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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 18/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 10η  του 

µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος ΤΡΙΤΗ και 

ώρα 21:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών ,  ύστερα από 

την αριθµ .  18/04-07-2012  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 

36 δηλαδή :  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

   

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

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

  Κοτρώνης Παναγιώτης 
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Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης Δηµήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός Μηλίδης Θεόδωρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος 

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 Τατούδης Παναγιώτης 

Δήµου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος 

  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.  Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας Δ.Σ.),  2.  Αποστολίδου Ραχήλ, 

3. Δρίγκα Χρυσούλα, 4. Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών 

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

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

Γεώργιος ,  Γασπαρίδης Δηµήτριος ,  Δερµεντζής Δηµήτριος ,  

Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίµας Θωµάς .  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  

5 

1.  Πρόεδρος του Δ .Σ . ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας ,  κήρυξε την 

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 

Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

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

 

-  Με τη σύµφωνη γνώµη του Σώµατος ,  το  13ο  θέµα συζητήθηκε 

πρώτο .  

-  Στο 6ο  θέµα προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Δηµ .  Συµβουλίου 

κ .  Δινάκης Κων /νος .  

 

-  Κατά τη συζήτηση του 27ο υ  θέµατος αποχώρησε από την 

συνεδρίαση ο Δηµ .  Σύµβουλος κ .  Σούζας Ζαχαρίας ,  λόγω 

συγγένειας .  

 

 

………………………… .  

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

 

Θέμα 1ο  :  Εκλογή αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων 

(ΦΟΣΔΑ)  Κεντρικής Μακεδονίας.   

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος.   

 

Θέμα 2ο  :   Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη δι εξαγωγή 

συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της 

Δημοτικής Αρχής έτους 2011.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 3ο  :  Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης ενός (1) ατόμου στην 

πόλη Lucca της Ιταλίας προκειμένου να συμμετέχει  στην 1 η  

Επίσκεψη Μελέτης του έργου «Ενεργειακή αποδοτικότητα 

στις  αστικές εμπορευματικές μεταφορές ( Energy Eff iciency 

in City Logist ics Services   -ENCLOSE»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 4ο  :  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 493/2011 ΑΔΣ σχετικά με 

υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της ασφαλούς 

κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Βουλγαρίας (PROMO 

SAVE DRIVING)  όσον αφορά την κατανομή του 

προϋπολογισμού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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Θέμα 5ο  :  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 324/2012 ΑΔΣ σχετικά με 

την έγκριση υποβολής στο ΕΠ Μακεδονία –Θράκη στα 

σημεία που αφορά στον τίτλο της πράξης και στον 

προϋπολογισμό αυτής και έγκριση των μελετών των 

υποέργων της πράξης.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 6ο  :  Ορισμός εκκαθαριστή ΚΕΠΣ του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 7ο  :  Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ 

των καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 8ο  :  Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 144/2012 απόφασης του 

Διοικητικού  Συμβουλίου της ΚΕΔΗΣ με θέμα 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΗΣ χρήσης 2012».  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Δήμου Ι .  

 

Θέμα 9ο  :  Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του 

υποέργου (με κωδ. Φορέα ΟΠΣ 40144171) «Λειτουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων 

Βίας στον Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο της Πράξης 

«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 
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τοπικό επίπεδο στον Άξονα Μεταρρύθμιση 08» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» (κωδ. ΟΠΣ 376270 του Ειδικού Στόχου 3.2 του 

ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 10ο  :  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης  

«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 

Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 11ο  :  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

«Εξοικονόμηση ενέργειας Σερρών»  προϋπολογισμού 

697.925,55 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μακεδονία –Θράκη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 12ο  :  Τροποποίηση της υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο 

«Έργα ΔΕΗ» της πράξης «Ολοκληρωμένες αστικές 

αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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Θέμα 13ο  :  Έγκριση σχεδίου εκκένωσης κατοικημένων ορεινών 

περιοχών Δήμου  Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 14ο  :  Γνωμοδότηση σχετικά με την οριοθέτηση τμήματος 

χειμάρρου Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 15ο  :  Έγκριση παράτασης εργασιών των έργων:  

Α) Κατασκευή –ανακατασκευή τσιμενταυλάκων έδρα ς στο 

ΤΔ Λευκώνα του Δήμου Σερρών και  

Β) Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης Άνω Λίμνης στην έδρα 

του Δήμου στο ΤΔ Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 16ο  :  Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης με δημοπρασία του 

κληροδοτήματος Ι  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 17ο  :  Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του Τουριστικού 

Περιπτέρου (ΑΚΡΟΠΟΛΗ) Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 18ο  :  Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία τμήματος του 158 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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Θέμα 19ο  :  Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου 

εμβαδού 1.154 τ.μ.  που αποτελεί  τμήμα του αρ.  319  

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 20ο  :  Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου με 

ΑΚΔ 205-1 του αγροκτήματος Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 21ο  :  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακινήτου στο 

Σύλλογο «Σερραίες Μανούλες –Δράσεις για τη μητέρα και 

το παιδί» για τη στέγασή του.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 22ο  :  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 536/2008 ΑΔΣ ως προς το 

όνομα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 23ο  :  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης οργανωμένου χώρου 

δασικής αναψυχής με τίτλο «Μελέτη Οργάνωσης Χώρου 

Δασικής Αναψυχής στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων του 

Δήμου Σερρών.»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 24ο  :  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα της τεχνικής περιγραφής 

της εργασίας:  «Εργασίες επισκευής,  κατασκευής σκεπής,  
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μόνωσης στο 29 ο  Νηπιαγωγείο Σερρών και στο Δημοτικό 

Σχολείο Καλών Δέντρων».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 25ο  :  Έγκριση 1 ο υ  ΑΠ του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 

Βρεφονηπιακού Σταθμού ΤΔ  Σκουτάρεως»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 26ο  :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων:  

Α) Διαμόρφωση αυλών σχολικών κτιρίων 13 ο  Νηπιαγωγείο 

–  5ο  Γυμνάσιο και  

Β) Επέκταση δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης ΔΔ Λευκώνα 

(β΄ φάση)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 27ο  :  Έγκριση μείωσης μισθωμάτων:  

Α) του κ.  Τράκα Νικολάου «Ορεινό Ρεύμα ΟΕ» εδαφικής 

έκτασης που αποτελεί  τμήμα του 1192 κοινοχρήστου 

τεμαχίου αγροκτήματος Ορεινής.   

Β) Του Σούζα Νικολάου «Ν. ΣΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» εδαφικής 

έκτασης που αποτελεί  διαιρετό τμήμα  του 1192 

κοινοχρήστου τεμαχίου αγροκτήματος Ορεινής.   

Γ) της κ.  Διαμαντοπούλου Κυριακούλας αγρού που 

βρίσκεται στη θέση «ΝΤΡΕΝΕΣ» του αγροκτήματος 

Ορεινής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλά νης Στ.  
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Θέμα 28ο  :  Έγκριση Σχεδίου Δράσης δασικών πυρκαγιών Δήμου 

Σερρών το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο τι  έργου « Forest  

ci t ies» (που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία LIFE) 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 29ο  :  Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 24.235,00 ευρώ για 

καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του πρώην ΕΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 30ο  :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών 

κατά τον μήνα Ιούνιο 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 31ο  :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Γαλάνη Στεργίου,  

Αντιδημάρχου Σερρών από 5 έως 7 Ιουλίου 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 32ο  :  Οριστική έγκριση χορήγησης αδειών:  

Α) υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και  

Β)  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Θέμα 1ο  :  Έγκριση ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης των 

κουνουπιών στο Δήμο Σερρών.  

 

Θέμα 2ο  :  Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του 

ανταποδοτικού τέλους στην ΔΕΥΑ Σερρών για την 

εφαρμογή ολοκληρωμένους προγράμματος καταπολέμησης 

κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών.  

 

Θέμα 3ο  :  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου: Ενεργειακή 

αποδοτικότητα στις  αστικές εμπορευματικές μεταφορές 

(ακρωνύμιο ENCLOSE)  που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      

 

…………………………………  

…………… .  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα σας,  μια ανακοίνωση στο σώμα. Σας παρακαλώ λίγη 

ησυχία.  Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  ευχαριστώ πολύ.  

Μια ανακοίνωση να ξεκινήσουμε σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,  από την Ένωση 

…έχει να κάνει  με την Ένωση Προσωπικού Εργοστασίων Ζάχαρης 

Σερρών . .ψήφισμα, διαπαραταξιακό, θέλω να πιστεύω, από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.    

Έχει ο καθένας μπροστά του,  σας έχουμε μοιράσει κάτι  το οποίο 

μας στείλανε από τον Σύλλογο Εργαζομένων και εγώ σας δι αβάζω 

όμως αυτό το οποίο ήρθε στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 

Αξιότιμε,  κύριε  Δήμαρχε,   

 Όπως πολύ καλά γνωρίζετε  μια συγκυβέρνηση με εντολή του 

Πρωθυπουργού κ.  Σαμαρά αποφάσισε την εκποίηση της ιστορικής και 

μεγαλύτερης γεωργικής βιομηχανίας τη ς χώρας,  της Ελληνικής 

Βιομηχανίας Ζάχαρης.  

Αδιαφορώντας για τ ις  συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει  

ξεπουλάει ένα  . .κομμάτι  του εθνικού πλούτου μας που στηρίζει  την 

εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.   

Ενώ στις προεκλογικές του τοποθετήσεις ο κ .  Πρωθυπουργός 

υπεραμύνονταν την πρωτογενούς παραγωγής και υπόσχονταν κάθε 

δυνατή βοήθεια στους αγρότες,  σήμερα με εντολή του και προς έκπληξη 

όλων αποφασίζει  την εκποίηση του βασικού πυλώνα αυτής της 

ανάπτυξης.  
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Από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης αρχίζει  ο κ.  

Πρωθυπουργός την αποκρατικοποίηση.  

Αποφάσισε το ξεπούλημα μιας κερδοφόρας βιομηχανίας που δεν 

επιβαρύνει  ούτε κατ΄  ελάχιστο τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά 

προσφέρει  τα μέγιστα στην εθνική οικονομία και την περιφερειακή 

ανάπτυξη.   

Η απόφαση αυτή να κάνει  ακόμα πιο φτωχούς τους Έλληνες 

αγρότες και να δημιουργήσει νέες θέσεις ανεργίας ερημώνοντας την 

ελληνική ύπαιθρο.  

Εμείς οι  εκπρόσωποι των εργαζομένων της Ελληνικής 

Βιομηχανίας Ζάχαρης που βιώσαμε έντονα κάθε καλή ή κακή στιγμή της 

εθνικής αυτής βιομηχανίας είμαστε αντίθετοι στο ανοσιούργημα που 

επιχειρείται σήμερα να συντελεστεί  από την κυβέρνηση.  

Πιστεύουμε ότι  εσείς οι  εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού θεμέλιο 

του δημοκρατικού πολιτεύματος,  πρέπει  να οφείλετε  να έχετε  λόγο σε 

διακυβεύματα εθνικής πολιτικής πέρα από στενές μικροπολιτικές και 

κομματικές πειθαρχίες.   

Σας καλούμε λοιπόν την ύστατη αυτή ώρα να αναλάβετε τ ις  

ευθύνες σας και τ ις  υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνταγμα της 

χώρας και να εναντιωθείτε  με κάθε τρόπο στο ξεπούλημα έναντι  

πινακίου φακής ενός βασικού πυλώνα της ελληνικής γεωργίας που 

αποτελεί  μοχλό ανάπτυξης στην περιφέρεια της Β.  Ελλάδας.   

Για το Δ.Σ.   

Ο Πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας.   
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Εδώ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  προτείνεται ένα ψήφισμα, 

όπως κάνουμε συνήθως διαπαραταξιακ ό, για να αποσταλεί στο 

Υπουργείο.  Ποιοι  θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό τα διαπαραταξιακό;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εμείς θα κάνουμε το δικό μας ψήφισμα, γιατί  πραγματικά δεν νομίζω 

να έχουμε τις  ίδιες απόψεις για τις  αιτίες και το ποιοι  ευθύνονται για 

το ότι  έχει  φτάσει σε αυτό το σημείο η ζάχαρη. Οπότε θα θέλαμε να 

κάνουμε το δικό μας ψήφισμα και μαζί   με το γενικότερο ψήφισμα να 

αποσταλεί μαζί  σαν ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη; Από την συμπολίτευση θέλετε να συμμετέχετε;   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ :  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη. Πριν αποφασίσουμε θα θέλαμε να 

γνωρίζουμε πάνω σε ποιους άξονες θα κινείται το συγκεκριμένο 

ζήτημα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό, κ.  Κατιρτζόγλου η Επιτροπή θα το αποφασίσει.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Το συμβούλιο θα αποφασίσει και θα δώσει κατευθυντή ριες γραμμές 

στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα αναλάβει την διατύπωση. . .  Σε ποιους 

άξονες θα κινηθούμε; Αυτό να κουβεντιάσουμε . .την Επιτροπή, η 

οποία θα διατυπώσει λεκτικά αυτό που θα αποφασίσουμε εμείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο κύριος άξονας θα είναι ότι  όχι  στο ξεπούλη μα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στο ξεπούλημα της βιομηχανίας.  Αυτό ζητούν οι  άνθρωποι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Γιατί  εμείς  το ζητάμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι βέβαια,  γι΄ αυτό κάνουμε και ένα ψήφισμα. Το ψήφισμα θα είναι 

ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα αυτόν που κάνουν οι  

εργαζόμενοι στην Ζάχαρη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι εργαζόμενοι στην Ζάχαρη, κύριε Πρόεδρε,  όχι  οι  αγρότες.  Αυτό μου 

άρεσε πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και οι  αγρότες,  γιατί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα συνέπεια,  κ.  Γάτσιο,  συνέπεια της κατάργησης των Ζαχαρουργείων 

Ελλάδος είναι πάνω στην πλάτη και των αγροτών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχουν σήμερα αγρότες στη ζάχαρη, δυστυχώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε,  σας παρακαλώ, όλοι μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχουμε κάποια άποψη από …Υπάρχουν πάρα πολλοί 

Σύλλογοι και μεγάλοι Σύλλογοι με αξ ιόλογη δράση. Έχουμε κάποια,  

την άποψή τους,  ώστε αυτοί οι  άνθρωποι . .είναι μια κουβέντα αλλά 

. .Θέλω να πω δηλαδή η Επιτροπή που θα δημιουργηθεί από δυο με 

τρεις  από εδώ συναδέλφους θα ασχοληθεί πιο πολύ με την 

σχηματοποίηση του κειμένου. Αλλά οι  βασικές α ρχές πρέπει 
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να…Έχουμε κάτι  ανάλογο; Γιατί  πραγματικά…αφορά τον Νομό 

Σερρών, τον Νομό μας και την ευρύτερη περιοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Ένωση Προσωπικού Εργοστασίου Ζάχαρης Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς όμως, κύριε Πρόεδρε,  ως Δημοτικό Συμβούλιο θέλουμε το 

γενικότερο καλό. Εάν αυτό το εργοστάσιο δίνει  ζωή, δίνει  οικονομία 

στον Νομό μας,  στον Δήμο μας,  βεβαίως αυτή θα είναι και η γραμμή 

μας,   η άποψή μας αλλά όχι  μόνο για τους εργαζόμενους.  Να δούμε και 

την άλλη πλευρά των αγροτών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή εάν συγκροτηθεί κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  νομίζω ότι  να ερευνήσει,  αποφασίζουμε από τώρα να 

ερευνήσει το θέμα. Μαζί και τους αγρότες,  μαζί  και τους εργαζόμενους 

στην Βιομηχανία Ζάχαρης,  να βγει  ένα ψηφοφορία συνολικό.  Γι΄ αυτό 

και ζητάμε και για να συντομεύσουμε την διαδικασία πολύ καλά 

κάνατε και θέσατε αυτές τις  ανησυχίες σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.  Ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Νομίζω ότι  το γενικό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζεται και το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  άσχετα εάν πολλές φορές διαμαρτύρεστε ότι  δεν έχει  καμία 

σχέση η κεντρική πολιτική σκηνή με . .και τα λοιπά. Θέλω να σας 

πληροφορήσω ότι  υπάρχει  απόλυτη σύμπνοια όλων των εμπλεκομένων 

φορέων. Εάν θυμάστε καλά κάναμε εμείς  μια συνάντηση με τον κ.  
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Τσίπρα  πριν από δυο μήνες περίπου στο εργοστάσιο της Ζάχαρης,  στο 

οποίο συμμετείχαν όλοι οι  εργαζόμενοι αλλά και αγρότες που 

ασχολούνται με την  παραγωγή και έχουν μια πλήρη ταύτιση απόψεων.  

 Θέλω να σας πω ότι  προχθές ακόμη έγινε επίσης μια συνάντηση 

και θέλω να σας πληροφορήσω επίσης ότι  ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Εργαζομένων ο κ.  Βαρκάκης Χριστόδουλος,  ο οποίος 

είναι και Σερραίος.  Άρα αντί  να είμαστε και εμείς  εδώ νομίζω μια 

απόλυτη ομοψυχία να υποστηρίξουμε ένα αίτημα που αν μη τι  άλλο 

εδώ και χρόνια λένε ότι  η μοναδική βιομηχανία στις  Σέρρες,  για να 

μην πω σε άλλα . . ,  το μοναδικό φουγάρο που καίει  τόσα χρόνια εδώ 

στον Νομό Σερρών είναι το εργοστάσιο Ζάχαρης.   

 Εάν δεν έχουμε και σε αυτό ομοψυχία,  δεν λέω ότι  θα το 

διατηρήσουμε,  είναι πολύ δύσκολο,  να το παλέψουμε,  τουλάχιστον,  

τότε τι  να πω; Είμαστε άξιοι  της μοίρας μας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Συγνώμη κ.  Γκότση, ζήτησε τον λόγο ο κ.  Αναστασιάδης για δυο 

λεπτά. Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .υπάρχει  ένα θέμα γενικότερο. Είνα ι για τον Νομό Σερρών. . .θα 

βάλουν λουκέτο,  αυτό θα γίνει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δηλαδή άμα το εργοστάσιο θα πουληθεί θα κλείσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα το κλείσουν,  θα του βάλουν λουκέτο; …Εμείς θα κάνουμε αυτό που 

είναι σωστό για την πόλη των Σερρών, για τους αγρότες μας.  Εάν 

έχουμε την σύμφωνη γνώμη των αγροτών . .Οι εμπλεκόμενοι είναι οι  

αγρότες μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άσε το.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Λοιπόν,  συμφωνείτε να κάνουμε αυτή την διαπαραταξιακή Επιτροπή 

κύριοι  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  συμφωνούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την παράταξή σας κ.  Μηλίδη; Ο κ.  Κατιρτζόγλου. Από την 

παράταξή σας κ.  Φωτιάδης; Ο κ.  Χουρουζίδης.  Ο κ.  Κοτρώνης;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου εσείς  τοποθετηθήκατε επί  του θέματος.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

. .  το δικό μας ψήφισμα γιατί  είμαστε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στο μικρόφωνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλάζει το όνομα και μπαίνει  ο κ.  Γκότσης.  Ωραία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα κάνω και εγώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε κ.  Γρηγοριάδη να μπείτε;  Ωραία.  Και αντί  του κ.  Γαλάνη 

μπαίνει  ο κ.  Γρηγοριάδης.  Εντάξει;  Για αύριο βολεύει τα μέλη;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν είναι για αύριο εγώ δεν μπορώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μεθαύριο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό πρέπει να γίνει  όμως γρήγορα κ.  Γκότση, δεν μπορεί να γίνει  σε 

καμία εβδομάδα. Ο κ.  Μοσχολιός.  Από εσάς,  κ.  Φωτιάδη; Ο κ.  

Χρυσανθίδης.  Για αύριο λοιπόν βολεύει 10:00΄ η ώρα το πρωί;  Οι 

κύριοι  που είναι στην Επιτροπή βολεύει να βρεθού ν στο Δημαρχείο 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 10:00΄ το πρωί;  Ωραία,  

10:00΄ το πρωί λοιπόν αύριο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου,  στο Δημαρχείο.  Είπαμε τα 

ονόματα, είναι ο κ.  Γρηγοριάδης,  ο κ.  Μοσχολιός,  ο κ.  Χρυσανθίδης 

και ο κ.  Κοτρώνης.  Εντάξει;   
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 Έχουμε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  μάλλον πριν περάσω στα 

θέματα και μετά ότι  θέλετε μπορείτε να μου πείτε,  θα δώσω τον λόγο 

στον κ.  Αραμπατζή για μια ανακοίνωση.  

 Παρακαλώ κ.  Αραμπατζή.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  με αφορμή δημοσιεύματα στις  τοπικές εφημερίδες και 

στις  τηλεοράσεις ο κ.  Μηλίδης αναφέρθηκε στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι  κάτοικοι της Άνω Καμήλας και του Μητρουσίου.   

Θα ήθελα να σας κάνω γνωστό και να σας ενημερώσω, νοιώθω 

υποχρεωμένος,  επειδή είναι στον τομέα ευθύνης που εκπροσωπώ, της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  θα ήθελα, λοιπόν,  να σας κάνω γνωστό τι  ενέργειες γίνανε 

στα δυο αυτά χωριά και ξεκινάω από τ ην Άνω Καμήλα.  

Υπήρξε πραγματικά ένα πρόβλημα με την θολότητα τα του νερού. 

Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τον εξής τρόπο. Μόλις 

ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο τον κ.  Αμανατίδη,  δόθηκε εντολή να 

γίνουν αναλήψεις. ,  παρόλο που ήταν Σάββατο, να δοθούν και για  

μικροβιολογικές και για χημικές αναλύσεις,  όπως και υπολειμματικό 

χλώριο.   

Την Δευτέρα είχαμε τα αποτελέσματα. Ενημερώθηκε ο Πρόεδρος 

ο κ.  Αμανατίδης.  Δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα στην 

ποιότητα του νερού. Αυτό δείξανε τα αποτελέσματα από το Χημείο.  

Βέβαια υπήρχε ένα πρόβλημα με την θολότητα του νερού, το οποίο 

έχει  ξεκινήσει από την μεγάλη ζήτηση από την γεώτρηση.  

Δεν ήταν σε όλο το δίκτυο, ήταν σε κάποια σημεία του δικτύου. 

Παρατηρήθηκε λοιπόν η θολότητα αυτή. Ξεκινήσαμε άμεσα να 

κάνουμε καθαρισμούς.  Τα πρώτα αποτελέσματα του καθαρισμού δεν 
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μας έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα με αποτέλεσμα να 

ξεκινήσουμε και δεύτερη διαδικασία καθαρισμού.  

Τελικά το εγχείρημα πέτυχε,  δεν υπάρχει απολύτως κανένα 

πρόβλημα και εδώ και πάνω από μια εβδομάδα δεν υπάρχ ει κανένας 

απολύτως πρόβλημα στο νερό της Άνω Καμήλας.  Ξανά κάναμε εκ νέου 

καινούργιες αναλύσεις και δεν δείξανε απολύτως τίποτα.  

Εκτιμώ ότι  τέτοια προβλήματα δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε 

ούτε να τα προλάβουμε.  Μπορεί να προκύψουν και σε άλλα 

διαμερίσματα και σε άλλα χωριά και σε άλλες ενότητες.  Υπάρχει 

ετοιμότητα από την πλευρά μας να αντιμετωπίσουμε τέτοια 

προβλήματα.  

Εκτιμώ ότι  θέματα τέτοια που αφορούν την δημόσια υγεία και 

την ποιότητα του νερού, δεν πρέπει να γίνονται θέματα πολιτικής 

εκμετάλλευσης και μάλιστα χωρίς στοιχεία και χωρίς ενημέρωση να 

προχωρούμε σε τέτοιες δηλώσεις εκτιμώντας πως μόνο προβλήματα 

δημιουργούν και αναστάτωση στις  τοπικές κοινωνίες.   

Έγινε μια αναφορά για τους αμιαντοσωλήνες.  Λέει  ότι  οι  

γνωστές κατεβασιές των υδραγωγείων προς τα κάτω. Δεν είναι μόνο το 

πρόβλημα της αμιαντοσωλήνας μόνο στην Άνω Καμήλας.  Στα 

περισσότερα χωριά μας δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι  κατασκευές και 

δεύτερον,  δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα τώρα, δεν τοποθετηθήκανε 

τώρα, είναι πάρα πολλά χρόνια.  Θα αντικατασ ταθούν σταδιακά βέβαια,  

διότι  δεν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε τέτοιου είδους 

παρεμβάσεις σε 24 ή 25 χωριά.  Θα αντικατασταθούν,  λοιπόν,  σταδιακά 

και προγραμματισμένα και πρέπει οι  εργασίες να γίνουν από 

εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία για να μην πρ οκύψουν 

προβλήματα και σίγουρα με κατάλληλο εξοπλισμό.  
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Δηλώνω λοιπόν ξεκάθαρα ότι  κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει στον 

νερό της Άνω Καμήλας.   

Εάν μου επιτρέπετε να συνεχίσω με το θέμα του Μητρουσίου.  

Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, είναι γνωστό και δεν είναι κάτι  που 

δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες.   

Έχουμε ασχοληθεί και ασχολούμαστε καθημερινά με το 

πρόβλημα αυτό του Άνω Μητρουσίου.  Δεν το αμελήσαμε ούτε μια 

μέρα σας διαβεβαιώνω. Τα προβλήματα διαπιστώνουμε πλέον ότι  

οφείλονται,  δεν οφείλονται πλέον στην λει τουργία του διυλιστηρίου,  

το οποίο παράγει  περί τα 1.400 κυβικά ημερησίως,  αλλά στην 

υπερκατανάλωση και πιθανόν σε κάποιες παράνομες συνδέσεις ή 

υποκλοπές και πιθανόν και σε κάποιες διαρροές του δικτύου. Θα φανεί 

προς το παρόν.   

Εμείς με το προσωπικό που διαθέτουμε ερευνούμε συνέχεια προς 

όλες τις  κατευθύνσεις.  Τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις έχουμε εντοπίσει  

στο Μητρούσι,  έχουμε πάρει τα μέτρα μας και επιβάλουμε αυτά που 

προβλέπονται σε παράνομες και παράτυπες συνδέσεις,  οριστική 

διακοπή και πρόστιμο.   

Θα έπρεπε να σας κάνω μια ενημέρωση για τις  ενέργειες που 

γίνανε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για το συγκεκριμένο πρόβλημα 

του Μητρουσίου.   

Εγκαταστάθηκε τηλε -έλεγχος και τηλε -χειρισμός και 

παρακολουθείτε επί  24ωρου βάσεως η επεξεργασία του νερού. Σε 

περίπτωση βλάβης εντοπίζεται αμέσως, ειδοποιείται το συνεργείο και 

δεν χάνουμε πολύτιμο χρόνο για την αποκατάσταση της βλάβης.   
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Εδώ και εννέα μήνες λειτουργεί  επί  24ωρου βάσεως χωρίς 

απολύτως κανένα πρόβλημα τόσο στην ποσότητα αλλά και στην 

ποιότητα παράλληλα.  

Γίνεται λοιπόν έλεγχος λειτουργίας τακτικός από συνεργείο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. καθημερινά και η καταγραφή της ποσότητας του νερού.  

Με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχουμε πλέον . .με 

αποτέλεσμα να λειτουργεί  η μονάδα  με τον καλύτερο τρόπο τόσο στις  

ποσότητες όσο και στην ποιότητα.  

Επίσης κατασκευάζονται φρεάτια εντός του οικισμού και 

τοποθετούνται . .  σε όλο τον οικισμό. Και παράλληλα και βάνες για να 

μας δίνουν την δυνατότητα σε περίπτωση προβλημάτων να μην 

διακόπτεται η λειτουργία σε όλο τον οικισμό αλλά κατά τμήματ α.  

