν παράταξη που νομίζω ότι  θα ήταν προς 

όφελος του Λαϊλιά και όλων μας και εδώ πέρα ακούω μόνο για 

αντιδικίες και δικαστικές αποφάσεις.  Είναι φοβερό.  

Και εδώ έχετε και ευθύνη κύριοι  της συμπολίτευσης.  Ξέρετε που 

έχετε ευθύνη. Δεν γνώριζα και οι  φορείς έχουν ευθύνη και ο Σύλλογος 

και ο φορέας.  Νομίζω ότι  θα έπρεπε να βρεθεί  κοινή συνισταμένη. Δεν 

μπορεί δηλαδή να ρημάζει  το βουνό, να ρημάζει  στην κυριολεξία γιατί  

μαλώνουν δυο Σύλλογοι ή οτιδήποτε είναι αυτό.  Αυτό αφορά, είναι 

κτήμα όλων των Σερραίων. Είναι κτήμα μας,  των παιδιών μας,  των 

εγγονών μας και δεν ξέρω και ποιων άλλων ανά τους αιώνες.   

Δεν μπορεί να φτάνει  το θέμα εδώ. Συγνώμη για τον τόνο της 

φωνής μου αλλά νοιώθω πάρα πολύ ά σχημα με αυτά που ακούω εδώ 
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μέσα. Δεν τα ήξερα πραγματικά στις  λεπτομέρειες.  Δεν τα ήξερα. 

Ήξερα ότι  υπήρχε έτσι μια διαμάχη αλλά όχι  σε αυτό το σημείο.  Εκεί 

που επιρρίπτω όμως ευθύνη στην δημοτική αρχή και στον Δήμαρχο 

συγκεκριμένα, θα πω το εξής:  Είναι ο  πρώτος πολίτης του μεγάλου 

αυτού Καλλικρατικού Δήμου, όφειλε να τους πάρει μέσα σε ένα 

γραφείο και να βριστούν,  να μαλώσουν, να σκοτωθούν,  δεν ξέρω, αλλά 

να βρεθεί  μια λύση. Μια λύση.  

Δεν μπορεί το έργο αυτό,  αυτό το στολίδι ,  το στολίδι  που το 

ξέρει  όλο το πανελλήνιο και όχι  μόνο, σήμερα να το αγνοεί παντελώς 

και να μην πατάει άνθρωπος εκεί  πέρα γιατί  εμείς  δεν μπορούμε να 

συνεννοηθούμε.  Είμαστε άξιοι  της μοίρας μας.   

Έτσι θα πορευτούμε και στο μέλλον και μάλιστα σε τέτοιες 

οικονομικές κρίσεις  όταν δεν δί νουν την παραμικρή έμφαση σε αυτό το 

φυσικό κάλος,  το απείρου φυσικού κάλους το βουνό μας που λέγεται 

Λαϊλιάς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση επί του θέματος κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τοποθέτηση είναι κ.  Πρόεδρε,  τοποθέτηση είναι.  Πρόταση, αύριο . .ο κ.  

Δήμαρχος με τους αρμόδιους αντιδημάρχους να τους καλέσει μέσα σε 

ένα γραφείο να βρεθεί  λύση και δεν μπορεί να . .συνέχεια με το 

Δασαρχείο.   

Εγώ . .και απευθύνομαι σε σας κύριε πρώην Νομάρχα, κ.  

Φωτιάδη, . .είναι τροχοπέδη δηλαδή το Δασαρχείο;  Δεν θέλει  το 

Δασαρχείο την ανάπτυξη του Δήμου μας; Δηλαδή ο ένας θα βάζει  

τρικλοποδιές στον άλλο για μείνουμε στο μηδέν;  
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Εγώ έχω δει  τις  δράσεις,  ήμουνα έτοιμος να ψηφίσω αυτό με το 

μετοχικό κεφάλαιο,  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,  είδα τις  

δράσεις τόσο σε επίπεδο κεντρικών δράσε ων, όπως είναι το 

Χιονοδρομικό Κέντρο . .της ευρύτερη περιοχή του δάσους Λαϊλιά με 

τους ξυλοκόπους μου φαίνεται πραγματικά πολύ καλή και η ονομασία,  

πλατεία Ξυλοκόπων, ωραιότατη, οι  εκδηλώσεις.  Είχα να προτείνω να 

γίνει  ένα Φεστιβάλ Βουνού.   

Άκουσα πέρυσι το καλοκαίρι,  κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Πρόεδρε 

τώρα να σας πω ότι  ψηφίστε το,  ψηφίστε το.  Αυτό θέλετε;  Το θέμα τι  

είναι δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Καλά με αυτά που ειπώθηκαν προηγουμένως …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα θέσετε το θέμα σε ψηφοφορία; ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε πολύ καλά ότι  το θέμα δεν μπορεί να μπει σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας έδωσε κανείς  τον λόγο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν έχει  ανάγκη από δικηγόρο ο κ.  Μηλίδης.  Δεν έχει  ανάγκη από  

δικηγόρο. Σας παρακαλώ συνεχίστε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Παρεμβαίνει ,  κύριε Πρόεδρε,  γιατί  είπατε προηγουμένως ότι  δεν 

πρέπει να ψηφίσουμε κάτι  τέτοιο.  Να αποσυρθεί το θέμα. Αλλά 

κάνουμε μια συζήτηση και κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. …  

 Με δυο κουβέντες και τελειώνω και έκανα και κατάχρηση 

χρόνου, ζητώ συγνώμη. Κρατήστε δυο λεπτά και τελείωσε.  Λοιπόν,  

είχα πρόταση, παράδειγμα, . .είναι εδώ ο Πρόεδρος,  να την ακούσει,  να 

γίνει  Φεστιβάλ Μουσικής,  ότι  θέλετε,  επάνω στο βουνό. Άκουγα 

πέρυσι το Β΄ Πρόγραμμα και . .γ ινότα ν κάτι  ανάλογο σε ένα βουνό 

στην  Ήπειρο.  Γιατί  να μην γίνει  κάτι  ανάλογο εδώ στον Λαϊλιά; Λέω 

δηλαδή, ρίχνω προτάσεις.   

 Εν κατακλείδι  θέλω να πω το εξής:  ότι  έχουμε την ευθύνη όλοι 

μας και προπάντων η δημοτική αρχή, η οποία έπρεπε να βρει  λύση. 

Που θα την βρει;  Σας είπα μακριά από δικαστήρια.  Τα δικαστήρια λέτε 

ότι  θα βγει  δικαστική απόφαση από το . . .  Πότε κύριε Πρόεδρε,  θα βγει  

δικαστική απόφαση; Μπορεί να αναβληθεί εκατό φορές το δικαστήριο,  

να πάει άλλα πέντε χρόνια.  Δηλαδή άλλα πέντε χρόνια εμείς  θα τ ον 

έχουμε τον Λαϊλιά έτσι έρημο; Δεν θα τον διαφημίσουμε ποτέ;  Δεν θα 

κουβαλήσουμε ποτέ έναν ξένο έστω να αφήσει τα λίγα χρήματά του,  

όποια μπορεί;  Έτσι θα τον αφήσουμε,  περιμένουμε τις  δικαστικές 

αποφάσεις;  

 Εγώ προτείνω, κάνω πρόταση αυτή την στιγμή αύρι ο,  . .τους 

αρχηγούς των παρατάξεων, να γίνει  μια συζήτηση με τους αρμόδιους 

φορείς και τον Φορέα Λαϊλιά και να βρεθεί  λύση. Δεν μπορεί το θέμα 

αυτό να παραμείνει  είκοσι χρόνια και να ερημώνει αυτό το βουνό, 
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αυτό το βουνό που το αγαπάμε όλοι.  Που πρώτα πρέπε ι να το 

αγαπήσουν τα παιδιά μας,  πρέπει να το αγαπήσουν τα σχολεία,  να πάνε 

εκδρομές.  Έτσι γίνεται  ανάπτυξη και γίνεται μεταλαμπάδευση σε όλη 

την επικράτεια.  …  

 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης.   Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για μια  ακόμη φορά ένα θέμα δεν προετοιμάζεται δεόντως και κύριε 

εισηγητά θα έπρεπε στοιχειωδώς να μας σεβαστείτε.  Θα έπρεπε να 

είστε συγκεκριμένος,  να γίνει  όλη αυτή η ταλαιπωρία.  Κάνατε μια 

εισήγηση εκτός θέματος με βάση την ημερήσια διάταξη. Εκτός 

θέματος.  Κάνατε τοποθετήσεις επί  των ερωτήσεων και μας πήγατε και 

20΄ από παρά 5΄,  χωρίς να είστε εντός θέματος.   

 Κύριε Πρόεδρε,  το θέμα είναι συγκεκριμένο.  Ψήφιση συμμετοχής 

του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  Δεν κατάλαβα, όσο και 

εάν ακούστηκαν κάποιες επερωτήσεις,  γιατί  εμείς  μπαίνουμε στα 

εσωτερικά του Φορέα;  

 Δεν είναι,  νομίζω καθόλου σκόπιμο και ο Θεόδωρος έδωσε, 

νομίζω, κάποια στοιχεία,  είμαστε περήφανοι ως Δημαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση και όλοι οι  εμπλεκόμενοι γι΄ αυτό το όργανο. Αυτό το 

όργανο ήρθε και έβαλε κάποια πράγματα, πολλά πράγματα μάλλον σε 

τάξη.  

 Κάναμε πλοκή και ορίσαμε κύριοι  αντιδήμαρχοι τι  είναι συμβατό 

και τι  είναι ασύρματο. Τι δουλειά είχατε να ξαναπάτε στο Δασαρχείο 

πίσω; Πάλι πίσω; Είχαμε καθορίσει  στους καταστατικούς σκοπούς και 

είχαμε ορίσει  και κάναμε πάρα πολλές δράσεις.  
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 Θόδωρε να σου θυμίσω ότι  αυτό που λες το κάναμε με τις  

Κοινότητες.  Κάναμε Φεστιβάλ Αγροτικών Προϊόντων του ορεινού 

όγκου και είχαμε και μουσικές εκδηλώσεις.  Αυτά όλα όμως τα 

εκχωρήσαμε στον φορέα. Ποτέ ο φορέας δεν είχ ε καμία δουλειά με 

κατασκευές και δεν θα μπορούσε να είχε.  Είχαμε συγκεκριμένο 

πλαίσιο,  είχαμε δώσει ένα εύρος,  τεράστιος εύρος και γιατί  λοιπόν 

εμείς  περιοριστήκαμε στην λειτουργία των συγκεκριμένων εκεί;   

Θέλετε ως επιφάνεια να το πούμε ή εάν θέλετε,   να  μιλήσω πολύ 

συγκεκριμένα, των εγκαταστάσεων για τον χειμώνα μόνο. Να μην πω 

ότι  υπάρχει  σήμερα και λειτουργεί  τα πλήρωσε κάποτε η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση. Ήταν όλα έτοιμα, όχι  κατέρρευσαν και τα πληρώσαμε.  

 Σήμερα είναι ζητούμενο ποιο άραγε; Λοιπόν,  έστω  ότι υπάρχει 

μια διένεξη, γιατί ,  κύριε Πρόεδρε,  να μπούμε εμείς  στα εσωτερικά; 

Γιατί  να είναι για μας ζητούμενο για να διεκδικήσουμε την όποια 

απόφαση και μετά από την απόφαση να συζητήσουμε; Να πούμε ναι 

σήμερα, για να στηρίξουμε εμπράκτως.  Είμαστε οι  νού μερο δυο; Είναι 

όμως δάσος δικός μας.  Είναι η δική μας,  ο δικός μας πνεύμονας,  όπως 

είπε ο συνάδελφος,  ο δικός μας εγγύς τόπος που είπαμε δώδεκα μήνες,  

όχι  μόνο τους δυο μήνες ή τρεις  του χειμώνα εάν έχει  χιόνι .   

 Ο Λαϊλιάς πρέπει να είναι προσβάσιμος και οι  δράσεις του φορέα 

είναι για δώδεκα μήνες και κάναμε δράσεις για δώδεκα μήνες.   

 Λοιπόν,  επ’ αυτού θεωρώ ότι  δεν θέλει  τίποτα να προσδιοριστεί .  

Παρακαλώ, κύριε εισηγητά να μην πάει το θέμα πίσω. Υπάρχουν τόσες 

δράσεις δώδεκα μήνες.  Δυο μήνες εάν έχουμε χ ιόνι .  Δεν είναι λοιπόν 

καθόλου εύλογο να μπούμε μέσα σε αυτή την εσωτερική τριβή που 

εμένα με θλίβει .   
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Κάτι υπήρχε κάποια περίοδο,  τακτοποιήσαμε και θεωρώ, κύριοι  

συνάδελφοι νομίζω ότι  πρέπει να έχω τον σεβασμό σας και νομίζω ότι  

το όλο θέμα μπορεί να τελε ιώσει έτσι απλά, κύριε εισηγητά. Δεν 

μπαίνουμε στην διένεξη, στηρίζουμε τον φορέα, έχει  πάρα πολλά 

πράγματα, πολύ ξεκάθαρα, δεν έχουμε καμία δουλειά με το Δασαρχείο,  

δεν θα πάμε να ξύσουμε πάλι πληγές,  είναι όλα αποτυπωμένα στην 

εισήγησή σας,  τα είχαμε ξεκαθαρίσει ,  έχουμε λοιπόν μόνο μια,  νομίζω 

ευθύνη να ενισχύσουμε τον φορέα και θεωρώ ότι  αυτό το οποίο είναι 

ζητούμενο για όλους και βεβαίως  στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην 

δημοτική αρχή είναι  η προσέγγιση πρόσθετων πόρων μέσω του 

τουρισμού.  

Υπάρχουν πάρα  πολλοί που δραστηριοποιούνται και νομίζω ότι  

το θέμα δεν πρέπει να το αποσύρετε.  Δεν μπαίνω στην λογική να 

τεκμηριώσετε την αναγκαιότητα και η υπόθεση και ύπαρξη του φορέα 

γιατί  αλίμονο, κάναμε ένα τεράστιο βήμα, δεν θα πάμε πάλι πίσω. 

Γιατί  εκεί  δεν υπήρχε τίποτα, μα τίποτα δεν υπήρχε.   

Λοιπόν,  η πρόταση της παράταξής μας είναι,  κύριε Πρόεδρε,  με 

βάση την εισήγηση να ψηφίσουμε ναι,  να γίνει  η αύξηση, έχει  γίνει  η 

πρόβλεψη, εμείς  να ανοίξουμε και να ωθήσουμε περαιτέρω τον δρόμο 

για την ενίσχυση του φορέα. Δεν έχουμε καμία δουλειά να κάνουμε 

ξανά ένα βήμα πίσω με Δασαρχεία και τα λοιπά, η διένεξη ας 

ξεκαθαρίσει ,  όταν θα ξεκαθαρίσει ,  ο φορέας να στηριχθεί .  Έχει  να 

κάνει  δράσεις πάμπολλες δώδεκα μήνες τον χρόνο.  

Νομίζω ότι  πρέπει να έχουμε μια ομόφωνη απόφαση  και κύριε 

Αντιδήμαρχε δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω αλλά όταν έρχεται ένα 

θέμα, έκκληση, όταν έρχεται ένα θέμα δεν μπορούμε να κάνουμε δυο, 

τρεις  κύκλους τοποθετήσεων. Πείτε καθαρά ποια είναι η εισήγηση. Πες 
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την απευθείας.  Τα άλλα που λέτε μπορούσατε να τα  είχατε διανέμει τα 

έγγραφα και να μας δώσετε και ένα εσωτερικό σημείωμα,  κλείνω 

κύριε Πρόεδρε,  για να μην ταλαιπωρούμαστε.  Δεν είναι κατάσταση 

αυτή, κύριε Πρόεδρε.  Να μας λέτε,  να μας λέτε,  τι ;  Εκτός θέματος.   

Ευχαριστώ. Νομίζω, κυρίες και κύριοι  συνάδελ φοι κάνω έκκληση 

για μια ακόμη φορά, μην έχουμε πισωγύρισμα, ναι στην αύξηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η θέση σας έχει  καταγραφεί κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ από ότι  κατάλαβα και από ότι  βλέπω και τα 

βλέμματα εδώ της πλειοψηφίας υπάρχουν τουλάχιστον είκοσι 

διαφορετικές απόψεις.  Δεν έχετε καταλήξει πουθενά. Για να ξέρουμε 

και εμείς  πως θα τοποθετηθούμε.  Εάν κάνω λάθος.   Εισήγηση πάντως 

δεν έγινε.  Και δεν μας ενδιαφέρει εμάς εάν προέκυψαν επείγοντα ή ξε -

επείγοντα.  Δεν ξέρουμε εμείς  τι  συζητήσεις κάνετε.  Εμείς θέλουμε μια 

ξεκάθαρη τοποθέτηση να ξέρουμε τι  θα γίνει  ή να το αποσύρετε.  