…Σε κομβικά σημεία νομίζω ότι  θα κερδίσουμε,  γνωρίζοντας και 

τις  ποσότητες που περνούν αλλά παράλληλα να μην δημιουργηθούν και 

προβλήματα στην υδροδότηση του οικισμού. Και έτσι να έχουμε και 

τις  ποσότητες του νερού αλλά . .όπου υπάρχει ανάγκη.  

Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις  ενέργειες που προηγήθηκαν και 

έχουμε τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν είτε από κατανάλωση είτε . .  

στα υδρόμετρα . .  στο διυλιστήριο,  στον υδατόπυργο και από τους 

καταναλωτές προχωρούμε πλέον στην μελέτη για την επέκταση του 

διυλιστηρίου,  διότι  από τα στοιχεία που έχουμε δεν επαρκεί το νερό, 

άσχετα με τις  μεγάλες ποσότητες που βγάζει  το διυλιστήριο.   

Στόχος μας είναι με την επέκταση του διυλιστηρίου να δώσουμε 

επιπλέον στον οικισμό 20 κυβικά την ώρα επιπλέον με στόχο να 

πιάσουμε έναν στόχο ο οποίος είναι εφικτός,  είναι 880 κυβικά 

ημερησίως και έτσι εκτιμούμε ότι  θα δοθεί  ένα τέλος στην ταλαιπωρία 

των κατοίκων.  
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Προτάσεις νομίζω έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν,  κύριε 

Πρόεδρε,  προτάσεις όπως η μεταφορά του νερού από τις  Σέρρες προς 

τον Μητρούσι δεν είναι δυνατή, όχι  μόνο λόγω του μεγάλου κόστους 

της κατασκευής,  αλλά εάν δώσουμε νερό από την δυτική περιοχή των 

Σερρών, θα υπάρχει πρόβλημα στην . .και όλη αυτή η δυτική πλευρά. 

Τουλάχιστον σε αυτή την φάση είναι αδύνατο να γίνει  η μεταφορά του 

νερού.  

Κλείνοντας υπήρχε μια παράγραφος με το χαράτσι ότι  η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει  επιβάλει χαράτσι στους πρώην δήμους,  στις  πρώην 

Κοινότητες.  Για ποιο χαράτσι αναφέρεστε;  Έχει εκδοθεί μόνο ένας 

λογαριασμός μέχρι στιγμής έναντι  και από ότι  θυμάμαι είναι 18,30,  1 9 

ευρώ. Θα υπάρξει ένας δεύτερος λογαριασμός έναντι  πάλι με το ίδιο 

ποσό και θα προκύψει τον Σεπτέμβριο,  μέσα Οκτωβρίου ο 

εκκαθαριστικός λογαριασμός.   

Για μια ακόμη φορά λοιπόν ξεκαθαρίζουμε  ότι  στα τιμολόγια 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. του νερού δεν θα υπάρξει καμία αύξηση, απεναντίας το 

δηλώνω και είναι ξεκάθαρη η θέση μας,  ότι  δεν θα είναι χαμηλότερα 

από αυτό που πληρώνανε στο παρελθόν οι  δημότες.   

Ένα παράδειγμα και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.  Ένα παράδειγμα 

μόνο θα σας δώσω, αγαπητοί συνάδελφοι,  ότι ,  αναφερόμαστε για τ ον 

Δήμο Καπετάν Μητρούση, γιατί  εκεί  …επιτρέψτε μου και κλείνω ένα 

λεπτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ένα λεπτουδάκι γιατί  είναι σοβαρό το πρόβλημα. Αναφέρθηκαν 

κατηγορίες για την ποιότητα του νερού . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Επιτρέψτε μου ένα λεπτό και κλείνω. Λοιπόν,  για ένα παράδειγμα 

λοιπόν,  κύριοι  συνάδελφοι,  200 κυβικών κόστιζε στο παρελθόν στο 

δημότη 79,  80 ευρώ. Σήμερα θα πληρώσει 61,80,  δηλαδή υπάρχει μια 

διαφορά προς τα κάτω 18 ευρώ.  

 Καμία αύξηση λοιπόν,  ξεκάθαρη είναι η θέση μας,  καμία αλλαγή 

στην τιμολογιακή πολιτική και δεν υπάρχει κανένα χαράτσι και όλα 

αυτά που ακούγονται για χαράτσια και τα λοιπά, είναι αβάσιμα.  

 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μπορώ να έχω τον λόγο κύριε Πρόεδρε; Επ ειδή αναφέρθηκε το όνομα 

μου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Πόσο χρόνο έχω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσο θέλετε,  τρία λεπτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επειδή αναφέρθηκε σε αυτά που γράφτηκαν, βεβαίως γ ράφτηκα. Εμείς 

στα πλαίσια . .  των επισκέψεών μας στον Δήμο μας πήγαμε στην Άνω 
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Καμήλα, στο Μητρούση για να δούμε κάποια πράγματα και να 

συζητήσουμε με τους δημότες.   

 Είχαμε από πληροφόρηση και από τον . .  ότι  το νερό βγαίνει  

λασπώδες και κοκκινωπό και δεν μπορεί κανείς  να το πιει .  Άρα 

δηλαδή, μόλις προηγουμένως ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  ομολόγησε 

ότι  ναι είναι θολό..  Είναι θολό και λασπώδες και σαν κοκκινόχωμα.  

 Σας πληροφορώ λοιπόν,  επειδή ο κ.  Πρόεδρος το ξέρει  και ίσως 

. .να μην το ξέρει ,  αυτή η γεώτρησ η είναι από το ΄70,  είναι 190 μέτρα 

βάθος και βγάζει  καθαρό νερό. Ξαφνικά το 2012 … Το θέτω αυτό ως 

ερώτημα. Άρα λοιπόν κάτι  συνέβη. Εγώ λέω κάτι συνέβη και γι΄ αυτό 

το επισημάναμε,  αυτός είναι ο ρόλος μας,  να το επισημάνουμε και να 

δοθεί  λύση. Και βλέπω ότι  αμέσως κινητοποιήθηκε και η ευθιξία της 

δημοτικής αρχής και του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  ήταν εκ προοιμίου 

…και καλά έκανε.  Όμως το πρόβλημα υπάρχει και αναφέρουμε ότι  τα 

παιδιά,  … γιατί  είπε,  κάτι  άκουσα σήμερα, δεν ξέρω, έναν υπαινιγμό 

ότι  από το καφενείο πήρε πληροφορίες;  Γιατί  οι  πολίτες της Άνω 

Καμήλας… και με πενήντα πολίτες δεν μπορούν να δώσουν 

πληροφορίες;  Το θεωρείτε να μην το χαρακτηρίσω πως; …  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μην με διακόπτετε,  δεν σας διέκοψα καθόλου. Λ οιπόν,  οι  πληροφορίες 

ήταν από τον κόσμο. Αυτοί το λένε και εγώ όφειλα να το μεταφέρω και 

το  διαπίστωσα και μόνος μου.  

 Τα οποία λοιπόν,  τα οποία λόγω των σχολικών διακοπών, κύριε 

Πρόεδρε,  πήγαν στο χωριό,  δεν έχουν νερό. Λένε ότι  δεν μπορούμε 

γιαγιά και  παππού να πιούμε,  να μας αγοράσετε νερό. Αυτή ήταν η 
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θέση των παιδιών. Και τους στείλανε να αγοράσουν νερό. Τι άλλο να 

πω;  

 Άρα λοιπόν και τέθηκε κατ΄  επανάληψη στον Πρόεδρο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  ότι  υπάρχει  το πρόβλημα, όπως τέθηκε και για τον 

αμιαντοσωλήνα.  Και μάλιστα τους προτείνανε ότι  εμείς  είμαστε 

διαθέσιμοι να το κάνουμε και μόνοι μας αρκεί να μας πεις  το ΟΚ. 

Μέχρι τέτοιου σημείου.    

 Άρα νομίζω ότι  και μόνο η παρέμβασή μας και αυτή η επίσκεψή 

μας εκεί  έδωσε αποτελέσματα και . .Και τον πληροφορώ και κύρ ιε 

Πρόεδρε  το ξέρεις  πάρα πολύ καλά, πληροφορώ λοιπόν το σώμα, γιατί  

εδώ μέσα..  γιατροί,  ενδεχομένως,  και άλλοι,  ότι  ένα θολό νερό δεν 

σημαίνει  ότι  έχει  μικρόβια.  Ποιος σας είπε ότι  έχει  μικρόβια; Αλλά το 

βλέπεις και δεν το πίνεις .  Αυτό είναι.  Απλό είναι και μυρίζει .    Είπαμε 

εμείς  ότι  έχει  μικρόβια; Είπαμε εμείς  ότι  έχει  σαλμονέλες;   Δεν είπαμε 

κάτι  τέτοιο.  Είπαμε ότι  ήταν θολό και δεν πινόταν.  Είχε μια μυρωδιά.  

Μπαμπάκι που το λένε στα χωριά.  Μυρίζει  μπαμπάκι.  Έτσι λέγεται 

όποιοι  δεν το ξέρουν.   

 Λοιπόν,  αυτή ήταν η θέση μας.  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δέκα λεπτά μιλούσε ο κ.  Πρόεδρος.  Σε μένα 

αναφερόταν.   

 …εκμετάλλευση αναδεικνύοντας τα προβλήματα. Τώρα όσο για 

την τέτοια του Μητρουσίου,  εγώ θα επανέλθω στο θέμα εάν  δω ότι  δεν 

γίνεται,  θα επανέλθω.  
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 Λοιπόν,  για το Μητρούσι.  Είχαμε την καταγγελία,  μιλήσαμε στην 

πλατεία με τον κόσμο, με συνόδευσε και ο κ.  Μοσχολιός ως 

εκπρόσωπος της περιοχής,  με πάρα πολύ κόσμο και η διακοπή είναι έξι  

με οκτώ ώρες.  Έξι με οκτώ ώρες.  Ε ίναι δυνατόν μέσα στην 

καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχουν τέτοιες διακοπές;  Είναι γεγονός 

αυτό.  Και πέρυσι τα ίδια λέγαμε και λέγαμε ότι  θα υπάρχει λύση 

σύντομα. Και λύση θα δούμε εάν θα γίνει  επί  της θητείας σας.  Δεν 

πρόκειται να γίνει ,  όπως το βλέπω εγώ.  

 Δεύτερον.  Κατηγορούσαν τους κατοίκους ότι  κάνανε 

υπερκατανάλωση ότι  υποκλέπτουν.  Δηλαδή μόνο στο Μητρούσι,  

ξαφνικά στο Μητρούσι έγιναν κλέφτες και υποκλέπτουν; Στα άλλα τα 

χωριά δεν υπάρχει αυτό το θέμα; Είναι ντροπή . .είναι ντροπή και θα 

πρότεινα στους αρμοδίους και στον Πρόεδρο να πάνε να τα πει  στα 

καφενεία του Μητρουσίου αυτά που λέει  εδώ για υποκλοπές και 

υπερκατανάλωση και ποτίζουν τους μπαξέδες.  Σε όλα τα χωριά ένα 

μπαξεδάκι υπάρχει και με αυτή την ανέχεια θα έχει  και η πόλη των 

Σερρών. Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όσο για το χαράτσι,  ήταν και αυτό μια καταγγελία των κατοίκων της 

περιοχής.  18 ευρώ και τα Καλά Δέντρα μου είπαν για χαράτσι και . .  

Δηλαδή είναι κακό που σας το μεταφέρουμε; Που σας ενημερώνουμε 

για την κοινή γνώμη; Με ποιο άλλο τρόπο;  

 Αυτή είναι ή άποψή μας και θα περιμένω να δω του Μητρουσίου 

και δεν φταίνε οι  κάτοικοι του Μητρουσίου ούτε υπερκατανάλωση 

κάνουν ούτε υποκλέπτουν το νερό και πρέπει να πω ότι  από 
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πληροφορία που έχω από το . .  Μητρούσι,  υπάρχει  μ ια . .24ωρο το νερό. 

. .Στην πλατεία Μητρουσίου είναι.  Μια . .διαρροή …  

 Ευχαριστώ πολύ.   

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Μπορώ να πω δυο κουβέντες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά επί του θέματος γιατί  αφορά την περιοχή σας . .  …  

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

. .με τον εργολάβο λόγω της πιέσεως που δέ χεται το νερό αδειάζουν οι  

αγωγοί . .και μετά . .όπως συμβαίνει  και κάθε μέρα… Είναι και οι  

βάνες.  Κλείνουν όλο το δίκτυο και μένουν δυο χωριά χωρίς νερό γιατί;  

Για τον λόγο για να κάνουν την βλάβη. . .μια περιοχή, όλο το χωριό.  

Γιατί  δεν λένε για τις  παλαιές  τις  βάνες που υπάρχουν και από εκεί  

είναι όλες οι  διαρροές;  Οι βάνες σπάζουν.  Τώρα σκάβουν να βάλουν 

καινούργιες βάνες.  

 Και ένα άλλο θέλω να πω στον κ.  Αραμπατζή, ο εργολάβος που 

το σκάβει και κάνει  τις  βλάβες γιατί  δεν τις  κλείνει  από πάνω και έχει  

γίνει  το χωριό όλο τρύπες;  Είχαμε τρύπες προσθέσαμε και άλλες 

τρύπες; .  … ο εργολάβος να βουλώνει τις  τρύπες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αραμπατζή δώστε μια σύντομη απάντηση.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Αρχίζω από την παρατήρηση του κ.  Μοσχολιού και στις  

αποκαταστάσεις.  Και βέβαια ε ίναι υποχρέωση του εργολάβου να κάνει  

τις  αποκαταστάσεις.  Δεν κατηγορούμε όμως με τόσο μεγάλη ευκολία 

την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ,  διότι  είναι γνωστό σε όλους και το γνωρίζετε κύριοι  
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συνάδελφοι,  ότι  …Το γνωρίζετε όλοι σας εδώ που ασχολείστε με αυτές 

τις  δουλειές,  οι  εργολάβοι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

. .και το γνωρίζουν οι  συνάδελφοι εδώ ότι  δεν υπάρχουν.  Εάν θέλετε να 

κάνουμε διάλογο …Λοιπόν,  σπασίματα στο Μητρούσι,  κύριοι  

συνάδελφοι υπήρχαν και στο παρελθόν και υπήρχαν και πολλά 

περισσότερα. Το γνωρίζετε ότι  επί  δυο τετραετίες κ.  Μοσχολιέ και δεν 

μπορείτε να το αμφισβητήσετε αυτό υπήρχαν πάντοτε.  Ξέρετε ότι  το 

δίκτυο είναι παλαιό και ταλαιπωρημένο και είναι πολύ ψηλά και 

παρουσιάζονται προβλήματα. Μην το αμφισβητείτε αυτό,  ότι  επειδή . .  

αρχίζουν και γίνονται τα σπασίματα.  

 Να σας πω κάτι;  Οι πιέσεις ,  κύριε Πρόεδρε και κύριοι  

συνάδελφοι είναι πολύ χαμηλή, είναι στο 1,4 μπαρ, δεν έχει  την πίεση 

που έχουν οι  Σέρρες.   

 Τώρα όσον αφορά για μια διαρροή στην πλατεία που αναφέρει 

και το καταγγέλλε ι ο κ.  Μηλίδης,  υπάρχει  και Πρόεδρος,  υπάρχουν και 

οι  σύμβουλοι της Τοπικής που πρέπει να ενδιαφέρονται,  εμάς μας 

δοθεί  βλάβη θα αδιαφορήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα;  

 Και έρχομαι στο πιο σοβαρό που καταγγέλλει ο κ.  Μηλίδης,  ότι  

κακώς ταλαιπωρούμε  …Θέλω λοιπόν να ενημερώσω το σώμα ότι  έχουν 

γίνει ,  έχουν γίνει  επ’ αυτοφώρω,  έχουν συλληφθεί άνθρωποι και το 

καταγγέλλω και είναι γνωστό και θα το ακούσετε και στις  επόμενες 

μέρες,  κ.  Μηλίδη, που αμφισβητείτε τις  ενέργειες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ,  

λοιπόν,  επειδή  υπάρχουν . .μέσα στην επιχείρηση εντοπίσαμε τέτοια 

προβλήματα και μέσα στον οικισμό και θα σας δώσω ένα παράδειγμα 
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για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος.  Πότιζε σε οικόπεδο 

επί μέρες ολόκληρες,  καλαμπόκι έβαζε κάποιος παράνομη εποχή.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μόνο στο Μητρούσι γίνεται αυτό,  στα άλλα χωριά δεν γίνεται.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη επειδή αγνοείτε κάποια βασικά πράγματα και δεν 

γνωρίζετε καν που βρίσκεται η επεξεργασία του νερού, εκεί  υπάρχει  

μια . .  στο Μητρούσι ότι  κάνουν επεξεργασία του νερού. 

Καταλαβαίνετε το πρόβλημα ποιο είναι;  Τεράστιο κόστος και 

συγκεκριμένες ποσότητες.  Πρέπει να τις  διαχειριστούμε με πολύ 

μεγάλη υπευθυνότητα.  

 Άρα λοιπόν έχουν εντοπιστεί  τέτοια προβλήματα, μην 

αμφισβητείτε αυτά που σας λέμε και στοιχεία έχουμε και . .απλώς  δεν 

. .αλλά τα πρόστιμα θα πέσουν,  οι  οριστικές διακοπές θα γίνουν.   

 Τερματικά …κύριε Πρόεδρε,  εντοπίστηκαν τερματικά που είναι 

για καθαρισμό να έχουν κουμπώσει σωλήνες πολιτιστικές κ.  Μηλίδη. 

Τα αγνοείτε.  Τα γνωρίζει  ο κ.  Μοσχολιός.  Έγινε καμία καταγγελί α για 

τέτοια προβλήματα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ανοίγει  το τερματικό,  κάτοικος του Μητρουσίου και ποτίζει  το χωράφι 

του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν γνωρίζετε κ.  Μηλίδη….  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα διαρροών και υποκλοπών. 

Εντοπίζονται ένα –ένα κύριε Πρόεδρε και κύριοι  συνάδελφοι.  Και 

έχουμε στοιχεία γι΄ αυτά.  Δικαίωμά σας να με αμφισβητείτε.  Να 

αμφισβητείτε τα πάντα, δεν έχω κανέναν πρόβλημα. Είναι υπ αρκτά 

αυτά τα προβλήματα και θα λυθούν βήμα –βήμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος κύριε….  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Απλώς λέω αυτά που λέει  ο κ.  Αραμπατζής . .να τα πει  στην πλατεία 

του Μητρουσίου.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή έχουν άγνοια και επειδή εγώ επί δυο χρόνια συνέχεια φωνάζω 

εδώ στο Καπετάν Μητρούση και πληρώνουν την περιοχή Σερραίοι ,  

υπάρχουν Σερραίοι  για τον Καπετάν Μητρούση που είναι πανάκριβο το 

νερό είπαμε να κάνουμε μεταφορά και επαναλαμβάνω ότι  . .αυτά πο υ 

ακούμε εδώ μέσα είναι τερατώδη πράγματα.  

 Και κάτι  άλλο. . .οποιαδήποτε ώρα μπορείς να κάνεις  

οποιαδήποτε τρύπα και μην . .  Να κοιτάξετε να κάνετε την μεταφορά 
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του νερού, διότι  οι  Σερραίοι  πληρώνουν το νερό πανάκριβα. Ακούτε; 

Είναι κρίμα αυτό που γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι εδώ ο κύριος …ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  εάν …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνουμε το θέμα. Δέχομαι την άποψή σας.  Η Σαραντίδου και ο κ.  

Δήμου. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ κύριε Δήμου. Συγνώμη και ο κ.  

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου θέλει  και αυτός ένα λεπτό να 

πει  κάτι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Προηγείστε κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πρώτα να διαμαρτυρηθώ για την διαδικασία.  

. .ημερήσια διάταξη και χαθήκαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χαθήκαμε καθόλου.  . .ενημέρωση …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ενημέρωση για το πώς χειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας προχωρήσουμε όμως, κ.  Φωτιάδη, σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Σε αυτή την φάση ανακοινώσεις έχουμε.  Αυτό δεν ήταν ανακοίνωση, 

επεξήγηση ήταν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον  λόγο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  η ερώτησή μου είναι η εξής κύριε Πρόεδρε,  προς τον 

Δήμαρχο.  Κύριε Δήμαρχε γνωρίζατε τις  πρωτοβουλίες του κ.  Δήμου 

ως προς την έρευνα αγοράς για την προμήθεια και διάθεση 

ελαιολάδου; Πώς προέκυψε ο συγκεκριμένος προμηθευτής; Η  τιμή; Και 

εάν ελέγχθηκε η ποιότητα του προϊόντος που διατέθηκε με τον τρόπο 

που διατέθηκε;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ανακοίνωση πριν μπούμε στο θέμα. Αφορά το ίδιο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν αφορά το ίδιο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάνε στο ίδιο θέμα; Άλλο θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ να είστε σύντομος.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Εάν μου επιτρέπετε,  κύριε Πρόεδρε μια ανακοίνωση. Από 13 Ιουλίου 

του ΄12 θα είμαστε σε θέση να μπορέσουμε και το ανακοινώνουμε 
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σήμερα ότι  γυναίκες οι  οποίες έχουν ανήλικα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 

ετών μπορούν να εγγράφονται στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών.  

Όπως ξέρετε,  κύριοι  συνάδελφοι,  …αιτήσεις δεχόμαστε στα 

γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σε καθημερινή βάση. Να ανακοινώσω στο 

σώμα ότι  φέτος είμαστε στην ι διαίτερη χαρά να ανακοινώσουμε ότι  

από 145 άτομα, τα οποία είχαμε πέρυσι στο πρόγραμμα και φέτος μέσα 

στο ΄12,  διπλασιάσαμε τις  . .και κλείνουμε τα 270 άτομα.  

Είναι εκατό τοις  εκατό αύξηση τα χρήματα τα οποία θα 

εισρεύσουν  στην επιχείρηση από 480.000 ευρώ  θα πιάσουν το 1 εκατ.  

ευρώ, που σημαίνει  ότι  τέλος του ΄12 μέσα από τα προγράμματα η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. από 1,5 εκατ.  έλλειμμα θα έχει  300.000 ευρώ πλεόνασμα 

συν 500.000 ευρώ το ΄13.  Εφόσον, όπως γράφουν …  

Οπότε όποιος συνάδελφος  θέλει  να βοηθήσει,  θέλουμε 290 

άτομα για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και 60 και εκεί  

διπλασιάσαμε τον αριθμό, από 30 τα κάναμε 60,  στα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.   

Αυτή την ανακοίνωση ήθελα να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εσείς  θέλετε ανακοίνωση; Συγνώμη κ.  Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά. Οι ερωτήσεις είναι μετά από τους επικεφαλής.  Ο κ.  Φωτιάδης 

έκανε μια ερώτηση. Θα απαντήσει …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον Δήμαρχο.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να ενημερώσει ο κύριος . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  η ερώτησή μου είναι προς τον κ.  Δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  ακριβώς.  Να σας ενημερώσει επί  του θέματος ο κ.  Δήμου και θα 

…  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα το τελευταίο 

χρονικό διάστημα. Ο κ.  Δήμαρχος έκανε μια δημόσια τοποθέτηση, την 

οποία φυσικά  την ασπάζομαι εκατό τοις  εκατό και συμφωνώ μαζί του 

ότι  ο Δήμος Σερρών δεν είναι έμπορος ούτε θα πρέπει να . .τον έμπορο. 

Από και πέρα όμως η οικονομική κατάσταση των τελευταίων μηνών 

και . .θα έλεγα περισσότερο,  έχει  οδηγήσει στο να δημιουργηθούν αυτά 

τα κινήματα με σκοπό και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους 

Σερραίους παραγωγούς αλλά επίσης να μπορέσουμε να βοηθήσουμε 

τους Σερραίους καταναλωτές.  

 Να θυμίσω ότι  ήμασταν η πρώτη δημοτική αρχή και φυσικά τα 

γνώριζε και η παράταξη και ο κ.  Δήμαρχος που βοηθήσαμ ε τους 

πατατοπαραγωγούς στην Ορεινή και στην Βροντού να διαθέσουν τα 

την πατάτα, όχι  μόνο στην πόλη μας,  έτσι ώστε και οι  Σερραίοι  

καταναλωτές να έχουν 30 λεπτά φθηνή πατάτα, όχι  όπως στο σούπερ 

μάρκετ που έχει  60 και 70 λεπτά αλλά οι  παραγωγοί να διαθέσου ν την 

πατάτα ανά την Ελλάδα. Φύγανε εκατοντάδες τόνοι.   

Εδώ είναι η συνάδελφος από την Βροντού να επιβεβαιώσει ότι  η 

όλη διαδικασία γινόταν απευθείας από την κυρία Αρναούτογλου. Η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. εθελοντικά μάζεψε τους παραγωγούς σε πρώτη φάση, σε 
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εθελοντική βάση και μέσω των υπηρεσιών και των υπαλλήλων βοήθησε 

σε εθελοντική βάση πάλι την διανομή της πατάτας.   

Και ερχόμαστε στο λάδι.  Αυτό έγινε κατά  απαίτηση των 

Σερραίων πολιτών. Αυτούς στην προκειμένη περίπτωση 

προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε,  πώς; Ζητώντας από την  επιχείρηση, 

από την κοινωφελή επιχείρηση φθηνό ελαιόλαδο.  

Εδώ είναι οι  προσφορές,  τον Μάρτιο,  στην διάθεση όποιου θέλει .  

Ήρθαμε σε επαφή με Κρήτη, ήρθαμε σε επαφή με Λακωνία,  μίλησα 

εγώ ο ίδιος με τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας.  Έχω μιλήσει στην 

. .Λακωνίας.  Έχω μιλήσει στην Κρήτη, Έχω μιλήσει στην Δράμα 

αναζητώντας ελαιόλαδο και στις  Σέρρες επίσης.  Έχω μιλήσει με 

Ελαιώνα, έχω μιλήσει στον παραγωγό από Ορεινή,  έχω μιλήσει με 

παραγωγούς από Νιγρίτα.   

Οι προϋποθέσεις που θέταμε ήταν πιστοποίηση ελαιολάδου, τ ην 

οποία ο κύριος από τον Βόλο είχε,  είναι εδώ, ISO και HAP ,  βεβαίωση 

δραστηριότητας και επίσης την προσφορά. Η προσφορά είναι εδώ. 12 

Μαρτίου του ΄12 από τον κ.  του Βόλου. Χαρακτηριστικά οι  τιμές,  

Μηλαίας,  Συνεταιρισμός Πιστοποιημένων Αγροτικών Προϊόντων 9-3,  

προγενέστερη προσφορά από τον κ.  . .  με 15,5 ευρώ, 16,45 τα 5 λίτρα 

τα είχε χαρακτηριστικά.   

Εδώ ο κόσμος βούιζε στην πόλη διότι  αναζητούσαμε εμείς  φθηνά 

προϊόντα.  Δεν υπήρχε παραγωγός όπου να μας διαθέσει πάνω από δυο 

τόνους,  τρεις  τόνους ελαιόλαδο. Σ την πρώτη παραγγελία,  πριν από δυο 

μήνες,  διαθέσαμε 25 τόνους ελαιολάδου σε τιμή πάρα πολύ καλή και 

ξαφνικά βρήκαμε την κουμπάρα, βρήκαμε τον θείο μας,  κατόπιν 

εορτής,  δυο μήνες μετά και καλά να έχουμε μια προσφορά 

. .χαρακτηριστικά στην . .τιμή.  Κατόπιν εορ τής;  
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Εγώ προσκομίζω προτάσεις και έχω και άλλες στο γραφείο,  

απλώς  πήρα αυτές που είχα . .και τις  πήρα, όλες οι  υπόλοιπες είναι με 

αριθμό εσόδου, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  στην επιχείρηση, διότι  

προσπαθούσα όλα αυτά να πηγαίνουν . .απευθείας,  γιατί  ήξε ρα ότι  θα 

ακολουθήσουν κάποιες φθηνές πολιτικές αυτού του είδους εδώ μέσα.  