 Μπαίνει  το θέμα προς συζήτηση. Τι,  διαλογική συζήτηση θα 

κάνουμε τώρα; Πώς θα καταλήξουμε; Με ποιους υπήρξε συζήτηση περί 

απόσυρσης ή όχι  του θέματος; Δεν ξέρουμε.  Το συζητού σαμε,  λέει .  Με 

ποιους συζητούσατε εάν πρέπει να αποσυρθεί ή όχι;  Ο Πρόεδρος του 

Ορειβατικού δεν έπρεπε να είναι παρών;  

 Μας είπε ο Πρόεδρος του φορέα κάποια πράγματα. Νομίζω ότι  

από την αρχή έπρεπε να ακούσουμε την τοποθέτηση για να πάρουμε 

κάποια άποψη και μετά να εκφέρουμε όλοι τις  δικές μας θέσεις.   

 Ο Πρόεδρος του Ορειβατικού δεν έπρεπε να  είναι εδώ να μας πει  

δυο λόγια; Δεν θεώρησε ότι  είναι ανάγκη να ενημερώσει το σώμα;  
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 Θέλω επίσης,  μου κάνει  εντύπωση ότι  δεν ακούστηκε ότι  εδώ και 

κάποιες μέρες δεν λειτουργεί  το σαλέ.  Δεν λειτουργούν το σαλέ.  Εγώ 

νομίζω ότι  συνδεδεμένος όλος ο Λαϊλιάς ήταν με το σαλέ.  Αυτή την 

στιγμή δεν λειτουργεί  για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κόσμος 

εάν ανέβαινε μια φορά τώρα δεν θα ανεβαίνει  καθόλου.  

 Μπαίνει  πλέον,  από  ότι κατάλαβα και θέμα διάλυσης του φορέα; 

Γιατί  είδα να κουνιούνται καταφατικά τα κεφάλια  σας,   όταν έθεσε το 

θέμα ο κ.  Αγοραστός.  Γι΄ αυτό και λέω δεν ξέρω τι  άποψη έχει  η 

πλειοψηφία.  Μπαίνει  τέτοιο θέμα;  

 Ο κ. Φωτιάδης είπε την άποψή του.  Αυτή είναι.  Καλή, κακή είναι 

αυτή  . .του φορέα. Εσείς ως παράταξη είχατε συμφωνήσει στην 

σύσταση του φορέα; Γιατί  εμείς  εκτός Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε 

επικρίνει  δριμύτατα αυτή και είχαμε βγάλει και δελτία τύπου πολλές 

φορές και ο κ.  Δινάκης δεν μας δέχθηκε τότε μέσ α στην Νομαρχία,  

επειδή λέει  δεν ήμασταν και τα λοιπά και . .  κάποιος άλλος και 

βγάλαμε δελτία πολλά και χαρακτηρίζαμε τον φορέα μαϊμού φορέα 

διαχείρισης,  διότι  πράγματι έπρεπε να προβλέπεται με το ΠΔ, όπως 

λειτουργεί  ο φορέας διαχείρισης της Κερκίνης.  Βέβα ια αυτό πράγματι 

είναι . .  

 Εν πάση περιπτώσει,  εσείς  λέτε όλο τον μηχανισμό, όχι  εσείς  και 

η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αλλά και εσείς  ως Δήμος που 

συμμετείχαμε,  εσείς  ως παράταξη δεν ξέρω τι  ψηφίσατε,  είπατε ότι  

είναι καθόλα νόμιμος.  Εγώ όταν ήρθε,  γιατ ί  έκανα τότε την έναρξη και 

έδωσα ΑΦΜ και ήρθε ο αρμόδιος και μου λέει  ότι  μα δεν είναι αυτό 

εμπορικό τέτοιο,  είναι φορέας διαχείρισης και λέω ότι  την στιγμή που 

έρχεται ως ανώνυμη εταιρεία δεν μπορεί να μην είναι εμπορική 

επιχείρηση. Είναι ΠΔ και φορέας δ ιαχείρισης.  Δεν είναι φορέας 
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διαχείρισης,  είναι ΑΕ. Το κάνετε όμως και λέτε ότι  είναι νόμιμο και 

συνέχισε και έφερε κάποια καλά, κακά. Τώρα θα πρέπει να 

συνεχίσουμε;  

 Εμείς παρ’ όλες τις  αντιρρήσεις μας,  αλλά τώρα ξανά πηγαίνουμε 

πίσω. Προσπαθώ να διαμορφώσω μια άποψη, ειλικρινά,  με καλή 

διάθεση, καλή πρόθεση και εμείς  παρόλο που είχαμε αυτή την θέση ως 

παράταξη χθες αποφασίσαμε να στηρίξουμε την όποια συνέχιση. Εάν 

όμως είναι . .  βάζω άλλη θεματολογία.  Τι να κάνουμε λοιπόν τώρα 

εμείς;  Είναι νόμιμο; Είναι πα ράνομο; Το Δασαρχείο,  η εταιρεία.  Θα 

πληρώσουμε; Δεν θα πληρώσουμε; Τι να κάνουμε πείτε μας.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρότασή σας κ.  Κοτρώνη ποια είναι;   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Γιατί  έχετε εσείς  πρόταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε την δική σας τώρα. Πείτε μια πρόταση. Δεν θ έλετε να την 

καταθέσετε;   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει πρόταση. Μα δεν την ακούσατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν την ακούσατε προηγουμένως. Η κυρία Σαραντίδου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου δεν ζήτησε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει μια παροιμία,  «όταν δεν θέλετε να ζυμώσετε όλη την ημέρα 

κοσκινίζετε».  Αυτό κάνετε εδώ μέσα. Υπάρχει ένας φ ορέας . .  

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση …γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και εμείς  

αντί  να κοιτάξουμε σαν πολιτεία να βοηθήσουμε αυτούς τους 

ανθρώπους . .και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένο κόσμο, 

καθόμαστε και λέμε εμείς  …  

 Το θέμα . .να ψηφιστεί… Και για ποιο λ όγο εσείς  δεν κάνετε 

έγγραφα στο κράτος να έρθει  η αποκλειστική κυριότητα όλου του 

Λαϊλιά στον Δήμο Σερρών; Για ποιο λόγο; Υπάρχουν σοβαρά 

πράγματα εδώ αλλά πρέπει … πρέπει να ψηφίσουμε το θέμα, να 

προχωρήσουμε,  να δώσουμε τα χρήματα στον φορέα, . .  να έρθε ι  ένας 

ξένος άνθρωπος στην πόλη των Σερρών. Δεν έχουμε πολλά πράγματα. 

Τι έχουμε; …  

 Πρέπει να ψηφιστεί ,  ψηφίστε να συνεχιστεί  ο φορέας να 

συμβάλλουμε εμείς  . .  γ ια να συνεχίσει  ο φορέας το έργο του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  καταρχήν το σώμα αυτό 

πρέπει να κλείνει  τα αφτιά του σε εξωθεσμικούς ότι  μαλώνουν,  αυτοί 

έχουν τα προσωπικά τους,  οι  Πρόεδροι για διάφορους λόγους μπορεί 

να μαλώνουν,  για προσωπικούς,  για ανάδειξή τους,  δεν ξέρουμε τι  

σκέπτονται στο μέλλον,  άρα λοιπόν εμείς  κλείνουμε τα αυτιά μας 

στους δύο προέδρους.   

 Δεν στήθηκε τώρα αλλά υπάρχει ένας φορέας διαχείρισης τον 

οποίο εσείς  λέτε Α.Ε. και τα λοιπά, όπως λέτε ονομάζεται,  που έχει  

κάνει  τόσες ενέργειες,  που έχει  συνεννοηθεί με το Δασαρχ είο,  που έχει  

συνεννοηθεί με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που βοήθησε 

στην προσπάθεια αυτή και έχουν πετύχει  έργα. Δηλαδή εμείς  θα 

βάλουμε εμπόδιο σε αυτόν τον φορέα, σε αυτή την Α.Ε.,  πείτε τον 

όπως θέλετε,  για τις  δράσεις,  οι  οποίες δεν ήταν αρνητι κές,  οι  οποίες 

έφεραν αποτέλεσμα και εάν βοηθήσουμε και εμείς  σαν δήμος και εμείς  

θα έχουμε μερίδιο σε αυτές τις  δράσεις και σε αυτή την επιτυχία.  

 Νομίζω ότι  είναι λάθος και μην συνδέετε την πλατεία Ξυλοκόπων 

με το χιονοδρομικό.  Εμείς δίνουμε τα λεφτά μας ,  δηλαδή την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου και από εκεί  και πέρα, εάν μπορούν,  αυτοί 

μεταξύ τους είναι στα δικαστήρια,  αυτό δεν μας ενδιαφέρει,  αν μπορεί 

να κάνει  και δράση στο Χιονοδρομικό Κέντρο, έτερον –εκάτερον.   

 Πάντως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαί ου δεν θα πάει στράφι.  

Θα γίνουν δράσεις,  έστω στην πλατεία Ξυλοκόπων και δεν είναι τυχαίο 

ότι  το Δασαρχείο παραχώρησε τα 200 στρέμματα… αποτέλεσμα.  

Γι '  αυτό και λοιπόν προτείνω και εγώ και συντάσσομαι με την 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη αλλά νομίζω και η δική  μας η παράταξη, το 

θέμα συζητήθηκε,  να πάρουμε την απόφαση αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου.  
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 Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και κύριοι  συνάδελφοι συζητάμε εδώ και δύο ώρες ένα 

θέμα το οποίο το αναγγείλατε ότι  έχετε σκοπό να το αποσύρεται.  

Χωρίς,  βέβαια,  όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μας πείτε ποια είναι 

η δική σας συγκεκριμένη θέση για τα συγκεκριμένα ζητήματα που μας 

απασχολούν τώρα εδώ.  

 Τι θέσεις παίρνετε,  για παράδειγμα, στην αναγκαιότητα ύπαρξης 

ή μη του φορέα διαχείρισης; Ακούστηκε μια άπο ψη του εκπροσώπου 

σας στον συγκεκριμένο φορέα, η οποία μιλούσε για κατάργηση του 

φορέα αυτού, στην οποία από ό,τι  άκουσα κάποιοι  συνάδελφοι της 

συμπολίτευσης συντάχθηκαν. Ποια είναι η άποψή σας για το ζήτημα 

της δικαστικής διένεξης που έχει… αναγκαιότητα ή  μη ο φορέας 

διαχείρισης να εκμεταλλεύεται το χιονοδρομικό κέντρο; Εσείς ως 

δημοτική αρχή τι  θέση παίρνετε απέναντι  σε αυτά τα συγκεκριμένα 

ζητήματα, δεν μας το είπατε.   

  Νομίζω όμως ότι  ο φορέας διαχείρισης,  ούτως ή άλλως, αποτελεί  

ένα κεκτημένο για τον τόπο μας και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. 

Κανείς,  άλλωστε,  δεν εμποδίσει  κανέναν να επιδιώξει τον 

μετασχηματισμό, πιθανόν,  του συγκεκριμένου σημερινού φορέα 

διαχείρισης σε επίσημο αναγνωρισμένο από το υπουργείο φορέα 

διαχείρισης,  όπως είναι εκείνος της Κε ρκίνης.  Δεν θα σας εμπόδιζε 

κανείς  να το κάνετε αυτό το πράγμα.  

 Μπορούμε να επιδιώκουμε πάντα, θέλω να πω δηλαδή, το 

καλύτερο και όχι  να γυρνάμε πάντα πίσω. Έχουμε ένα κεκτημένο που 

έχει  αποδειχθεί  ότι  μπορεί να λειτουργήσει και μπορεί να φέρει 

συγκεκριμένα αποτελέσματα. Άρα εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι 
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να στηρίξουμε τον συγκεκριμένο φορέα, τουλάχιστον αυτή την άποψη 

έχουμε εμείς .  … Για το συγκεκριμένο ζήτημα, να στηρίξουμε τον 

συγκεκριμένο φορέα, έστω και εάν επί του παρόντος η δράση του και 

λειτουργία του θα είναι περιορισμένη λόγω της δικαστικής διένεξης 

που υπάρχει και στην πορεία….  

 Άλλωστε απ'  ό,τι  κατάλαβα και είναι αυτά για τα οποία θα 

έπρεπε να μας ενημερώσετε,  ποια είναι. .  που έχει  ο φορέας με τον 

Ορειβατικό Σύλλογο; Ακούστηκε κάτι  για χρήσ η. Η χρήση είναι κάτι  

το διαφορετικό από το χρησιδάνειο.  Άλλο η χρήση του χώρου εκείνη 

που έχει  παραχωρηθεί από την γενική γραμματεία… και είναι 

σημαντικό και είναι παράνομο οτιδήποτε άλλο να γίνει ,  άλλο η χρήση 

του χώρου που πράγματι από την γενική γραμμα τεία,  εφόσον 

παραχωρήθηκε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ λέω ουσιαστικά πράγματα, αφήστε με δύο λεπτά. Άλλο λοιπόν η 

χρήση του χώρου του χιονοδρομικού κέντρου και άλλο το χρησιδάνειο 

στο οποίο . .προηγουμένως ο Πρόεδρος του φορέα  περί . .  Άρα και 

νομικά υπάρχουν ζητήματα τα οποία παρέμειναν σκοτεινά και αυτά για 

τα οποία θέλουμε να μας ενημερώσετε.   

 Εν κατακλείδι  λέω ότι  ο φορέας πρέπει να στηριχθεί ,  ο φορέας 

πρέπει να συνεχίσει  να υπάρχει και εμείς  ως Δήμος,  που έχουμε 

σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη λειτουργία του φορέα αυτού, πρέπει 

να το στηρίξουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.   
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  Το θέμα μας είναι η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου του φορέα διαχείρισης του Λαϊλιά.  Όπως 

γνωρίζετε στον προϋπολογ ισμό μας το προβλέψαμε και βάλαμε ένα 

ποσό γι '  αυτό το λόγο.  Ουσιαστικά χρηματοδοτούμε τον φορέα 

διαχείρισης.  Θέλουμε να τον χρηματοδοτήσουμε.  Φυσικά και θέλουμε,  

γι '  αυτό το προβλέψουμε.  

 Έρχεται το θέμα για ψήφιση. Όλοι το είδαμε θετικά.  Βεβαίως να 

χρηματοδοτήσουμε και να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο.  Όταν όμως 

έχουμε τον προϋπολογισμό του φορέα διαχείρισης,  ο οποίος 

προϋπολογισμός το μεγαλύτερο ποσό αφορά έργα που πρέπει να γίνουν 

σε χώρο ο οποίος δεν διαχειρίζεται το φορέα διαχείρισης και δεν 

μπορούν να γίνουν αυτά τα έργα, εμείς  πώς θα συμφωνήσουμε σε αυτή 

τη συγκεκριμένη αύξηση;  

 Τα έργα και οι  δράσεις του φορέα αυτή τη στιγμή είναι μόνο 

στην πλατεία Ξυλοκόπων και εκεί  είναι περιορισμένα. Εάν θέλει  

κάποιος ας με διαψεύσει.  Τη νομιμότητα θέλουμε όλοι μ ας.  Και αυτό 

ζητάμε.  Θέλουμε να βοηθήσουμε,  θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή 

τη στιγμή όμως δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να καλύψει 

κανέναν από εμάς.   

 Θα ήθελα προσωπικά και εγώ όντως έναν προϋπολογισμό 

διαφορετικό από αυτόν που έχουμε αυτή τη στιγμ ή. Γι '  αυτό προτείνω 

και εγώ να αποσυρθεί και με νέα απόφαση του Δ.Σ. του φορέων 

διαχείρισης να έρθει  το θέμα σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο σας.  Ο κ.  Δινάκης.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2012  

82 

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε ειλικρινά θα πω ότι  κ αλύφθηκα από τους 

προλαλήσαντες,  πλην όμως, έχω να πω το εξής.  Μιλάμε για μια Α.Ε. 

για έναν φορέα. Εμείς,  λοιπόν,  εάν είμαστε μέτοχοι στην Α.Ε. καλό 

είναι να κάνουμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,  προκειμένου 

να πορευτούν σε δράσεις για Α.Ε. και ταυτό χρονα να κάνουμε 

προσπάθειες να γίνει  φορέας στους,  γιατί  αυτή τη στιγμή δεν είναι ο 

φορέας,  τζάμπα είναι οι  λέξεις  αυτές που λέγεται φορέας.   

 Θα κάνουμε. .  αλλά αφού είμαστε μέτοχοι της ΑΕ παρακαλώ ας 

γίνει  η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα δούμε . .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καλαϊτζίδης και τελευταίος ο κ.  Αγοραστός.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Δυο λόγια θέλω να πω και εγώ. Καταρχήν και να θέλουμε πλέον έχουν 

περάσει οι  ημερομηνίες,  δεν μπορούμε να κάνουμε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου σήμερα. Δεν μπορούμε να αποφ ασίσουμε εμείς  για το 

μέλλον του φορέα διαχείρισης.  Έχουμε έναν εκπρόσωπο ως δημοτικό 

συμβούλιο στο Δ.Σ. και έχουμε το 19%. Δυστυχώς, από ό,τι  κατάλαβα, 

μεταφέρουν τα εσωτερικά τους στο δημοτικό συμβούλιο και δεν 

πρέπει.  

 Όσον αφορά την αύξηση του μετοχικο ύ κεφαλαίου έκανα ένα 

ερώτημα προς τον κ.  Πρόεδρο και δυστυχώς δεν απάντησε και 

πιθανολογώ πως η συμμετοχή των υπολοίπων μετοχών είναι μηδαμινή,  

δεν συμμετείχε κανείς .  