Τελειώνοντας,  κύριε Πρόεδρε,  δεν κάναμε τίποτα το μεμπτό.  Σε 

εθελοντική βάση βοηθήσαμε,  δεν ήρθαμε να . .τους παραγωγούς τους 

Σερραίους,  δεν ήρθαμε να . .τους Σερραίους καταναλωτές,  αυτή ήταν η 

αρχή μας και τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε όσο το δυνατόν να είστε σύντομος όμως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα επαναλάβω αυτά που είπα και στο Επιμελητήριο της πόλης,  τα είπε 

φυσικά και εδώ ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  ότι  είμαστε υπέρ της 

φιλοσοφίας ότι  ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει  ούτε τον έμπορα ούτε τον 

μικροπωλητή. Κάποιες ενέργειες όμως έγιναν,  διότι  δεν ήταν δυνατόν 

να τις  αποφύγουμε.  Δεν ήταν δυνατόν ο Δήμος Σερρών να μην πάρει 

μέρος στο κίνημα της πατάτας.  Όλη η Ελλάδα, όλοι οι  Δήμοι πήραν 

μέρος σε αυτή την ιστορία,  δεν ήταν δυνατόν εμείς  που είχαμε τους 

πατατο-παραγωγούς μας με το αδιάθετο προϊόν τους να μείνουν έτσι.  

Εάν δεν το κάναμε είμαι βέβαιος ότι  θα μας κατηγορούσατε.   

 Από εκεί  και πέρα το θέμα της διάθεσης των προϊόντων πήγε να 

γίνει  και μόδα σε όλη την Ελλάδα και άρχισε να πιέζει  ο κόσμος τους 

δήμους για να φέρουν και άλλα προϊόντα,  φθηνότερα προϊόντα λόγω 

της οικονομικής κρίσης και του γεγονότος ότι  υπάρχουν πολλοί 

πολίτες που δεν βγάζουν ούτε τα προς το ζην.   
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 Τέτοιες πιέσεις  δέχθηκε και η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  με αποτέλεσμα να 

κάνει  μια προσπάθεια για να φέρει φθηνότερο λάδι και ελιές.  Αυτό δεν 

σημαίνει  ότι  θα συνέχιζε αυτή την τακτική και σε άλλα προϊόντα.  Για 

όνομα του Θεού. Αυτό θα σταματούσε.   

 Άλλωστε τα ξέρει  πολύ καλά και ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τα 

συζητούσαμε αυτά πάντα, αλλά μια,  δυο,  τέτοιες ενέργειες ήταν 

αδύνατον να αποφευχθούν.   

 Από εκεί  και πέρα λεπτομέρειες όσον αφορά τις  διαδικασίες,  τα 

τηλέφωνα που έκαναν από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για να κλείσουν παραγγελίες 

…δεν ήταν δυνατόν εγώ να τις  ξέρω αλλά προκαλώ τον οποιονδήποτε 

εάν υπάρχει κάτι  το μεμπτό εδώ να τα παρουσιάσει με στοιχεία,  εγώ θα 

τα πάω στον Εισαγγελέα εάν δεν τα πάτε εσείς .   

 Εάν υπάρχει κάτι  το μεμπτό προκαλώ τον οποιονδήποτε πολίτη,  

τον  οποιονδήποτε δημοτικό σύμβουλο να πάει στην δικαιοσύνη ή να τα 

φέρει εδώ. Εγώ πρώτος θα ρίξω την πέτρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό μπορώ λίγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι τα αυτονόητα της 

οποιαδήποτε δημοτικής αρχής του οποιουδήποτε Δήμου σε ότι  αφορά 

την εξυπηρέτηση των δημοτών είναι κρίμα να τα αναδεικνύουμε 

ζητήματα καταδίκης ή κατακραυγής εις  βάρος της Α, Β ή Γ διοικητικής 

. .μιας υπηρεσίας του Δήμου. Είναι κρίμα.  

 Μακάρι και επιβάλλεται για μένα όλοι οι  Δήμ οι να συνεχίσουν 

και να κάνουν σημαία και κορώνα αυτό το λεγόμενο κίνημα πατάτας.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  

42 

Οι Δήμοι είναι για τους δημότες είτε λέγονται έμποροι είτε λέγονται 

καθαριστές.  Είναι για όλους τους δημότες.  Και περισσότερο γι΄ αυτούς 

οι  οποίοι  έχουν ανάγκη. Και ανάγκη έχ ουν πολλοί.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε επόμενο θέμα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα, κύριε Πρόεδρε,  θα κάνουμε και εμείς  τοποθέτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Ερώτηση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό ήταν τοποθέτηση.  Ή έχουμε διαδικασία ή δεν έχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θέλετε να ξέρω,  κ. Φωτιάδη ποιος θα κάνει  ερώτηση ή 

τοποθέτηση;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  εσείς  ρωτάτε,  είναι ερώτηση; …Εδώ έγινε τοποθέτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να κάνω δηλαδή;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να τον διακόψετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα ερώτηση έγινε τοποθέτηση, τι  να κάνω; Λοιπόν,  ερώτηση από τον 

ΑντιΠρόεδρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο επικεφαλής της παράταξης προηγείται.  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη την 

ερώτηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Την ερώτηση την απευθύνω στον κ.  Δήμαρχο. Να μου απαντήσει,  

γιατί  ενώ ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Π ροβατά . .με αριθμό 

πρωτοκόλλου δέκα μήνες πριν,  εμείς  δεν κληθήκαμε στην Λαϊκή 

Συνεύρεση, με αποτέλεσμα να μας κατηγορούν κάποιοι  ότι  γιατί  δεν 

παρευρεθήκαμε στα προβλήματα;  

 Θα ήθελα μια υπεύθυνη απάντηση από τον κ.  Δήμαρχο γιατί  

μέχρι τώρα ακούω διάφορα  όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος λέει  ότι  

πρωτοκόλλησε δέκα μέρες πριν και ήταν πρόσκληση για όλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απάντηση είναι,  συγνώμη κύριε Δήμαρχε,  που σας διακόπτω, επειδή 

είναι επί  του θέματος και η ερώτηση…Παρακαλώ κ.  Αντιπρόεδρε.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε καταρχάς με έχει  καλύψει ο αρχηγός 

μου σχετικά με την ερώτηση αλλά εγώ θέλω λίγο να την διευρύνω. 

Επειδή το θέμα έχει  ξεκινήσει από την Ορεινή,  οπότε  είχε κάνει  η 

Τοπική Κοινότητα μια Γενική Συνέλευση και δεν ενημερωθήκαμε,  

τουλάχιστον εγώ, έτσι διαπίστωσα εκ των υστέρων και στην Κοινότητα 

Προβατά ότι  έγινε μια τέτοιου είδους συνάντηση, μια Γενική 

Συνέλευση της εκείνη Τοπικής Κοινότητας και δεν καλεστήκαμε.   

 Θέλω να παρακαλέσω, ποιος είναι υπεύθυνος στο να ειδοποιεί  

τους συναδέλφους εδώ πέρα συμβούλους,  αντιδημάρχους,  δημάρχους; 

Ο Δήμαρχος,  ο Πρόεδρος ή ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας; 

Απαντήστε μας για να ξέρουμε για να δούμε με ποιους θα τα βάλουμε;  

 Ευχαριστώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ σωστά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Αυτός ο ο ποίος προκαλεί την Γενική 

Συνέλευση, αυτός έχει  την ευθύνη της πρόσκλησης.  Η Γενική 

Συνέλευση δεν την προκαλέσαμε ούτε στην Ορεινή ούτε στον 

Προβατά. Την κάνανε τα Τοπικά Συμβούλια.  Τα Τοπικά Συμβούλια με 

τους προέδρους τους είχαν την ευθύνη της πρόσκλησης .  Από εκεί  και 

πέρα μπορεί οι  άνθρωποι να μην το γνώριζαν.  Να πήγαν στο 

πρωτόκολλο και να μάθανε ότι  το πρωτόκολλο θα κάνει  την δουλειά 

του.   

Δεύτερον,   ότι  το πρωτόκολλο γιατί  δεν μοίρασε τις  προσκλήσεις 

αλλά το θέμα έχει  . .Και για να μην δημιουργούνται π αρεξηγήσεις όσον 

αφορά το θέμα των προσκλήσεων, εγώ έχω δει  κάποια 

γραμματοκιβώτια που υπήρχαν από την πρώην Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση πολύ σωστά. Σε αυτά τα γραμματοκιβώτια να 

προσθέσουμε άλλα τέσσερα, με τα ονόματα όλων των δημοτικών 

συμβούλων, εδώ θα έρθουν όλες οι  προσκλήσεις και όποιος θέλει  να 

προσκαλέσει κάποιον και ο καθένας από εσάς έχει  το κλειδάκι του,  θα 

ανοίγει  κάθε λίγο,  όποτε θέλει  και θα παίρνει  τις  προσκλήσεις.  Αυτά 

για να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις.  Αλλά το θέμα είναι απλό και 

ξεκάθαρο.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Πήγε στο Πρωτόκολλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχει  την δομή ο Πρόεδρος να μοιράζει…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εάν ο Πρόεδρος είπε στο Πρωτόκολλο ότι  κοιτάξτε,  μοιράστε όλες 

αυτές τις  προσκλήσεις σε όλους και δεν τα μοίρασαν, θα φωνάξουμε 

τον αρμόδιο υπάλληλο να μας πε ι  ότι  γιατί  δεν τα μοίρασε.  Να 

φωνάξουμε τον υπάλληλο να τον ρωτήσουμε ότι  τι  σου είπε ο 

Πρόεδρος; Και εάν του είπε να τα μοιράσει σε όλους και δεν τα 

μοίρασε είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι εδώ και μια εβδομάδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ άλλη φορά μας έχετε μοιράσει προσκλήσεις …Αυτό που είναι 

πολύ σημαντικότερο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλουμε να κάνουμε ένα γεγονός και θέλουμε να καλέσουμε,  

ασφαλώς θα δώσουμε προσκλήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, τι  λέει  η πρόσκληση αυτή; Τι λέει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τι  πράγμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για μια εκδήλωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος την κάνει  την εκδήλωση; Ποιος την κάνει  την εκδήλωση; Μην 

πάτε να θολώσετε τα νερά. Ο Δήμος την κάνει  την εκδήλωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καπετάν Μητρούση και …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά η Τοπική Κοινότητα Μητρουσίου δεν είναι κομμάτι του δήμου;  

Τι είναι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτός που προκαλεί την συνέλευση αυτός έχει  την ευθύνη του 

καλέσματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  το θέμα ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ υπάρχουν διακόσιοι Σύλλογοι στις  Σέρρες,  μα είν αι δυνατόν ο 

Δήμος να κάνει  τον ταχυδρόμο σε διακόσιους Συλλόγους; Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, ο Δήμος δεν είναι ταχυδρόμος.  Όταν 

προκαλείται ιδιαίτερα, όταν προκαλείται ιδιαίτερα, συγνώμη που 

παίρνω τον λόγο,  λοιπόν,  όταν στέλνει  κάποιος Σύλλογος στον Δήμο 

προσκλήσεις,  δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να τις  μοιράσει στο 

Συμβούλιο.  Σας παρακαλώ πολύ. Ένα είναι αυτό.   

 Δεύτερον,  όταν γίνεται σε κάποια Κοινότητα, σε κάποιο Τοπικό 

Διαμέρισμα από τον Πρόεδρο και αυτό είναι ξεκάθαρο και να το 

ξέρετε από εδώ και πέρα,   όποιος κάνει  τέτοιες Συνελεύσεις έχει  και 

την υποχρέωση να μοιράσει και τις  προσκλήσεις.  Δεν κατάλαβα καλά, 

που να τους βρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και που να τρέχουν 

όλη την ημέρα οι  κλητήρες του δήμου να μοιράζουν τις  προσκλήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν τόσα έγγραφα, μα δεν προλαβαίνουν.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Έστω και για τους αρχηγούς των παρατάξεων είναι τόσο μεγάλος 

κόπος; Τα ισοπεδώνετε όλα κύριε Πρόεδρε.  Ντροπή, κύριε Πρόεδρε,  

λυπάμαι κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι ντροπή και να σας πω γιατί  είναι ντροπή. Γιατί  έχετε άδικο και 

προσπαθείτε να δημιουργήσετε θόρυβο από το τίποτα για να κρατείστε 

στην επικαιρότητα. Λοιπόν,  γιατί  είναι ντροπή; Θα είχε δίκαιο ο 

Πρόεδρος εάν ερχόταν στο γραφείο μου και έλεγε ότι  Δήμαρχε,  

βοήθησε να μοιράσουμε τις  προσκλήσεις και δεν ανταποκρινόμουν,  

ναι.  Το ότι  πήγε στο Πρωτόκολλο, …Που να ξέρω ότι  πήγε στο 

Πρωτόκολλο. Τελευταία ημέρα εγώ ενημερώθηκα ότι  κάνει  συνέλευση.  

Να το ξέρουν από τώρα και στο εξής και όλοι,  όποιος κάνει  μια 

εκδήλωση αυτός έχει  την ευθύνη να καλέσει τον κόσμο που θέλει  να 

καλέσει.  Ένας Πολιτιστικός Σύλλογος,  . .μπορεί να μην θέλει  να 

καλέσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.  Μπορεί να θέλει  να καλέσει μόνο 

τον Δήμαρχο. Θέλει πρόσκληση. Τι θα  κάνει ο Δήμαρχος,  θα πρέπει να 

πάρει την πρόσκληση, να την πολλαπλασιάσει και να την δώσει σε 

όλους;  

Εμείς ως παράταξη, όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση και 

κάναμε εκδηλώσεις και καλούσαμε τον κόσμο παίρναμε τις  

προσκλήσεις και τις  δίναμε μία –μία στο χέρι όλων. Τι λέμε τώρα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Πενήντα προσκλήσεις,  κύριε Δήμαρχε,  πενήντα προσκλήσεις άφησε η 

Πρόεδρος …Πενήντα προσκλήσεις άφησε.  Για ποιον τις  άφησε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ποιον τους άφησε; Για τους πολίτες οι  οποίοι  περνάνε από τον 

Δήμο και μπορούν να πάρουμε μια πρόσκληση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μην απαξιώνετε  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς θα κάνουμε την διανομή στους δημοτικούς συμβούλους; Μα για 

όνομα του Θεού. Δεν το ζητάνε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταλαβαίνουν από τις  εφημερίδες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω τον λόγο κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος του Προβατά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το πλατειάσουμε άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να παρακαλέσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο ησυχία κ.  Μηλίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λίγο την προσοχή σας.  Επειδή εγώ πληροφορήθηκα ότι  εκεί  στην 

Γενική Συνέλευση, του Προβατά πάντα μιλάμε,  υπήρχαν κάποιοι  
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σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών και μάλιστα και ένας 

της δικής μας παράταξης εκεί  πέρα, θέλω να πω αυτούς τους 

ανθρώπους ποιος τους ειδοποίησε και κύριε Πρόεδρε εάν ειδοποίησες 

κάποιους . .  γ ιατί  δεν ειδοποίησες …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Δεν ειδοποίησα…έχω καταθέσει την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου 

στο Πρωτόκολλο, επειδή σαν Δημοτική Κοινότητα δεν έχουμε το μέσο 

να τα κοινοποιήσουμε,  γιατί  δεν έχουμε ούτε φακέλους μας έχετε 

δώσει ούτε γραμματόσημα μας έχετε δώσει,  αυτά γίν ονται μέσω του 

Πρωτοκόλλου και τα έγγραφα που στέλνουμε τα παίρνουμε μετά από 

εδώ τα ταχυδρομούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Και δεν είμαστε Σύλλογος,  είμαστε Κοινότητα. Δεν είμαστε ξέχωρο 

κομμάτι από τον Δήμο, εκτός εάν μας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην ξεφεύγετε από το θέμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι τώρα, μισό λεπτάκι γιατί  θα τρελαθούμε όλοι εδώ μέσα. 

Λοιπόν,  αφήσατε στο Πρωτόκολλο την πρόσκληση; Κύριε Πρόεδρε 

λάθος διαδικασία . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Όχι,  δεν είναι λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας το λέω λάθος και κανείς  Πρόεδρος …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε λίγο.  Ακούστε λίγο.  Βεβαίως και η διαδικασία,  ο Δήμος 

μπορεί να βοηθήσει όταν υπεύθυνα έρθει  ο κάθε Πρόεδρος και πει  

στον Διευθυντή που είναι . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εντολή να μοιραστεί  στους δημοτικούς συμβούλους;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα έχει  λήξει .  Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Έχουμε τρία θέματα 

εκτός ημερήσιας.  Όχι άλλη ερώτηση σα ς παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει τελειώσει ο χρόνος μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ακούστε,  εγώ σέβομαι αυτά που λέει  ότι  δεν έχει  

γραμματόσημα, δεν έχει  . .μπορεί να μας πει  πως ορισμένοι σύμβουλοι 

από εδώ μέσα παρευρέθηκαν εκεί  και εμείς  δεν κάμαμε τίποτα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς ορισμένοι σύμβουλοι τους είδαμε στην τηλεόραση να κάθονται 

φαρδιά –πλατειά και εμείς  δεν πήραμε χαμπάρι;  Τι έγινε με αυτούς 

κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ευχαριστώ πολύ. Το θέμα έχει  κλείσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο νοών νοείτω.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητώ να κάνετε λίγη ησυχία για να προχωρήσουμε.  Κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι λίγη ησυχία.  Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ πάρα 

πολύ.  

Κος Α.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μάλλον εσείς  κάνετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ σταματήστε.  Τρία θέματα έχουμε εκτός 

ημερήσιας.   Το πρώτο αφορά:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την  

 εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέ μησης  
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 των κουνουπιών στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  

 

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του  

ανταποδοτικού τέλους στην ΔΕΥΑ Σερρών για την  

εφαρμογή ολοκληρωμένους προγράμματος καταπολ έμησης  

κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης για τα δυο πρώτα θέματα και  το τρίτο,  κυρίες 

και κύριοι  συνάδελφοι,  πάντα με την σύμφωνη γνώμη σας,  το 

επαναλαμβάνω, αφορά:  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας  

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου: Ενεργειακή  

αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές  

(ακρωνύμιο ENCLOSE)  που χρηματοδοτείται από το  

πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  

53 

Εισηγητής εδώ ο κ.  Γρηγοριάδης.  Με την σύμφωνη γνώμη σας τα 

θέματα θα τα συζητήσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πέρασε η ώρα, πάμε στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε άλλα δέκα λεπτά. Τουλάχιστον τα δυο πρώτα θέματα πρέπει να 

τα δούμε.   

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την εφαρμογή  

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών  

 στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  

 

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του  

 ανταποδοτικού τέλους στην ΔΕΥΑ Σερρών για την εφαρμογή  

 ολοκληρωμένους προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών  

στην περιοχή του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

σύντομος θα είμαι.   Αυτές τις  δυο προτάσεις που αναφέρονται ως 

θέματα καλούμαστε να πάρουμε απόφαση. Είναι δυο θέμα τα περί της 

έγκρισης του ανταποδοτικού και την ανάθεση της υπηρεσίας στην 

ΔΕΥΑ. Είναι ουσιαστικά ο τρόπος που . .στον Δήμο Σερρών από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως ο καταλληλότερος και ο καλύτερος 

δυνατόν,  ώστε να υλοποιηθεί  αυτή η απόφαση που έχουμε πάρει 230 

και 232/2012 αποφάσεις μας.   

 Δηλαδή ουσιαστικά μια προγραμματική σύμβαση, αυτό έχω να 

πω μόνο, θα προχωρήσουμε με το άρθρο 268 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων του Ν3463/2006 και θα πάμε στην απευθείας ανάθεση 

υπηρεσίας στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. .  Δηλαδή ενώ είχ αμε αποφασίσει την 

προηγούμενη φορά να κάνουμε προγραμματική σύμβαση με την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ,  μας . .από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στις  . .που 

είχε και ο κ.  Δήμαρχος αλλά όπως γνωρίζετε και ο κύριος . .  από την 

Δ.Ε.Υ.Α.,  ότι  αυτός είναι ο προσφορότερος και ο καταλληλότερος 

τρόπος για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της απόφασής 

μας.   

 Δηλαδή ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε,  αυτό,  δεν υπάρχει κάποια 

άλλη διαφορετική λύση. Για ένα χρόνο ανακαλούμε την 232 απόφασή 

μας το ΄12 που έλεγε για προγραμματική σύμβαση και  ανακαλούμε εν 

μέρει  την 230 του ΄12 και την ανακαλούμε γιατί  εκεί  μέσα προβλέπεται 

προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΣΕΡ. Και εκείνο το κομμάτι 

συνεχίζει  να ισχύει .   
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 Θα ήθελα να προσθέσω στην εισήγηση για την ανάθεση παροχής 

υπηρεσίας είσπραξης του ανταποδ οτικού τέλους στην Δ.Ε.Υ.Α. 

Σερρών, στην τελευταία σελίδα,  όπως αναφέρεται,  είναι 5.400 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ. Αυτό να προστεθεί  στην απόφαση.  

 Αλλάζει ο τρόπος.  Αντί  για προγραμματική θα πάμε με το άρθρο 

268, απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  για την είσπραξη του 

παραπάνω ποσού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  το θέμα είναι επανάληψη στο ορθό επί της ουσίας.  Ναι 

κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Νομίζω ότι  τώρα γίνεται ακόμα χειρότερο. Ενώ πρώτα ήταν 

προγραμματική σύμβαση, τώρα είναι ανάθεση υπηρεσίας.  Δηλαδή 

αύριο μπορεί να αναθέσουμε εάν το αποφασίσουμε ή εάν το 

αποφασίσετε εσείς  που έχετε την πλειοψηφία,  οποιαδήποτε υπηρεσία 

στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. .  Ακόμα χειρότερο νομίζω ότι  γίνει .   

 Εν πάση περιπτώσει,  . .η τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης 

. .μηχανισμός και με αυτόν τον τρόπ ο έγινε ακόμα χειρότερο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .και ποτέ δεν θα συμφωνούσα εγώ σε καμία ΑΝΕΣΕΡ να αναλάβει να 

κάνει  …Είναι θέμα του κράτους και δεν πρέπει να έχει  καμία σχέση ο 

Δήμος.  Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ναι,  

ναι,  ναι .  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης.  Ο κ.  Ίντος ναι,  η κυρία Σαραντίδου 

όχι .  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη ναι,  ο κ.  Κοτρώνης; Όχι ο κ.  

Κοτρώνης.   

Πρώτο και δεύτερο. Κατά πλειοψηφία  

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: 455/2012)  

…………………  

 

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για τ ην 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 456/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το τρίτο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Μιλάμε για το πρώτο και 

για το δεύτερο. Έχει καταγραφεί και η αρνητική ψήφος των 

συναδέλφων. Το τρίτο θέμα:  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  
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Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας  

 ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου: Ενεργειακή  

 αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές  

(ακρωνύμιο ENCLOSE)  που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  

ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρόκειται για μια πρόσληψη στο έργο ενεργειακή αποδοτικότητα στις  

αστικές και εμπορευματικές μεταφορές.  Έναν επιστήμο να πτυχιούχο 

μηχανικό εξειδίκευσης στα θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης στις  

μεταφορές.   

 Το έργο έχει  διάρκεια 30 μήνες.  Το ποσό που προβλέπεται είναι 

12.528 και έχει  μια σειρά δράσεων που θα επιμεληθεί αυτός ο 

επιστήμονας.  Η πρόσληψη να γίνει  με ΑΣΕΠ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι ωφέλεια θα έχει  ο Δήμος Σερρών;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το ψηφίσαμε για να . .ο Δήμος με την 

υπ΄ αριθμόν απόφαση 164/2012.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε τι  οφέλη..  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που με ρωτάτε να  με ρωτήσετε στο σωστό θέμα. Στο τρίτο θέμα 

γιατί  είναι παραπλήσιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Μια ερώτηση. Κύριε Γρηγοριάδη είπαμε υπομηχανικό.  Από πού 

προκύπτει;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι υπομηχανικό,  πτυχιούχο μηχανικό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πτυχιούχο μηχανικό.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς. Με εξειδίκευση στα θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης στις  

μεταφορές.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το βλέπω λίγο σαν φωτογραφία,  γι΄ αυτό.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το πρόγραμμα λέει ,  κ.  Φωτιάδη, ενεργειακή αποδοτικότητα στις  

τακτικές εμπορευματικές μεταφορές,  οπότε κάτι  ανάλογο ζητάμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή σε αυτή την εξειδίκευση θα …Δεν 

πρέπει να βάλετε διαζευκτικό ή;  Ή, ή;  Σαν να μας λες ότι  τον ξέρεις ,  

τον έχεις .  Και ξέρεις  ότι  . .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καμία προκήρυξη δεν είναι έτσι.  Έχει  διαζευκτικό ή.  Διότι  αλλιώς θα 

πέσει το πρόγραμμα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην κάνουμε διάλογο σας παρακαλώ συνάδελφοι.  Ναι,  κ.  Μηλίδη.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Αντιδήμαρχε κάτι  λέτε εκεί  πέρα πως είναι το 

πρόγραμμα και μετά . .Δηλαδή λέει  ότι  για …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ενεργειακή αποδοτικότητα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  δεν λέτε ότι  ….  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σχετική με το αντικείμενο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μα το λέει  μέσα το  πρόγραμμα ποια είναι σχετικ ή με το αντικείμενο.  

Με τι  θα απασχολείται;  Διερεύνηση της κατάστασης…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το πρόγραμμα τι  λέει;  Πέμπτη φορά. Ενεργειακή αποδοτικότητα στις  

τακτικές εμπορευματικές μεταφορές.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  δεν λέτε με ειδίκευση σε αυτόν τον τομέα και το αλλάζετε μετά.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μα αυτή είναι η απαίτηση …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ποιανού απαίτηση;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Απαίτηση του προγράμματος.  Είναι ενεργειακή εξοικονόμηση στις  

τακτικές μεταφορές.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Να κάνω μια ερώτηση. …οι δημότες από αυτό το πρόγρ αμμα που 

καθόμαστε τώρα και μας . .Πείτε μου τα οφέλη των δημοτών; Σε αυτή 

την κατάσταση που ζούμε από τέτοιου είδους προγράμματα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανέφερε ο κ.  Γρηγοριάδης…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα ωφεληθεί ο Δήμος γενικότερα κατά συνέπεια και οι  δημότες.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Τα οφέλη των δημοτών θέλω να ξέρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει στο τρίτο θέμα αυτό; Εκεί θα το συζητήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ομόφωνα ναι;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα όχι παρακαλώ, τα χέρια.  Η κυρία Σαραντίδου,  η κυρία 

Παπαδοπούλου όχι;  Μάλιστα. Άλλος; Οι δυο.   

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: 457/2012)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι επειδή έπεσε κεραυνός στην Βροντού θα πάμε κατευθείαν 

στο 28ο  θέμα για να αποδεσμεύσουμε τον υπάλληλο και θα 

συνεχίσουμε με την κανονική ροή των θεμάτων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε το δέκατο τρίτο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δέκατο τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση σχεδίου εκκένωσης κατοικημένων  

ορεινών περιοχών Δήμου  Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Εισηγητής ο κ.  Μυστακίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να κάνει  την τοποθέτησή του πρώτα, κ.  Μηλίδη και …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν ξέρω πόσο μεγάλο σε όγκο είναι αυτό το . .θα ήθελα να δω τι  λέει  

αυτό το σχέδιο για εκκένωσης.  Μπορεί να έχω μια άποψη που να 

μπορεί να μπει στο σχέδιο,  τέλος πάντων, σαν πολίτης,  σαν δημότ ης,  

σαν εμπειρία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι πολύ μεγάλο το σχέδιο;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  είναι πολύ μεγάλο. Είναι ένας φάκελος πάχους έξι ,  επτά 

εκατοστών. Αναφέρει σε κάθε . .  αναλυτικά πώς θα γίνει  αυτό το 

σχέδιο.  Με χάρτες,  με τα πάντα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Καλώς.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό εδώ είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να ρωτήσω εγώ, ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο μικρόφωνο κ.  Γκότση σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το σχέδιο αυτό;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα άτομα εσείς  τα επιλέξατε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Πρώτα είναι συνδυασμός λειτουργίας υπηρεσιών. Είναι η υπηρεσία 

του Δήμου Σερρών και είναι από τις  τοπικές κοινωνίες τα εκλεγμένα 

μέλη από τα Τοπικά Συμβούλια.  . .που υπηρετούν στις  συγκεκριμένες 
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αυτές κοινωνίες.  Αυτό για τις  πρώην Κοινότητες.  Από εκεί  και πέρα 

. .καταγεγραμμένα για τις  παιδικές κατασκηνώσεις . .  

Είμαστε υποχρεωμένοι,  σύμφωνα με την νομοθεσία,  να έχουμε 

εκπονήσει σχέδια για όλες αυτές τις  περιοχές στις  οποίες υπάρχει 

πληθυσμός,  υπάρχουν άνθρωποι εκεί  πέρα. Αυτό είναι πρωτοποριακό. 

Πρώτοι εμείς  βγάζουμε αυτό το σχέδιο από όλη την Ελλάδα και σας 

πληροφορώ ότι  η …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με πόσα άτομα στελεχώνεται;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πλήθος,  τον πληθυσμιακό αριθμό.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Από μεριά του Δήμου εννοείτε ή το σύνολο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το σύνολο όλο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το σύνολο έχει  σχέση πρώτα με ποια περιοχή θέλεις  να εκκενώσεις.  

Δηλαδή εάν θέλεις  να εκκενώσεις την Βροντού, αλλιώς εκκενώνεις την 

Ορεινή και αλλιώς εκκενώνεις μια περιοχή κατασκήνωσης.  Ανάλογα με 

το μέγεθος που θέλεις  θα χρησιμοποιήσεις τις  ανάλογες υπηρεσίες και 

τον ανάλογο πληθυσμό. Στο σύνολο θα υπολογίσετε ότι  θα 

χρησιμοποιηθούν γι΄ αυτή την διαδικασία γύρω στα 250 άτομα από όλη 

τις  υπηρεσίες και από τις  εθελοντικές μονάδες.  Γιατί  κα ι οι  

εθελοντικές ομάδες θα έχουν ρόλο μέσα σε αυτό το σχέδιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πληρώνονται αυτά τα άτομα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι.  Πρώτα από όλα όταν έχουμε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκη 

σημαίνει  ότι  μπαίνουμε στην διαδικασία του Ξενοκράτη, οι  υπηρεσίες 

είναι υποχρεωμένες να λειτουργήσουν, δεν είναι θέμα ούτε αμοιβής 

ούτε υπερωριακής εργασίας.  Είναι καθεστώς εκτάκτου ανάγκης.  Από 

εκεί  και πέρα οι  υπηρεσίες εκτός Δήμου και αυτές ανήκουν,  

. .ουσιαστικά άπω τον Ξενοκράτη. Οι εθελοντές είναι εθελοντική 

εργασία.  Δεν είνα ι θέμα αμοιβής.  Δηλαδή δεν χρεώνεται ο Δήμος κάτι  

για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου.   

Απλά είναι υποχρεωμένη η τοπική κοινωνία,  η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση πλέον να έχει  συντάξει  ένα σχέδιο για την . .έκτακτης 

ανάγκης,  όπως είναι η φωτιά,  το οποίο θα ξεκαθαρίζει  τις  

αρμοδιότητες στις  ανάλογες υπηρεσίες και θα έχει  έναν συγκεκριμένο 

κατάλογο ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή την διαδικασία.   

Εκτός από αυτό θα πρέπει να αποδεικνύουμε με χάρτες,  τους 

οποίους τους έχουμε μέσα, τις  συντομότερες και ασφαλέστερες 

διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουμε σε μια τέτοια διαδικασία και 

όχι  μόνο και μια σειρά άλλων υπηρεσιών που . .Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης,  όπως είναι η φύλαξη και η ψυχολογική υποστήριξη,  η 

ιατρική περίθαλψη και η επιστροφή αυτών των ανθρώπων ξανά στις  

εστίες τους.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε για να είμαι ξεκάθαρος,  γιατί  εγώ δεν θέλω να . .εγώ 

αυτές τις  ερωτήσεις τις  κάνω γιατί  δέχθηκα παράπονα και δεν ξέρω 

γιατί ,  ας πούμε,  ότι  υπάρχει  μια λίστα στην στελέχωση αυτή και εμένα 

δεν με πήρε ενώ πήρε τον Α και τον Β. Και ό λο αυτό ανάγεται ότι  
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αυτούς τους οποίους ο κ.  Αντιδήμαρχος έχει  επιλέξει  είναι δική του 

άνθρωποι και . .  Γι΄ αυτό ακριβώς κάνω αυτές τις  ερωτήσεις και θα 

πρέπει στο σώμα να διευκρινιστεί  αυτό και να . .ούτε να πηγαίνουμε 

στα κανάλια μέσα και να λέμε διάφορα.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μπορώ να πω κάτι,  εάν μου επιτρέπεται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρώτον είναι λογικό το να χρησιμοποιούμε κάποιους ανθρώπους.  

Παραδείγματος χάρη, αυτοί που είναι οδηγοί στα βυτία,  είναι αυτοί 

που θα συνδράμουν στις  φωτιές.  Δεν θ α καλέσω τον διοικητικό 

υπάλληλο στις  φωτιές.  Οι οδηγοί στα βυτία είναι πέντε.  Θέλω δεν θέλω  

θα καλέσω από αυτούς τους πέντε.  Όπως οι  οδηγοί των βαριών 

μηχανημάτων, όπως είναι τα γκρέιντερ ή οι  φορτωτές,  είναι 

συγκεκριμένοι άνθρωποι.  Όταν προκύπτει  ένα θέμ α, το οποίο έχει  να 

κάνει  με βαριά μηχανήματα, είμαι υποχρεωμένος να καλέσω 

συγκεκριμένους ανθρώπους.   

Οι άνθρωποι αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν είναι οι  άνθρωποι οι  

οποίοι  είναι σε ειδικότητες,  όπως είναι στα γραφεία επάνω στον Δήμο, 

τους οποίους εγώ θα τους καλέσω μόνο όταν θα φτάσουμε στο έσχατο 

σημείο,  που εκεί  πλέον σύμφωνα με τον προγραμματισμό τον δικό μας 

θα πρέπει να καλέσω τον σύνολο των δημοτικών υπαλλήλων. Δόξα τον 

Θεό μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι  τέτοιο.   

 Κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε,  υπάρχουν υπηρεσίες οι  

οποίες εμπλέκονται άμεσα όχι  μονάχα στην διαδικασία εκκένωσης 

αλλά και γενικότερα στην πολιτική προστασία και στα σχέδια που 
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έχουμε εμείς  για να προβλέπουμε ή να είμαστε έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση, όπως είναι  η δημοτική 

αστυνομία.   

 Εκεί θα δείτε ότι  χρησιμοποιήσαμε όλους τους δημοτικούς 

αστυνόμους,  ανάλογα με τις  ημερομηνίες που χρειάστηκαν και όχι  

έναν ή δυο.  Όταν όμως έχεις  να κάνεις  με πέντε οδηγούς δικτύου 

καταλαβαίνετε ότι  πρέπει να τους αξιοποιήσουμε κα ι τους . .  

 Αυτή είναι η …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το θέμα είναι γιατί  διαμαρτύρονται;  Θα πληρώνονται αυτούς που έχεις  

στην λίστα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτοί που εφαρμόζουν ένα σχέδιο εκκένωσης δεν πληρώνονται.  Είναι 

μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης….από το σχέδιο Ξενοκράτη , που 

καταλαβαίνετε τι  λέω, οπότε εκεί  δεν υπάρχει καμία . .εργασία.  Από 

εκεί  και πέρα όμως να ξέρετε ότι  η πολιτική προστασία του Δήμου 

Σερρών πέρυσι αντιμετώπισε εξήντα τέσσερις περιπτώσεις φωτιάς που 

βέβαια είναι λογικό να μην τα γνωρίζετε αλλά για όλα ε ίναι 

καταγεγραμμένα από τις  υπηρεσίες της Αστυνομίας,  της 

Πυροσβεστικής και από την υπηρεσία την δική μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εκτός Δήμου Σερρών.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Είμαστε η πιο οργανωμένη υπηρεσία σε επίπεδο Νομού 

πλέον,  Περιφέρειας,  οπότε μας καλούν  να συμβάλλουμε και τρέξουμε 

σε κάθε πρόβλημα που υπάρχει.  Σε αυτές τις  περιπτώσεις και βέβαια 

υπάρχουν . .εργασίας,  γιατί  δεν μπορώ …  
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 Αλλά από εκεί  και πέρα να πούμε ακόμα ότι  δημιουργούμε εδώ 

και δυο χρόνια μια υπηρεσία,  η οποία προσπαθούμε,  τουλάχιστον,  να 

είναι πρότυπο στην λειτουργία της.  Αυτό φαίνεται από τις  

διαμαρτυρίες του κόσμου στο ότι  δεν έχουμε ιδιαίτερες διαμαρτυρίες 

ούτε για τα χιόνια,  ούτε για τις  φωτιές.   

Οι χρόνοι που κάνουμε για να αντιδράσουμε είναι πάρα πολύ 

μικροί και ελπίζω ότι  και με  την βοήθεια την δική σας,  γιατί  

εμπλέκονται και οι  άνθρωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο,  όπως είναι 

οι  . .στην βοήθεια της καλύτερης λειτουργίας της υπηρεσίας μας.   

Κος ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ:  

. .μέχρι στιγμής,  δηλαδή επί ενάμιση χρόνο όλα αυτά τα περιστατικά,  

σε όλα αυτά  τα περιστατικά χρησιμοποίησαν μόνο οδηγοί βυτιοφόρων, 

χειριστές μηχανημάτων και δημοτική αστυνομία και οι  υπάλληλοι της 

πολιτικής προστασίας του Δήμου που ήταν οι  συντονιστές.   . .από τους 

διοικητικούς,  οι  οποίοι  διοικητικοί είναι βεβαίως και όλη τεχνική 

υπηρεσία είναι στην λίστα,  είναι στην δεξαμενή των ανθρώπων, αλλά 

εκ των πραγμάτων δεν χρησιμοποιούνται.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ δεν ρίχνω καμία μομφή, απλώς να το διευκρινίσουμε γιατί  οι  

περισσότεροι . .και δεν το ξέραμε ότι  υπάρχει  μια λίστα και τα λοιπά 

και τα λοιπά. Όλη αυτή την διαδικασία νομίζω ότι  είχαμε χρέος να την 

αναδείξουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ομόφωνα ναι το θέμα αυτό κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και μια παράκληση στον κ.  Μανωλίδη. Κύριε Μανωλίδη μια 

παράκληση. Εάν γίνεται να αφήσετε τον φάκελο στον κ.  Μηλίδη να του 

ρίξει  μια ματιά . .  

Κος ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ:  

Βεβαίως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ.  

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: 430/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκλογή αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του  

 Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  

(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πρέπει να εκλέξουμε δυο τακτικά 

και δυο αναπληρωματικά μέλη. Έτσι προβλέπεται.  Εάν πληθυσμιακά 

ήμασταν λίγο παραπάνω, ας πούμε και μπορούσαμε να έχουμε τρία 
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μέλη, ρητά αναφέρει η Εφημερίδα  της Κυβέρνησης ότι  επί  της ουσίας 

στον Δήμο μας μόνο δυο μέλη εκλέγονται και αυτά από την 

συμπολίτευση, ενώ εάν ήταν τρία θα υπήρχε και ένα μέρος από την 

αντιπολίτευση.  

 Ως τακτικά μέλη …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό δεν βγαίνει  από εμάς,  κ.  Μηλίδη. Εάν ρίξετε μια ματιά στην προ 

τελευταία σελίδα,  γράφει:  Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Δήμος 

Σερρών, 76.240, αριθμός αντιπροσώπων 2.  Τι να κάνουμε εμείς ,  να 

κάνουμε τρεις;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει μέσα στην εισήγηση ότι  η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

αναφέρει αυτό το πράγμα. Πως δεν ήρθε η εισήγηση;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν υπάρχει η εφημερίδα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η εφημερίδα δεν ήρθε στην εισήγηση. Εντάξει .  Αναφέρεται,  βέβαια,  

στην εισήγηση το άρθρο  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας το διαβάσω και αυτό κ.  Μηλίδη.  
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 Σε περίπτωση που ένας Δήμος εκλέγει  περισσότερο από δυο 

αντιπροσώπους ο ένας από αυτούς εκλέγεται από την μειοψηφία του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Μέχρι δυο μόνο από την συμπολίτευση.   

 Τι να κάνουμε δηλαδή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό είναι το άρθρο 246, παράγραφος 6,  του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  σε παρακαλώ πάρα πολύ για θέματα ουσίας δεν 

αφήνετε να μιλήσουμε.  Όταν πρόκειται για τέτοια πράγματα . .μιλάτε 

ώρες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος μιλάει;  Μιλάω ώρες;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Είναι πράγματα αυτά για να λέμε για …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο τακτικά μέλη είναι ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Χράπας ο 

Παντελής και δυο αναπληρωματικά ο κ.  Καλαϊτζίδης Βασίλειος και ο 

κ.  Σούζα Ζαχαρίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα γίνουν εκλογές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι εκλογική διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  όχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι εννοείτε να θέλουμε ναι,  όποιος έχει  την άρνησή του επί του 

θέματος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι άρνηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ονομαστική, εάν θέλετε,  έναν –έναν θα κάνουμε την εκλογή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδικασία για να είναι νόμιμη η απόφασή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Θέλετε να κάνουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν δεν γίνει  ψηφοφορία ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  ψηφοφορία θα κάνουμε.  Ονομαστική ψηφοφορία.  Για αυτά τα 

τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη ονομαστική ψηφοφορία.   

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

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

Γάτσιος,  ναι.  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη, ναι.  Ο κ.  Κοτ ρώνης; Όχι.  

Ναι,  ναι,  και ο κ.  Δούκας,  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  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 418/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή  

συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της  

 Δημοτικής Αρχής έτους 2011.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γαλάνη δυο λόγια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε νομίζω είναι πολύ σημαντική,  πανηγυρική διαδικασία,  

θα έλεγα,  είναι . .του κυρίου Δημάρχου. Η πρόταση είναι να γίνει  την 

1η  Αυγούστου, στην αίθουσα εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου.  . .η 

δημοτική αρχή είναι αρχή και να συζητήσει κ αι το θέμα και τον χρόνο, 

δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και τον τόπο και . .ανοικτός 

…σε οποιοδήποτε μέρος,  είτε κλειστό είτε ανοικτό και οποιαδήποτε 

στιγμή από το άμεσο διάστημα.  

 Είμαι στην διάθεσή σας.  Να πω μόνο ότι  θα μπορούσαμε,  επειδή 

είμαστε  μεγάλος Δήμος,  να παρατείνουμε την λογοδοσία Δημάρχου, να 

γίνει  κάποια στιγμή αργότερα αλλά ο κ.  Δήμαρχος έκρινε σκόπιμο να 

φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  να θέσει εαυτό στην διάθεσή 
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σας για να κάνει  την λογοδοσία και σε όποιο τόπο επιθυμεί το σύνο λο 

του Δημοτικού Συμβουλίου και όποια στιγμή επιθυμεί.    

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τοποθέτηση έχω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση. Ο κ.  Κοτρώνης έχει  τοποθέτηση να κάνει  ή ερώτηση; 

Ερώτηση. Ερώτηση η κυρία Σαραντίδου.  Ναι.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για του χρόνου τον Γενάρη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μέχρι 31 Γενάρη. Το επόμενο έτος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  Κοτρώνης.  Ο κ.  

Φωτιάδης.  Ο κ.  Αναστασιάδης και ο Αντιπρόεδρος.  Και η κυρία 

Σαραντίδου.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής είναι πάρα πολύ 

σημαντική εκδήλωση και βέβαια ενημέρωση, όχι  μόνο των δημοτικών 

συμβούλων αλλά και όλων των συνδημοτών μας.  Πιστεύω ότι  επειδή 

σαν πρωτεύουσα νομού έχουμε την δυνατ ότητα να το κάνουμε μέχρι 31 

Ιανουαρίου,  η 1 Αυγούστου που προτείνετε δεν θα μπορούσα καν να το 

διανοηθώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι καθαρή ημερομηνία,  είπαμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ νομίζω ότι  μετά τις  15 Σεπτεμβρίου πρέπει να γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θεωρούμε,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  θα έπρεπε η δημοτική αρχή να έχει  

πρόταση η οποία να δίνει  πραγματικά σε αυτή την κορυφαία 

διαδικασία ακριβώς την βαρύτητα που της πρέπει.  Δεν καταλαβαίνουμε 

γιατί  επιλέγουμε τον συγκεκριμένο χώρο και βεβαίως την 1 η   

Αυγούστου.  

Θα πρέπει να πάει πίσω, μετά το καλοκαίρι,  θα πρέπει να 

επιλεχθεί  ένας άλλος χώρος και νομίζω αυτό δεν θα έπρεπε καν να 

είναι ζητούμενο . .και σε άλλο χώρο, για να έρθουν οι  πολίτες και οι  

δημότες για να ακούσουν.   

Εδώ μπαίνουν θέματα, κύριε Αντιδήμ αρχε.  Είναι διαδικασία 

Δημοτικού Συμβουλίου,  προσέξτε.  Έτσι όπως το διατυπώσατε 

καταρχάς δεν το στοιχειοθετήσατε με βάση ποίου άρθρου; Στην 

εισήγηση τι  λέτε δηλαδή; Θα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο σε εκείνο 

τον χώρο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Απολογισμός πεπραγμένων.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή ο Δήμαρχος θα κάνει  απολογισμό. Στο Δημοτικό Συμβούλιο 

δεν θα τα κάνει  αυτά; Πρώτα τα φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη γι΄ αυτό το φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβού λιο,  

είναι σαφέστατο νομίζω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να ορίσουμε τον τόπο και την ημερομηνία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέω, κύριε Πρόεδρε.  Δεν με καταλάβατε.  . .συνεδριάζει  το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Έτσι δεν είναι κ.  Γαλάνη; Και μετά γίνεται η 

διαδικασία.  Εδώ λοιπόν έτσι όπως το διατυπώνετε ποιο είναι το 

ζητούμενο; Δεν καταλαβαίνω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .γ ιατί  ο κύριος Δήμαρχος …για τον χώρο και την ημερομηνία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπου θέλετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς νομίζω και η διαδικασία και ο Κώδικας επιβάλει α νοικτή 

διαδικασία και εφόσον το θέλετε προχωρήστε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι απλό. Εμείς σας ρωτάμε,  κ.  Φωτιάδη συγνώμη δηλαδή . .να 

συνεννοηθούμε.  Δεν έπρεπε το θέμα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν σας προσβάλω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  εδώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας προσβάλω …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα γίνει  διαδικασία Δημοτικού Συμβουλίου και θα προεδρεύετε,  ναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχετε να μας προτείνετε χώρο που είναι κατάλληλος; Το κοιτάξατε το 

θέμα; Δεν το κοιτάξατε και . .εμένα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακούσατε προηγουμένως τον κ.  Γαλάνη, ο οποίος είπε ότι  η 

δημοτική αρχή την 1 η  Αυγούστου, στον συγκεκριμένο χώρο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .στην πρόταση του κ.  Μηλίδη και την δική μου, ότι  δεν πρέπει να 

είναι εδώ. Κάνω πρόταση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης και επαναλαμβάνω …ότι είναι ελεύθερη στο σώμα….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε εγώ δεν ξέρω τους χώρους οι  οποίοι  επιδέχονται 

τέτοιου είδους,  μπορούν να προσαρμοστούν… Εγώ θα το έκανα στα 

Αστέρια,  μπορείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως μπορούμε,  γιατί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης.  Παρακαλώ κ.  Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Πριν κάνω την τοποθέτησή μου μήπως να διευκρινίσω κάτι,  μάλλον να 

ζητήσω να διευκρινιστεί  κάτι ,  γιατί  δεν κατάλαβα τώρα. Ο κ.  

Φωτιάδης εννοεί  ότι  προηγείται  αυτού του απολογισμού κάποια ειδική 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου; Αυτό είναι που μπερδεύομαι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι είναι.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Άρα τώρα εμείς  θα αποφασίσουμε για αυτή την συνεδρίαση ή για τον 

απολογισμό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την τελική τοποθεσία όπου θα γίνει  ο απολογισμός.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε ο απολογισμός πρέπει να έχει  την έγκριση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και μετά να γίνει ,  δηλαδή θα πρέπει να γίνει  ειδική 
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συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά να γίνε ι  σε έναν χώρο 

για τους δημότες ο απολογισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι αυτό να κάνουμε εδώ Δημοτικό Συμβούλιο και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα είναι Σεπτέμβριο στο Θεατράκι να γίνει  ο απολογισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Αυτό πιστεύω ότι  διευκρινίστηκε.  Άρα η πρόταση είναι να κάνουμε 

εδώ ειδική συνεδρίαση και ο απολογισμός πράγματι,  συμφωνώ με τον 

κ.  Μηλίδη και μόνο όμως αυτή η πρότασή σας δείχνει  όχι  μόνο 

προχειρότητα, δείχνει  και μια ανασφάλεια.  Δεν μπορώ να καταλάβω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εγώ λέω ότι  η πρότασή σας για να γίνει  εδώ ο απολογισμός 

υποδηλώνει φόβο και προχειρότητα, διότι  εδώ το άρθρο λέει  ότι  

καλούνται οι  κάτοικοι,  δεν λέει  καλείται κάτοικος.  … έναν κάτοικο,  

έναν φορέα και έναν Σύλλογο. Όταν λέτε να γίνει  ο απολογισμός εδώ 

να αλλάξετε τον Κανονισμό, τον νόμο και να λέει  ότι  θα καλεστεί  ένας 

κάτοικος από τον Δήμο . .από το Μητρούσι…Άρα και μόνο που κάνετε 

τέτοια πρόταση δείχνει  ότι  απειλείστε,  δείχνει  φόβο, δείχνει  

προχειρότητα.  
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 Συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση του κ.  Μηλίδη να γίνει  στα 

Αστέρια και να γίνει  γύρω στον Οκτώβριο.  Συμφωνώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν αισθανόμασταν απειλή δεν θα φέρναμε το θέμα για να το 

συζητήσουμε ελεύθερα …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

. .τι  υποδηλώνει αυτό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εάν αισθανόμασταν κάποια απειλή,  όταν η δημοτική αρχή αυτή έχει  

να παρουσιάσει πράγματα και να εκτεθεί  στην Σερραϊκή κοινωνία και 

να ακούσει και τις  απόψεις των πολιτών και των παρατάξεων, νομίζω 

. .να συζητήσουμε ελεύθερα  .παρατάξεις  που μον ίμως μας κατηγορούν 

ότι  δεν συζητούμε και δεν δεχόμαστε τις  παρατηρήσεις και τις  

προτάσεις τους.   

 Εμείς το θέμα το κάναμε καλοπροαίρετα.  Δεν έχουμε κανέναν 

λόγο,  βέβαια,  . .  στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Τώρα όσον αφορά την διαδικασία,  μια διαδικασία προβλέπετα ι.  

Σύμφωνα με τον νόμο μια προβλέπεται.  Είναι ο απολογισμός των 

πεπραγμένων. Άρα πρόκειται για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .στην συνέχεια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μια διαδικασία,  δεν υπάρχει συνέχεια.  Εάν αποφασίσουμε ότι  αυτή 

την ειδική συνεδρίαση θα την κάνουμε εδώ ή θα την κάνουμε σε 

κάποιον άλλο χώρο είμαστε ελεύθεροι να το αποφασίσουμε.  Άλλωστε 

. .217 ότι  μπορούμε να αποφασίσουμε γι΄ αυτό το θέμα. Εφόσον τίθεται 
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θέμα  από τους συναδέλφους να γίνει  κάποια στιγμή το φθινόπωρο σε 

μια,  σε έναν μεγαλύτερο χώρο, όπως είναι παράδειγμα ο χώρος των 

. .πολύ ευχαρίστως ο κ.  Δήμαρχος μπορεί να απαντήσει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι υπάρχουν και άλλες τοποθετήσεις.  Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι δεν την έχουμε  καταστρέψει,  μετά από τον κ.  Κοτρώνη απάντησε ο 

κ.  Αντιδήμαρχος …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Θα απαντούσε στο τέλος ο κ.  Αντιδήμαρχος.  Δεν θα απαντάει σε κάθε 

δημοτικό σύμβουλο ξεχωριστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθόλου δεν ρημάζεται η διαδικασία.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Πώς δεν ρημάζετα ι;  Ξεχνάμε τι  θέλουμε να πούμε και τι  θέλουμε να 

κάνουμε.   

 Λοιπόν,  εν πάση περιπτώσει,  το σίγουρο είναι ότι  σε καμία 

περίπτωση να μην γίνουν το καλοκαίρι με λίγο κόσμο. Η πρόταση η 

δική μας είναι να γίνει  στο Θεατράκι.  Το Θεατράκι έχει  γίνει  πάρα 

πολύ όμορφο.. .εάν θα είχε γίνει  με απευθείας ανάθεση θα ήταν ακόμα 

καλύτερο. Είναι το μόνο μαύρο σημείο.  Που σημαίνει  ότι  αφού είναι 

καλοκαίρι  ακόμη μπορεί να αναδειχθεί  ο χώρος ακόμη περισσότερο και 

να γίνει  μάλιστα κάλεσμα σημαντικό από τον τύπο, από τα κανάλια.   

Εγώ θα έλεγα μέχρι και ένα αυτοκίνητο να φωνάξει για να 

μάθουν οι  δημότες ότι  θα γίνει  αυτό,  να μπορούν να συμμετέχουν.  Σε 
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καμία περίπτωση σε αίθουσα, όπως είναι αυτή,  που δεν χωράνε παρά 

μόνο μερικοί δημότες,  καμία εικοσαριά.  Θα πρέπει πραγματικά να 

είναι μεγάλη η συμμετοχή των Σερραίων δημοτών. Πρέπει να δώσουμε 

ιδιαίτερη προσοχή και νομίζω σε έναν ανοικτό χώρο πάντα με την 

προϋπόθεση ότι  θα έχουμε σε ετοιμότητα και έναν χώρο κλειστό στην 

περίπτωση που βρέχει ,  γιατί  με τον καιρό δεν μπορεί να τα βάλει 

κανείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποια εποχή μιλάτε;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Για τον Σεπτέμβρη, μέσα στον Σεπτέμβρη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε και στον κ.  Αναστασιάδη, ο οποίος θέλει  να τοποθετηθεί.  Έχετε 

τον λόγο κ.  Αναστασιάδη. Κυρία Σαραντίδου μη ν . .  με τον καθένα 

χωριστά τώρα από εδώ και από εκεί .   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Αυτοί ασχολούνται μαζί  μου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή το καλοκαίρι . .να γίνει  τον Οκτώβριο όπου μαζεύονται όλοι οι  

Σερραίοι  και εγώ θα έλεγα να γίνει  σε έναν χώρο . .  να γίνει  σε έναν 

χώρο που να μπορούμε εύκολα εμείς  οι  σύμβουλοι,  το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  να μιλήσουμε ελεύθερα. …Εάν θα γίνει  στο Θεατράκι θα 

γίνει  η λεγόμενη Χάβρα των Ιουδαίων. Να το ξέρετε.  Δεν πρέπει να 

γίνει  …Εγώ παρακαλώ να γίνει  μια μέρα όπου όλοι . .  στην πόλη των 
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Σερρών, . .όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως για να δίνουν απευθείας 

την αναμετάδοση. Μην κάνετε το λάθος και πάτε και το κάνετε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρότασή σας είναι να γίνει  εδώ. Μάλιστα. Έχουμε τελειώσει.  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν η συνεδρίαση είναι μια.  Ειδική συνεδρίαση. Πιο 

δημοκρατικό τρόπο για τον ορισμό του τόπου και του χρόνου, έτσι 

όπως το φέρνουμε τώρα το θέμα, δεν έχει  ξαναγίνει .  Εγώ θα ήθελα να 

μου πείτε,  επειδή έχετε θητεύσει όλοι σας σε προηγούμενα Δημοτικά 

Συμβούλια,  πότε ξανά έγινε α υτό; Σε κανένα Δημοτικό Συμβούλιο.  Το 

όριζε ο Δήμαρχος,  έλεγε την τάδε ημερομηνία,  σε εκείνη την αίθουσα 

και τελείωνε.  Δεν το συζητούσαν.  