 Εάν συμμετέχει  και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε 

μελλοντικά,  εάν ξαναπάρουμε απόφαση για αύξηση μετοχικού 
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κεφαλαίου και συμμετέχει  μόνο ο Δήμος,  μόνο ο Δήμος μας,  θα 

αλλάξει η μετοχική σύνθεση. Ίσως είναι κάτι  που θα πρέπει να το 

εξετάσουμε μελλοντικά για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. 

Και από την στιγμή που ο φορέας δεν έχει  και έσοδα ή μάλλον τα 

έσοδά τους είναι ελάχιστα,  δεν μπορούν να συντηρηθούν,  θα 

ακολουθήσουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και… πολύ πιθανόν να 

πάρουμε και τη διοίκηση, την πλειοψηφία του φορέα διαχείρισης.   

 Το δίλημμα λοιπόν είναι το εξής:  εάν θέλουμε να στηρίξ ουμε τον 

φορέα διαχείρισης έχουμε πολλές πιθανότητες μελλοντικά να λάβουμε 

και την πλειοψηφία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Νομίζω ότι  ήταν ο  τελευταίος ομιλητής.  Ο κ.  Αγοραστός.  Κύριε 

Αγοραστέ έχετε τον λόγο.    

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

Στην τοποθέτησή μου πριν νομίζω ότι  ο κ.  Φωτι άδης ένοιωσε κάποια 

μορφή απέναντί  του.  Εγώ δεν έκανα καμιά μομφή απέναντι  στην 

προηγούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία,  κακά τα ψέματα, 

ήταν και η μοναδική η  οποία έκανε κάτι  πάνω στο βουνό. Γιατί  εάν . .  

γαλάζια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τρεις  τετραε τίες δεν πατούσαν 

καθόλου το πόδι τους εδώ πάνω. Έγινε ο δρόμος,  έγινε το Μπαλτά 

Τσαί,  έγιναν πάρα πολλά πράγματα πάνω τα οποία δεν είχαν γίνει  

μέχρι τότε.  Οπότε δεν θέλω να νοιώσει  κ.  Φωτιάδης ότι   ήταν καμία 

μομφή απέναντί  του.  Απλά το ότι  ξεκίνησε λάθο ς,  είναι λάθος.   

 Και γιατί  είναι λάθος; Θα σας το εξηγήσω αμέσως. Είπε ο  

Πρόεδρος του Φορέα ΛΑΪΛΙΑ ΑΕ «για 100.000 που ξόδεψε», σε 

εισαγωγικά το βάζω, εγώ, ο φορέας για την διαχείριση του 

χιονοδρομικού κέντρου. Ακριβώς και απαντώ στον κ.  Πρόεδρο, 
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ακριβώς  γι '  αυτό το λόγο που επικαλέστηκε «το κέρδος»,  σε 

εισαγωγικά, που ξοδέψαμε και έπρεπε κάτι  να πάρουμε,  ακριβώς γι '  

αυτό το λόγο και ο νόμος δεν επιτρέπει  ανώνυμες εταιρείες στη δράση 

τους επάνω στα δάση. Γιατί  οι  ανώνυμες εταιρείες το μετοχικό τους 

κεφάλαιο ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει.  Στη διάθεσή μας είναι,  

μπορούμε να πουλήσουμε τις  μετοχές μας,  να πάει ένας  αποκλειστικά 

ιδιώτες και να έχει  πάρει όλες τις  μετοχές.  Γι '  αυτό το λόγο 

απαγορεύουν τις  ανώνυμες εταιρείες πάνω στα δάση.  

 Είπε κάποια στιγμή κάποιος,  δεν θυμάμαι,  μαλώνουν μεταξύ τους 

και τα λοιπά. Αυτό θα συνέβαινε εάν ήταν πραγματικά ο Φορέας 

Διαχείρισης ΛΑΪΛΙΑ. Άρα μήπως με τις  πράξεις  μας θέλουμε και το 

κέρδος,  άρα είμαστε λάθος από την αρχή που κάναμε Α.Ε. για τη 

διαχείριση του Λαϊλιά μας;  

 Αυτά θέλω να πω και ευχαριστώ. Και  η πρότασή μου ισχύει  και 

την λέω, πραγματικά η εταιρεία δεν έχει  λόγο να υφίσταται.  Παραπαίει  

οικονομικώς,  νομικώς παραπαίει ,  δηλαδή είμαστε για τον Εισαγγελέα. 

Αν υπήρχε Εισαγγελέας έπρεπε κανονικά αυτή . .  να μην λειτουργεί  

γιατί  το 50% τα έχουμε ξαναπεί,  να μην τα λέμε.  Κολλάει σε πάρα 

πολλά νομικά θέματα. Δεν ξέρω εάν θέλουμε να είμαστε μέτοχοι σε 

μια τέτοια εταιρεία με τόσες παραλείψεις νομικές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Κυρίες κα ι κύριοι  θεωρώ εκ μέρους όσων κάνουν δηλώσεις 

αυτή στην στιγμή στα κανάλια,  όσοι έχουν κάνει  δηλώσεις θεωρώ 

μέγιστη ντροπή για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και για άλλη που 

προηγήθηκαν και δεν θα ήθελα επ’ ουδενί να επαναληφθεί κυρίως από 
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τους επικεφαλής  των παρατάξεων, ακόμη και από τον αντιδήμαρχο τον 

εισηγητή του θέματος τον κ.  Γαλάνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς μιλήσατε κ.  Μηλίδη; Λοιπόν,  το θεωρώ μέγιστη ντροπή για το 

Δημοτικό Συμβούλιο και το καταγγέλλω ενώπιον όλων και βε βαίως  

απαγορεύεται.  Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα, κύριοι  συνάδελφοι,  να 

βγαίνετε και να κάνετε δηλώσεις στα κανάλια εν μέσω Δημοτικού 

Συμβουλίου; Βεβαίως απαγορεύεται.  Είναι ασέβεια προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το έχετε κάνει  και εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ το έχω κάνει;  Σοβαρά μιλάτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, κ.  Μηλίδη ανακαλέστε,  δεν έγινε ποτέ από εμένα. Ούτε 

από τον κ.  Δήμαρχο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τα σχόλια.  Είναι ντροπή αυτό το οποίο κάν ατε.  Και εσείς  και 

εάν κάποιος άλλος το έκανε,  είναι  ασέβεια προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο και το καταγγέλλω και να καταγραφεί στα πρακτικά.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2012  

86 

Τον κ.  Γαλάνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς,  ο κ.  Γαλάνης,  ο κ.  Φωτιάδης,  εάν έδωσε συνέντευξη, δεν ξέρω, 

είναι ντροπή, είναι ντροπή και θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά ότι  

οι  συγκεκριμένοι αρχηγοί των παρατάξεων, ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Φωτιάδης και ο εισηγητής το θέματος  ο κ.  Γαλάνης κάνουν δηλώσεις 

στα Μ.Μ.Ε. εν μέσω λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είστε εκτός εαυτού. Εγώ δεν έκανα καμία δήλωση. 

Εκτίθεστε και δείχνετε πραγματικά, επιβεβαιώνετε αυτό που λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας είπα ότι  εάν κάνατε δηλώσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  δεν ταιριάζει  στο επίπεδο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και δεν θα το ξανά επιτρέψω να κάνετε δηλώσεις …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σοβαρά το λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μήπως πρέπει να έχουμε και τα χέρια στο τραπέζι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν το θεωρείτε σωστό, κ.  Φωτιάδη, συνεχίστε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Εσείς που δεν κάνετε την δουλειά σας σ ωστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι ασέβεια αυτό το οποίο κάνετε προς τους άλλους δημοτικούς 

συμβούλους.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και προσωπικά, κύριε Πρόεδρε,  ζητώ να ανακαλέσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν ανακαλώ για κανέναν.  Είστε ασεβείς …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν κάνατε δήλωση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως και το είπα προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα κάνετε δηλώσεις σε άλλα Δημοτικά Συμβούλια,  έτσι;  Δεν 

απαλλάσσεστε σήμερα. Μπορεί να έχετε την σημερινή απαλλαγή, κ.  

Φωτιάδη, αλλά το συνηθίζετε σε άλλα Δημοτικά Συμβούλια .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  ωραία,  από την επόμενη συνεδρίαση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο σεβασμό στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μισό λεπτό.  Υπάρχει κανένας σε αυτή την αίθουσα που θεωρεί ότι  

είναι πρέπον κατά  την διάρκεια λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου να αδειάζει   η μισή αίθουσα ή δεν ξέρω να φεύγουν πέντε 

με έξι  άτομα και να περιμένουν στην ουρά για να κάνουμε δηλώσεις 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ ρωτάω. Καταρχήν δεν θέλω να διακόπτετε.  Δεν θέλω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον λόγο έχει  ο κ.  Δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαγορεύω να με διακόψετε.  Απαγορεύω να με διακόψετε.  Απαγορεύω 

να με διακόψετε.  Δεν μπορώ να μιλήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν μπορώ να μιλήσω; Δεν μπορώ να πω την άποψή μου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως Πρόεδρος έχω αυτή την άποψη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν έχω δικαίωμα, δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε τελικά εδώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη μην διακόπτετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εγώ θέτω τον εξής προβληματισμό. Το θεωρείτε σωστό κατά την 

διάρκεια λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου να βγαίνουν 

δημοτικοί σύμβουλοι και να περιμένουν στην ουρά για να κάνουν 

δηλώσεις στα ΜΜΕ; Εάν το θεωρείτε σωστό, δικαίωμά σας να το 

συνεχίσετε και να σας κρίνουν και να μ ας κρίνει  ο Σερραϊκός λαός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσανε οι  τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Γρηγοριάδης ο 

αντιδήμαρχος.  Παρακαλώ κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ακούστηκαν διάφορα πράγματα εδώ. Άλλα ακούστηκαν απλά για να 

ειπωθούν και άλλα να τα ακούσουμε εμε ίς  ενδεχομένως.  Πρότασή μας 

ήταν και είναι,  σήμερα το μεσημέρι την κάναμε,  να καθίσουμε όλοι 

μαζί ,  δημοτική αρχή, φορέας,  σύλλογος.  Σήμερα την καταθέσαμε.  

Θέλετε και επικεφαλής,  θέλετε και κάποια μέλη της αντιπολίτευσης; 

Βεβαίως.  Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρ όβλημα.  

 Αμφισβητήσαμε ποτέ εμείς  την ύπαρξη του φορέας; Δεν 

αμφισβητήσαμε για τον σκοπό για τον οποίο συστήθηκε.  Δεν 

αμφισβητήσαμε για το έργο που επιτελέστηκε.  Είπαμε ποτέ εμείς  κάτι  

αρνητικό; Ότι δεν έχει  καλό σκοπό; Ότι δεν δουλεύει ο φορέας ή ο 

Πρόεδρος που είναι αξιέπαινος και να μακάρι να ενδιαφερόντουσαν 

και άλλοι τόσο πολύ όσο ενδιαφέρεται ο κ.  Νυκτοπάτης,  ο οποίος δεν 

είναι εδώ αυτή την στιγμή; Είναι,  συγνώμη.  

Πολλές φορές και στις  εκθέσεις καθίσαμε μαζί από την αρχή της 

θητείας μας,  ανταλλάξαμε  τις  αγωνίες μας,  κανένας δεν ενδιαφέρεται 

περισσότερο ή λιγότερο για τον φορέα, για τον Λαϊλιά,  για το 

αυτοκινητοδρόμιο,  για τα μοναστήρια και για όλα αυτά. Όλοι 

ενδιαφερόμαστε το ίδιο.   
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 Ποιος είπε δηλαδή ότι  εμείς  αμφισβητούμε,  δεν θέλουμε,  δεν 

θέλουμε να προχωρήσει κάτι  και τα λοιπά; Αυτό είναι ψέμα. Εάν ήταν 

έτσι και το ξέρει  ο κ.  Πρόεδρος,  θα λέγαμε ότι  δεν δεχόμαστε την 

χρήση στον φορέα, θα την κάνουμε εμείς  καλώς ή κακώς. Αλλά εμείς  

είμαστε μέσα στον φορέα και μέσω του φορέα είμαστε και εμείς  

παρόντες εκεί  για να δημιουργηθεί κάτι  το αξιόλογο, να 

δημιουργηθούν δράσεις οι  οποίες,  προφανώς, επιτρέπονται και για να 

κάνουμε κάποια αύξηση. Αύξηση επισκεψιμότητας,  αύξηση και 

διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος προς το καλύτερο και να 

έχουμε όλη η κοινωνία  οφέλη.  

 Για την δικαστική διαμάχη. Ευθυνόμαστε εμείς  που κάποιος από 

τους δυο πήγε στις  αίθουσες των δικαστηρίων να λύσει ένα θέμα; 

Μπορούσαμε να το σταματήσουμε;  

 Γιατί  πήγαμε το Δασαρχείο;  Επαναλαμβάνω, τα στοιχεία μέχρι 

και σήμερα ερχόντουσαν σε μας.  Μέχρι και σήμερα. Και εγώ λέω ότι  

καλά κάναμε και πήγαμε.  Διαφωτιστήκαμε περισσότερο. Και τι  λέμε 

τώρα; Να αποσυρθεί το θέμα. Δεν υπάρχει πρόταση; Ξεκάθαρη. Να 

αποσυρθεί και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται με ένα άλλο 

πλάνο δραστηριοτήτων, το οποίο  μπορεί να είναι  η υλοποίηση.  

 Είπαμε κάτι  ότι  αποφεύγουμε; Δεν θέλουμε; Είμαστε ο πρώτος 

μέτοχος ο οποίος φέρνει  το θέμα του στο Συμβούλιο.  Πρώτοι δεν 

είμαστε κύριε πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έστω, πρώτοι είμαστε.  Δείχνει  ότι  δεν ενδιαφερόμαστε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε δείξει  ότι  δεν θέλουμε να βοηθήσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και όποιον άλλο μπορούμε νόμιμα να τον βοηθήσουμε με σκοπό να 

. .κάτι  στον Λαϊλιά και όπου αλλού στον Νομό και στον Δήμο και κατ’ 

επέκταση στον Νομό γιατί  μας αφορά και Νομός,  εάν μπορούμε,  θα το 

κάνουμε.  Εάν μπορούμε θα το κάνουμε.   

 Το ξέρουμε,  κύριε Πρόεδρε,  δεν είπαμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι έτσι τα πράγματα. Μέχρι το απόγευμα συνεννοηθήκαμε 

μεταξύ μας,  γιατί  κάποιοι  . .ναι  μιλήσαμε και είπαμε ότι  να αποσυρθεί;  

Και είπατε να αποσυρθεί.  Μετά πήρατε τηλέφωνο και είπατε ότι  . .  

Καλά κάνατε.  Καλά κάνατε.   

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε κ.  Νυκτοπάτη. Μην κάνετε διάλογο, απαγορεύεται.   

Κος ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Νυκτοπάτη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Ναι ωραία,  καλά κάνατε.  Μην νομίζουν κάποιοι  συνάδελφοι ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ έχετε ξεπεράσει τον χρόνο σας.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μιλήσαμε με κάποιους άλλους και είπαμε άλλα πράγματα. Είμαστε 

εδώ, θέλουμε να . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Προέκυψαν νέα στοιχεία,  τα είπαμε ποια είναι αυτά,  θα έρθει  

βελτιωμένη πρόταση και εμείς  είμασ τε έτοιμοι να βοηθήσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  τρία 

λεπτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε να μην επαναληφθεί αυτό το οποίο κάνατε 

προηγουμένως, …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με ακούτε κ.  Αντιδήμαρχε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μου δώσατε τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε να ακούσετε πριν σας δώσω τον λόγο.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να ακούσω τι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ακούσετε ότι  δεν πρέπει …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι βέβαια.  Ανέφερα προηγουμένως τον κ.  Μηλίδη και σε όποιον 

κύριο άλλο έκανε δηλώσεις έξω στα κανάλια,  την ώρα που έχουμε 

Δημοτικό Συμβούλιο και συνεδριάζει  το Δημοτικό Συμβούλιο,  θα 

παρακαλούσα πολύ να μην δίνετε συνεντεύξεις  στα μέσα ενημέρωσης 

την στιγμή που τρέχει  το Δημοτικό Συμβούλιο.  Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι πριν τελειώσω. Όχι πριν τελειώσω. Θεωρώ μεγάλη ασέβεια το 

γεγονός και σας παρακαλώ πολύ να μην επαναληφθεί.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας επιστρέφω πίσω  τους χαρακτηρισμούς.  Εγώ δεν είμαι ασεβής,  ποτέ 

δεν υπήρξα, σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια είμαι εδώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε,  κύριε Πρόεδρε,  σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια 

συμμετέχω μέχρι να τελειώνουν τα Δημοτικά  Συμβούλια,  μέχρι και το 

τελευταίο θέμα, δεν έχω φύγει  σε κανένα Δημοτικό Συμβούλιο,  εάν 
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έχω βγει  κάποιες φορές έξω έχω πάει,  όπως πολλοί συνάδελφοι,  στο 

μπάνιο ή για να βγω να πάρω μια ανάσα από τις  πολλές ώρες που 

συνεδριάζουμε.  