Πρώτη φορά γίνεται τέτοια δημοκρατική διαδικασία και αυτή την 

δημοκρατική διαδικασία προσπαθείτε να την σπιλώσετε.  Γι α όνομα του 

Θεού. Και όταν από την αρχή σας λέμε ότι  αυτό,  να σας κάνουμε μια 

πρόταση και σας λέμε,  είναι μια πρόταση, δεν σημαίνει  ότι  μένουμε σε 

αυτή και σας το λέω από την αρχή πιο καθαρά όπου θέλετε,  σε όποιον 

τόπο θέλετε και όποτε θέλετε.  Τι άλλο πιο καθαρό να πούμε δηλαδή 

εδώ; Και αυτό ακόμα και σε αυτό γκρίνια και μιζέρια.  Δυστυχώς.  

Ποια…το Θεατράκι κυρία Σαραντίδου; Το δημοτικό αναψυκτήριο 

δόθηκε με μειοδοτικό διαγωνισμό. Δυο άγονοι διαγωνισμοί βγήκαν και 

μετά πήγαμε στην κατευθείαν ανάθεση, όπως έ γινε και με τον Άγιο 

Ιωάννη. Για όνομα του Θεού. Και μετά τους δυο άγονους 

διαγωνισμούς.    

Εμείς είπαμε ενδεικτικά σε αυτή την αίθουσα και γρήγορα, διότι  

εάν σας λέγαμε,  είμαι βέβαιος,  πάμε τον Οκτώβριο θα λέγατε ότι  
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φοβάσαι να την κάνετε τώρα γρήγορα την λογοδοσία.  Άλλοι Δήμοι την 

κάνανε γρήγορα και είμαι βέβαιος ότι  θα το λέγατε αυτό.  Δηλαδή δεν 

παιζόμαστε ώρες -ώρες.   

Σας είπαμε ότι  1 Αυγούστου εδώ, υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι 

που θέλουν εδώ. Δεν μπαίνουμε εμείς  σε αυτή την πρόταση. Εγώ θα 

σας πω πότε θέλετε και . .  στην πλατεία Ελευθερίας σας λέω να την 

κάνουμε.  Στην πλατεία Ελευθερίας,  να μας ακούσει όλος ο λαός και να 

μας δει .  Από κοντά να μας δει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οκτώβριο θέλετε;  Όποτε θέλετε και όπου θέλετε.  Τι άλλο να σας  πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για να συντομεύουμε την διαδικασία συνάδελφοι.  Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτον ορίζουμε την ημερομηνία.  Πρόταση για 

την ημερομηνία.  Τέλος Σεπτεμβρίου,  τελευταία Τετάρτη Σεπτεμβρίου; 

Να μην μας πιάσουν και οι  βροχές.  Τελευταία Τετάρτη  του Σεπτέμβρη. 

Είναι 26 Σεπτεμβρίου.  Συμφωνούμε στην ημερομηνία; Ωραία.   26 

λοιπόν 9ο υ .   

 Τόπος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Θεατράκι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο Θεατράκι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε διάφορες προτάσεις.  Λοιπόν,  θα ξεκινήσω από την πρόταση 

που έκανε η κυρία Σαραντίδου.  Ποι ος άλλος έκανε για το Θεατράκι;   Ο 
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κ. Γκότσης,  ο κ.  Νιζάμης και η κυρία Σαραντίδου κάνουν την πρόταση 

για το Θεατράκι και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ας σηκώσουν τα χέρια 

ποιοι  θέλουν το Θεατράκι να γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε να ακούσουμε τις  προτάσεις πρώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν τρεις  προτάσεις και με την δική σας,  κύριε Δήμαρχε,  

τέσσερις.  Ένα είναι στο Θεατράκι.  Ένα είναι,  η άλλη πρόταση είναι 

στα Αστέρια και η άλλη εδώ. Η άλλη πρόταση του κ.  Αναστασιάδη εδώ 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο  κ. Κοτρώνης την πρότασή του;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην πλατεία Ελευθερίας.  Τέσσερις προτάσεις.  Να ξεκινήσουμε μια –

μια την ψηφοφορία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάμε σε άλλη.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πρέπει να δούμε το προσφορότερο χώρο, γιατί  θα γίνει  

ειδική συνεδρίαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πείτε την πρότασή σας κ.  Χράπα, αυτό δεν λέμε;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρόταση της δημοτικής αρχής είναι Θεατράκι 26 Σεπτεμβρίου.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Η πρότασή μας είναι για 1 η  Αυγούστου και εδώ. Μας  κάνετε μεγάλη 

παραχώρηση, ούτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγο να πέσουν οι  τόνοι.  

Ένα τέτοιο θέμα, το οποίο νομίζω, σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους.  

Επιτέλους,  δηλαδή ένα θέμα με κάνει  εντύπωση, ειλικρινά το λέω, ένα 

θέμα το οποίο . .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Κοτρώνη σταματήστε,  φτάνει ,  φτάνει  πια.  Μπαίνει  

σε ψηφοφορία.  Τελειώσαμε κύριε.  Όχι,  δεν έχετε τον λόγο.  Όποτε 

θυμάστε παίρνετε τον λόγο κ.  Κατιρτζόγλου. Σας παρακαλώ πολύ.  

 . .γ ια το Θεατράκι.  Ποιος  ψηφίζει  για το Θεατράκι;    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ονομαστικά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Σας παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη. Σας παρακαλώ 

πολύ σταματήστε.  Επιτέλους δηλαδή, επιτέλους στα ματήστε σας λέω. 
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Καταλαβαίνετε;  Έγινε πρόταση, σταματήστε.  Δεν θέλετε,  δεν θέλετε,  

μονίμως είστε προκλητικός.  Επιτέλους δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αστέρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να καταγράφετε;  Αστέρια ο κ.  Δινάκης.  Θεατράκι ο κ.  

Γαλάνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φτάνει σας παρακαλώ και σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θεατράκι 26/9.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας –ένας να φωνάζετε.  Σας παρακαλώ διευκολύνετε την διαδικασία.  

Να το λέμε δυνατά. Θεατράκι 26 του μηνός.  Ο κ.  Σταυρόπουλε;  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Θεατράκι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θεατράκι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θεατράκι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας άκουσα κύριε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αστέρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η παράταξη του κ.  Μηλίδη. Ο κ.  Γκότσης Θεατράκι.  Αστέρια ο κ.  

Μηλίδης,  Αστέρια ο κ.  Κατιρτζόγλου. Ο κ.  Αναστασιάδης εδώ, την 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου προ τείνει .  Ο κ.  . .τα Αστέρια.  Η 

κυρία Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Θεατράκι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αστεράκι ο κ.  Γάτσιος.  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη Αστέρια; Αστέρια.  

Ο κ.  Κοτρώνης;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

29/9 πλατεία Ελευθερίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

29/9 πλατεία Ελευθερίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θεατράκι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι;  Θεατράκι,  Θεατράκι,  Θεατράκι.  Λοιπόν,  ορίζουμε 

λοιπόν την ημερομηνία και τον χώρο. Θεατράκι 26/9 ο υ .   Εάν είναι 

δυνατόν ποτέ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πάρετε την πρόσκληση και θα δείτε την ώρα. Λίγη ησυχία 

μπορούμε να κάνουμε;  

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: 419/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης ενός (1) ατόμου στην  

 πόλη Lucca της Ιταλίας προκειμένου να συμμετέχει στην  

 1η  Επίσκεψη Μελέτης του έργου «Ενεργειακή αποδοτικότητα  

 στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές ( Energy Efficiency  in  

City Logistics Services   -ENCLOSE»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το άτομο αυτό που θα μεταβεί στην πόλη Lucca της Ιταλίας στις  26 

και 27 Ιουλίου είναι ένα άτομο το οποίο θα πρέπει να είναι μέλος της 

ομάδας έργου ENCLOSE ,  τα έξοδα θα καλυφθούν από τις  πιστώσεις 

του  έργου και αυτό το άτομο είναι ο κ.  Παπαδίκης Νικόλαος,  ο καθ’ 

ύλην αρμόδιος.   

 Ομόφωνα ναι;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η κυρία Σαραντίδου.   
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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: 420/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   

 

Θέμα 4 ο  :  

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 493/2011 ΑΔΣ σχετικά με  

υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής  

 συνείδησης  σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή  

 Ελλάδας –Βουλγαρίας (PROMO SAVE DRIVING)  όσον  

αφορά την κατανομή του προϋπολογισμού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Όχι η κυρία Σαραντίδου,  όχι  ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η τροποποίηση εδώ αφήνει ένα μικρό ποσό και διερωτάται κανείς ,  τα 

έξοδα πιστοποίησης σε αυτόν τον κωδικό,  κύριε . .από την Αρχή 

Πληρωμής γιατί  μπήκαν . .και στην συνέχεις  μειώνονται τόσο 

θεαματικά;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  είναι δημόσιος φορέας και δεν απαιτούνται έξοδα για . .και γι΄ 

αυτό με την συναίνεση την δική τους αποφάσισαν αυτοί και 

ανταποκρίνονται στο αίτημα μας,  έτσι ώστε αυ τά τα χρήματα, οι  

35.055 ευρώ να πάνε στα συγκεκριμένα δυο, Προμήθεια λογισμικού 

και προμήθεια συστήματος συναγερμού. Για να μην πήγαιναν χαμένα. 

Αλλιώς θα πήγαιναν χαμένα.  

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: 421/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

Θέμα 5 ο  :  
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Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 324/2012 ΑΔΣ σχετικά με την 

έγκριση  

υποβολής στο ΕΠ Μακεδονία –Θράκη στα σημεία που αφορά στον 

τίτλο  

 της πράξης και στον προϋπολογισμό αυτής και έγκριση των 

μελετών  

των υποέργων της πράξης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:422/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Ορισμός εκκαθαριστή ΚΕΠΣ του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνη ς Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Γαλάνη παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  παρότι ο ομιλών . .ούτε έχει  αρμοδιότητα για τα 

θέματα της ΚΕΠΣ που είναι υπό εκκαθάριση, έχω να πω τα εξής 

. .πράγματα. Ότι από το έγγραφο το οποίο,  νομίζω, διανεμήθηκε στους 

συναδέλφους βλέπει κανείς  ότι  επιβεβαιώνεται αυτή η συζήτηση που 

έχουμε κάνει  στο Δημοτικό Συμβούλιο για κάποια πράγματα τα οποία 

έπρεπε να είχαν γίνει  και δεν έγιναν.  Δηλαδή αναφέρομαι στο από 18 -

6-2012 έγγραφο της ΣΟΛ, ορκωτοί ελεγκτές λογιστές,  όπου 

αποτυπώνεται μέσα . .από την αρχή του ΄10,  την δημοσίευση του ΦΕΚ 

μέχρι και σήμερα που έπρεπε να γίνουν σαν ενέργειες και δεν έχουν.  

 Άρα εδώ νομίζω επιβεβαιώνεται αυτή η απόφαση…η απόφαση 

που είχαμε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μιλάω για την 

268/2012, όπου εκεί  πέρα ομόφωνα και σε συνεργασία και τον 

ευχαριστώ πολύ τον κ.  Κατιρτζόγλου τον συνάδελφο για την καλύτερη 

δυνατή απεικόνιση . .στο Δημοτικό Συμβούλιο στο έγγραφο της 

απόφασης,  να πάρουμε εκείνη την από φαση, ώστε να προχωρήσουμε 

στον  ορισμό ενός νέου εκκαθαριστή.  

 Τον κ.  Σιγκελίδη,  οφείλω να ομολογήσω δεν τον γνώριζα εκ των 

προτέρων. Τον είχε ορίσει  ορκωτό ελεγκτή, εάν θυμόσαστε,  η 

δημοτική αρχή του Λευκώνα, η προηγούμενη δημοτική αρχή, ο 

προηγούμενος Δήμαρχος και μάλιστα είχε το καθήκον να φέρει σε 
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πέρας τέσσερις ισολογισμούς,  γιατί  ο Λευκώνας,  όπως θα θυμόσαστε 

δεν περνούσε από έλεγχο από το …γιατί  δεν είχε την υποχρέωση.  

 Άρα με το που ανέλαβε,  με το που ξεκίνησε ο Καλλικρατικός 

Δήμος Σερρών έπρεπε ο κ.  Σιγκελίδης,  όπως είχε οριστεί  από το 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκώνα να φέρει σε 

μας τέσσερις ισολογισμούς.   

 Βλέποντας την δουλειά που έκανε το επιτελείο του το καλοκαίρι 

το προηγούμενο με τους υπαλλήλους του Δήμου Σερρών, πρώην 

υπαλλήλους του Δήμου Λευκώνα, διαπίστωνε κανείς  ότι  είναι ένας 

άνθρωπος ο οποίος και συγκρότηση έχει  και έχει  και μια ομάδα που 

έρχεται να δουλέψει κατά τόπον και σε κάθε περίπτωση δεν έκανε,  δεν 

ήταν ο στόχος του να κάνει  παρατηρήσεις στα προβλήματα που τυχόν  

αντιμετώπιζε στο…Λευκώνα αλλά να διορθώσει καταστάσεις και 

προβλήματα, έτσι ώστε η παρουσίαση του ισολογισμού να είναι 

αρτιότερη.  

 Είναι ένας δηλαδή, τουλάχιστον σε ότι  με αφορά, εκτίμησα αυτή 

του την φιλοσοφία,  ότι  είναι ένας ορκωτός ελεγκτής ο οποίος 

ενδιαφέρεται να διορθώσει τα κακώς κείμενα που έχει  ή να κάνει ,  να 

διορθώσει καταστάσεις που πρέπει να διορθωθούν σε έναν οργανισμό, 

όπως είναι ένας Δήμος,  έτσι ώστε ο ισολογισμός,  όταν  παρουσιαστεί  

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  να έχει  την καλύτερη δυνατή εικόν α 

παράλληλα με τις  παρατηρήσεις.   

 Δηλαδή, ο στόχος του δεν είναι να κάνει  παρατηρήσεις,  ο στόχος 

του ήταν να έρθει  με το επιτελείο του,  να κάνει  την δουλειά,  να φτάσει 

σε αυτό το αποτέλεσμα.  

 Άρα τι  θέλω να πω; Εν κατακλείδι .  Μετά από αυτή την . .που μας 

απέκρυβε όλο αυτό το . .να γίνουν,  καθόρισε ένα ποσό αρχικά 
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μεγαλύτερο, το οποίο ήταν γύρω στις . . ,  ωστόσο μετά από 

διαπραγμάτευση που έγινε του ζητήθηκε να πέσει και ακόμη πιο 

χαμηλά και η τελική πρόταση είναι αυτή που αναφέρεται στο από 

22/6/2012… αριθμό πρωτοκόλλου έγγραφο. Δηλαδή 20.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ.  

 Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι… να αποφασίσουμε,  . .ή έξι  

μήνες από την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ για ορισμό νέου 

εκκαθαριστή και ορίζουμε και την υπάλληλο,  η οποία,  όπως γνωρίζετε 

πάρα πολύ καλά εναγωνίως προσπαθούσε και με τον πρώτο 

εκκαθαριστή να έρθει  σε επαφή μαζί του για να διεκπεραιώσουν την 

εκκαθάριση, την κυρία . .Αικατερίνη,  η οποία είναι υπάλληλος του 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,  πρώην υπάλληλος της  ΚΕΠΣ, η 

οποία θα μας βοηθήσει στην . .του  έργου του εκκαθαριστή.  

 Αυτά τα τέσσερα θέματα υπάρχουν στην εισήγηση για να 

αποφασίσουμε.  Είμαι στην διάθεσή σας για κάποια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  Αναστασιάδης.  Άλλος; Και ο κ.  

Φωτιάδης.  Τον λόγο έχει  ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε αυτή η εισήγηση που μας δώσατε εύκολα το μάτι  

μένει  στο σημείο 7,  λέει  λοιπόν ότι  από την πρώτη εκκαθάριση του 

ταμείου διαπιστώσαμε την ύπαρξη . .υπολοίπου και τα λοιπά και 

συνεχίζει  ότι  μόνο θετικό πρόσημο θα έπρεπε να έχει  το ταμείο .  Πάμε 

μπροστά τώρα, στην δική σας εισήγηση, του δημάρχου, . .  ως αμοιβή ο 

κ.  Σιγκελίδης ζητάει 20.000 ευρώ και τα ζητάει από τον Δήμο.  Από 

τον Δήμο.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  

95 

 Ο προηγούμενος ήταν με μηδενική δαπάνη του δημοτικού 

ταμείου.  Εδώ θα επιβαρυνθούμε.  Ένα είναι αυτό.   

 Ένα  δεύτερο, ο κ.  Σιγκελίδης εδώ λέει  πάρα πολλά πράγματα. 

Πως έχει  πρόσβαση και τα ξέρει  όλα αυτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .να τελειώσουμε σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης έχει  τον λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο,  ενώ υπάρχει από την Οικονομική Επιτροπή, από τον 

Νοέμβριο του ΄11 να εκτελέσει . .  με 12.000 ευρώ δεν …που έγινε 

διαγωνισμός . .  και ανατέθηκε απευθείας στον κ.  Σιγκελίδη.  …Τον κ.  

Τζαβέλα, επειδή έβγαλε και είπε την αλήθεια για τους δήμους . .γι  αυτό 

τον τιμωρείτε;  Με ποιο δικαίωμα;  

Και πρέπει να ξέρετε,  κ.  Γαλάνη εσείς  που έχετε την ευθύνη . .και 

θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια,  μην φοβάστε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν κάνω διάλογο. Λέω ορισμένα πράγματα για ποιο λόγο αυτ ός που 

πήρε σε διαγωνισμό στην δουλειά …και παίρνετε έναν άλλο που θέλει  

τα διπλά λεφτά, . .απευθείας ανάθεση. Με ποιο δικαίωμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  πρώτα θα ήθελα  να πω, εάν η 

απόφαση η προηγούμενη του Δημοτικού Συμβουλίου να καταργήσουμε,  

να αποπέμψουμε τον κ.  Τζαβέλα είναι νόμιμη, γιατί  έχω πληροφορίες 

ότι  θα απευθυνθεί,  το ξέρετε,  έχει  κάνει  ένσταση στην Περιφέρεια ότι  

δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, δεν έχει  αυτό το δικαίωμα το Δημοτικό 

Συμβούλιο να καταργήσει τον ορκωτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση περιοριστείτε στην ερώτησή σας,  σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό ακριβώς,  εάν,  ας πούμε,  το ξέρει  αυτό το πράγμα. Εάν έχει  αυτό 

το δικαίωμα. Και δεύτερον,  ο κ.  Τζαβέλας είπ ε 10.000 επιπλέον για να 

διεκπεραιώσω όλη αυτή την δουλειά.  Εμείς τώρα σήμερα δίνουμε 25 

βλέπω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρώτον, πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι,  ο κ.  Φωτιάδης παρατήρησε 

το έγγραφο του ορκωτού ελεγκτή για όλες αυτές τις  δουλειές που 

έπρπεε να γίνουν από το καλοκαίρι του ΄10 μέχρι και την απόφασή 

μας,  μέχρι δηλαδή στις  2 -5-2012 που πήραμε απόφαση για την παύση 

του εκκαθαριστή, έπρεπε να έχουν γίνει  αυτές όλες οι  δουλειές.   

Πολύ σωστά το παρατήρησε και το 7 μάλιστα, το οπο ίο ήταν 

αυτό που μας έκανε εντύπωση και ο κ.  Δήμαρχος,  όταν πληροφορήθηκε 

από έναν λογιστή,  ο οποίος δεν είχε οριστεί  επισήμως, από έναν 

λογιστή τον οποίο ο κ.  Τζαβέλας . .  επισήμως και μας ανέφερε ότι  

. .ξέρεις  και το ταμείο εμφανίζει  αρνητικά, αρνητικό υπό λοιπο,  αμέσως 

ειδοποιηθήκαμε και κάναμε έγγραφο στον κ.  Πταισματοδίκη και 
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μάλιστα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Εκείνα τα έγγραφα τα 

οποία σας είχα παρουσιάσει.   

Δηλαδή θέλω να απαντήσω στον κ.  συνάδελφο ότι  πολύ δικαίως 

το Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη φορά, που θέσαμε το θέμα, 

στις  2/5ο υ ,  κύριε Πρόεδρε,  πήρε εκείνη την απόφαση για να κάνει  όλες 

αυτές τις  ενέργειες που έπρεπε να κάνει .   

Όλα αυτά τα στοιχεία,  να είστε σίγουρος ότι  θα πάμε στις  

αρμόδιες αρχές,  γιατί  με . .του κ.  δημάρχου έχει  ανοίξει  τ ο θέμα, όπως 

αντιλαμβάνεστε και στο τυπικό του σκέλος,  οπότε θα αναζητηθούν 

αυτά τα έγγραφα από τις  επίσημες αρχές της πολιτείας και αν μη τι  

άλλο από εμάς,  από το σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο,  γιατί  ήταν 

ομόφωνη η απόφασή μας,  αυτή η άποψη υπάρχει.   

Άρα και η παρατήρηση 7,  έτσι είναι οπωσδήποτε,  αυτές οι  

επισημάνσεις είναι πολύ σοβαρές,  τις  έχουμε αναφέρει και στο 

έγγραφο του κ.  Δημάρχου στον τον κ.  Πταισματοδίκη και . .στον κ.  

Εισαγγελέα.  

Με ρωτήσατε επίσης για το που γνωρίζει  ο κ.  Σιγκελίδης αυτά τα 

θέματα. Τον καλέσαμε να έρθει  στην . .για να δει  τι  συμβαίνει  εκεί  

πέρα. Πήραμε μια γενναία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Μάιο 

και ουσιαστικά πρέπει η δημοτική αρχή να πάρει τις  πρωτοβουλίες,  

εφόσον πλέον έχουν έρθει  έτσι τα πράγματα, να ορίσει ,  να φέρει ο κ.  

Δήμαρχος την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσουμε έναν 

ορκωτό λογιστή και να γίνει  εκκαθάριση. Και μάλιστα λέμε ότι  μέχρι 

31-12-12 έχει  προθεσμία να τελειώσει ή έξι  μήνες από την δημοσίευση 

του σχετικού ΦΕΚ ορισμού του νέου εκκαθαριστή.  
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Άμεσα θέλουμε να το τελειώσει . .να το τελειώσει γρήγορα μέχρι 

. .  δεν υπάρχουν περιθώρια άλλα, γιατί  πρέπει να . .και οι  προμηθευτές 

και οι  ασφαλιστικές εισφορές και οι  εργαζόμενοι.   

Τι άλλο με ρωτήσατε κύριοι  συνάδελφοι;  Δυο θέματα. Είπατε 

κάποιο άλλο;  

Ο κ. Γκότσης.  Η απόφαση που πήραμε ομόφωνα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  . .ο υπάλληλος,  ο οποίος χειρίζεται αυτό το θέμα, ο κύριος 

. .αλλά και ο συνάδελφος στην δικηγορία,  ο κ.  Κατιρτζόγλου 

. .απόφαση, αυτό ήταν το καλύτερο δυνατόν που μπορούσαμε να 

κάνουμε.  Το ότι  έχει  γίνει  η ένσταση αυτό θα κριθεί  εάν κάποιος 

. .Ένσταση μπορεί να γίνει  για οποιοδήποτε θέμα. Το ότι  έχει  γίνει  

ένσταση αυτό δεν σημαίνει  τίποτα.   

Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι  εδώ όλοι οι  συνάδελφοι μπροστά σε 

αυτά τα ζητήματα που εκκρεμούν από χρόνια θεωρήσαμε σκ όπιμο να 

πάρουμε αυτές τις  αποφάσεις γιατί  μόνο έτσι μπορεί να ξεμπλοκάρει 

αυτή η υπόθεση. Και σας το λέω αυτό γιατί  μπορεί να μεν να μην 

έχω… αρμοδιότητες,  αλλά βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα και . .από 

τον κ.  Δήμαρχο να εισηγηθώ το συγκεκριμένο ζήτημα, βλ έπω ότι  εάν 

. .κάποιος ο οποίος θα αναλάβει συγκεκριμένα την εκκαθάριση, δεν 

πρόκειται να βγει  άκρη.  

… και ένα θέμα σχετικά με το νομίζω . .άλλο θέμα. Έθιξε και ένα 

άλλο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τα χρήματα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφορά τον ισολογισμό του ΄11,  δεν έχει  καμία σχέση. . .τον συνάδελφο 

δεν έχει  σχέση με την εκκαθάριση, έχει  σχέση με τον ισολογισμό του 

΄11 και εκεί  μετά την απόφαση την 268/2012, είχε πάρει ομόφωνη 

απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο όποια άλλη σχέση έχουμε με τον 

συγκεκριμένο ορκωτό να παύσει.  Άρα η Οικονομική Επιτροπή ήρθε και 

πήρε μια νεότερη απόφαση για το θέμα του ισολογισμού.  

Εδώ συζητάμε για το θέμα της . .Δηλαδή αυτό που έθιξε ο 

κύριος. .  δεν έχει  σχέση με το σημερινό θέμα, είναι για τον ισολογισμό 

του ΄11 και  ο κ.  Γκότσης που με ρώτησε αυτό,  για να τελειώσω, είναι 

ένα θέμα το οποίο έτσι το χειρίστηκε και ο υπάλληλος ο αρμόδιος που 

έκανε την . .αλλά και . .  με τον κ.  Κατιρτζόγλου πήραμε ζήτημα ότι  

καλύτερο δυνατό.  

 Σας πληροφορώ ότι  και η Αποκεντρωμένη δεν έχει  ξανατύχει  

κάτι  τέτοιο ανά την Ελλάδα, γιατί  ορίζεται αμοιβή από τον Δήμο και 

όχι  . .όπως στην προηγούμενη απόφαση. Πριν από το …΄12, από τον 

νόμο δεν υπήρχε  η δυνατότητα να οριστεί  . .γ ια την εκκαθάριση . .μιας 

δημοτικής επιχείρησης,  οπότε το 2010 που έγινε και είναι απόφαση 

από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούσε να ορίσει  αμοιβή για τον 

εκκαθαριστή, προφανώς υπολογίζανε ότι  θα πληρωθεί από το προϊόν 

της εκκαθάρισης.   

Τώρα με τον 4071 έχουμε την δυνατότητα, ορίζει  ο ν όμος ότι  θα 

πρέπει να οριστεί  αμοιβή για τον εκκαθαριστή και ορίζουμε την 

αμοιβή για να γίνει  η δουλειά μας.  Νομίζω ότι  ούτε οι  εργαζόμενοι,  

ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία,  ούτε οι  προμηθευτές που είναι περίπου 

300.000 ευρώ οι  οφειλές,  μπορούν να περιμένουν άλλο. Έχουμε 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  

100 

συνολικά νομίζω . .να προχωρήσουμε την διαδικασία,  να τελειώσει η 

εκκαθάριση για να μπορούν και αυτοί οι  άνθρωποι να πληρωθούν, 

αλλιώς δεν μπορούν να πληρωθούν. Το τι  γίνεται,  καλά αυτό ο κ.  