 Αυτή η τακτική να γίνονται δηλώσεις δεν ήταν . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θεωρώ ότι  είναι ασέβεια.  . .Να μην ξαναγίνει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ζητήθηκε να γίνει  μια δήλωση, δεν το θεωρώ τόσο εγκληματικό.  Αλλά 

η τακτική η δική σας να δίνετε χαρακτηρισμούς σε μένα, ενώ 

τουλάχιστον…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφήστε,  κύριε Πρόεδρε να μιλήσει κανένας.  Περιποιώ τιμή και στο 

πρόσωπο το δικό σας και σέβομαι το Δημοτικό Συμβούλιο.  Δεν νομίζω 

ότι  είμαστε παιδάκια για να μας μαλώνετε εδώ πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θεωρείτε τον εαυτό σας παιδάκι και θ εωρείτε μάλωμα αυτό το 

οποίο σας κάνω, λυπάμαι πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν το θεωρώ και περιμένω σεβασμό από εσάς και στο πρόσωπό μου, 

όπως σε όλους τους συναδέλφους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  έχετε τρία λεπτά για την τοποθέτησή σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ επιγραμματικός  θα είμαι.  Παραχώρηση κατά χρήση των έργων 

. .αναψυχής στη θέση Μεγάλο Λιβάδι και Άνω Λαϊλιάς του δημοσίου 
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δάσους Λαϊλιά Σερρών στον Φορέα Διαχείρισης ΛΑΪΛΙΑ. Αυτό είναι 

που σας λέω εκεί  στην περιοχή της πλατείας Ξυλοκόπων και δείχνει  

περίτρανα την συνεργασία του Δήμου, του Φορέα Διαχείρισης ΛΑΪΛΙΑ 

ΑΕ και του Δασαρχείου.  Όχι μόνο δεν ξύνουμε πληγές,  ίσα –ίσα 

…συνεργασίες.   

 Ο Δήμος,  ο κ.  Δήμαρχος και οι  συνεργάτες του βρέθηκαν σε 

συνεννόηση με τον κ.  Πρόεδρο, τον κ.  Νυκτοπάτη και πετύχανε να 

αναλάβει την συντήρηση αυτών των εγκαταστάσεων στην πλατεία 

Ξυλοκόπων και της άλλες δράσεις που είναι να γίνουν,  στον Φορέα 

Διαχείρισης ΛΑΪΛΙΑ. Άρα λοιπόν το επιχείρημα . .που ακούστηκε ότι  

δεν επιθυμούμε και δεν στηρίζουμε τον φορέα διαχείρισης του 

ΛΑΪΛΙΑ νομίζω ότι  δεν στέκει  με τίποτα αυτό.   

Φυσικά και μετά από την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ στις  6 -10-

11, . .που είπε ο κ.  Αγοραστός και ψήφισε ναι στην ομόφωνη απόφαση 

για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου …στον προϋπολογισμό του 

΄12.  Από τότε που τον ψηφίσαμε τον προϋπολογισμ ό, το ΄11 και καλά 

κάναμε.  Αφού συμμετέχουμε,  είμαστε ένα μικρός μεν μέτοχος,  μην 

ξεχνάτε ότι  είναι ούτε το 20% και ειλικρινά εδώ μου κάνει  εντύπωση 

ενώ υπάρχει . .  υπάρχει  αυτή η συνεργασία με τον κ.  Νυκτοπάτη, 

μιλάμε και με τον κ.  Δήμαρχο συνεργάζεται και  με τους άλλους 

αντιδημάρχους,  . .γνωριζόμαστε χρόνια,  απορώ πως μπορεί να . .  Σε 

καμία περίπτωση δεν συμβαίνει  αυτό.   

Όμως επειδή ακριβώς προέκυψαν κάποια στοιχεία συγκεκριμένα, 

θα έπρεπε να αναφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και επανέρχομαι 

γιατί  υπάρχει  απόλυτη διαφάνεια και φυσικά δεν μπόρεσα να σας δώσω 

τα νούμερα αυτά γιατί  μέχρι και το μεσημέρι,  μάλλον εγώ 

ενημερώθηκα από τον κ.  Γρηγοριάδη, δεν με ενημέρωσε ο κ.  
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Πρόεδρος,  αργά το απόγευμα ότι  δεν θα αποσυρθεί τελικά το θέμα και 

θα πρέπει να συζητηθεί.   Πήρα από το γραφείο μου τα έγγραφά μου 

και τα έφερα εδώ να σας ενημερώσω. Διαφορετικά θα σας είχα μια 

έγγραφη πρόταση μετά από αυτά που  προέκυψαν.  

 Στο δια ταύτα. Πιστεύω και αυτή είναι η πρότασή μου, ότι  θα 

πρέπει να γίνει  μια συνεργασία ανάμεσα στον Πρό εδρο του φορέα… 

όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι εδώ, να γίνει  μια συνεργασία,  να 

συζητηθούν κάποια ζητήματα όπως είναι και αυτό που αφορά το 

χιονοδρομικό κέντρο και εάν δεν υπάρξει κάτι  σχετικό με το 

χιονοδρομικό κέντρο, τότε να έρθει  μια νέα απόφαση του Δ ημοτικού 

Συμβουλίου που θα αφορά μόνο την πλατεία Ξυλοκόπων. Γιατί  το να 

αποφασίσουμε εμείς  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου . . .  το χιονοδρομικό,  

για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή και δράσεις,  

θεωρώ ότι  δεν στέκει  με τίποτα.  

Αυτή είναι η πρότασή μου, όπως την τεκμηρίωσα σε μια 

απάντηση που έδωσα σε κάποιον από τους συναδέλφους και αυτό 

προτείνω.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Ο κ.  Μηλίδης.  Σημειώστε σας παρακαλώ. Ο κ.  Μηλίδης,  

ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  Αναστασιάδης και ο κ.  Φωτιάδης και ο κ.  Δινάκης 

εφόσον δεν καλυφθεί.  Παρακαλώ κ.   Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Καταρχήν θέλω να πω ότι  των εγώ προσωπικά πολύ σπάνια βγαίνω 

από αυτή την αίθουσα, πάρα πολύ σπάνια και μόνο για μια αναπνοή. 

Το λέω αυτό προς γνώση, γιατί  θα πρέπει και ο κ.  Πρόεδρος,  κ άποια 

στιγμή, να δει  ποια απουσιάζουν εκ δεξιών και εξ ευωνύμων, σε καίρια 
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θέματα χωρίς λόγο.  Τώρα ως σκέψεις αυτό που είπε ότι  απαγορεύει και 

τα λοιπά, τα αφήνω  στην κρίση του καθενός.   

 Επί του θέματος.  Είπα προηγουμένως στην πρωτολογία μου ότι  ο 

Λαϊλιάς πονάει και… να αναπτυχθεί .  Να αναπτυχθεί  με οποιοδήποτε 

τρόπο και οποιοσδήποτε φορέας φέρνει  προτάσεις υλοποίησης είναι 

συγκεκριμένες,  είναι ολοκληρωμένες,  με σεβασμό στο περιβάλλον,  με 

σεβασμό στον άνθρωπο. Λοιπόν υπάρχουν τέτοιες προτάσεις νομίζω 

ότι  όλοι μας θα πρέπει να είμαστε θετικοί.  Πρέπει,  επιτέλους,  κάποια 

στιγμή να δείξουμε σαν Δήμος,  σαν Περιφέρεια την εξωστρέφεια μας.  

Πρέπει το βουνό αυτό να γίνει  η αειφόρος ανάπτυξη στον νομό μας και 

στον δήμο μας που είναι τόσο κοντά. Είναι στα όριά μας.  

 Λέω λοιπόν ότι  δεν θα πρέπει,  σύμφωνα με την ψήφιση του 

θέματος,  δεν θα πρέπει να κολλήσουμε σε κάποια τυπικά θέματα, γιατί  

κάποια είναι τυπικά, νομίζω θα πρέπει να τα παρακάμψουμε και να 

βλέπουμε την ουσία,  να στηρίξουμε την απόφαση και να μην 

αναβάλλουμε το θέμα, να ψηφίσουμε την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου για τις  δράσεις για τις  οποίες επιτρέπεται.   

 Για το Χιονοδρομικό Κέντρο που δεν μπορεί,  για τους λόγους οι  

οποίοι  αναφέρθηκαν, βεβαίως και εκεί  μακάρι αύριο κιόλας να φέρει ο 

Ορειβατικός Σύλλογος μια άλλη πρόταση και είμαστε πρόθυμοι και 

εμείς  να την προχωρήσουμε.   

 Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι το εξής:  ότι  οι  άλλες δράσεις 

που έχω δει  είναι πάμπολλες,  πάρα πολλές και πολύ σημαντικές.  

Επομένως, αξίζει  τον κόπο να δώσουμε αυτή την ευκαιρία με την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,  ώστε να υλοποιηθεί .  Δεν θα πρέπει 

να πάει στις  καλένδες.  Αυτό είναι που φοβίζει  εμένα, ότι  θα πάει πάρα 

πολύ πίσω και θα χαθεί πολύτιμος χρόνος.  
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 Για μας το βουνό είναι για δώδεκα μήνες.  Το ανέφερε ο κ.  

Φωτιάδης,  δεν είναι ούτε για ένα μήνα, ούτε για δύο μήνες.  Είχα 

αναφέρει,  να μην το επαναλαμβάνω, σχολεία,  εκδρομές,  μόνο έτσι θα 

μπορεί να γίνει  ανάπτυξη και να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα λοιπόν.  Αμέσως. Η πρότασή μας είναι λοιπόν να ψηφίσουμε την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,  διότι  θεωρώ ότι  ο φορέας είναι ένα 

πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής.  Βλέπω ότι  μπαίνει  σε 

προγράμματα Leader ,  σε άλλα προγράμματα, όπως ανέφερε και ο κ.  

Πρόεδρος και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να δώσουμε και σε 

αυτό το εργαλείο τη δύναμη να αναπτυχθεί .  Και οποιοσδήποτε άλλος 

σύλλογος και συγκεκριμένα ο Ορειβατικός προτάσεις,  είμαστε εδώ να 

τις  ενισχύσουμε με όλες μας τις  δυνάμεις.  Δεν πρέπει να σταματάμε 

στα τυπικά θέματα.  Να ψηφίσουμε την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ψηφιστεί ,  για να δώσουμε έτσι πιο καθαρό στίγμα, κ.  Μηλίδη, 

επαναλάβετε την πρότασή σας.  Να ψηφιστεί  ως έχει  με όλες τις  

δράσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα όπως έχε ι  το θέμα με όλες τις  δράσεις ή να αφαιρεθεί  κάποια; Να 

αφαιρεθούν οι  δράσεις του Χιονοδρομικού. Αυτή είναι η πρότασή σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Όπως είναι η πρόταση του φορέα, η εισήγηση η δική σας,  κύριε 

Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρόταση του φορέα, κ.  Μηλίδη, σας εν ημερώνω ότι  είναι και το 

Χιονοδρομικό και οι  δράσεις του Χιονοδρομικού και οι  δράσεις στην 

ευρύτερη περιοχή των Ξυλοκόπων. Στην πλατεία Ξυλοκόπων.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εμάς δεν μας ενοχλεί  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Όπως είναι λοιπόν η πρόταση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Με την κείμενη νομοθεσία δεν μπορεί να παρέμβει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Όπως είναι η πρόταση του φορέα. Αυτό θέλω να 

ξεκαθαρίσω κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μα η εισήγηση είναι δική σας,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η εισήγηση είναι του φορέα. Η εισήγηση έρχεται  απόφαση του Δ.Σ. 

του φορέα. Αυτό θέλω, ως έχει .  Μπράβο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  βεβαίως και  η πρότασή μας είναι να 

ψηφίσουμε ως έχει  η εισήγηση του φορέα. Αλίμονο δεν υπάρχει 

εισήγηση της συμπολίτευσης.  Εδώ φτάσαμε.  Λοιπόν,  έστω να 

διαβάσουμε καλά, κύριοι  συνάδελφοι,  αυτό που μας ήρθε,  την πρώτη 

σελίδα,  το πρώτο φύλλο και το υπογράφει η Θεοδοσία η Γαϊτατζή.   
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 Ναι,  να ψηφίσουμε την αύξηση, κύριε Πρόεδρε,  καθότι  χθες το 

Επιμελητήριο,  σήμερα εμείς ,  αύριο η Περιφέρεια,  630 μετοχές,  230 κα ι 

100 έχουμε κλείσει  και έχει  σωθεί και έχει  ανδρωθεί και πάλι με αυτές 

τις  αυξήσεις ο φορέας.   

 Τώρα να επιχειρηματολογήσω τι  έκανε ο φορέας; Δεν υπήρχε 

τίποτα νόμιμο. Δεν υπήρχε,  οι  δρόμοι είχαν εγκαταλειφθεί.  Δεν υπήρχε 

τίποτα το οποίο να δημιουργούσε την δυναμική έλξης.  Δεν χρειάζεται 

να επιχειρηματολογήσω, διότι  θα αδικήσω πάρα πολλά. Να πω για τους 

δρόμους; Να πω;  

 Λοιπόν,  μπαίνει  ένα άλλο θέμα. Γιατί ,  κύριε Πρόεδρε,  εμείς  να 

ασχοληθούμε με το ποιες θα είναι οι  δράσεις του φορέα. Από πού 

προκύπτει  ότι  εμείς  θα πρέπει να ασχοληθούμε; Γιατί  να μπούμε 

λοιπόν εμείς  σε μια εσωτερική διένεξη που επί της ουσίας δεν πρέπει 

να μας απασχολήσει;   Δεν πρέπει να μας απασχολήσει,  διότι  στον 

συγκεκριμένο χώρο, παραδείγματος χάρη, το Χιονοδρομικό εκεί  εμείς  

το καλοκαίρι κάναμε άλλες δράσεις.  Κατάβαση με ποδήλατα, ας 

πούμε.   

 Κατ αυτή την έννοια νομίζω ότι  δεν πρέπει να το αποσύρετε,  

πρέπει να αφήσουμε τον φορέα να παίξει  τον καταλυτικό,  τον 

υποστηρικτικό και τον δυναμικό ρόλο που έχει  και νομίζω ότι  δεν θα 

πρέπει επ’ ουδενί να εμπλακούμε στα εσωτερικά. Να ενισχύσουμε τον 

φορέα. Αύριο θα κλείσει  και η Περιφέρεια με την απόφασή της και 

νομίζω ότι  τα υπόλοιπα δεν πρέπει να μας απασχολήσουν. Είναι 

μεγάλο λάθος.  Μεγάλο λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ομιλητής ο κ.  Κοτρώνης.  Παρα καλώ κ.  Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  καταρχάς ζητώ από τον κ.  Δήμαρχο στην τοποθέτησή 

του στο τέλος,  γιατί  με βάση αυτή θα ψηφίσω θετικά ή αρνητικά, να 

μας πει  εάν θεωρεί,  εκφράζοντας όλη την παράταξη, ότι  πρέπει να 

συνεχίσει  ο φορέας.   

 Από εκεί  και μετά,  εάν πει  ναι,  εμείς  θα ψηφίσουμε έτσι όπως 

είναι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εδώ κάνετε ένα 

. .τζάμπα συζητάμε δυο ώρες και τρεις  ώρες επί  του θέματος.  Πουθενά, 

όχι  μόνο οι  ανώνυμες εταιρείες αλλά κανένα καταστατικό κανενός 

Συλλόγου, ομόρρυθμης,  ετερόρρυθμης,  ΕΠΕ, μπορεί να βάλει στο 

καταστατικό της οκτακόσιες δράσεις,  υπάρχουν ανώνυμες εταιρείες 

που λέει  αναπτυξιακή και ξέρω ότι  βάζει  οκτακόσιες δραστηριότητες.  

Κανένας,  μα κανένας δεν τους υποχρεώνει ούτε βεβαίως και ο νόμος 

να τις  κάνουν όλες.  Τις βάζουν,  προληπτικά τις  βάζουν.  Εν δυνάμει.  

Μια από τις  εκατό μπορούν να κάνουν.  Μια. Όχι και τις  εκατό.   

 Λοιπόν εδώ εμείς θα ψηφίσουμε ναι,  εάν έχουμε την πολιτική 

βούληση, αυτοί που διοικούν τον φορέα και συμφωνώ με τον κ.  

Φωτιάδη, προφανώς και δεν θα υλοποιήσουν παράνομες 

δραστηριότητες.  Αυτό εναπόκειται στην δικιά τους κρίση. Εάν δεν 

υλοποιήσουν αυτοί θα πάνε φυλακή. Αυτοί έβαλαν εκατό 

δραστηριότητες,  ας έχουν την δυνατότητα με την αύξηση να τις  κάνουν 

και θα κάνουν τις  νόμιμες,  δεν θα κάνο υν τις  παράνομες.  Και κανένας 

από την στιγμή που εμείς  θα ψηφίσουμε την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου δεν θα τους υποχρεώσει κατά σειρά που τις  βάλανε αυτοί.  

Αυτό μπορεί …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ. Η κυρία Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Δεν μίλησα στην αρχή αλλά θα πω δυο λόγια γιατί  αρχίζει  λίγο το 

θέμα να γίνεται και επικίνδυνο και να ακούγεται επικίνδυνο. Τι θα πει  

ότι  παραδίδουμε στον φορέα χωρίς να ξέρουμε τι  κάνει  το βουνό και 

ας το κάνει  ότι  θέλει;  Σε μια ανώνυμη εταιρεία παραδίδουμε το βουνό 

μας; Τι είναι αυτό και δεν θα έχουμε και λόγιο,  ενώ θα δώσουμε και 

χρήματα και είμαστε και μέτοχοι,  υποτίθεται,  στην ανώνυμη εταιρεία 

αυτή, δεν θα έχουμε και λόγο για τα ποιες θα είναι οι  ενέργειες και 

δράσεις πάνω στο βουνό; Είμαστε σοβαροί;  Μπορεί αύριο η ανώνυμη 

εταιρεία και έχει  κάθε δικαίωμα, να τρελαθεί και να τα βρει  και με το 

Δασαρχείο και να πει  ότι  κτίζουμε ξενοδοχειακή μονάδα στην πλατεία 

των Ξυλοκόπων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Κοιτάξτε,  επειδή πολλά αλλάζουν,  μην το κάνουμε επικίνδ υνο το θέμα. 

Αφήνουμε το βουνό στην ανώνυμη εταιρεία,  την χρηματοδοτούμε 

κιόλας την ανώνυμη εταιρεία και ότι  θέλει  ας πάει να κάνει .  Δεν μας 

νοιάζει  και για την δράση της.  Αρχίζουν να ακούγονται κάποια 

επικίνδυνα.  

 Εν πάση περιπτώσει,  επειδή το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό, 

επειδή δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία συγκεντρωμένα, να αποσυρθεί το 

θέμα, συμφωνούμε και να συζητηθεί πιο εμπεριστατωμένα και με 

καθαρές τις  προτάσεις όλων στο τραπέζι .  Όχι σύμφωνα με την 

εισήγηση του φορέα, αλλά ο καθένας με την εισήγηση κ αι της 

δημοτικής αρχής και της κάθε παράταξης στο τραπέζι  καθαρά, όχι  να 

δω τι  θα πει  ο ένας,  τι  θα πει  ο άλλος,  γιατί  τόση ώρα αυτό κάνουμε.  
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Περιμένουμε να δούμε τι  θα πει  ο ένας και ο άλλος για να 

καταλήξουμε.   

 Το αποσύρουμε το θέμα. Όλοι με τις  προτάσε ις μας την επόμενη 

φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής η πρότασή σας.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

. .το  βουνό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ. Ο κ.  Δινάκης εάν δεν καλύφθηκε.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

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

τελευταία ομιλήτρια δήλωσε καθαρά ότι  εί ναι μια ΑΕ. Δεν είναι 

φορέας.  Στοιχίζομαι πίσω από αυτή την πρόταση και λέω ότι  πρέπει να 

αποσυρθεί το θέμα, διότι  είναι ΑΕ, δεν είναι φορέας και μπορεί να 

συμβούν χίλια δυο άλλα πράγματα. Να αποσυρθεί και να έρθει  εκ νέου 

για συζήτηση.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή η πολιτική είναι πράξη και όχι  λόγια και …κύριε Αντιδήμαρχε,  

σε σένα απευθύνομαι,  όταν ξεκίνησα εγώ να κάνω . .της Αγίας 

Βαρβάρας ήρθε ο Επιτελάρχης και μου είπε ότι  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ επί του θέματος.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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 Στο θέμα είμαι κύριε.  Στο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Αγία Βαρβάρα με τον Λαϊλιά δεν έχει  καμία σχέση. Σας παρακαλώ 

επί του θέματος.  Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .δεν αφήνεις να μιλήσει κάποιος ά νθρωπος.  Τι συμπεριφορά είναι 

αυτή; Όταν ξεκίνησε …Καταλαβαίνετε;  Πράξης είναι.  Θέλετε να 

κάνετε κάτι ,  κάντε.  Δεν θέλετε;  Μην το κάνετε.  Γι΄ αυτό τον λόγο 

παρακαλώ να προχωρήσουμε στον φορέα, να δώσουμε τα χρήματα που 

πρέπει να δώσουμε για να προχωρήσει,  γ ια να γίνει  κάτι  . .  Έχετε πάει 

στο Μαύρο Δάσος στην Δράμα να δείτε τι  έχουν κάνει;  Δεν πήγατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Έχετε τον λόγο κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι καταρχήν για το θέμα 

αυτό έχω βρεθεί  αρκετές φορές και με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΑΕ 

τον κ.  Νυκτοπάτη και με τον Πρόεδρο του Εργατικού Συλλόγου και 

προσπάθειες έγιναν προς την κατεύθυνση να υπάρξει μια γέφυρα 

επικοινωνίας και όχι  μόνο από εμένα και από άλλους και από τον κ.  

Μωυσιάδη, τα ξέρει  πολύ καλά αυτά ο κ.  Νυκτοπάτης και από άλλους 

φορείς.  Δυστυχώς δεν υπάρχει δίοδος επικοινωνίας.  

 Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεχίσουμε αυτές τις  προσπάθειες 

και εάν θέλετε και όλοι μαζί  και διαπαραταξιακά, . .ο κ.  Μηλίδης και 

τα λοιπά.  

 Άρα έγιναν τέτοιες προσπάθειες.  Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει  

πλειοδοσία εδώ για το ποιος πονάει πιο πολύ ή πιο λίγο τον Λαϊλιά.  

Όλοι μας τον πονάμε και όλοι μας θέλουμε να αξιοποιηθεί  με τον 
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καλύτερο τρόπο. Άλλωστε,  βάσει αυτού του στόχου κινούμαστε και 

καταναλώνουμε πολλές ώρες,  ενέργεια,  προσπάθεια και καλά κάνουμε.   

 Το ότι  έχουμε πρόθεση να στηρίζουμε τον φορέα με στόχο να 

αξιοποιηθεί  με τον καλύτερο τρόπο ο Λαϊλιάς,  αυτό αποδεικνύεται από 

τα γεγονότα. Εάν δεν είχαμε πρόθεση να στηρίξουμε τον φορέα θα 

βάζαμε στον προϋπολογισμό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου; 

Δεν θα την βάζαμε.  Ένα αυτό.   

 Δεύτερον.  Άκουσα να λέει  κάποιος ότι  δεν προχωράμε στο θέμα 

αυτό της στήριξης του φορέα. Για πείτε μου, ποιος άλλος από τους 

μετόχους έχει  κάνει  έστω μια πρώτη συζήτηση μέχρι τώρα για να 

ενημερώσει τα Διοικητικά του Συμβούλια να προβληματιστούν με 

στόχο την αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Λαϊλιά μέσω του φορέα 

αυτού; Κανένας.  Έχει δώσει κανένας λεφτά; Έχει κάνει  συζήτηση 

κανένας; Κανένας.  Εμείς το φέρνουμε τώρα το θέμα αυτό και το 

συζητάμε εξαντλητικά και πολύ καλά κάνουμε.   

 Τρίτος λόγος που αποδεικνύεται το ενδιαφέρον μας προς τον 

φορέα και την βοήθειά μας.  Εμείς δεν δηλώσαμε ότι  δεν 

ενδιαφερόμαστε για την πλατεία των Ξυλοκόπων, γιατί  εάν λέγαμε ως 

Δήμος ότι  ενδιαφερόμαστε για την πλατεία των Ξυλοκόπων, ο φορέας 

διαχείρισης δεν μπορούσε να τον πάρει.  Λοιπόν,  δεν ενδιαφερόμαστε,  

βεβαίως να τον πάρετε εσείς  και να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο 

μπορούμε.   

 Προέκυψαν κάποια νέα στοιχεία.  Προέκυψαν κάποιοι  

προβληματισμοί.  Εδώ ακούστηκαν και φράσεις  που πραγματικά σε 

προβληματίζουν από τον εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου στον 

φορέα. Λέει ότι  νομικά παραπαίει ,  παραπαίει  οικονομικά, υπάρχουν 

έντονοι προβληματισμοί από κάποιες πλευρές.   
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 Εμείς το έχουμε αποδείξει  και στο παρελθόν ότι  δεν στεκόμαστε 

. .σε θέματα που είναι πολύ σημαντικά και έχουμε έστω και την 

παραμικρή υποψήφια ότι  μπορούμε να πάρουμε μια λανθασμένη 

απόφαση. Το αποδείξαμε εδώ και ενώ ήρθαμε σε κάποια θέματα με 

πρόθεση να τα ψηφίσουμε,  όταν είδαμε δικές σας αντιδράσεις για να 

μην αιωρείται τίποτα το αποσύραμε,  για να κλείσουμε το θέμα όσο 

γίνεται καλύτερα.  

 Και σας λέω εγώ τώρα, δηλαδή το θέμα εάν έρθει  μετά από μια 

εβδομάδα ή δέκα μέρες,  με περισσότερα στοιχεία,  με καλύτερη 

ενημέρωση, με μεγαλύτερη ωριμότητα, για να πάρουμε την πιο σωσ τή 

απόφαση, αυτό είναι μεμπτό; Αυτό δείχνει  ότι  δεν υπάρχει ενδιαφέρον 

ή ότι  υπάρχει  ενδιαφέρον,  αντίθετα πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για να 

πάρουμε την πιο σωστή απόφαση με στόχο την αξιοποίηση του Λαϊλιά 

που όλοι αγαπάμε και το όραμα όλων των Σερραίων, όχι  μό νο το δικό 

μας,  όλων των Σερραίων είναι η αξιοποίηση αυτού του βουνού 

προκειμένου να προσελκύσουμε ξένους επισκέπτες.   

 Τέθηκαν, επαναλαμβάνω, προβληματισμοί.  Άλλος λέει  ότι  δεν 

είναι νόμιμη η χρονική στιγμή που κάνουμε την αύξηση. 

Επαναλαμβάνω, το μέλος που μας εκπροσωπεί λέει  νομικά… αυτά να 

μην τα ερευνήσουμε καλά; Κάποια νέα στοιχεία μας ήρθαν τελευταία 

στιγμή. Λοιπόν,  δεν νομίζω ότι  χάθηκε ο κόσμος εάν μετά από μια 

εβδομάδα ή δέκα μέρες το φέρουμε αυτό το θέμα με όσο γίνεται 

περισσότερα στοιχεία,  με μεγαλύτερη ωριμότητα, για να πάρουμε την 

καλύτερη απόφαση για την αξιοποίηση του ορεινού όγκου Λαϊλιά.  

 Αυτή είναι η πρόταση την οποία την θέτω σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  υπάρχουν δυο προτάσεις,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Η μια 

πρόταση της συμπολίτευσης,  η οποία λέει  να αποσυρθεί το θέμα και να 

έρθει  εκ νέου με όλα τα πλήρη στοιχεία τα οποία θα προκύψουν στο 

επόμενο …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να δεσμευτούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  βεβαίως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχει απόφαση του Δ.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  αναμένοντας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έστω προς ενημέρωση. Έστω και προς ενημέρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η άλλη πρόταση είναι να ψηφιστεί  ως έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  έχει  ολοκληρωθεί το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Νέα απόφαση. Τροποποίηση της απόφασης του Δ.Σ..  Κύριε Νυκτοπάτη 

δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα παραπάνω, το θέμα μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Υπάρχουν δυο προτάσεις αυτή  την στιγμή. Η πρόταση της 

συμπολίτευσης.  Ναι για το επόμενο συμβούλιο.  Ναι.  ναι,  ναι ,  ναι ,  ναι .  

Όχι της συμπολίτευσης.  Η κυρία Σαραντίδου ναι.  Όχι η παράταξη του 

κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  Κορτώνης;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Με την πρότασή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την πρότασή σας.  Θα κάνω δεύτερη ψηφοφορία γιατί  έτσι το 

απαιτείτε.  Ο κ.  Αγοραστός ναι,  ναι,  ναι .   

 Η παράταξη λοιπόν του κ.  Μηλίδη και η παράταξη του κ.  

Φωτιάδη, εκτός από την ψήφο του κ.  Προέδρου είναι ως έχει .  Όπως 

ακριβώς . .και του κ.  Κοτρώνη, συγνώμη. Είπατε όχι  και σ υμφωνείτε με 

την παράταξη του κ.  Μηλίδη και του κ.  Φωτιάδη. Ωραία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 1-15-12)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο επόμενο θέμα μας.     

 

Θέμα 8 ο  :  

Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

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: 354/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση  

 πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ποιο λέτε όχι  κ.  Αναστασιάδη; Για το ένατο θέμα, όχι .  Να 

καταγραφεί η αρνητική ψήφος του κ.  Αναστασιάδη.  
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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: 355/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με κάδους ογκωδών  

και αδρανών υλικών στις Δημοτ. Ενότητες του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

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: 356/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση συνέχισης και μεταφοράς των έργων:  

Α) Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης στην Άνω Λίμνη Λευκώνα της 

Τοπικής Κοινότητας Λευκώνα ΔΕ Λευκώνα του Δήμου Σερρών για 

το έτος 2012 και  

Β) Κατασκευή –ανακατασκευή τσιμενταυλάκων έδρας της Τοπικής 

Κοινότητας Λευκώνα, ΔΕ Λευκώνα του Δήμου Σερρών για το έτος 

2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

 

Έγκριση συνέχισης και μεταφοράς των έργων:  

Α) Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης στην Άνω Λίμνη Λευκώνα της 

Τοπικής Κοινότητας Λευκώνα ΔΕ Λευκώνα του Δήμου Σερρών για 

το έτος 2012  

 

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:357 /2012)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2012  

112 

…………………  

 

Β) Κατασκευή –ανακατασκευή τσιμενταυλάκων έδρας της Τοπικής 

Κοινότητας Λευκώνα, ΔΕ Λευκώνα του Δήμου Σερρών για το έτος 

2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

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:358 /2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο.   

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού  

 αναψυκτηρίου στην Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο  

 ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Μυστακίδης.  Λέτε ναι,  ομόφωνα ναι;  Όχι.  Παρακαλώ 

τον κ.  Μυστακίδη ως εισηγητή του θέματος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα 

αυτό αφορά το  αίτημα του χωριού Μητρούση, συγκεκριμένα του 

Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Καπετάν Μητρούσης για την 

παραχώρηση δυο οικοπέδων, του υπ΄ αριθμόν 671 οικοπέδου και του 

υπ΄ αριθμόν 672 οικοπέδου με εμβαδά το πρώτο 8.278 και το δεύτερο 

15.666 τ.μ. ,  δωρεάν παραχώρηση στον Πολιτιστικό…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριοι συνάδελφοι λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και Αθλητικό Σύλλογο προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε αυτή την 

απόφαση της παραχώρησης,  της  δωρεάν κατά χρήση παραχώρησης για 

ένα πρόγραμμα της 2 η ς  πρόσκλησης του προγράμματος Ελλάδα –Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 -2013. 

 Υπάρχουν όλα τα έγγραφα και αποφάσεις παλαιότερες του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καπετάν Μητρούση τότε,  όπου 

παραχωρεί αυτά τα δυο οικόπεδα στον Πολιτιστικό και Αθλητικό 

Σύλλογο και σήμερα επανέρχεται το θέμα, υπάρχει νέα απόφαση του 

Τοπικού Συμβουλίου και ζητάνε αυτά τα δυο οικόπεδα για την ένταξη 

αυτή στο πρόγραμμα που έχω πει  προηγουμένως.  

 Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι για παραχώρηση για δεκαπέντε 

χρόνια με την δυνατότητα χρονικής παράτασης.  Εμείς εδώ όμως στο 

Συμβούλιο μπορούμε να αποφασίσουμε και για περισσότερο χρόνο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ πάρα πολύ μην διακόπτετε.  Μπορεί 

να έχετε και δίκαιο,  σας παρακαλώ όμως. Συνεχίστε κ.  Αντιδήμαρχε,  

συνεχίστε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει γνωμάτευση του δικηγόρου του Δήμου που αναφέρει ότι  είναι 

σύννομη αυτή η παραχώρηση. Μπορεί να γίνει  …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Χασαπίδη σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εμείς βάλαμε μια ρήτρα της οποίας το κείμενο σας το έχω μοιράσει 

πριν το Δημοτικό Συμβούλιο,  το οποίο λέει  ότι  θα παραχωρήσουμε 

αυτή την έκταση, εγκρίνουμε την παραχώρηση και σε περίπτωση που 

σε πέντε χρόνια δεν κατορθώσουμε να εντάξουμε αυτή την δράση στ ο 

πρόγραμμα, ακυρώνεται αυτή η παραχώρηση.  

 Στον χώρο αυτό που ζητάει ο Πολιτιστικός Σύλλογος ενημερώνω 

το σώμα ότι  έχει  ήδη κάνει  κάποιες δράσεις ο προηγούμενος Σύλλογος.  

Δηλαδή έχει  κατασκευάσει ένα θέατρο, έχει  κατασκευάσει κατή 

ξενώνες και έχει  κάνει  την περίφραξη και έχε κάνει  και στο παρελθόν 

ένα σωρό εκδηλώσεις εκεί  μέσα.  