Δήμαρχος μπορεί να το επιβεβαιώσει,  γίνεται παρέλαση απ ό 

ανθρώπους που σχετίζονται με την επιχείρηση, πότε επιτέλους θα 

τελειώσει η εκκαθάριση να μπουν τα πράγματα στην σειρά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε κύριε Αντιδήμαρχε.  Τοποθετήσεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καμία απάντηση δεν είδα κύριε Αντιδήμαρχε.  Δεν απαντήθηκ αν. Κύριε 

δεν καταλάβατε τι  λέω; Δεν απαντήθηκαν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτά που λέει  ο κ.  συνάδελφος  σχετίζονται με τον 

ισολογισμό του ΄11.  Σήμερα συζητάμε την εκκαθάριση της ΚΕΠΣ. Η 

απόφασή μας δεν έχει  σχέση με την απόφαση αυτή που λέει  ο κ.  

συνάδελφος.  Αυτό είναι για τον ισολογισμό του ΄11.  Δεν το θυμάται 

καλά. Εδώ μιλάμε για . .  Ο ισολογισμός του ΄11 ελήφθη απόφαση την 

Πέμπτη που μας πέρασε στην Οικονομική Επιτροπή που αφορά το θέμα 

του ισολογισμού, το οποίο είναι έτερον -εκάτερον.  Σήμερα μιλάμε γ ια 

την …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή μιλάει συνέχεια αυτός ο άνθρωπος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ νομίζω δόθηκε η απάντηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν δόθηκε καμία απάντηση. …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει σας ευχαριστούμε,  σας ευχαριστούμε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάω ……  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας σεβόμαστε κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας επαναλαμβάνω ότι  . . .Δεν καταλαβαίνετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  Φωτ ιάδης ο κ.  

Κατιρτζόγλου και ο κ.  Αναστασιάδης.  Τον λόγο έχει  ο κ.  Μηλίδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…θα το δείτε την άλλη φορά, του χρόνου. Μιλάτε έτσι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη έχετε τον λόγο σας παρακαλώ. Κύριε Αναστασιάδη λίγο 

σεβασμό σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ  εσύ να σεβαστεί .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πήραμε μια απόφαση, 

γιατί  πράγματι τον Μάιο οι  καταστάσεις πίεζαν,  ο χρόνος πίεζε,  

έπρεπε να γίνει  επιτέλους εκκαθάριση στην . .Προέκυψε ό μως και για 

τον κ.  Σιγκελίδη πραγματικά έχω την άποψη ότι  είναι ένας συνετός …, 

όμως από ένα φάκελο που ήρθε στα χέρια προέκυψαν πολύ σοβαρά 
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θέματα από τον κ.  Τζαβέλα, νέα στοιχεία,  ο οποίος καλώς ή κακώς 

κάνει  μια ένσταση αλλά μέσα μιλάει για πολύ σοβαρά πράγματα.  

 Πρώτον, η απόφαση λέει  ήταν τον Μάιο . .δεν ξέρω γιατί  τόσο 

πολύ αργήσαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τον Μάιο είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  κοινοποιήθηκε 

6 Ιουλίου του ΄12 με …Επίσης λέει  ότι  …κατά την γνώμη του βέβαια,  

αυτό δεν σημαίνει  ότι  θα είναι έτσι,  αλλά . .παραπλανητικές 

πληροφορίες της δημοτικής αρχής.  Απόκρυψη ουσιώδης 

αλληλογραφίας.  . .  

 Επίσης αναφέρει την αδράνεια της δημοτικής αρχής,  αδράνεια 

και …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτά τα λέει  ο κ.  Τζαβέλας στην έκθεσή του και μιλάει για 

μεθοδευμένη απόσπαση απόφασης.  Τι υπονοεί εδώ; Θα ήθελα από τον 

κ.  Δήμαρχο μια εξήγηση. Τι δηλαδή, υφαρπάχτηκε η ψήφος των 

δημοτικών συμβούλων από κάπου . .  

 Αναφέρει,  κύριε Δήμαρχε,  πολλές φορές το ότι  έχετε κάνει  

προφορικές κουβέντες μαζί και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 

επικαλείται εδώ και άλλοι μάρτυρες,  οι  οποίοι  έχουν…από την 

ενημέρωση εκείνης της συνεδρίασης.   
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 Κύριε Γαλάνη θέλετε να σας διαβάσω τι  λέει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε διαβάζω. «Μεθοδευμένη απόσπαση απόφασης από τους 

δημοτικούς συμβούλους που δεν έχουν ενημερωθεί και μάλιστα . .  

δημοτική αρχή ούτε καν αναφέρθηκε στις  αλλεπάλληλες συσκέψεις στο 

γραφείο του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών παρουσία 

αρκετών μαρτύρων… » Εάν λέω ψέματα, εντάξει .   

 . . .και βέβαια διεκδικώντας ο κ.  Τζαβέλας . .θα προχωρήσει 

παραπέρα; Μήπως θα πρέπει και . .το θέμα να το αναβάλουμε για τ ην 

επόμενη φορά που θα έχουμε σωστή ενημέρωση οι δημοτικοί 

σύμβουλοι;   

 Για μένα αυτά που κατηγορεί,  εάν έγινα έτσι,  είναι πάρα πολύ 

σοβαρά. Δηλαδή, εάν έγιναν συσκέψεις στο γραφείο του Δημάρχου 

παρουσία του και παρουσία άλλων μαρτύρων και το λέγατε. .  και λέει  

μετά ότι  συνεχίστε κ.  Τζαβέλα και συνεχίστε κ.  Τζαβέλα και . .δεν 

ξέρω για ποιο λόγο,  πήραμε αυτή την απόφαση, εάν δεν ενημερώθηκε 

πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο το θεωρώ μεγάλο ολίσθημα. Σοβαρό 

ολίσθημα.  

 Δεν ξέρω τι  έγινε ξαφνικά, θα ήθελα δηλαδή τοπο θέτηση από τον 

κ.  Δήμαρχο εάν αυτά που επικαλείται ο κ.  Τζαβέλας είναι νέα στοιχεία 

και θα έλεγα …ότι θα πρέπει να γίνει  ενημέρωση όλων των δημοτικών 

συμβούλων και της αλληλογραφίας,  η οποία είναι ολόκληρο αυτό το . .  

με ημερομηνίες προς τον Δήμαρχο και εκα τέρωθεν.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Μηλίδη. Να κάνω και εγώ ένα σχόλιο λιγάκι.  Για 

αυτό το θέμα νομίζω ότι  έχουμε αποφασίσει σε άλλο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Πέραν τούτου εάν προκύπτουν νέα στοιχεία είναι καλό να 

έρθουν στην δημοσιότητα.  

 Ο κ. Φωτιάδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είμαι προβληματισμένος και εγώ εάν 

την απόφαση του Μάη πραγματικά είχαμε όλα τα δεδομένα και 

αποφασίσαμε όπως αποφασίσαμε.  Προκύπτει  ότι  υπήρχαν 

συνεννοήσεις προφορικές συνεχείς .   

 Εμείς εδώ, νομίζω, συμφωνήσαμε ομόφωνα, διότι  είχαμε πειστεί  

από τον εισηγητή ότι  ο συγκεκριμένος κ.  Τζαβέλας δεν είχε διάθεση να 

μας κάνει  την δουλειά και με αυτή την έκθεση, διότι  αλλιώς πως ήταν 

μέσα στην δουλειά,  την γνώριζε,  είχε εντοπίσει  κάποια πράγματα και 

θα έπρεπε να είχε κλείσει  για να πληρώσουμε όλους αυτούς οι  οποίοι  

περιμένουν και ορθά περιμένουν και τους ταλαιπωρήσαμε.   

 Εμείς λοιπόν τώρα ακούμε και διαβάζουμε πράγματα τα οποία 

έχει  σημασία ο Δήμαρχος να μας διαβεβαιώσει εάν πράγματι αυτές οι  

προφορικές συζητήσεις,  διότι  κατά τα λοιπά τα φαξ αποδεικνύουν μια 

συνεχή σχέση του δημάρχου και με σας κ.  Γαλάνη και του κ.  Τζαβέλα.  

 Βεβαίως ο κ.  Τζαβέλας τρεις  φορές ζήτησε να φύγει .  Το ερώτημα 

είναι,  γιατί  δεν τον διώξατε μέσα στο ΄11; Γιατί  δεν τον αποπέμψατε 

πολύ νωρίτερα για να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους; Αυτό 

πρέπει να απαντηθεί και γιατί  το κάνατε αυτό.   

 Πάμε στον κ.  Σιγκελίδη.  Η δημοτική επιχείρηση του Λευκώνα 

νομίζω δεν έχει  τακτοποιηθεί .   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο Δήμος Λευκώνα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέω εγώ. Ξέρω πολύ καλά κ.  Γαλάνη. Ο κ.  Σιγκελίδης έκανε τον 

ισολογισμό του Λευκώνα, έτσι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπράβο. Δεν θα έπρεπε και εκεί  να τακτοποιήσει και αυτή την 

υπόθεση; Και δεν θα έπρεπε και ο κ.  Δήμου να κλείσει  και αυτή την  

υπόθεση; Το αφήνω το ερώτημα. Θα έπρεπε να το κλείσει  και αυτό,  

γιατί  μόνο εκείνο είναι ανοικτό.  Επειδή πέρασε ο κ.  Σιγκελίδης από 

τον Δήμο Λευκώνα, γι΄ αυτό τα λέω.  

 Κύριε Αντιδήμαρχε δεν ταιριάζει  να κάνετε προσπάθεια με τόσο 

ζήλο λέγοντας ότι  κάνατε δ ιαπραγμάτευση με τον κ.  Σιγκελίδη και από 

25,  το κάνατε 20.  Ποιο είναι το όριο;   Αναθέτετε στο ανώτατο όριο.  

Δεν κάναμε διαπραγμάτευση, συμφωνήσατε στο ανώτατο όριο.  Δεν 

ήταν,  εάν κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε με.   

Το όριο είναι αυτό ακριβώς που τελικά συμ φωνήσατε,  

συμφωνήσατε στο ανώτατο όριο να κάνετε ανάθεση και εγώ σας ρωτώ 

και στον Δήμαρχο απευθύνομαι τώρα, εφόσον κάνετε ανάθεση στο 

ανώτερο ποσό, 20 συν ΦΠΑ, γιατί  δεν πήρατε και άλλες προσφορές;   

Εδώ για οποιαδήποτε δουλίτσα παίρνουμε και άλλη προσφορά . Όταν 

πια το αντικείμενο το είχε τρέξει  ο κ.  Τζαβέλας.  Τα ξέρουμε και αυτά 

που λέει  ο κ.  Σιγκελίδης,  μας τα έγραψε ο κ Τζαβέλας πολλές φορές.   

 Κάνατε κ.  Γαλάνη ότι  δεν καταλαβαίνατε τι  σας λέει  ο κ.  

Αναστασιάδης.  Θα σας το πω εγώ ευθέως.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν πειράζει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα σας το πω εγώ ευθέως.  Για τον όγκο της τακτοποίησης των 

οικονομικών για το ΄11 του Δήμου Σερρών πόσο είναι η σύμβαση; Εάν 

θέλετε μου απαντάτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέω εγώ. Για την δημοπράτηση και αυτό που είπε ο κ.  Γκότσης,  ο  

κ. Πρόεδρος είχε εντοπίσει ,  πόσο λοιπόν είναι η σύμβαση; Δέκα; Για 

την τακτοποίηση ξαναλέω, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ξαναλέω ο 

ορκωτός για το ΄11 από την σύμβαση θα πάρει 10 χιλιάρικα. Σκεφτείτε 

τον όγκο. Για την ΚΕΠΣ που η τιμή και έχουν καταγραφεί τέτοια 

προβλήματα και μια και δυο και τρεις ,  έχουν αναδεχθεί ,  θα πάρει 20 

συν Φ.Π.Α. και εάν δεν τελειώσει έχει  και ουρά. Έτσι δεν είναι κ.  

Γαλάνη; Θα πάρει και άλλα.  

 Εμείς δεν θα ψηφίσουμε αυτή την πρόταση το υ κ.  Δημάρχου. 

Θεωρούμε ότι  είναι ελλιπέστατη, θεωρούμε ότι  βλάπτει  σοβαρά το 

ταμείο του Δήμου και για μας είναι ένα μέγιστο ερωτηματικό γιατί ,  κ.  

Γαλάνη, απευθύνομαι σε σας,  εφόσον ο κ.  Τζαβέλας είχε όλα αυτά 

ερωτηματικά σε συνεργασία μαζί σας,  δεν φροντί σατε μιας και 

νοιάζεστε και το λέτε συνεχώς,  να πληρώσετε την αγορά και να μην 

ταλαιπωρήσετε και αδικήσετε αυτούς που έχουν λαμβάνει,  γιατί  δεν το 

κάνατε μέσα στο ΄11; Δεν το κάνατε γρήγορα δηλαδή και το αφήσατε 

μέχρι τώρα; Τώρα το ανακαλύψατε;  
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 Και βεβαίως πήρατε μια απόφαση. Και εμείς  ψηφίσαμε 

καλοπροαίρετα.  Σήμερα έχουμε κάποια καινούργια δεδομένα.  

 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε κ.  Φωτιάδη, τον λόγο έχει  ο κ.  Κοτρώνης.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε χαίρομαι λίγο αλλά λυπάμαι πάρα πολ ύ, έχει  δικαίωμα 

ο κ.  Τζαβέλας να μας ταλαιπωρεί και χρόνια και εμείς  δεν έχουμε 

δικαίωμα να κάνουμε το αυτονόητο; Τι νέα στοιχεία παρουσιάζονται;  

Λυπάμαι πραγματικά και για την αντιπολίτευση. Θεωρώ την υπέρ -

δεκαετή θητεία του κ.  Τζαβέλα στον Δήμο Σερρών ω ς καταστροφική 

και εάν κάτι  μέμφομαι την σημερινή δημοτική αρχή είναι ότι  δεν 

κατάλαβε με τι  άνθρωπο  και εταιρεία έχει  να κάνει  και λυπάμαι που  

δεν κατάλαβε και η αντιπολίτευση. Πραγματικά λυπάμαι,  

ειλικρινέστατα.  

 Μια μένα έχει  μηδενική αξία ο κ.  Τζαβέλ ας,  μηδενική και το 

είχαμε καταλάβει και το είχαμε εντοπίσει  όλοι,  πιστεύω, ομόφωνα την 

προηγούμενη φορά. Δεν είναι δυνατόν να επανερχόμαστε εδώ και να 

συζητάμε για την αξιοπιστία του κ.  Τζαβέλα και της εταιρείας του.  

Γιατί  δεν είναι παρών τώρα ο κ.  Τζαβέλ ας να μας τα πει  αυτά και 

…καινούργια στοιχεία για να κάνουμε,  λυπάμαι ήταν καταστροφή.  

 Ο κ. Σιγκελίδης,  γιατί  ξεχνάτε,  ο κ.  Σιγκελίδης δεν ήταν μόνο για 

τον Λευκώνα. Μας έκανε την τέλεια τέτοια και για τον Καπετάν 

Μητρούση. Με τις  38 παρατηρήσεις ήταν ο κ.  Σιγκελίδης και η 

εταιρεία του.  Μας τα έλεγε όλα λεπτομερέστατα. Αυτό και αυτό.  Και η 

εταιρεία του κ.  Τζαβέλα είναι αυτή που μας λέει  σε δυο σελίδες κάτι  

γενικά και αόριστα που δεν τα καταλαβαίνει  κανένας.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  

108 

 Εάν κάτι  μέμφομαι την δημοτική αρχή είναι όταν  πήρε αυτή την 

απόφαση, που συμφωνώ απολύτως και πλήρως ταυτίζομαι,  είχε πει  ότι  

. .με τι  άνθρωπο έχετε να κάνετε,  να κάνετε με τι  εταιρεία,  

ελλιπέστατη, ανεπαρκέστατη με μηδενική αξία και της δώσατε τον 

ισολογισμό του ΄11.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν ξέρω, νομίζω εάν κάνω λάθος …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Καμία αξία,  κύριοι  συνάδελφοι,  δεν έχουν τα 5.000 που θα χάσουμε 

τώρα από τον κ.  Σιγκελίδη.  Χάνουμε εκατομμύρια με αυτή την 

παράταση την καταστροφική. Και δεν ξ έρω εάν από την επερώτησή 

μου ότι  κ.  Δήμαρχος ή δημοτική αρχή πήρε αφορμή, γιατί  έπρεπε από 

πιο παλαιά,  δεν έπρεπε να αφήσουμε ένα και ενάμισι χρόνο για να 

δούμε τι  γίνεται με την εκκαθάριση αυτή. Είναι μια πολύ σοβαρή 

δουλειά,  είχαμε κάνει  μια πολύ καλή δ ουλειά,  πήραμε μια απόφαση, 

τεκμηριώθηκε και συμφώνησα απολύτως με την συμβολή του κ.  

Κατιρτζόγλου και δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του  κ.  Τζαβέλα 

και να ανακαλέσουμε.  

 Έλεος,  ζητώ λοιπόν να το ξανασκεφτούμε.  Εγώ με μια ματιά,  δεν 

ξέρω κανέναν ούτε ήξερα ούτε ξέρω, με μια ματιά δίνω άριστα στην 

εταιρεία του κύριου . .Λέω με μια ματιά και δίνω μηδέν στην εταιρεία 

του κ.  Τζαβέλα και στον ίδιο προσωπικά. Και όχι  μόνο στην 

επιστημονική κατάρτιση αλλά και στην προσωπική συμπεριφορά.  
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ :  

Και εμείς  ευχαριστούμε κ.  Κοτρώνη για τον χρόνο.  Ο κ.  

Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω εδώ μέσα, τι  γίνεται εδώ μέσα κύριοι .  Ακούμε 

τον κ.  Κοτρώνη …και υποστηρίζει  έναν άνθρωπο που ούτε καν τον 

ξέρουμε.  Επειδή ο άνθρωπος έδωσε μ ια προσφορά . .απευθείας ανάθεση 

με 25.000 περίπου συν το Φ.Π.Α. και τα χρήματα που …για να 

κάνουμε την εκκαθάριση ξέρετε πόσα είναι;  5.000 ευρώ είναι,  δεν 

είναι παραπάνω και λέμε ότι  να είναι εδώ μέσα. Κατηγορούμε 

ανθρώπους  που δεν τους ξέρουμε καν.  Ντροπ ή.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Αναστασιάδη, ο κ.  Κατιρτζόγλου έχει  τον λόγο.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πρέπει να πω ορισμένα 

πράγματα και εγώ με την πλοκή που είχα σε αυτή την ιστορία.  Βέβαια 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Λίγο ησυχία σας παρακαλώ, σεβαστείτε τον ομιλητή. Σεβαστείτε τον 

ομιλητή σας παρακαλώ.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Λοιπόν,  την προηγούμενη φορά πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια 

απόφαση ομόφωνη σχετικά με την αποπομπή του κ.  Τζαβέλα από 

εκκαθαριστή. Τότε παρουσιάστηκαν εδώ κάποια δεδομένα και 
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ουσιαστικά η εικόνα την οποία διαμορφώσαμε όλοι μας ήταν ότι  είναι,  

ότι  δεν είναι συνεπής στις  υποχρεώσεις που ανέλαβε ως εκκαθαριστής,  

ότι  κωλυσιεργεί ,   ότι  ευθύνεται για το γεγονός ότι  δεν προχώρησε  η 

εκκαθάριση.  

 Προ μια ώρας όμως εγώ έλαβα υπόψη μου, έλαβα γνώση ενός 

φακέλου σχετικά ογκώδους όπου ο κ.  Τζαβέλας,  δεν  είναι ,  κύριε 

Πρόεδρε,  αυτό αμελητέα ποσότης και δεν είναι κάτι  το οποίο πρέπει να 

το περάσουμε έτσι,  χωρίς να δώσουμε μια σημασία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Έχετε δίκαιο,  θα συμφωνήσω μαζί σας,  έχετε πράγματι δίκαιο,  διότι  

αυτός εφόσον κλήθηκε από την δημοτική αρχή έπρεπε να έρθει  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  έχει  . .ο κ.  Τζαβέλας,  έπρεπε να είναι εδώ να μας 

τα εξηγήσει.   

 Από την άλλη πάλι όμως εμείς  που καθορίζουμε όλη αυτή την 

αλληλογραφία,  η οποία είχε προηγηθεί και όλο αυτό το σκηνικό το 

οποίο έχει  διαμορφωθεί με τις  συνεχείς  συσκέψεις από ότι  

αντιλαμβάνομαι κα ι εγώ που έγιναν τώρα και τις  συνεχείς ,  τέλος 

πάντων, προσπάθειες που γινόταν και από την μια και από την άλλη 

πλευρά και ανταλλαγή επιχειρημάτων και αντί  επιχειρημάτων, εδώ 

ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ.  Τζαβέλας μας λέει  ότι  ότι  έγινε και δεν έγινε 

είναι με ευθύνη της δημοτικής αρχής.   

 Δεν θα μπω στην διαδικασία τώρα να αξιολογήσω ποιος φταίει  

περισσότερο, ποιος φταίει  λιγότερο και να κάνω τέτοιο επιμερισμό. Η 
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ουσία είναι όμως ότι  με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας,  

τα οποία εάν τα είχαμε την εποχή ε κείνη μπροστά μας,  πιθανόν να 

λαμβάναμε διαφορετική απόφαση και εδώ θα συμφωνήσω με αυτό που 

είπε ο κ.  Φωτιάδης.   

 Τώρα η δική μου εμπλοκή που ήταν με την απόφαση την δική σας 

στην υπόθεση αυτή, τότε εάν θυμάστε καλά είχα γενικώς τις  

επιφυλάξεις μου ως προς το εάν θα πρέπει να γίνει  έτσι ή αλλιώς.   

Βέβαια και σήμερα διατηρώ την άποψη ότι  έχουμε την 

δυνατότητα, ως Δημοτικό Συμβούλιο,  να τον παύσουμε από 

εκκαθαριστή και να ορίσουμε κάποιον άλλο. Όμως τότε,  για να 

είμαστε και εμείς  περισσότερο κατοχυρωμένοι κα ι ιδίως ο Δήμος να 

είναι κατοχυρωμένος,  είχα πει  ότι  είναι καλύτερο να το κάνουμε με 

την δικαστική διαδικασία.  Να υποβληθεί όλο αυτό στην κρίση του 

δικαστή.  

Εάν είχαμε κάνει  τότε ασφαλιστικά μέτρα η απόφαση θα είχε 

βγει  εδώ και τρεις  μήνες.  . .  πρόβλημα κα ι η απόφαση εκείνη θα όριζε,  

η ίδια εκείνη η απόφαση θα όριζε και τον νέο εκκαθαριστή.  

Το ξανά θέτω αυτό υπόψη σας και λέω ότι  τελικά αποδεικνύεται 

και θεωρώ ότι  αυτό είναι το σωστότερο που θα έπρεπε να είχαμε κάνει  

τότε.  Εν πάση περιπτώσει,  νομίζω ότι  νο μικά έχουμε την δυνατότητα 

να . .  όμως με τα δεδομένα τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιόν 

μας και με δεδομένο ότι  υπάρχει  αυτή η ένσταση, η οποία υποβλήθηκε 

από τον κ.  Τζαβέλα, η οποία θέτει  εν αμφιβόλω την ορθότητα και την 

νομιμότητα της απόφασής μας εκείνης,  το ορθότερο θα ήταν σήμερα το 

θέμα αυτό να αποσυρθεί,  να μην ληφθεί τώρα κάποια απόφαση, να 

αναμείνουμε και την άποψη της Περιφέρειας για την νομιμότητα 
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εκείνης της αποφάσεως και στην συνέχεια να έρθουμε να ορίσουμε νέο 

εκκαθαριστή.  

Τα όσα λέγονται  στο έγγραφο του κ.  Τζαβέλα και τα συστημένα 

σε αυτό έγγραφα τα οποία μας απέστειλε,  θεωρώ ότι  είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά, χρήζουν διερεύνησης,  οι  περισσότεροι σύμβουλοι εδώ πέρα 

μέσα δεν τα γνωρίζαμε.  Εγώ πριν από μια ώρα λίγο τα ξεφύλλισα και 

θεωρώ ότι  αξιολογώντας τα ότι  είναι σημαντικά και πρέπει να τα δουν 

και οι  υπόλοιποι και να τα έχουμε όλοι σε γνώση μας και δεν είναι 

τόσο,  πρέπει το θέμα να βιαστεί .   

Χάσαμε τόσο πολύ χρονικό διάστημα και σε αυτό το πράγμα 

συμφωνώ μαζί σας κ.  Κοτρώνη, έχει  την ευθύν η της η δημοτική αρχή, 

έπρεπε νωρίτερα να το συζητήσουμε το θέμα.  

Τώρα εάν περιμένουμε μια ή δυο εβδομάδες,  πόσο θα αργήσει η 

Περιφέρεια να εκδώσει απόφαση επί εξετάσεως του κ.  Τζαβέλα, δεν 

νομίζω ότι  χάθηκε το παν.   

Εν κατακλείδι  λοιπόν και να ολοκληρώνω  και να μην σας 

ταλαιπωρώ άλλο, ξαναλέω ότι  η δική μου συμβολή τότε σε συνεργασία 

με τον κ.  Γαλάνη να δώσουμε όσο γίνεται πληρέστερη νομική 

τεκμηρίωση στην ομόφωνη απόφαση την οποία είχαμε πάρει εδώ ως 

Δημοτικό Συμβούλιο περί αποπομπής του κ.  Τζαβέλα.  

Θεωρώ ότι  κάναμε ότι  καλύτερο ήταν δυνατόν να συμβεί.  Δεν 

συζητάμε όμως σήμερα γι΄ αυτό.  Συζητάμε για το εάν η απόφασή μας 

εκείνη του να αποπέμψουμε τον κ.  Τζαβέλα ήταν σωστή ή λάθος και 

εάν πρέπει τώρα να προβούμε στον ορισμό νέου εκκαθαριστή.  

Θεωρώ ότι  μετά από όλα όσα μας καταγγέλλει ο κ.  Τζαβέλας,  

πρέπει το θέμα να κρατηθεί,  πρέπει να το δούμε λίγο πιο 

εμπεριστατωμένα και ιδίως πρέπει να αναμένουμε την απόφαση της 
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Περιφέρειας επί  της ενστάσεως η οποία έχει  υποβληθεί,  την οποία 

υπέβαλε.   

Αυτή είναι η άποψή  μου.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Κατιρτζόγλου. Οι τοποθετήσεις ολοκληρώθηκαν, τον 

λόγο έχει  ο κ.  Αντιδήμαρχος.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  

θυμάμαι πολύ καλά και στην προηγούμενη συνεδρίαση είχατε κάποιες 

επιφυλάξεις και προβληματισμούς.  Εγώ τις  δέχομαι καλοπροαίρετα,  

αλλά φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασης . .της απόφασης,  την οποία 

μας ζητήσατε να συνδράμουμε μαζί με τον κ.  συνάδελφο να γίνει  κατά 

το δυνατόν πληρέστερη. Δεν είμαστε νομικοί σύμβουλοι του Δήμ ου, ως 

δημοτικοί σύμβουλοι προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.   

 Δεν νομίζω ότι  χωρεί πολιτική σε αυτό το θέμα. Θα σας εξηγήσω 

για ποιο λόγο το πιστεύω αυτό.  Εάν υπάρχουν παραλείψεις σοβαρές ή 

ενέργειες που έπρεπε να είχαν γίνει  και προκύπτουν από το έγγραφο 

που παρατήρησε πολύ σωστά ο κ.  συνάδελφος ο κ.  Φωτιάδης της ΣΟΛ, 

νομίζω ότι  σε αυτά υπάρχει  διαφάνεια,  θα αποσταλούν και στα 

αρμόδια όργανα και θα κριθεί  ποιο είναι το μέτρο της ευθύνης των 

ανθρώπων που θήτευσαν στα προεδρεία ή στα Διοικητικά Σ υμβούλια 

της κοινωφελούς επιχείρησης παιδικών σταθμών.  