 Αυτά ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Αντιδήμαρχε.   Κύριοι  συνάδελφοι ανοίγουμε κύκλο 

ερωτήσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Να το παραχωρήσουμε για δεκαπέντε χρόνια με την δυνατότητα 

χρονικής παράτασης.  Εφόσον δηλαδή ενταχθεί  πριν λήξη ο χρόνος των 

δεκαπέντε χρόνων μπορούμε να δώσουμε παράταση εφόσον λειτουργεί  

καλά ο Σύλλογος.  Η δέσμευση, η ρήτρα που βάζουμε είναι ότι  σε πέντε 

χρόνια πρέπει να κατορθώσουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, 

αλλιώς ακυρώνεται αυτή η παραχώρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να ανοίξουμε τον κύκλο των ερωτήσεων παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη στην ερώτησή σας επάνω. Θα σας δώσω  τον λόγο 

αμέσως. Πρώτο θα σας δώσω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη δεν είναι πρέπον.  Δεν είναι πρέπον κ.  

Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ανοίγει  ο κύκλος των ερωτήσεων. Παρακ αλώ ερωτήσεις.  Ο κ.  

Μηλίδης,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Μας βρίζει ,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Έχουμε αφτιά και ακούμε.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Να ανακαλέσει σας παρακαλώ. Να ανακαλέσει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ κ.  Δήμου. Άλλος συνάδελφος  που θέλει  να ρωτήσει;  

Τον λόγο έχει  ο κ.  Μηλίδης.  Κύριε Μηλίδη ορίστε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  βεβαίως υπάρχει απόφαση του Τοπικού  

Συμβουλίου,  ο Σύλλογος είναι ένας σπουδαίας Σύλλογος που παράγει 

έργο και παράγει και εθνικό και πολιτιστικό έργο και πολλαπλές 

δράσεις,  είναι γνωστό σε όλους μας και εδώ και πολλά χρόνια είναι,  

όμως ήθελα να ρωτήσω εσάς ως πολιτικό προϊστάμενο, ως εισηγο ύμενο 

το θέμα, γνωρίζετε τι  περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα; Θα ήθελα 

πολύ να μάθω, αυτό το πρόγραμμα που λέει:  2 η  πρόσκληση 

προγράμματος Ελλάδα –Σκοπίων, ας αφήσουμε τα 'πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τα λοιπά, για να 

συνεννοούμαστε,  Ελλάδας –Σκοπίων, περιλαμβάνει αυτό το 

πρόγραμμα, το οποίο είναι σημαντικό,  ουσιώδες,  γιατί  βεβαίως να 

παραχωρήσουμε,  δεν υπάρχει κανένας λόγος αλλά τι  περιλαμβάνει,  

εσείς  ως υπεύθυνος εισηγητής έχετε ενημερωθεί από τον Σύλλογο, τον 

Πρόεδρο, τι  περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα; Γιατί  εδώ υπάρχουν και 

εθνικά θέματα. Δεν είναι μόνο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Διαφορετικό θέμα που κάνουμε με την Βουλγαρία με το INTERREG ΙΙΙ  

και τα λοιπά, με άλλες.  Εδώ είναι λίγο διαφορετικό,  είναι λίγο λεπτό  

το ζήτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να γίνουν όλες οι  ερωτήσεις και να απαντήσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τους έχω γράψει.  Ο κ.  Φωτιάδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  νομίζω ότι  όλοι 

θέλουμε να βοηθήσουμε τον Σύλλογο. Κακώς για μένα  η παραχώρηση 

μπήκε σε συνδυασμό για το εάν θα ενταχθεί  η πρόταση στο 

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδας –Σκόπια.  Εμείς νομίζω ότι  πρέπει 

να κινηθούμε με ευρύτερη αντίληψη. Ούτως ή άλλως και η Νομαρχία 

και ο Δήμος παραχώρησε τα συγκεκριμένα τεμάχια και έγιναν κάποιες 

κατασκευές.  Είναι κάποιοι  άνθρωποι που έχουν δώσει την ψυχή τους 

εκεί .  Και ο Πρόεδρος του Τοπικού συμφωνεί.   

Θεωρώ ότι  πρέπει να δώσουμε για δεκαπέντε χρόνια το λιγότερο. 

Εγώ θα έλεγα για είκοσι χρόνια,  γιατί  αυτό το πρόγραμμα, 

ενδεχομένως,  θα έχει  αστοχία η πρόταση. Να έχει  την δυνατότητα  ο 

Σύλλογος να υποβάλλει μια άλλη πρόταση, διότι  ξέρετε πολύ καλά ότι  

τέτοιου είδους προτάσεις θέλουν το λιγότερο δεκαπέντε χρόνια βάθους 

συνεργασίας για να μπορέσουν να τύχο υν εγκρίσεως.   
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 Συνεπώς, θεωρώ ότι  πρέπει να κλείσουμε το θέμα, δεν χρειάζεται 

να το ταλαιπωρούμε,  κάνω έκκληση στο σώμα να δώσουμε είκοσι 

χρόνια.  Είναι μια πρόταση, τώρα να μην μείνουμε στο Ελλάδα –

Σκόπια,  διότι  όλος ο Νομός και όλη η Περιφέρεια,  δυστυχώς ,  

δυστυχώς, θα συμφωνήσω, υποβάλλει προτάσεις στο Διασυνοριακό 

Ελλάδα –Σκόπια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ εκτιμώ ότι  ο όρος Μακεδονία δεν θα υπάρξει.   Δεν θα υπάρξει ο 

όρος Μακεδονία.  Και νομίζω ότι  αυτό δεν είναι ζητ ούμενο. Εάν είναι 

με διατύπωση  Μακεδονία νομίζω ότι  όλοι θα συμφωνήσουμε 

ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ. Κύριε Νιζάμη σας παρακαλώ. Κύριε Χασαπίδη. Κύριε 

Χασαπίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Χασαπίδη σας παρακαλώ. Κύριε Αν αστασιάδη. Θα μας 

απαντήσει ο Πρόεδρος,  είναι ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας εδώ 

πέρα, θα μας απαντήσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προσπάθησα να βοηθήσω, δεν νομίζω ότι  χρειάζεται να δημιουργούμε 

ένταση. Για 20 χρόνια η παραχώρηση είναι η πρότασή μας.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη αγαπάτε μας λίγο σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα να κάνω μια τοποθέτηση για να διευκρινίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ λάθος κάνετε.  Δεν σας έχουμε δώσει τέτοια εντύπωση. 

Κύριε Φωτιάδη ολοκληρώστε την ερώτησή σας.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση –τοποθέτηση. Λέω επειδή η ερώτησή μου είναι εάν το 

πρόγραμμα διασφαλίζεται για δέκα πέντε χρόνια και λέω ότι  επειδή 

γνωρίζω θέλει  δεκαπέντε χρόνια.  Να μην περιορίζουμε την πρόταση, 

να πάει σε είκοσι.  Είναι ερώτηση και τ οποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σαραντίδου έχει  τον λόγο.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ερώτηση έχω να κάνω. Θέλω να ξέρω, τι  περιλαμβάνει αυτό το 

πρόγραμμα; Τι όροι μπαίνουν; Εάν μπορεί ένας πολιτιστικός σύλλογος 

να συμμετέχει  σε τέτοια προγράμματα και με ποιους όρους; Και εάν 

τελικά οι  σκοποί αυτοί του Συλλόγου είναι κερδοσκοπικοί στην ουσία,  

γιατί  εκ των πραγμάτων, μη ξέροντας πάντα τι  όροι μπαίνουν από όλα 

αυτά τα προγράμματα και τι  σκοπό θα έχει ,  νομίζω ότι  όλα αυτά 

πρέπει να τα δούμε πριν παραχω ρηθούν εκτάσεις δημοτικές σε έναν 

πολιτιστικό σύλλογο με ότι  συνεπάγεται.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κυρία Σαραντίδου.  Τον λόγο έχει  ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ παρακαλώ να αποσύρετε το θέμα αυτό και δεν έχει  δικαίωμα 

κανένας Σύλλογος να αναφέρει μέσα να συνεργαστούμε με την λέξη 

Μακεδονία.  Είναι προσβολή για μας και για τον κάθε Έλληνα εδώ 

μέσα αυτή οι  Σλάβοι να λένε ότι  είναι Μακεδόνες.  . . ιστορία των 

Μακεδόνων… είναι ντροπή να το αποσύρετε το θέμα και να μην 

έχουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κάντε την ερώτηση κ.  Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτή είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ. Αυτή είναι τοποθέτηση όμως.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εντάξει,  ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τον λόγο έχει  ο κ.  Μπιχτσής,  ο 

Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας.  Κύριε Μπιχτσή πείτε μας,  σας 

παρακαλώ, στις  ερωτήσεις επάνω τι  έχετε να μας πείτε;  Και να μην 

απευθυνόμαστε σε κάποιον συγκεκριμένο Σύλλογο.  

Κος ΜΠΙΧΤΣΗΣ:  

Εντάξει,  έγινε.  Δεν είναι τίποτα.  Απλά επειδή ο προβληματισμός μας 

και με εμάς υπήρξε αυτός εδώ, πράγματι,  στο πρόγραμμα κοιτάξαμε 

και εμείς  να αναφέρεται η διεθνής ονομασία της συγκεκριμένης χώρας 

που είναι Fyrom .  Έτσι απλά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Μπιχτσή να απευθύνεστε στο προεδρείο σας παρακαλώ. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, στο προεδρείο.   
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Κος ΜΠΙΧΤΣΗΣ:  

Όσον αφορά το θέμα αυτό και εμείς  ήμασταν πολύ προσεκτικοί,  

επαναλαμβάνω και χρησιμοποιήσαμε τον διεθνή όρο της ονομασίας της 

συγκεκριμένης χώρας που είναι Fyrom .  Έτσι λένε και τα διεθνή δίκαια.  

Δεν μπορούσαμε εμείς  από μόνοι μας να βάλουμε Σ κόπια ή Μακεδονία 

ή οτιδήποτε άλλο. Όπως και εμείς  δεν μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε 

και αυτοί δεν μπορούν να βάλουν οτιδήποτε.  Όσον αφορά αυτό το 

κομμάτι.  

 Τώρα από εκεί  και πέρα όσον αφορά τις  δράσεις του Συλλόγου, ο 

Σύλλογος είναι από το ΄82 έχει  την σύ στασή του,  έχει  συσταθεί,  είναι 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστικός σύλλογος και οι  διάφορες 

δράσεις που κάνει  είναι καθαρά για να προωθήσει τα συμφέροντα της 

τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.  Αυτός είναι ο σκοπός του Συλλόγου.  

 Από εκεί  και περά το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει 

συγκεκριμένος επιστήμονας και υπάρχει μια συγκεκριμένη μελέτη από 

ειδικό επιστήμονα και . .στον γνωστό INTERREG .  Είναι διασυνοριακή 

προγράμματα αυτά εδώ, ευρωπαϊκά προγράμματα διασυνοριακά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει οπωσδήποτε για τριάντα πέντε χρόνια να το παραχωρήσουμε 

προκειμένου να μπείτε στο  πρόγραμμα ή δεν έχουν σημασία τα 

χρόνια;  

Κος ΜΠΙΧΤΣΗΣ:  
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Χωρίς να έχω γνώση του χρόνου που πρέπει τον ακριβή, απλά τα 

προγράμματα αυτά επειδή είναι μακροχρόνια,  είναι το δυνατόν 

καλύτερα να είναι περισσότερος ο χρόνος.  Θα είναι καλύτερα να είναι 

περισσότερα τα χρόνια.  Να σας πω ότι  από τις  προηγούμενες 

αποφάσεις που υπάρχουν του Δημοτικού Συμβουλίου,  του 

Καποδιστριακού Δήμου, ήδη περάσανε τα π έντε χρόνια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε γιατί  το ρωτάω αυτό; Με στόχο να ληφθεί,  εάν είναι δυνατόν,  

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  διότι  εάν δεν αποτελεί  

προϋπόθεση ότι  πρέπει ντε και καλά να πάρουμε απόφαση για τριάντα 

πέντε χρόνια και παίρνοντας μια Π εριφέρεια για δεκαπέντε χρόνια,  

όπως λέει  η εισήγηση ή για είκοσι και τα λοιπά, εάν στην διάρκεια 

χρειαστεί ,  εάν δείτε στο πρόβλημα, εάν στην διάρκεια χρειαστεί  να το 

παραχωρήσουμε για άλλα είκοσι και πενήντα χρόνια,  εάν αυτό δεν 

αποτελεί  ανασταλτικό παράγοντα για το προγράμματα δεν υπάρχει 

πρόβλημα για να μαλώνουμε εάν θα είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει λόγος να μαλώνουμε εάν το παραχωρήσουμε για τριάντα 

πέντε ή για είκοσι ή για δέκα πέντε.  Καταλάβατε; Εάν αυτό μπορείτε  

να μας το διευκρινίσετε και να μας πείτε ότι  δεν αποτελεί  ανασταλτικό 

παράγοντα η απόφαση για το πόσα χρόνια θα . . ,  τότε μπορούμε να 

συμφωνήσουμε όλοι μαζί  για δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια και μακάρι να 

το πάρετε και εάν χρειαστούν και άλλα εκατό χρόνια να τ ο έχετε.  

Καταλάβατε;  

Κος ΜΠΙΧΤΣΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  με την μικρή εμπειρία που έχω επειδή τα 

κατασκευαστικά μπορεί να πάνε σε δεκαπέντε χρόνια και είναι το όριο,  

είναι πολύ οριακά το χρονικό διάστημα αυτό εδώ και δεδομένου ότι  ο 

Σύλλογος γνωρίζετε ότι  είναι πάρα πολύ ενεργός και έχει ,  στις  

προθέσεις του είναι να καταθέσει και σε άλλα προγράμματα μελέτες,  

γι΄ αυτό τον λόγο λέμε είναι πολύ οριακό τα δεκαπέντε χρόνια.   

Ή θα πρέπει στην απόφαση να πούμε δεκαπέντε συν δεκαπέντε ή 

τουλάχιστον είκοσι,  εικοσιπέντε χρ όνια,  γι΄ αυτό και εμείς  στο Τοπικό 

πήραμε τριάντα πέντε χρόνια απόφαση. Για να μην έχουμε δηλαδή 

αυτά, μας φτάνει  δεν μας φτάνει  ο χρόνος.   

 Ή να παρθεί απόφαση είκοσι,  εικοσιπέντε χρόνια μια φορά ή τα 

δεκαπέντε συν δεκαπέντε για να …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κύριος  Χουρουζίδης …  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Η κυρία Πανίδου στην εισήγησή της στις  22 -5 αναφέρει θετικά 

πράγματα για την παραχώρηση των δυο οικοπέδων. Αναφέρει ότι  η 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το 2008 με Νομάρχη τον κ.  Φωτιάδη τους 

παραχώρησε στην Δημοτική κοινότητα του Μητρουσίου το υπ΄ αριθμόν 

670,  671,  672,  673 οικόπεδο.   

 Αναφέρει ότι  η παραχώρηση με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου 

και Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει  αιτιολογώντας την 

απόφαση αυτή που λαμβάνει με πλειοψηφία,  αυτό δεν μας ενδιαφέρει,  

για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού που συνδέεται με 

την . .συμφερόντων.  

 Αναφέρει επίσης και την γνωμάτευση του δικηγόρου που λέει  ότι  

πρέπει να παραχωρηθεί.   Όλα αυτά είναι θετικά.  
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 Έρχεται σήμερα με ένα νέο έγγραφο η κυρία Πανίδου και λέει  τι ;  

Ότι εάν σε διάστημα πέντε ετών ο Σύλλογος Καπετάν Μητρούσι δεν 

ενταχθείς  στο πρόγραμμα Ελλάδα …2007 -2013, η σύμβαση της δωρεάς 

των ακινήτων επανέρχεται αυτοδικαίως στον Δήμο Σερρών.  