Αυτό νομίζω δεν τίθεται θέμα ότι  . .είτε ο κ.  Τζαβέλας που έλεγε 

με κάποια έγγραφά του,  είτε το λέει  σήμερα ο κ.  Σιγκελίδης,  όπως και 

να έχει  θα τελειώσουμε την εκκαθάριση. Γι΄ αυτό να είστε σίγουροι.  

Οπότε σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα πρέπει να βγουν στον αέρα. Δεν 

μπορεί να έχουμε τίποτα κρυφό.  
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 Νομίζω ότι  η δική μας η προσπάθεια και αγωνία όλων εδώ μέσα 

είναι αυτή η ιστορία να τελειώσει επιτέλους κάποια στιγμή. Να γίνει  

εκκαθάριση και εκεί  θα αναδε ιχθούν ευθύνες,  παραλείψεις,  γιατί  η 

κοινωφελής επιχείρηση των παιδικών σταθμών έχει  να κάνει  με την 

προηγούμενη δημοτική αρχή του κ.  Βλάχου, δεν έχει  να κάνει  με την 

παρούσα δημοτική αρχή.  

 Εάν η παρούσα δημοτική αρχή σε κάθε περίπτωση ήθελε να 

αποκρύψει  κάτι,  νομίζω ότι  δεν θα προσπαθούσε κάθε τρεις  και λίγο 

αυτό το θέμα να το αναδείξει  και μάλιστα,  ο κ.  Δήμαρχος αυτές τις  

συναντήσεις που έκανε,  τις  τρεις ,  τέσσερις συναντήσεις με τον 

εκκαθαριστή, να το επισημάνω αυτό το πράγμα, όταν ορίζεται κάποιος 

εκκαθαριστής,  ο κ.  Κατιρτζόγλου το ξέρει ,  έχει  την αποκλειστική 

νομική ευθύνη, να φέρει σε πέρας την εκκαθάριση. Κανείς άλλος δεν 

έχει  ευθύνη.  

 Όταν ορίζεται εκκαθαριστής από τον νόμο, όπως ορίστηκε με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2010 και δημοσιεύτηκε  στο 

ΦΕΚ . .  ο μοναδικός ο οποίος έχει  την ευθύνη να φέρει σε πέρας την 

εκκαθάριση ήταν ο κ.  Τζαβέλας.   

 Ο κ. Τζαβέλας έρχεται σήμερα εδώ, που έχει  κάνει  . .σε πέρας την 

εκκαθάριση, να πει  τι  σε μας; Ότι κύριοι  έχει  ευθύνη η δημοτική αρχή 

του κ.  Βλάχου; Η δημοτική αρχή η παρούσα; Εσείς οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι που …  

 Δηλαδή, ο έχων την ευθύνη να τελειώσει την δουλειά δεν την 

τελειώνει,  ενώ μπορούσε να την τελειώσει ή την αθετεί  την δουλειά 

ενώ μπορούσε να την τελειώσει και προσπαθεί να μας μπουρδουκλώσει 

τώρα εμάς εδώ πολιτικά και νομίζω ότι  δεν θα πρέπει να πέσουμε σε 

αυτή την παγίδα,  όπως δεν πέσαμε τον Μάιο που πήραμε την απόφαση, 
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γιατί  προσκομίζει  νέα στοιχεία που λένε τι ;  Ότι μια φορά βρέθηκε με 

τον κ.  Δήμαρχο, μια φορά με τον κ.  Φωτιάδη, μια φορά με τον κ.  

Αντιδήμαρχο, μια φορά με τον κ.  Κατιρτζόγλου ή και εγώ δεν ξέρω με 

ποιον βρέθηκε;  

 Η κυρία Μοναχέλη, πρώην υπάλληλος της ΚΕΠΣ θα σας το 

θυμίσω εδώ πέρα, είπε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Ότι ενάμιση, 

δυο χρόνια ο εκκαθαριστής δεν ήρθε μια φορά να δει  τα  χαρτιά.  Η 

κυρία Μοναχέλη τα λέει  αυτά,  δεν τα λέω εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα θυμίσω, κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας ανέφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις  συναντήσεις που είχαν 

γίνει  με τον κ.  Δήμαρχο. Δεν σας απέκρυψα τίποτα. Προς Θεού. 

Δηλαδή μην φτάσουμε και στο σημείο . . .   

Κλείνοντας,  υπάρχει  η διάθεση από μέρους μας και από την 

δημοτική αρχή και από τις  άλλες παρατάξεις  να οριστεί  ένας 

εκκαθαριστής και να τελειώσει την δουλειά επι τέλους για όλους 

αυτούς που εμπλέκονται,  εργαζόμενους,  προμηθευτές και ασφαλιστικά 

ταμεία.  Πρέπει να τελειώσει αυτή η δουλειά.   

Ο κ. Δήμαρχος θα σας δώσει άλλες πληροφορίες για το πως είχε 

εξελιχθεί  τα προηγούμενα χρόνια η όλη υπόθεση. Πρέπει να τελειώσει 

αυτή η δουλειά,  . .θα κριθεί  . .εμείς  πρέπει να πάρουμε τις  αποφάσεις 

και δεν νομίζω ότι  πρέπει να πέσουμε στην παγίδα κανενός και 
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μάλιστα ποιου; Του έχοντος την αποκλειστική ευθύνη να φέρει σε 

πέρας το έργο.   

Κύριε Πρόεδρε τελευταία κουβέντα.  Δεν ορίσαμε έν αν ορκωτή 

λογιστή ή έναν υπάλληλο του Δήμου να κάνει  μια δουλειά και τον 

ελέγχουμε εμείς .  Ο νομοθέτης το λέει .  Όταν ορίζεται εκκαθαριστής το 

λέει  με πανηγυρικό τρόπο, έχει  ευθύνη ο εκκαθαριστής για το πέρας 

της εκκαθάρισης.  Είναι σαν το . .  της πτώχευσης… δ ιαδικασία,  δεν 

υπάρχουν άλλοι που ευθύνονται.  Αυτός και μόνο αυτός.   

Άρα δηλαδή..  αυτά τα έγγραφα η ένσταση…Κάνει ένσταση και 

θέτει  αυτά τα ζητήματα ενώ ο ίδιος έχει  ειπωθεί ότι  θα παραιτηθεί 

τρεις  φορές;  Τι προσπαθεί δηλαδή…ίσως αντί  να πάρει την αμοιβή τ ου 

να…Να πάρει την αμοιβή που δεν μπορούσε ο Δήμος και το Δημοτικό 

Συμβούλιο του 2010 να του ορίσει;  Δεν μπορούσε να του ορίσει .  Δεν 

υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο τότε.   Θα προέκυπτε,  ενδεχομένως,  από το 

προϊόν της εκκαθάρισης.  Τώρα με τον 4071 ορίζεται.   

Αυτή  είναι η όλη αλήθεια και νομίζω και τώρα πρέπει κάποιος να 

αναλάβει να τελειώσει την δουλειά.   

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τον λόγο έχει  ο κ.  Δήμαρχος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δευτερολογία.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Φωτιάδης,  ο  κ. Αναστασιάδης.  

Κύριε Μηλίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Ξεκινάω με μια βασική αρχή. Ψηφίσαμε το 

θέμα τον Μάιο για τον ορισμό εκκαθαριστή, διότι  πειστήκαμε από 

αυτά που είπε η δημοτική αρχή. Τώρα εάν έρθει  ο κ.  Τζαβέλας ή ο Χ 

Τζαβέλας δεν με ενδιαφέρει.  Αυτή την στιγμή είναι ο κ.  Τζαβέλας …  

 Επίσης,  αυτό που θέλω να πω και το κάνω σαφές στο σώμα, ότι  

ουδείς  έχει  δικαίωμα να ταλαιπωρεί τους Σερραίους δημότες,  

προμηθευτές,  εργαζόμενους και όποιους άλλους και πρωτίστως εμείς  

το Δημοτικό Συμβούλιο.  Εδώ υπάρχει μια ευθύνη ότι  ολιγωρήσαμε για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα έπρεπε να είναι πρώτη 

προτεραιότητα με άμα τη αναλήψει των καθηκόντων από την δημοτική 

αρχή όλων μας και κυρίως της δημοτικής αρχής που έχει  την ευθύνη 

της διοίκησης.  

 ….οι παιδικοί σταθμοί βούιζαν σε όλες τις  Σέρρες και έπρεπε 

από την αρχή να γίνει  αυτή η εκκαθάριση, να μην φτάσουμε σε αυτό το 

. .   

 Άρα λοιπόν,  ξαναλέω ότι  κανείς ,  όποιος και να είναι,  δεν με 

ενδιαφέρει εμένα προσωπικά … Τώρα γιατί  εκείνο που ήθελα ν α πω 

είναι ότι  του κ.  Σιγκελίδη το ποσό έχω την εντύπωση, κύριε Δήμαρχε,  

κύριε Αντιδήμαρχε,  …εάν φτάσουμε εκεί ,  στον οποίο σας λέω και 

αξιολογώ ότι  είναι ένας άριστος λογιστής,  ορκωτός λογιστής,  το ξέρω 

και . .  του πρώην Δήμου, αλλά τα 25 χιλιάρικα και 12,5  συν, συν 12,5 

μετά για το άλλο . .  είναι ένα αρκετά σεβαστό ποσό με τα σημερινά 

δεδομένα. Νομίζω έπρεπε παραπάνω, να το πω απλά, λαϊκά, να …λίγο 

παρακάτω.  

 Εκείνο λοιπόν που λέω και κλείνω είναι ότι  θα πρέπει αυτή την 

στιγμή για ένα μικρό χρονικό διάστημα , μέχρι το επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  δεκαπέντε μέρες,  να αποσυρθεί το θέμα, να γίνει  
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ενημέρωση πλήρης όλων των συμβούλων για αυτά που λέει  ο κ.  

Τζαβέλας,  γι΄ αυτά που λέει  ο κ.  Σιγκελίδης τι  βρήκε και τι  δεν βρήκε 

. .και να δούμε,  να ψηφίσουμε . .Η οποία θ α πρέπει καλό είναι να 

υπάρχει.   

 Άρα λοιπόν χάθηκε τόσος πολύτιμος χρόνος,  ολόκληρο το ΄11,  

φτάσαμε στο 7 ο υ  του ΄12,  δεν είναι μεγάλο . .να έχουμε δεκαπέντε 

μέρες για απόσυρση για να το δούμε και να ορίσουμε κανονικά τον 

ορκωτό λογιστή …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Μηλίδη. Τον λόγο έχει  ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι και σε σας θα απευθυνθώ προσωπικά κ.  Γαλάνη, να 

θυμίσω ότι  η παράταξή μου ανέδειξε το εξής,  διότι  δημιουργήθηκε μια 

αίσθηση στην συνεδρίαση του Μαΐου ότι  ο ορκωτός αφού παίρνει  την 

ευθύνη και με την βαρύτητα του ΦΕΚ, εάν . .  τι  γίνεται;  Και σας είπαμε 

εμείς  ότι  δεν μπορεί,  κάπου αναφέρεται,  κάποιος τον ελέγχει  και 

ήμασταν ιδιαίτερα εμείς  πιεστικοί,  εάν θυμάστε.   

 Το ερώτημα όμως που σας διατύπωσα δεν το απαντήσατε.  Γιατί  

χάθηκε τόσος χρόνος; Γιατί  η δημοτική αρχή, το ανέδειξε ο κ.  

Μηλίδης,  δεν προχώρησε γρήγορα σε αυτή την σχέση, δεν 

απαγκιστρώθηκε από τον κ.  Τζαβέλα; Ένα είναι αυτό.   

 Ούτε την ανάγκη βεβαίως νοιώθω ότι  πρέπει να στηρίξω τον 

Τζαβέλα ούτε να υποστηρίξω κάποιον άλλο . Μάλιστα προσωπικά 

εξήγησα κιόλας …  

 Όμως, κύριε Δήμαρχε,  εύκολα φτάσαμε σε συμφωνία και την 

φέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο στο ανώτερο επιτρεπτό όριο,  όταν,  

διερωτώμαι,  την ίδια στιγμή εσείς  ως Πρόεδρος της Οικονομικής 
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Επιτροπής εγκρίνατε,  κυρώσατε το προ ϊόν δημοπρασίας και εξήγησα 

στο μισό.  Δεν νοιώσατε την ανάγκη ότι  για την μικρότερη δουλειά,  την 

οποία ήδη την τρέξαμε θα έπρεπε να διαπραγματευτείτε προς τα κάτω;  

 Λοιπόν,  πάτε σε τέτοια αντιστοίχιση το ποσό και θα το 

ψηφίσουμε,  διαφορετικά δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Φωτιάδη. Τον λόγο έχει  ο κ.  Αναστασιάδης.  Κύριε 

Κοτρώνη ζητήσατε τον λόγο και εσείς;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή υπάρχει ένσταση από τον ορκωτό λογιστή,  ο ορκωτός λογιστής 

έχει  προϊστάμενο το Υπουργείο Οικονομι κών, αυτό μην το 

ξεχνάτε,…θα πρέπει ως σοβαροί άνθρωποι να περιμένετε την απόφαση 

από την Περιφέρεια και όταν θα έρθει  η απόφαση . .Και δεν θα κάνει  

μόνο αυτό,  θα κάνει  και τον έλεγχο.  Με ακούτε;…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

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

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μια λέξη. Εάν είναι να καθυστερήσουνε λίγο ακόμη οι  εκκαθαριστές,  

θα είναι τόσο χάλια τα πράγματα. Εγώ βλέπω δέκα παρατηρήσεις.  

Δέκα παρατηρήσεις όταν ο κύριος Σιγκελίδης είδε εκεί  πέρα τι  

γινόταν,  μάλλον τι  δεν γινόταν και από την προηγούμενη δημοτική 

αρχή και από τον εκκαθαριστή που υποτίθεται ότι  ορίστηκε…όλες 

αυτές τις  ζημιές,  όταν αυτά τα είδε έκανε αυτό το έγγραφο λέει  ότι  εγώ 

πρέπει να δουλέψω. Εάν είστε αποφασισμένοι και θέλετε να τελειώσω 

σε έξι  μήνες θέλω αυτή την αμοιβή γι α να τελειώσω.  

Εάν πηγαίναμε σε διαδικασία διαγωνισμού, κύριε συνάδελφε,  

όπως αντιλαμβάνεστε.  ενδεχομένως,  . .  έκπτωση αλλά θα ήταν τελικά 
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ποιοτική  η επιλογή μας; Μας παίρνει  σαν Δημοτικό Συμβούλιο,  σαν 

Οικονομική Επιτροπή να επιλέξουμε πάλι διαγωνισμό κά θε ορκωτό;  

Λέω τον συλλογισμό μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέω ο συλλογισμός μου ποιος είναι.  Ότι εφόσον θέλουμε να 

τελειώσουμε την δουλειά και είδαμε την δουλειά του συγκεκριμένου 

ορκωτού στον Λευκώνα, ο οποίος ορίστηκε από την  προηγούμενη 

δημοτική αρχή και τον ξέραμε από πριν,  ήταν ποιοτική η δουλειά του,  

θεωρήσαμε ότι  αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τελειώσει,  το είδαμε ότι  

μπορεί,  να τελειώσει την δουλειά.   

Πόσο θέλει  να τελειώσει την δουλειά; Είπε αυτά τα ποσά, έπεσε 

σε αυτό το όριο . .Εγώ προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει.  Αυτό που πιστεύω όμως είναι,  να σας πω κάτι;  Να μιλήσω 

πολύ ξεκάθαρα, να πω μια κουβέντα; Δεν νομίζω ότι  ζορίζεται κανείς  

από εμάς για τις  αβλεψίες ή τα προβλήματα που έχουν προκύψει και 

βαρύνουν την  προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Σερρών, γιατί  

όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρονται εδώ και . .των βιβλίων, 

ισολογισμοί κρίσεως που, όλες αυτές οι  δέκα παρατηρήσεις που δεν 

έχουν γίνει  βαρύνουν την προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν νομίζω ότι  

κάποιος από  εδώ μέσα έχει  κάποιο ιδιαίτερο άγχος και δεν θέλει  να 

πάρει μια σωστή απόφαση. Ζητάμε να πάρουμε την σωστότερη 

απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τον λόγο έχει  ο κ.  Δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι διαπιστώνω ότι  τελικά 

από μερικούς στο Δημοτικό Συμβούλιο οι  κωλοτούμπες τείνουν να 

γίνουν χόμπι.  Πολύ εύκολα μεταπείθονται κάποιοι .  Πειστήκανε από 

την δημοτική αρχή πριν από ένα μήνα αλλά τώρα πείθονται από τον 

Τζαβέλα. Πειστήκαμε από την δημοτική αρχή στιγμή προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  πότε έγινε,  πριν από ένα,  ενάμιση μήνα, γίνεται 

κριτική στην δημοτική αρχή χίλια δυο κακά έκανε η δημοτική αρχή, 

χειρίστηκε λαθεμένα το θέμα αλλά δεν το ψηφίζουμε γιατί  διαφωνούμε 

στο ποσό, όχι  στην ουσία.  Όχι για την ουσία αλλά για το ποσό.  

 Τελικά αυτό που διαπιστώνει κανείς  είναι ότι  ψάχνουμε να 

βρούμε κάτι  για να διαφωνήσουμε χωρίς να υπάρχει καμία μα καμία 

τεκμηρίωση.  

 Το ότι  έκανε ένσταση ο κ.  Τζαβέλας αυτό τι  σημαίνει;  Ότι πρέπει 

να πάρουμε πίσω εμείς,  πρέπει να καθυστερήσουμε,  να περιμένουμε να 

εκδικαστεί  η ένστασή του; Αν είναι δυνατόν.  Δικαίωμά του ήταν να 

κάνει  ένσταση, η ένσταση θα έχει  την τύχη της,  θα δούμε ποια θα είναι 

η κατάληξη. Αυτά που λέει ,  τι  λέει  ο κ.  Τζαβέλας; Τίποτα απολύτως 

δεν λέει .  Ολιγωρία.  Να μας πει  ποια είναι η ολιγωρία; Τίποτ α 

συγκεκριμένο δεν λέει .   

Γιατί  δεν τόλμησε να έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο; Τον 

καλέσαμε,  γιατί  δεν ήρθε εδώ να τα πει;  Πρόσωπο με πρόσωπο. Γιατί  

φοβήθηκε.  Και αυτό που λέτε για προφορικές συναντήσεις και τα 

λοιπά, μα δεν τα είπαμε εδώ; Ολόκληρο φάκελο εί χαμε με έγγραφα. 

Ότι έγινε και δεν έγινε ήταν στον φάκελο. Υπάρχει κασέτα εδώ. Βάλτε 

να ακούσετε την κασέτα τι  είπαμε τότε.  Όλα τα είπαμε με το ν και με 

το σ.  Και τα καταθέσαμε και στον Εισαγγελέα. Εξαντλήσαμε όλη μας 

την υπομονή, όλη μας την καλή διάθεση.  Έγιναν συσκέψεις επί  
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συσκέψεων. Τον Τριαντάφυλλο τον . .  τον καλέσαμε.  Τον Τζαπάρα τον 

καλέσαμε.  Ποιους δεν καλέσαμε πόσες φορές;  Κάναμε υπομονή, δίνανε 

υποσχέσεις ότι  τώρα θα τελειώσω, ύστερα θα τελειώσω. Πολύ γρήγορα 

ενεργήσαμε.  Ποιο Μάιο; Τον Νοέμβριο δ εν τελείωσε ο Εισαγγελέας; 

Τι μου λέτε τώρα;  

Δηλαδή εάν καθυστερούσαμε εμείς  όπως καθυστέρησε η 

προηγούμενη δημοτική αρχή θα μας είχατε κρεμάσει στην κυριολεξία.  

Ή εάν ευθυνόμασταν εμείς  γι΄ αυτή την κατάσταση. Και πολύ γρήγορα 

ενεργήσαμε και . .είδαμε το θέμα και πολλές συσκέψεις κάναμε και . .  

και στο φάκελο έχουμε όλα τα στοιχεία και στον Εισαγγελέα τα 

πήγαμε.  Έλεος δηλαδή, τι  άλλο έπρεπε να κάνουμε; Τι έπρεπε να 

κάνουμε και δεν το κάναμε;  

Θα μιλήσετε ποτέ με τεκμηρίωση; Μια φορά δεν μιλήσατε 

τεκμηριωμένα. Αόριστα. Θολά και όλα στον αέρα είναι.   

Δεν υπάρχει τίποτα,  κανένα νέο δεδομένο που να ανατρέπει την 

όλη υπόθεση για να αλλάξουμε απόφαση. Ομόφωνη απόφαση πήραμε.  

Διατυπώθηκε το κείμενο της απόφασης διαπαραταξιακά και 

κωλοτούμπα έγινε τώρα παρακαλώ. Δυσ τυχώς. Είναι λυπηρά αυτά που 

συμβαίνουν εδώ.  

Το ποσό. Με αυτά τα ποσά επιτέλους πολλές φορές,  δηλαδή 

όποιος είναι φθηνός είναι και ο καλύτερος; Δηλαδή εάν βρίσκαμε 

κάποιον με πέντε χιλιάρικα και ξέρουμε ότι  δεν μπορεί να μας κάνει  

δουλειά,  θα τον παίρναμε ; Δεν πρέπει να δούμε και ποιοτικά στοιχεία;  

Και όλοι σας είπατε τα καλύτερα λόγια για τον . .  εγώ δεν τον ξέρω τον 

άνθρωπο. Μια φορά τον είδα.  Δεν . .τα ποιοτικά χαρακτηριστικά; Αυτό 

το μήπως, ότι  φθηνότερο αυτό θα πάρουμε είναι λάθος.  Την έχουμε 

πατήσει πολλές φορές.  Σας το είπα από την πρώτη στιγμή ότι  είναι 
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λάθος.  Μόνο να κοιτάζουμε το φθηνό και τίποτα άλλο. Θα πρέπει να 

κοιτάμε και ποιοτικά χαρακτηριστικά.   

Αυτό ο άνθρωπος κρίναμε ότι  μπορεί να μας φέρει εις  πέρας 

αυτή την υπόθεση και πρέπει να μας την φ έρει εις  πέρας αυτή την 

υπόθεση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Κατεβάσαμε το ποσό όσο γινόταν 

προς τα κάτω. Δεν γινόταν άλλο. Εκτός πια,  εάν θέλετε,  να μην 

πληρωθούν οι  εργαζόμενοι,  να μην πληρωθούν οι  προμηθευτές,  να μην 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα μάθετε να ακούτε με υπομονή όπως σας ακούω εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σοβαρά;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και ο Δήμαρχος κλείνει  την συζήτηση. Να το πάρετε απόφαση αυτό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όσο και να φωνάζεις  εμείς  δεν τρομάζουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επιτέλους να σεβαστείτε την διαδικ ασία και τον Κανονισμό. 

Σεβαστείτε μια φορά. Ούτε μια φορά τον σεβαστήκατε.  Και εγώ ήθελα 

να φωνάξω, δεν φώναξα ποτέ.  Δεν σεβαστήκαμε τον Κανονισμό. Δυο, 

τρεις  άνθρωποι είστε που δεν το σέβεστε τον Κανονισμό και 

κωλυσιεργούμε στα Δημοτικά Συμβούλια εξ αιτί ας αυτών ανθρώπων. 

Εξαιτίας δυο,  τριών ανθρώπων που δεν σέβονται τίποτα,  διότι  πάνω 

από όλα βάζουν το εγώ τους.  Νομίζουν ότι  είναι αυτοκράτορες.  Τόση 

είναι η αλαζονεία τους.  Να μάθετε να ακούτε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα μάθετε να ακούτε …Ακούω, επί  δυο ώρες ακούω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μας μαλώνετε τώρα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν σας μαλώνω καθόλου, λέω αυτά που πρέπει να πω. Λέω την 

αλήθεια,  αυτό λέω. Λοιπόν,  τα λέω με το δικό μου το στυλ όπως ο 

καθένας έχει  το δικό του το στυλ.  Θα μάθετε να μην δι ακόπτετε,  όπως 

δεν διακόπτω. Σεβαστείτε τον Κανονισμό επιτέλους.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην λαϊκίζετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εσείς λαϊκίζετε.  …Δεν έχω ξαναδεί.  Το θέμα, λοιπόν ούτε χρόνος 

χάθηκε,  ούτε χρόνος χάθηκε,  ενεργήσαμε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα 

πολύ γρήγορα, εξαντλήσαμε  όλη μας την καλή διάθεση και την 

υπομονή, πήγαμε εγκαίρως στον Εισαγγελέα και τα καταθέσαμε όλα, 

όλες οι  συζητήσεις που έγιναν ειπώθηκαν εδώ. Προ ημερών ακούσατε 

την κασέτα, μια χαρά . .Η κωλοτούμπα έγινε πάλι όμως δυστυχώς. Οι 

κωλοτούμπες από μερικούς έχουν γίνει  χόμπι σε αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Πρέπει το θέμα να περάσει οπωσδήποτε,  πρέπει να 

απεμπλακεί αυτή η ιστορία,  να απεμπλακούμε από αυτή την ιστορία,  

να βρει  τον δρόμο της.   

Εδώ υπάρχει πολιτικό πρόσωπο, ο κ.  Ζαπάρας,  ο άνθρωπος δεν 

μπορεί να λειτουργήσει εξαιτίας αυτής της περίπτωσης.  Δεν μπορεί να 

πάρει ασφαλιστική ενημερότητα. Εάν ήταν εδώ τώρα και μας άκουγε,  
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εάν άκουγε αυτά που λέγατε τώρα θα του σηκωνόταν η τρίχα όρθια.  

Εάν είναι δυνατόν να αναβάλουμε,  να αναβάλουμε και να περιμένουμε 

τι ;  Τι  να περιμένουμε;  

Εάν έχει   δίκαιο ο κ.  Τζαβέλας  έφτασε μέχρι να δικαιωθεί εάν 

έχει  δίκαιο.  Εμείς προχωράμε,   πρέπει η ιστορία αυτή να τελειώνει,  

πρέπει να πληρώσουμε προμηθευτές,  εργαζόμενους,  να απεμπλέξουμε 

πολιτικά πρόσωπα, να τελειώνει αυτή η ιστορία.  Είναι ένα άλλο 

πρόβλημα που κληρονομήσαμε μέσα στα τόσα άλλα και προσπαθούμε 

και σε αυτά να δώσουμε λύση.  

Παρακαλώ πολύ να το ψηφίσετε όλοι,  εάν θέλετε το καλό του 

Δήμου και των συμπολιτών μας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ο κ.  Γαλάνης …Παρ ακολουθείτε 

κυρία γραμματέα; Ο κ.  Μοσχολιός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο αμέσως επόμενο. Να καταγραφεί κυρία,  στο αμέσως επόμενο 

συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να περιμένουμε την απόφαση από την Περιφέρεια και να . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Ίντος;  Η κυρία Σαραντίδου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ . .τις  παρατάξεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι στον ορισμό με μισό το ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να καταγραφεί η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  Κοτρώνης; Ναι.  Ναι.  

Ναι.  Όλοι 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:423/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι μπαίνου με στο έβδομο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης.   

 

Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας  

 προ των καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

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: 424/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 144/2012 απόφασης του Διο ικητικού   

Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού  

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. χρήσης 2012».  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Δήμου Ι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 425/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου  

 (με κωδ. Φορέα ΟΠΣ 40144171) «Λειτουρ γία Κέντρου 

Συμβουλευτικής  

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Σερρών» στο 

πλαίσιο  

της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκηση  

 προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –  

Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υ ποστήριξης Γυναικών 

θυμάτων  

 βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Μεταρρύθμιση 08» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -

2013» (κωδ. ΟΠΣ 376270  

του Ειδικού Στόχου 3.2 του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -

2013).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

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: 426/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου  

 χρόνου στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης  «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 Επιχειρησιακού Προγράμματος  

«Διοικητική  

Μεταρρύθμιση 2007 -2013».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι,  μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Θέλετε να ακούσετε την εισήγηση του κ.  Γρηγοριάδη; 

Παρακαλώ στο δέκα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όσον αφορά ήθελα να ρωτήσω, στην πρόσληψη προσωπικού βλέπω 

εδώ, κύριε Δήμαρχε,  ότι  έχει  . .κα ι βάζετε την εμπειρία σε όλους.  