 Πρότασή μου και πρόταση, φαντάζομαι και της παράταξης,  να 

εξαλείψουμε αυτόν τον όρο της εισηγήτριας της κυρίας Πανίδου και να 

παραχωρηθούν…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Χουρουζίδη αφήστε την πρόταση για μετά.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Όχι,  ερώτηση θέλω να κάνω. Η κυρία Πανίδου που στηρίζει  όλα αυτά 

που στην εισήγησή της στις  22 -5 αναφέρει με λεπτομέρεια και βάσ ει 

του Ν3462/2006 και αναφέρει το άρθρο και αναφέρει και τις  

παραγράφους και δικαιολογεί  απόλυτα την παραχώρηση αυτών των 

οικοπέδων.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Περίμενε μισό που ευχαριστείς  και ευχαριστείς;  Στην ερώτηση. Τώρα 

δεν έχει  κανάλια.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Και λέω, αυτή την εισήγηση, την συμπληρωματική εισήγηση που την 

στηρίζει  η κυρία Πανίδου; Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ας μου 

απαντήσει …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Ο κ. Μυστακίδης να απαντήσει στις  ερωτήσεις αυτές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μια ερώτηση στον κ.  Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κάντε την.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν ο συγκεκριμένος Σύλλογος έχει  σχέσεις με οργανώσεις ή με 

οργάνωση ΜΚΟ;  Καθαρά αμιγής Πολιτιστικός Σύλλογος.  Με ΜΚΟ 

έχει  καμία σχέση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν έχει  σχέσεις,  συναλλαγές,  αλληλογραφία και τα λοιπά με 

οργανώσεις ή οργάνωση ΜΚΟ. Ξέρω εγώ γιατί  το λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα ξέρετε γιατί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  ξέρω γιατί  ρωτάω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πρόεδρε εντάξει ,  ευχαριστούμε.  Ο κ.  Μυστακίδης να απαντήσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη λίγο,  …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ο νομικός του Δήμου λέει  ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρώ ότι  

μπορεί να λάβει απόφαση για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου 

εφόσον εγκρίνει  ότι  οι  σκοποί του Συλλόγου είναι κοινωφελείς ή 

προάγουν τοπικά συμφέροντα κατά την παράγραφο 2,  του άρθρου 185.  
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 Εδώ επισυνάπτεται το καταστατικό του Συλλόγου το οποίο 

πληροί αυτές τις  προϋποθέσεις.  Δηλαδή λέει  ότι  ο σύλλογος ότι  σε 

κάποιο….  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριοι συνάδελφοι ας σεβαστούμε λίγο τον ομιλητή.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ότι έχει  αυτό τον χαρακτήρα, τον σωματειακό χαρακτήρα και οι  

δράσεις είναι κοινωφελείς και προάγουν τα τοπικά συμφέροντα 

σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου. Άρα από εδώ 

καλυπτόμαστε σε αυτόν τον τομέα.  

 Τώρα, το γιατί  συνδέσαμε την παραχώρησ η με το πρόγραμμα 

είναι γιατί  αυτό μας ζητήθηκε από τον ίδιο τον πολιτιστικό σύλλογο. 

Δηλαδή το έγγραφο του πολιτιστικού συλλόγου λέει:  Θέμα: Δεύτερη 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα . .Ελλάδα –Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 -2013. Ο ίδιος ο 

σύλλογος το ζητάει με αυτή την αιτιολογία,  γι΄ αυτό και συνδέθηκε η 

παραχώρηση με το πρόγραμμα.  

 Όσο για τα χρόνια,  έγινε μεγάλη έρευνα.  

Σήμερα από όλους τους τομείς του Δήμου που έχουν κάποια 

σχέση, δηλαδή και από το γραφείο Ανάπτυξης και από την τεχνική 

υπηρεσία και από το Κτηματολόγιο έγινε έρευνα για το εάν υπάρχει 

λόγος ή υπάρχει περιορισμός στα χρόνια της παραχώρησης για την 

ένταξη στο πρόγραμμα και τελικά η άποψη της υπηρεσίας είναι ότι  δεν 

υπάρχει κανένας περιορισμός,  γι΄ αυτό βάλαμε  τα δεκαπέντε χρόνια.   

Αλλά σας είπα στην αρχική εισήγηση ότι  δεν έχουμε κανέναν 

πρόβλημα να το βάλουμε είκοσι,  είκοσι πέντε.  Δεν υπάρχει θέμα. 
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Εμείς θα πάρουμε την απόφαση. Η υπηρεσία αυτό εισηγείται με βάση 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς είπατε;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Τι προβλέπει αυτό το πρόγραμμα Ελλάδα . .και τα λοιπά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το πρόγραμμα είναι παλαιό,  από το 2005 και μπορεί να μας πει  ο 

Πρόεδρος κάποια στοιχεία.  Εγώ δεν ασχολήθηκα τώρα με τις  δράσεις 

αυτού του προγράμματος.  Εάν γνωρίζει  ο Πρόεδρος μπορεί να μας πει  

μερικά πράγματα.  Και δεν αφορά το θέμα αυτό τα επιμέρους στοιχεία 

της δράσης.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πρόεδρε εάν γνωρίζετε κάτι  επί  του θέματος που θέτει  η κυρία 

Σαραντίδου;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη γιατί  δεν μας σέβεστε καθόλου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταρχήν από παλαιότερα είχε ζητήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος την 

παραχώρηση των συγκεκριμένων οικοπέδων. Αυτό ξεκίνησε,  έγινε με 

απόφαση Νομάρχη το 2008, παραχωρήθηκε στην Κοινότητα, από την 

Κοινότητα στον Δήμο λόγω Καποδιστριακού Δήμου και πάρθηκε 

απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου.   
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 Τώρα ήρθε ο Καλλικράτης και για  να κατατεθούν τέτοιου είδους 

μελέτες θα πρέπει να υπάρχει νέα απόφαση, καινούργια απ όφαση. Από 

εκεί  και πέρα τώρα η διασυνοριακή αυτή συνεργασία αφορά ένα 

πολιτιστικό κέντρο που θα γίνει  σε αυτόν τον χώρο, εφόσον γίνει  η 

έγκριση από το πρόγραμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρότυπο πολιτιστικό κέντρο το οποίο,  εάν φυσι κά γίνει  η έγκριση από 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά για να προχωρήσει και να 

κατατεθεί  η μελέτη σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προϋπόθεση 

είναι η παραχώρηση της χρήσης.   

 Και σας παρακαλώ μόνο για το χρονικό διάστημα και πάλι,  για 

να μην παίζουμε ορ ιακά, γιατί  τώρα λόγω εκλογών, λόγω όλων των 

γεγονότων που συμβαίνουν,  ενδεχομένως οι  αποφάσεις να παρθούν 

αργότερα, άρα να μην έχουμε το όριο των 15 ετών, γι΄ αυτό …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.  Κάτι θέλει  ο κ.  Αναστασιάδης να 

συμπληρώσει.  Το ερώτημά του τι  είναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδης ευχαριστούμε.  Το έχετε ξαναπεί και το ακούσαμε 

και με προσοχή τώρα. Έχει καταγραφεί κιόλας.  Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Κύκλος τοποθετήσεων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Διαδικαστικά για να βοηθήσω ίσως και τις  τοποθετήσεις και για την 

λήψη ομόφωνης,  εάν είναι δυνατόν απόφασης,  θέλω να πω το εξής:  

σχετικά με το τι  πρεσβεύει το πρόγραμμα.,  απλώς θα διαβάσω εδώ ένα 

έγγραφο που μας έστειλε η Πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Δάτσιου 

. .  και  λέει .  Θέμα: Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 

Πρόγραμμα . .Ελλάδα –Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

Μακεδονίας 2007 -2013. 

 Αξιότιμοι κύριοι ,   

 Κατόπιν της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος για την 

συνεργασία των συνόρων και την δημιουργία δεσμών μ ε τα εθνικά 

σύνορα.  

 Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος.  Τώρα τι  περιλαμβάνει αυτό δεν 

ξέρω, δεν ξέρω εάν ξέρει  ο Πρόεδρος να το πει  για να μας ενημερώσει.  

Ένα αυτό.  

 Δεύτερον.  Όσον αφορά το έγγραφο που έστειλε η κυρία . .  λέει  

ότι  εάν σε διάστημα πέντε ετών δ εν γίνει  τίποτα,  τότε επανέρχεται.  

Από την εμπειρία που έχω εγώ στα Δημοτικά Συμβούλια αυτό αποτελεί  

απαράβατο όριο πάντα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακριβώς. Σε κάθε παραχώρηση και πολύ σωστά μπαίνει  αυτός ο όρος,  

διότι  πράγματι εάν δεν γίνει  τίποτα,  εάν για πέντε,  δέκα, δεκαπέντε 

χρόνια κάθεται έτσι τι  θα γίνει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και έπρεπε να γράψει και τον νόμο; Υπάρχει νόμος τον οποίο κακώς 

δεν το έγραψε, που λέει  ότι  σύμφωνα με τον τάδε στα πέντε χρόνια …  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας βοηθήσω λίγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για να βοηθήσω, κοιτάξτε.  Στην εισήγηση …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε . .  μιλάει  ο Δήμαρχος,  σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην εισήγηση, κοιτάξτε,  στην εισήγηση που κάνει  η κυρία Πανούρου 

το αναφέρει αυτό.  Φαίνεται ξέχασε να πει  πόσα χρόνια και έστειλε 

συμπληρωματικά. Και να σας πω τι  λέει .   

 Σύμφωνα με τις  διατάξεις  των παραγράφων 1,  2 του άρθρου 185 

του Ν3462/2006 δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων και τα λοιπά και 

τα λοιπά λέει  ότι  εάν η χρήση τω ν ακινήτων που έχουν δωριθεί  

μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα στην 

προθεσμία που έχει  οριστεί ,  η σύμβαση της δωρεάς λύεται και η 

κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται,  επανέρχεται αυτοδικαίως στον 

Δήμο ή την Κοινότητα.  

 Εδώ φαίνεται ότι  ξέχασε να βάλει ότι  είναι τα πέντε χρόνια και 

ήρθε συμπληρωματικά αυτό το έγγραφο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο νόμος το λέει .   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε.  Κύκλος τοποθετήσεων κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  

Μηλίδης,  ο κ.  Γκότης,  ο κ.  Αναστασιάδης,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  

Κοτρώνης.  Άλλος; Και ο κ.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Αναστασιάδης και ο κ.  Χράπας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα είμαι πολύ σύντομος.  Υπάρχει,  είπαμε ότι  ο 

σύλλογος είναι πάρα πολύ δραστήριος και πρ έπει να τον ενισχύσουμε.  

Καλά κάνουν …τα παραχωρεί τα οικόπεδα αυτά . .  και εμείς  θα πρέπει 

να συνεχίσουμε.  Θεωρώ ότι  τα 15 χρόνια είναι λίγα και τα 

προγράμματα, επειδή . .νομίζω ότι  μπορούμε να το κάνουμε άνετα 20 

χρόνια.   

Τώρα, . .  δεν πήραμε και σαφή απάντ ηση. Εδώ, κύριε Δήμαρχε,  

που είπατε προηγουμένως, διαβάζω ένα έγγραφο του Συλλόγου και είχε 

πέσει το μάτι  εδώ, ατόπημα είναι αυτό,  καλύτερα να μην το έλεγες.  

Βέβαια …  πρόσκλησης του προγράμματος για την συνεργασία των 

συνόρων και την δημιουργία δεσμών με τ α εθνικά σύνορα. Πρέπει να τα 

λέμε όλα αυτά; Να πούμε ότι  κάνουμε ανταλλαγές πολιτιστικές και 

φτάνει  μέχρι εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και εγώ το είδα,  σας λέω και λέω ότι  είναι ατόπημα. Στην κυριολεξία 

είναι ατόπημα. Κύριε Δήμαρχε είναι του Συλλόγου. Εν πάση 
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περιπτώσει η πρόταση είναι για περισσότερα, για είκοσι χρόνια για να 

δώσουμε την δυνατότητα στον Σύλλογο και είμαστε θετικοί για να 

παραχωρηθεί,  γιατί  ο Σύλλογος έχει  και άλλα να επιδείξει .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Η κυρία Σαραντίδου έχει  τον λόγο.  Και ο κ.  Κοτρώνης και ο κ.  

Φωτιάδης.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Σας παρακαλώ είδα ποιοι  σηκώσανε το χέρι 

τους.  Ο κ.  Φωτιάδης ζήτησε εκ των υστέρων τον λόγο και ως …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Έτσι και αλλιώς ένα λεπτό θα κάνω. Εμείς συμφωνούμε και όχι  μόνο 

συμφωνούμε  αλλά πρέπει αυτή η απόφασή μας να αποτελεί  πρότυπο 

και για άλλες τέτοιες παραχωρήσεις,  διότι  διασφαλίζουμε,  όπως το 

λέει  εδώ και στην τελευταία παράγραφο η εισήγηση, σε περίπτωση 

. .και παραχώρησης,  ο Σύλλογος θα αναλάβει να φυλάσσει και να 

συντηρεί τα παραχωρούμενα ακίνητα.  

 Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια ακίνητα που σαπίζουν και γίνονται 

ερείπια,  καλό θα είναι να παίρνουν ζωή από τέτοιους πολιτιστικούς 

συλλόγους.  Συνεπώς, όχι  μόνο συμφωνούμε αλλά και με αυτή την 

προοπτική, να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιπτώσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Κοτρώνη, κύριε Φωτιάδη ορίστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  συζητούμε,  επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα, 

μάταια.  Στα δυο συγκεκριμένα οικόπεδα που τότε εγώ είχα την χαρά να  

παραχωρήσω, ήδη έχουμε κατασκευές από  τον Σύλλογο και θέλει  να 

γίνει  μια πρόσθετη.  Τι συζητούμε εδώ πέρα; Και αυτές,  συγνώμη κ.  

Αντιδήμαρχε,  ενισχύω, ενδεχομένως,  αυτό που λέτε,  συζητούμε μάταια 

και βεβαίως δεν πρέπει να πάμε σε περιορισμό καθότι και είναι λάθος 
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του ότι  συνέδεσαν την παραχώρηση με την υποβολή στο Διασυνοριακό 

Πρόγραμμα.  

 Δηλαδή εάν εκεί  δεν έχει  . .και έχει  υπόλοιπα στο Ελλάδα –

Βουλγαρία και . .δεν πρέπει να έχει  τουλάχιστον δεν δεκαπενταετία 

μπροστά; Εάν δηλαδή το ΕΣΠΑ μετά από δυο χρόνια έχει  . .και υπάρχει 

ξανά άνοιγμα του Διασυνοριακού Ελλάδα –Βουλγαρία θα πειράξει;  

Γιατί  προτείναμε είκοσι χρόνια; Θέλετε είκοσι πέντε;   

 Αλλά εν πάση περιπτώσει,  . .αυτό έχει  ξεκαθαρίσει  με την 

απόφαση που είχα πάρει ως Νομάρχης και έχει  μέσα κτίσματα. …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Φωτιάδη. Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Και εγώ ήθελα να πω για την σύνδεση αυτή με το πρόγραμμα. 

Καταρχήν αυτό το πρόγραμμα  όπως και από την αρχή, πριν ακόμα 

παραχωρηθούν τα οικόπεδα, έπρεπε ο Δήμο σαν μεριμνήσει είτε ο 

Δήμος Καπετάν Μητρούση τότε είτε ο Καλλικρατικός Δήμος τώρα, να 

μεριμνήσει για να υπάρξουν αυτές οι  υποδομές που θα παραχωρούνται 

στους Συλλόγους για να μπορούν να τους έχουν προς χρήση.  

Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ξεκινάμε από λάθος 

και καθόμαστε τώρα να συζητάμε για ένα . .  Δεν παραχωρείς οικόπεδα 

σε Συλλόγους για να φτιάχνουν εγκαταστάσεις.  Κάνεις τις  

εγκαταστάσεις και τις  παραχωρείς στους Συλλόγους για να προωθούν 

τον αθλητισμό.  

Να λοιπόν γιατί  έρχεται τώρα εδώ και μπερδεύεται και το 

πρόγραμμα και τι  δουλειά έχει  ο Σύλλογος με το πρόγραμμα και μην το 
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κάνετε έτσι,  ας έπαιρνε τα λεφτά ο Δήμος από προγράμματα. Από την 

μια διαφημίζεται τα προγράμματα και από την άλλη δεν τα κυνηγάτε 

κιόλας για να τα κάνετε.  Θα τα κυνηγάνε οι  Σύλλογοι τώρα και εμείς  

θα τους παραχωρούμε οικόπεδα για να κυνηγάνε προγράμματα οι  

Σύλλογοι;  Λάθος ξεκινάμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κυρία Σαραντίδου.  Ο κ.  Γκότσης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  καταρχήν εμείς  

βρίσκουμε μια υφιστάμενη κατάσταση. Τωρινά δηλαδή είναι αλλά 

απλώς επειδή άλλαξε το καθεστώς Καλλικρατικός Δήμος πρέπει να 

πάρουμε νέα απόφαση. Αυτό κάνουμε.  Δεν είμαστε εμείς  πρωτοπόροι 

και λέμε ότι  τώρα δίνουμε για τα Σκόπια και τα λοιπά. Για να το 

διευκρινίσουμε αυτό.   

 Εγώ ήθελα ένα λεπτό,  μια ασφαλιστική δικλείδα,  ότι  σε όλες τις  

επικοινωνίες,  σε όλα τα . .και όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει διεθνής 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι εννοείται.  Άλλο το εννοείται και άλλο . .  Αυτό να είναι δεσμευτικό 

στην απόφαση …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη θα πάρετε τον λόγο αμέσως μετά.  Θα πάρετε 

αμέσως μετά τον λόγο κ.  Αναστασιάδη.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην απόφαση που θα πάρουμε θα πρέπει αυτό να γραφτεί  σαν 

δεσμευτικός όρος ότι  αλλιώς άρουμε την παραχώρηση. Σας το είπα,  

πρόεδρε και κατ’ ιδίαν νομίζω. Κατά τα άλλα νομίζω ότι  θα πρέπει,  

διότι  τα λεφτά είναι πολλά, 1.200.000 είναι σε πρώτη φάση, τώρα 

πόσα θα πάρουμε αυτό δεν το ξέρουμε.  Αυτό δεν μπορούμε να το 

γνωρίζουμε.  Εξαρτάται από την διεκδίκηση που θα γίνει  και από τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο. Νομίζω ότι  είμαστε θετικοί.   

 Όσον αφορά το έγγραφο αυτό εδώ, όπως είπε ο κ.  Δήμαρχος,  

υπάρχει  νόμος που λέει  ότι  μετά μια πενταετία,  εφόσον δεν για τον 

σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε,  επανέρχετ αι στον Δήμο. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Γκότση. Ο κ.  Αναστασιάδης έχει  τον λόγο.  Με 

υπομονή πείτε τα όλα από την αρχή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Βασικά θέλω να πω . .με την λέξη 

Μακεδονία.  Όταν ήταν βασιλιάς των Δωριέων στα μυ θικά χρόνια ο 

Δευκαλίων και . .όταν έγινε βασιλιάς ο Δώρος …ήταν..βορειοανατολικά 

της Ιταλίας.  . .πήγαν στην Πίνδο και πήραν την ονομασία . .αυτοί ήταν 

οι  . . ,  οι  οποίοι  κατεβήκανε από την Πίνδο και πήγαν στην . .όπου ο 

βασιλιάς. .ο μυθικός βασιλιάς με την βοήθε ια του Ηρακλέως διώξανε 

από εκεί  τους . .και εγκαταστάθηκαν στην . .  

 Εδώ μας δείχνει  ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην επηρεάζεστε.  Συνεχίστε.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οι Μακεδόνες ονομάστηκαν..όταν ήταν στην Πίνδο.  Ή ταν Δωριείς .  

Δωρικά φύλα. Δεν είχαν καμία σχέση με τα Σκόπια που ήταν τον 9 ο  

αιώνα οι  Σλάβοι αυτοί.  Τι σχέση έχουν τα Σκόπια και το βάζεις  σε ένα 

χωριό που εκεί  έχουμε τον μοναδικό ήρωα, τον Καπετάν Μητρουση 

που σκοτώθηκε . .και συνδυάζουν τα Σκόπια.  Είναι . .πράξη αυτή, 

προδοτική.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να καταγραφούν, σας παρακαλώ, στα πρακτικά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προδοτική πράξη είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Αναστασιάδη. Ο κ.  Καλαϊτζίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κακώς π ροβληματίζονται όσοι 

προβληματίζονται.  Πρέπει να πάρουμε ομόφωνη απόφαση. Ενδεικτικά 

να αναφέρω ότι  ο Νομός Θεσσαλονίκης έχει  υποβάλλει στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα πάνω από εκατό προτάσεις και τα χρήματα 

που θα . .  είναι σε επίπεδο Περιφέρειας.   

 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Ελλάδα–Fyrom συμμετείχε και το 

Αυτοκινητοδρόμιο…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη όμως τώρα δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε.   

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  

Έχει εγκριθεί ,  το υλοποιεί .  Εκτιμώ ότι  όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα 

ότι  σε μήνες,  το πολύ σε χρόνο θα υπάρχει απάντηση για έγκριση ή μη 
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της πρότασης και σε δυο χρόνια από τώρα, εάν θα τα πάμε καλά, θα 

έχει  το έργο,  κύριε Πρόεδρε.  Τα πέντε χρόνια είναι υπέρ αρκετά.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Καλαϊτζίδης.  Τον λόχο έχει  ο κ.  Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για 40 λεπτά συζητάμε ένα θέματα τυπικότατο που θα έπρεπε να 

περάσει μέσα σε δυο λεπτά. Σαράντα, σαράντα πέντε λεπτά συζητάμε 

και συζητάμε και λέμε ο καθένας αυτό που νομίζουμε ότι  είναι το πιο 

σωστό. Είναι οι  εκτάσεις τις  οποίες χρησιμοποιεί  αυτός εσωτερικός 

σύμβουλος με την τόση μεγάλη . .εδώ και πολλά χρόνια,  είκοσι χρόνια 

που έχουν κάνει  μέσα κτίσματα, θέατρα, προσπάθησαν να πάρουν 

επιχορηγίες άλλα δεν μπορέσανε,  βάλανε από την τσέπη τους,  

δανειστήκανε,  δεν παίρνουν τα λεφτά τους πίσω. Οι οικογένειές τους 

ξέρουν  τι  έχουν τραβήξει και . .το τυπικότατο θέμα, επειδή χρειάζεται 

μια …να πούμε ένα ναι σε μια παραχώρηση τυπικότητα για να 

ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα που εάν . .που τους το ζητάει σαν 

απαραίτητη προϋπόθεση και καθόμαστε εδώ και λέμε τώρα χίλια δυο 

πράγματα.  

 Βεβαίως και στηρίζουμε και ψηφίζουμε ναι στην παραχώρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε πολύ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Γιατί  εάν θα έρθει  αύριο ένας Σύλλογος ο οποίος λήγει  το μισθωτήριο 

του και έχουν περάσει ήδη δεκαπέντε χρόνια θα του πούμε ότι  όχι ,  δεν 

το ξανά ανανεώνουμε; Δεν θα σας το ξανά παραχωρούμε για άλλα 

δεκαπέντε;  Είναι δυνατόν;  

 Ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε και εμείς  κ.  Χράπα. Ο κ.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον αφορά την ονομασία,  το Υπουργείο και το ελληνικό κράτος 

μερίμνησε πριν από εμάς για το πώς θα λέγ ονται και το πώς δεν θα 

λέγονται,  άρα καλά κάνουμε και το συζητάμε.   

 Ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και τίποτα παραπάνω 

επιδιώκουμε εμείς  από αυτό το πρόγραμμα. Ανάδειξη του ελληνικού 

πολιτισμού. Και πρόταση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για μας μιλάω, για μας μιλάω. Και από την μικρή μου εμπειρία για τα 

προγράμματα, εγώ θα έλεγα ότι  τα 25 χρόνια είναι αρκετά για το 

πρόγραμμα, για να δοθεί  η ευκαιρία,  εάν δεν μπορέσουμε τώρα, 

κάποια άλλη φορά ο ίδιος Σύλλογος,  όπως ειπώθηκε ήδη, να μπορέσει 

να διεκδικήσει 25 χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα 

μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα έρθουν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι λέει  ο κ.  εισηγητής,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Η πρόταση του κ.  εισηγητή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρόταση είναι όπως την εισηγήθηκα, απλώς αλλάζουμε τον χρόνο 

αντί  για δεκαπέντε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Έχει καταγραφεί.  Κύριε Αναστασιάδη είπαμε να καταγραφεί.  

Καταγράφηκε.  Είπαμε να καταγραφεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λόγω παραλήψεων των δημοτικών αρχών και της ….  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ. Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κ.  Κοτρώνη; Ναι.  Ναι,  ναι,  όλοι ναι,  οι  

υπόλοιποι 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: 359/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι  

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση απ΄ ευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου  
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του Δημοτικού Θεάτρου (Θεατράκι) στο Κεντρικό Πάρκο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ σας είχα εξηγήσει πιστεύω ότι  υπάρχει κόσμος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταρχάς,  κ.  Γαλάνης δεν που πρόβλημα προς το πρόσωπό σας,  διότι  

υπάρχει ,  εντάξει  καλού ή κακού περάστε έξω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα περάσω έξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανένα πρόβλημα. Ο νόμος αναφέρει μέχρι δευτέρου βαθμού 

συγγένεια και τυχαίνει  να είναι 24 ο υ  βαθμού η συγγένειά του.  24 ο υ  

βαθμού είναι η συγγένεια του κ.  Γαλάνη αλλά τέλος πάντων, ας 

περάσει έξω. Ποιος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται η αρνητική ψήφος του κ.  Αναστασιάδη. Και του κ.  

Ίντου.  Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποιο;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δέκατο τρίτο,  για το Θεατράκι.  Παρακαλώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βλέπω το μίσθωμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκατό ευρώ τον μήνα λίγο δεν είναι;  1.200 ετησίως είναι.  Εκατό ευρώ 

τον μήνα;  

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: 360/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

Θέμα 14 ο  :  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή εξόδων εκτέλεσης  

δικαστικών αποφάσεων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης,  απορία η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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. .γ ιατρού εργασίας  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ερώτηση για το θέμα δέκα τέσσερα είμαστε.  Γιατί  στον πρώτο κωδικό 

για μελέτη παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού 

ασφαλείας δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι  10.000 ευρώ και 

μεταφέρονται;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει θέμα, για μας ίσα –ίσα το αντίθετο.  Είμαστε η δημοτική 

αρχή που πληρώσαμε τις  οφειλές,  κάναμε με την μελέτη,  . .  και 

επαναφέραμε τον τεχνικό ασφαλείας και γιατρό υπηρεσίας στον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης δεν το ψηφίζει .  Άλλος; Και ο κ.  Ίντος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη ψηφίζετε για τον εαυτό σας.  Οι υπόλοιποι 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 361/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

έργων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

 

Επέκταση στέγης δημοτικού σχολείου Αγ. Ελένης και  

Κωνσταντινάτου πρώην Δήμου Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

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: 362/2012)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Εργασίες για την υδρομόνωση  

κτιρίων στο Δ.Δ. Ελαιώνα  
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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: 363/2012)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Αντιπλημμυρικά έργα του ΔΔ Ελαιώνα.  

 

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: 364/2012)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Αντικατάσταση τσιμενταύλακα  

 με σωληνωτό οχετό στο Δ.Δ. Ελαιώνα  

 

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: 365/2012)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Εργασίες βελτίωσης της πλατείας  
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 στο Δ.Δ. Ελαιώνα  

 

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: 366/2012)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: διαμόρφωση κεντρικής πλατείας  

Τ.Δ. Σκουτάρεως.  

 

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: 367/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση 1 ο υ  ΑΠ και συνέχιση για το έτος 2012 του έργου  

«Συντήρηση των σχολικών μονάδων της Τοπικής Κοι νότητας 

Ορεινής»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Δέκατο έβδομο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη. Σε αυτό το έργο το δέκατο έκτο,  το περάσατε πολύ 

γρήγορα, έχει  ένα υπόλοιπο ποσό για το συγκεκριμένο έργο,  το οποίο 

δεν το απορρόφησε η σύμβαση. Έχουμε πει  πολλές φορές και με τις  

τεχνικές υπηρεσίες να κάνουμε εκεί  μια μελετούλα να βάλουμε και τα 

υπόλοιπα χρήματα στο σχολείο το χωριό . .  τα χρήματα από παλαιά 

εξασφαλισμένα.  

Οι τεχνικές υπηρεσίες μας λένε ότι  δεν έχουν ούτε την βενζ ίνη 

να ανέβουν πάνω να κάνουν μια μελετούλα. Θα παρακαλέσω λοιπόν να 

τους δώσετε μια εντολή για να ανεβούν,  για να απορροφηθεί το 

υπόλοιπο ποσό που είναι περίπου 6.000 ευρώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι΄ αυτό που είπατε για την βενζίνη,  δεν υπάρχουν αυτοκίνητα για να 

μετακινούνται οι  υπάλληλοι.  Υπάρχει πρόβλημα. Τους διαθέτω εγώ το 

δικό μου αυτοκίνητο συνεχώς για να μετακινούνται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 368/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δέκατο έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση 2 ο υ  ΑΠ εργασιών του έργου  

 «Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής –Ελαιώνα Σερρών.  

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: 369/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

 υπαλλήλου του Δήμου κ.  Δασκαλόπουλου Πέτρου και του  

Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Αμαξόπουλου Ηλία.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης.  Να καταγραφεί.   

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: 370/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο θέμα.  

 

Θέμα 19 ο  :  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ.  Πεζιρκιανίδου Βάια  

 του Ιωάννη, πρώην δημοτικής υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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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: 371 /2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων το υ Δήμου Σερρών  

 από την Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Πατρών  

κ. Ελευθερία Σταμούλη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

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: 372/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο θέμα.  

Θέμα 21 ο  :  

Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Έγκριση τοποθέτησης εννέα φωτιστικών σωμάτων  

 στην περιοχή Σιγής στην Ν. Κηφισιά του Δήμου Σερρών.  

 

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: 373/2012)  

…………………  

 

Έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο διανομής  

χαμηλής τάσης της ΔΕΗ που βρίσκονται στην διεύθυνση  

 Εθν. Αντίστασης του Δήμου Σερρών  

 

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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 374/2012)  

…………………  

 

Ομοίως στην διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου και  

20η ς  Σεπτεμβρίου του Δήμου Σερρών.  

 

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: 375/2012)  

…………………  

 

Ομοίως στην διεύθυνση Παπαπαύλου και  

Κωνσταντινουπόλεως του Δήμου Σερρών  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούν ται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 376/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η 

συνεδρίαση.  
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

348/2012 :  Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 3 

του ΠΔ51/2006 περί όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας  

των λαϊκών αγορών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

349/2012 :  Επιλογή και διορισμός δυο (2) ελεγκτών για το τακτικό 

διαχειριστικό έλεγχο του ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

350/2012 :  Έγκριση δαπάνης για την  μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού 

χαρακτήρα (τριών τηλεοπτικών –τριών ραδιοφωνικών) των 

υπηρεσιών του Δήμου μας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

351/2012 :  Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 99 η ς  επετείου 

απελευθέρωσης της πόλης μας στις  29 Ιουνί ου 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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352/2012 :  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 

εξωτερικό (1 η  τεχνική συνάντηση Bansko Βουλγαρία 

Ιούνιος 2012) στο πλαίσιο του έργου EASY TRIP: GR- BG 

E -MOBILITY SOLUTIONS (Ευρωπαϊκή Εδαφική  

Συνεργασία Ελλάδα –Βουλγαρία 2007 -2013) 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

353/2012 :  Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη 

δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –

δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα 

προτεραιότητας 08 του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -

2013.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου –Αρβανίτη 

Σταυρούλα.  

 

ΠΡΑΚΤ.  

1-15-12 :  Έγκριση συμμετοχής  του Δήμου στην αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΪΛΙΑ ΑΕ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

354/2012 :  Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος βοσκής για το έτος 

2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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355/2012 :  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο 

«Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου έτους 2012».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

356/2012 :  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με κάδους ογκωδών 

και αδρανών υλικών στις  Δημοτ.  Ενότ ητες του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

357/2012 :  Έγκριση συνέχισης και μεταφοράς των έργων:  

Α) Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης στην Άνω Λίμνη 

Λευκώνα της Τοπικής Κοινότητας Λευκώνα ΔΕ Λευκώνα 

του Δήμου Σερρών για το έτος 2012 και  

358/2012 :  Β) Κατασκευή –ανακατασκευή τσιμενταυλάκων έδρας της 

Τοπικής Κοινότητας Λευκώνα, ΔΕ Λευκώνα του Δήμου 

Σερρών για το έτος 2012.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

359/2012 :  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού 

αναψυκτηρίου στην Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο 

ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.   
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360/2012 :  Έγκριση απ΄ ευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού 

αναψυκτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου (Θεατράκι)  στο 

Κεντρικό Πάρκο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

361/2012 :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή εξόδων εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

362/2012 :  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «Επέκταση στέγης δημοτικού 

σχολείου Αγ. Ελένης και Κωνσταντινάτου» πρώην Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

363/2012 :  Ομοίως του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση κτηρίων 

στο Δ.Δ. Ελαιώνα»  

 

364/2012 :  Ομοίως του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα»  

 

365/2012 :  Ομοίως του έργου «Αντικατάσταση τσιμενταύλακα με 

σωληνωτό οχετό στο Δ.Δ. Ελαιώνα»  

   

366/2012 :  Ομοίως στου έργου «Εργασίες βελτίωσης της πλατείας στο 

Δ.Δ. Ελαιώνα»  
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367/2012 :   Ομοίως του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής π λατείας Τ.Δ. 

Σκουτάρεως.   

 

368/2012 :  Έγκριση 1 ο υ  ΑΠ και συνέχιση για το έτος 2012 του έργου 

«Συντήρηση των σχολικών μονάδων της Τοπικής 

Κοινότητας Ορεινής»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

369/2012 :  Έγκριση 2 ο υ  ΑΠ εργασιών του έργου «Έργα βελτίωσης οδού 

Ορεινής –Ελαιώνα Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

370/2012 :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

υπαλλήλου του Δήμου κ.  Δασκαλόπουλου Πέτρου και του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Αμαξόπουλου Ηλία.  

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

371/2012 :  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ.  Πεζιρκιανίδου 

Βάια του Ιωάννη, πρώην δημοτικής υπαλλήλου λόγω 

συνταξιοδότησης.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

372/2012 :  Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων τ ου Δήμου 

Σερρών από την Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου 

Πατρών κ.  Ελευθερία Σταμούλη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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373/2012 :   Έγκριση τοποθέτησης εννέα φωτιστικών σωμάτων 

στην περιοχή Σιγής στην Ν. Κηφισιά του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

374/2012 :  Έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο διανομής 

χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η. που βρίσκεται στην διεύθυνση 

Εθν.  Αντίστασης του Δήμου Σερρών.  

 

375/2012 :   Ομοίως στη διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου και 20 η ς  

Σεπτεμβρίου του Δήμου Σερρών.  

 

376/2012 :   Ομοίως στην Διεύθυνση Παπαπαύλου και 

Κωνσταντινουπόλεως του Δήμου Σερρών.  

 

 

…………………… . .  

…………………  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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