Νομίζω ότι  πρέπει να ισχύει  το δεύτερο σκέλος που μιλάει για ΔΕ…, 

διότι  καταλαβαίνετε σήμερα έχουμε πάρα πολλούς ανέργους με πολλά 

πτυχία και νομίζω ότι  η εμπειρία που βάζετε καθρεπτίζει  κάποια 

πρόσωπα.  

 Η παράταξή μου πιστεύει  ότι  πρέπει να μπει ΠΕ . .να είναι 

ανοικτή η διαδικασία προς όλους,  γιατί  πραγματικά υπάρχουν νέοι 

επιστήμονες που . .και αγωνιούν να βρουν εργασία.  Άρα η εμπειρία 

είναι … Να δώσουμε την δυνατότητα σε πολλούς πολίτες μας αυτή την 

στιγμή να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σε προηγούμενο θέμα δεν βάλαμε διαζευκτικό ή,  κάνατε την 

παρατήρηση. Τώρα υπάρχει αυτό με την προϋπηρεσία ή,  εάν δεν 

υπάρχει προϋπηρεσία τότε πάει στα . .πτυχία.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όπως καταλαβαίνετε όταν κάποιος έχει  αυξημένα προσόντα έχει  

πλεονέκτημα.  Εάν δεν βρεθούν αυτοί,  τότε ερχόμαστε στα …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  

131 

Μιλάμε για την εμπειρία,  η οποία  είναι ένα στοιχείο το οποίο σήμερα 

αποκτάται.  Αποκλείετε πολύ κόσμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Θα δώσω τον λόγο και στην Αντιδήμαρχο την κυρία 

Αγιαννίδου που μου το ζήτησε.  Παρακαλώ κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να σας πω κ.  Χρυσανθίδη ότι  αυτά,  οι  όροι αυτοί είναι από την Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Δυο Φύλων. Δεν φωτογραφίζουμε απολύτως 

κανέναν.  Και αυτά ήταν ευθείς  εξ αρχής ορισμένα και άλλωστε,  

διευκρινίζεται ότι  εάν δεν υπάρχουν τα προσόντα στους ανθρώπους 

αυτούς,  θα πάμε στους αμέσως επόμενους,  στο πτυχίο.  Δηλαδή δεν 

είναι κάτι  το οποίο κάναμε εμείς ,  είναι οι  προδιαγραφές του 

προγράμματος από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Δυο Φύλων.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία Αντιδήμαρχος γιατί  δεν μας την δώσατε την . .για να  

ενημερωθούμε; Που το λέει  αυτό να το δούμε.  Να το δούμε και εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μου επιτρέψετε για μια ακόμη φορά να πω, όποιος ενδιαφέρεται να 

μάθει για οποιοδήποτε θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου,  μπορεί να 

τρέξει  και να μάθει.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπ αίνει  σε ψηφοφορία 
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το θέμα. Ναι,  ναι,  ναι .  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης.  Ναι ο κ.  Ίντος.  Η κυρία 

Σαραντίδου;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να αποσυρθεί η εμπειρία από την εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να αποσυρθεί η εμπειρία λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Όχι δηλαδή. Ή ναι ή όχι .  Ο κ.  Κοτρώνης; Ναι.  Ναι,  ναι,  ναι ,  

ναι  και οι  υπόλοιποι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Φωτογραφήθηκαν άνθρωποι,  να ακούτε τι  λέμε.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ένα λεπτάκι.  Να ανοίξετε το μικρό φωνο …ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο. 

Είπατε όχι  γιατί;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Φωτογραφίζονται άνθρωποι.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ωραία.   

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: /27/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ενδέκατο.   

 

Θέμα 11 ο  :  

Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης  

«Εξοικονόμηση ενέργειας Σερρών»  προϋπολογισμού  

697.925,55 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   

Μακεδονία –Θράκη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη παρακαλώ . .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρόκειται για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Ι.  Όπως γνωρίζετε είναι 

ενταγμένα τα εξής κτίρια του Δήμου Σερ ρών: Το κλειστό 

κολυμβητήριο της Κοιλάδας,  το κλειστό γυμναστήριο της Κοιλάδας,  το 

Δημαρχείο Σερρών και ένα τμήμα από τον δημοτικό φωτισμό. 

Συνολικά θα υλοποιηθούν εννέα υποέργα.  

 Σε προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε 

εγκρίνει  την ιδία συμμετοχή, η οποία ήταν το 30% τοις εκατό.  Σήμερα 
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αποδεχόμαστε την χρηματοδότηση του ΕΠΕΡΑ που είναι το 70%. 

679.925 ευρώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη . .επειδή δεν το ξέρω, γι΄ αυτό,  ήταν 30% η ίδια 

συμμετοχή, έτσι δεν είναι;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επειδή άλλαξαν τα δεδομένα οι  συμμετοχές στα προγράμματα, υπάρχει 

η δυνατότητα τώρα να αλλάξει;  Τώρα τελευταία τα προγράμματα 

ακούμε ότι  και . .πολύ χαμηλότερα ποσά ιδίας συμμετοχής.  Τότε που 

έγινε αυτό ήταν άλλα τα δεδομένα. Μήπως τώρα υπάρχει αυτή  η 

δυνατότητα, ώστε ο Δήμος να ωφεληθεί,  να μην πληρώσει τώρα. Το 

βάζω ως ερώτημα, δεν το ξέρω.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Με τα συγκεκριμένα δεδομένα πέρασε το πρόγραμμα, οπότε στα 

επόμενα προγράμματα ενδεχομένως να υπάρχει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ή αποδεχόμαστε ή δεν αποδεχόμαστε κ.  Μηλίδη, δεν έχει  . .Το 

παίρνουν άλλοι το πρόγραμμα. Έχει και άλλους στην ουρά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λέω εάν υπάρχει.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών πο υ απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 428/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

 

Θέμα 12 ο  :  

Τροποποίηση της υλοποίησης του υπο έργου 2 με τίτλο  

«Έργα Δ.Ε.Η.» της πράξης «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις  

 οδικών αξόνων Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Κοτρώνης.   
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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: 429/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14 ο  :  

Γνωμοδότηση σχετικά με την οριοθέτηση τμήματο ς  

χειμάρρου Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε καμία περίπτωση.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών  που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 431/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση παράτασης εργασιών των έργων:  

Α) Κατασκευή –ανακατασκευή τσιμενταυλάκων έδρας  

 στο ΤΔ Λευκώνα του Δήμου Σερρών και  

Β) Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης Άνω Λίμνης στην έδρα  

 του Δήμου στο ΤΔ Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μυστακίδη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό λεπτάκι,  κάτι  θέλει  να πει  ο Αντιδήμαρχος.  Ας τον σεβαστούμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το δεύτερο είναι παλαιό  έργο,  ξ εκίνησε και ολοκληρώθηκε το 2005, 

όταν Δήμαρχος μπορεί να ήταν ο κ.  Φωτιάδης.  Τώρα πρέπει να το 

πληρώσουμε.  Το Α σκέλος έχει  ολοκληρωθεί κατά ένα τμήμα, 

εκκρεμούν κάποιες εργασίες ακόμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κατασκευάστηκε το 2005.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το 2005 και δεν πληρώθηκε ποτέ;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ακριβώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και είναι ανοικτό;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Βεβαίως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήταν σε δημοπρασία,  ήταν ενταγμένο το έργο.  Αυτό δεν λέτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καθυστέρησε δυο χρόνια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ήταν ενταγμένο στο IMPERAL .  Από τότε εμείς  τα βάλαμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε μου κάνει  εντύπωση γιατί  ήταν ενταγμένο στο 

πρόγραμμα με το ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έτσι όπως τα λέω πάντως είναι.  Είναι το 2005 κατασκευασμένο τοιχίο,  

καθυστέρησε δυο χρόνια να πληρωθεί και τώρα ζητάει παράταση και 

είναι το έργο . .οικονομικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι υπάρχει άρνηση από 

κάποιον δημοτικό σύμβουλο στο συγκεκριμένο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.  Να προχωρήσουμε.   

Έγκριση παράτασης εργασιών των έργων:  

Α) Κατασκευή –ανακατασκευή τσιμενταυλάκων  

έδρας στο ΤΔ Λευκώνα του Δήμου Σερρών  

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: 432/2012)  

…………………  

 

 

Β) Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης Άνω Λίμνης στην  

έδρα του Δήμου στο ΤΔ Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  
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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:433/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.  

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης με δημοπρασία  

του κληροδοτήματος Ι Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ κ.  Γαλάνη έχουμε,  μισό λεπτό,  εδώ έχουν σταλεί,  υπάρχουν όροι 

της δημοπρασίας.  Το τονίζει .  Εδώ θέλω να τονιστεί  και να καταγρ αφεί 

φυσικά. Αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 4% στο δείκτη τιμών 
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καταναλωτή. Αυτό οφείλω να το πω. Αυτό έρχεται έτοιμο από το 

Υπουργείο και οφείλουμε να το . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .δηλαδή το 4% δείκτη τιμών είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι έτοιμο και αποφασίζουμε όπως ακριβώς ήρθε κατά 4%. Εντάξει;  

Ομόφωνα ναι,  κύριοι  συνάδελφοι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 434/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του  

Τουριστικού Περιπτέρου (ΑΚΡΟΠΟΛΗ) Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως κ.  Αντιδήμαρχε έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα είναι με την αποδοχή της παραχώρησης στον Δήμο Σερρών του 

δικαιώματος της χρήσης και . .του Τουριστικού Περιπτέρου Ακρόπολης 

Σερρών με τους όρους που θέτει  η . .Τουριστικών Ακινήτων Α.Ε..   

Η δεύτερη είναι η απόφασή μας ότι  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του 

άρθρου 192, 3462/2006 . .την εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία 

και ο τρίτος όρος είναι,  τον οποίο συμπληρώνω, κυρίες και κύριοι  

σύμβουλοι,  να οριστεί  . .ο κ.  Δήμαρχος σε κάθε περίπτωση και να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση. Την σύμβαση δηλαδή παραχώρησης 

του ακινήτου από την πλευρά των Τουριστικών Ακινήτων στον Δήμο 

Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε αυτό το σημείο αποδεχόμαστε τους όρους.  Ο Δήμαρχος να 

υπογράψει την σύμβαση παραχώρησης.  Παίρνουμε καταρχήν απόφαση 
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για δημοπρασία,  εκμίσθωσης δια δημοπρασίας και μετά να πάει το 

θέμα στην Οικονομική Επιτροπή γ ια να αρθούν οι  όροι για την 

εκμίσθωση της δημοπρασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή την στιγμή που παίρνουμε απόφαση για εκμίσθωση, μέχρι εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ μια παρατήρηση έχω να κάνω. Εάν έχει  σκοπό η  δημοτική 

αρχή να κάνει  εργασίες αναβάθμισης και διαμόρφωσης του χώρου 

προς,  να γίνει  ευνοϊκότερη, τέλος πάντων, για το περιβάλλον και να 

επενδύσει εύκολα κάποιος επενδυτής που θα μισθώσει τον χώρο, να τα 

κάνει  τώρα, όχι  εκ των υστέρων  όπως έγινε στον Ά γιο Ιωάννη και στο 

Θερινό Θεατράκι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  η Ακρόπολις των Σερρών είναι αρχαιολογικός χώρος.  Δεν 

σηκώνει παρεμβάσεις.  Δεν μπορείς να κάνεις .  Αυτό που μπορούμε να 

κάνουμε είναι να το καθαρίσουμε,  να το ευπρεπίσουμε και το κτίριο,  

ας πούμε,  ότι  ζημιές έχει  υποστεί  να τις  επανορθώσουμε.  Εάν σπάσανε 

τζάμια,  καμία πόρτα και τα λοιπά αυτά θα τα διορθώσουμε,  θα τα 

κάνουμε και θα το βγάλουμε σε δημοπρασία.   

 Από εκεί  και πέρα, εάν αυτός που θα το πάρει μέσα, εσωτερικά 

θέλει  να κάνει  κάποιες διαρρυθμίσει ς ,  αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά 

δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το δέκατο έβδομο έτσι;   

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: 4352012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία τμήματος του  

 158 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι Πρόεδρε συγνώμη, δεν είναι έτσι τα πράγματα, ομόφωνα ναι.  Το 

συγκεκριμένο και θέλω να τοποθετηθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το συγκεκριμένο αγρόκτημα εξαιρέθηκε από την αγροτική καλλιέργεια 

με προηγούμενες αποφάσεις για να μην επιβαρυνθεί ο υδροφόρος 

ορίζοντας.  Στο συγκεκριμένο αγρόκτημα είναι δυο γεωτρήσεις του 

οικισμού. Του Χριστός.   

 Εγώ μια κουβέντα που έκανα, αυτοί μιλάνε για δημοπρασία 

ουσιαστικά να γίνει  εκεί  το εργοστάσιο μιας τεχνικής εταιρείας.  Εγώ 

με την περιβαλλοντολόγο του Δήμου που μίλησα όχι  επίσημα, είχα μια 

κουβέντα μαζί της,   μου είπε ότι  τα υλικά τα καύσιμα, τα λιπαντικά,  

ακόμα και τα υγρά μπαταρίας η διεισδυτικότητα τους σε αμμώδη 

εδάφη, όπως είναι το συγκεκριμένο αγρόκτημα, είναι πολύ ταχεία.   

Αν η περιβαλλοντολόγος του Δήμου, στην οποία πρέπει να 

απευθυνθούμε,  μας πει  ότι  δεν κινδυνεύει  ο υδροφόρος ορίζοντας,  

είμαι θετικός.  Εάν μας πει  ότι  κινδυνεύει  ο υδροφόρος ορίζοντας είμαι 

αντίθετος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε για να βοηθήσω το σώμα, εάν δείτε στην εισήγηση 

στην τελευταία παράγραφο της πρώτης σελίδας,  μπαίνει  το θέμα ότι  

εφόσον εγκριθεί  εκμίσθωση θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να 

ορίσει  τους όρους,  αφού πρώτα συγκεντρωθούν οι  απαντήσεις των 

αρμοδίων υπηρεσιών. Δηλαδή υπάρχει δουλειά μετά από αυτή την 

καταρχήν απόφαση που θα πάρουμε και…Να κάνουμε το καλύτερο 

δυνατό και να μην…την Τοπική Κοινότητα Χριστός . .και να . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το χωριό μου είναι.   
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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  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 436/2012 )  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  πάμε στο δέκατο ένατο θέμα.  

 

Θέμα 19 ο  :  

Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου  

 εμβαδού 1.154 τ.μ.  που αποτελεί τμήμα του αρ. 319  αγροτεμαχίου  

 του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι αυτό το θέμα το οποίο είχαμε κρατήσει και δεν πήγαμε να το 

δούμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να πω τι  συμβαίνει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπαμε να πάμε από την παράταξη εδώ την δική μας εδώ, ο κ.  

Φωτιάδης και ο κ.  Μυστακίδης.  Ο κ.  Μυστακίδης αρνήθηκε να πάει να 

το δούμε.  Εγώ από μόνος ούτε το ξέρω αλλά και ούτε μπορώ να βγάλω 
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συμπέρασμα γιατί  την έκθεση να μην εκποιηθεί  την έχει  ο κ.  

Μυστακίδης.  Θα έπρεπε ή θα πρέπει τουλάχιστον,  να μας πάει εκεί  και 

να μας πει   ότι  αυτό είναι το μέρος,  αυτά τα προβλήματα θα 

δημιουργηθούν  εάν το εκποιήσουμε,  γι΄ αυτό τον λόγο θα πειστούμε 

και εμείς  για ποιο λόγο δεν πρέπει να εκποιηθεί  και θα πρέπει να 

μείνει  ως έχει .  

 Τηλεφωνήθηκα με τον κ.  Φωτιάδη, του είπα ότι  ο κ.  Μυστακίδης 

δεν θέλει  να πάμε,  να πάμε μαζί.  …Αλλά το πιο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε να δείτε,  το πιο προφανές είναι να πάμε μ ε τον κ.  

Μυστακίδη,  ο οποίος είναι και τοπογράφος,  ο οποίος κάνει  την 

ένσταση και να μας πει  για ποιο λόγο δεν θέλει  να εκποιηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο κ. Πρόεδρος μου είπε ότι  να το βάλω το θέμα; Είπα στον κ.  Φωτιάδη 

να το βάλει και μου είπε ο κ.  Φωτιάδης ότι  ας το βάλει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα είμαστε στο ίδιο σημείο από εκεί  που ξεκινήσαμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από εκεί  που ξεκινήσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε κ.  Μυστακίδη,  είμαστε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε το 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  

148 

Να πω την εισήγησή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να πείτε την εισήγησή σας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

…1.500 στρέμμα στις  Σέρρες.  Καταρχήν αυτά τα κομμάτια τα 

κοινόχρηστα τα χερσολίβαδα όταν κάνανε την διανομή τα αφήνανε για 

κάποιο λόγο.  Δηλαδή για την προστασία και την λειτουργία της 

πανίδας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν θα μας πει  γιατί  δεν πήγε; Να ξέρουμε γιατί  δεν 

πήγε.  Τι μας λέει  πάλι αυτό; Εξαιτίας δεν είναι αυτή…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δηλαδή αυτό τα το ζητούμενο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Φυσικά και  είναι το ζητούμενο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εμένα  η άποψή μου είναι ότι  δεν μπορούμε να πάμε επιτόπου, διότι  

ορισμένα συμπεράσματα βγαίνουν από τον χάρτη και τον χάρτη τον 

έχουμε εδώ πέρα. Δεν μας ενδιαφέρει τι  ισχύει  στο έδαφος.  Ούτως ή 

άλλως τα όρια για όλα αυτά τα γνωρίζετε πρώτα από, παίρνουν 

στοιχεία από τον χάρτη και τα τοποθετούμε στο έδαφος.  Δεν με 

ενδιαφέρει εάν το σημείο εκείνο είναι βράχος ή εάν είναι χόρτο ή εάν 

είναι χέρσο, δεν . .Εγώ βλέπω τον χάρτη και βλέπω το εξής.  Συνεχίζω 

από εκεί  που σταμάτησα .   

 Αφήσανε . .κάποια κοινόχρηστα τα οποία έχουν και κάποιο 

…Έρχονται σήμερα οι  άνθρωποι αυτοί και ζητάνε ένα στρέμμα, 

ενάμιση στρέμμα και δημιουργούν,  εκτός του ότι  γίνεται 
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κατακερματισμός στην περιοχή αυτή του Δήμου, αλλοιώνεται το σχήμα 

. .και των Σερρών,  αλλοιώνεται το σχήμα του χέρσου τμήματος,  στην 

περίπτωση του Λευκώνα διακόπτεται και η επικοινωνία του χέρσου με 

το ρέμα και δεν υφίσταται κανένας σοβαρός λόγος να πάρει αυτός ένα 

στρέμμα, το οποίο δίνει  την πρόσοψη από τρία χωράφια και 

δημιουργείται ένα σχήμα μη κανονικό.   

 Ούτε τα έσοδα του Δήμου είναι σοβαρά, αξίζουν τον κόπο να 

κάνουμε αυτή την ταραχή και αυτή την τροποποίηση στους χάρτες γι΄ 

αυτό και είμαι αρνητικός και παρακαλώ και εσείς  να το δείτε έτσι.  

Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε δημότης που έχει  ένα  χωράφι να παίρνει  ένα 

κομμάτι,  να το φράζει ,  γιατί  άμα δείτε και στο τοπογραφικό αυτό είναι 

και περιφραγμένο, να το περιφράξουν και να έρχονται να τα ζητάνε για 

να νομιμοποιήσουν αυτή την κατοχή.  

 Αλλοιώνεται το σχήμα, αλλοιώνεται το περιβάλλον.  Αυτός εί ναι 

ο λόγος που διαφωνώ, χωρίς να υπάρχει κανένα ουσιαστικό όφελος,  

όπως ορίζει  ο νόμος,  προφανές για τον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρότασή σας ποια είναι κύριε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η πρότασή μου είναι και για τα δυο και για το 19 το θέμα που επίσης 

1.194 τετραγωνικών και για το τεμάχιο των Σερρών, το επόμενο θέμα 

που είναι 1.500 τόσα τετραγωνικά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στο δέκατο ένατο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ωραία.  Η πρότασή μου είναι ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Άλλο το αγρόκτημα του Λευκώνα και άλλο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για το δέκατο ένατο  και μόνο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η πρότασή μου είναι να μην ψηφίσουμε να εκποιηθεί  αυτό.  Εκτός από 

αυτό υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν ίσως 

αυτοί οι  άνθρωποι που ζητάνε αυτά τα χωράφια.  Στην εκποίηση δια 

δημοπρασίας μπορεί ο καθένας να σ υμμετέχει ,  ο καθένας δημότης από 

τις  80.000 που είμαστε και αυτός που θέλει  να το πάρει τελικά να μην 

επιτευχθεί  να το πάρει κάποιος άλλος αυτό το χωράφι,  το οποίο είναι 

απαράδεκτο και σε σχήμα και σε εμβαδόν.  Δεν είναι . .ότι  αυτός που 

κέρδισε αυτή την εκποίηση ότι  θα το πάρει.   

 Η πρότασή μου είναι να ψηφίσουμε αρνητικά. Εκτός από αυτό 

τόσα χρόνια που είμαι στον Δήμο Λευκώνα πάντοτε ήμουνα εναντίον 

των εκποιήσεων. Όποιος θέλει  ένα χωράφι,  υπάρχουν πάρα πολλά 

ιδιωτικά που μπορεί να πάει να τα αγοράσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη ερώτηση;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εγώ θεωρώ απαράδεκτο καταρχάς ταλαιπωρεί ο κ.  Μυστακίδης το 

σώμα. Ήταν ένα θέμα που είχε αποσυρθεί την προηγούμενη φορά με 

την προϋπόθεση ότι  θα το χουν και εάν μας έλεγε ότι  έτσι μπορεί να 

μην δέχονταν και οι  άλλοι.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα είπα.  Δεν αποδέχθηκα να πάμε να το δούμε.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν αποδέχθηκες;   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν αποδέχθηκα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς το προτείνατε να πάτε να το δείτε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν πρότεινα κάτι  τέτοιο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν μπορούμε να αποσύρουμε ένα θέμα, να λέμε ότι  θα επισκεφτεί  ένα 

κλιμάκιο του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν διαφωνώ. Θα έπρεπε οι  τρεις  να είχαν πάει.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εγώ γι΄ αυτό τον λόγο δεν θα ψηφίσω την πρόταση του κ.  Μυστακίδη 

και συμφωνώ με  την εισήγηση της . .  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δηλαδή παρακάμπτετε την ουσία για αυτό τον λόγο;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Βεβαίως παρακάμπτω την ουσία.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να κάνετε διάλογο.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Τα ίδια.  Να γίνει  Επιτροπή και να το δο υν από κοντά. Να δούνε 

πραγματικά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  

152 

Μισό λεπτάκι για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε θα πω το εξής:  Κυρία Σαραντίδου λίγη προσοχή. 

Κυρία Πρόεδρος του Λευκώνα στο προηγούμ ενο Δημοτικό Συμβούλιο 

είχατε πάρει την απόφαση ότι  τρεις  θα πάτε να δείτε το συγκεκριμένο 

αγρόκτημα. Δεν θέλω να αρνείστε αυτό το οποίο είπατε σε αυτή την 

αίθουσα. …Για τους λόγους τους δικούς σας ο καθένας ξεχωριστά ή 

όλοι μαζί  δεν πήγατε να το δείτε.  Εά ν το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτή 

τη φορά, δεν τρέχει  τίποτα να κρατήσουμε ξανά το θέμα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  όπως έχει  το θέμα θέλετε να το βάλουμε σε ψηφοφορία;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Με συγχωρείτε επηρεάζει  το εάν . .αφού το βλέ πουμε στο χάρτη. Οι 

λόγοι που προβάλω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το να πηγαίνανε τρεις ,  τρεις  άνθρωποι και να βλέπανε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ το είδα πριν την προηγούμενη συνεδρίαση. Άλλο είναι το σχέδιο 

επί  χάρτου, που λέει  ο Αντιδήμαρχος και άλλο είναι να πάει κάποιος 

επί  τόπου. Αυτό δεν έχει  την ανεξαρτησία χωραφιού.  Αυτό είναι δυο 

χωράφια σε δυο διαφορετικά επίπεδα και είναι ένα πρανές που ενώνει 

τα δυο αυτά. Δεν μπορεί κανένας άλλος να πάει να το διεκδικήσει,  
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γιατί  δεν την αυτοτέλεια χωραφιού.  Είναι ένα πρανές.  Και γι΄ αυτ ό 

ταλαιπωρούμε το σώμα.  

 Εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Δήμου αυτό 

κάποια στιγμή θα καταπατηθεί και δεν θα μπορέσουμε ούτε καν να το 

ανακαλύψουμε από ποιον καταπατήθηκε.  Είναι ένα πρανές σε δυο 

διαφορετικά επίπεδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι λογική αυτή τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιδήμαρχε μπορεί έχεις  μια αρχή που να λες ότι  δεν εκποιούμε 

δημοτική δημόσια περιουσία.  Αυτό το σέβομαι αλλά να λες ότι  το ίδιο 

πράγμα είναι το σχέδιο επί  χάρτου με το να πάω να το δω επιτόπου, 

είναι τελείως διαφορετικό.  Δεν είν αι καθόλου το ίδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορώ να έχω τον λόγο; Ο κ.  Αντιδήμαρχος επιχειρηματολόγησε για 

το συγκεκριμένο οικόπεδο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  γενική τοποθέτηση έκανε.  Δεν είπε για το συγκεκριμένο οικόπεδο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Επιχειρηματολόγησε και είπε τ ο εξής.  Να επαναλάβω τα 

ίδια;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην τα επαναλάβετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τα επαναλάβετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, όλοι τα ακούσατε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό δεν είναι έτσι.  Άμα πάμε εκεί….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι επιτέλους π ρέπει να πάρουμε μια 

απόφαση. Ποιες είναι οι  προτάσεις;  Ποιες είναι οι  προτάσεις κυρίες 

και κύριοι  συνάδελφοι;  Να αποσυρθεί η πρόταση του κ.  Μηλίδη. Κύριε 

Φωτιάδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να αποσυρθεί.  Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

…να μπει σε ψηφοφορία και θεωρώ οι λόγοι που προβάλουν κάποιοι  

σύμβουλοι,  συνάδελφοι,  θεωρώ από άγνοια το κάνουν,  δεν το κάνουν 

σκοπίμως αλλά . .  την ουσία του θέματος.  Νομίζω ότι  πρέπει να 

αντιμετωπιστεί  πιο . .  το ζήτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προτείνω, κ.  Μυστακίδη η πρότασή σας έχει  καταγραφεί.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η πρότασή μου είναι να τεθεί  σε ψηφοφορία και προτείνω στο σώμα 

να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ βάσει Κανονισμού είμαι υποχρεωμένος να βάλω σε ψηφοφορία 

εάν το θέμα θα αποσυρθεί ή θα ψηφιστεί .   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Πάρτε την πρωτοβουλία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παίρνω την πρωτοβουλία κ.  Κατιρτζόγλου και κρατώ το θέμα. Παίρνω 

την πρωτοβουλία και κρατώ το θέμα. Το καλύτερο είναι,  κύριε 

Αντιδήμαρχε,  να πάει μια τριμελής Επιτροπή …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη εγώ σας είπα ότι  δεν σας ταλαιπωρώ. Εγώ 

προσωπικά δεν σας παρακάλεσα και σας είπα ότι  πάτε με τον κ.  

Γκότση …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έπρεπε να πάμε παρέα; Έπρεπε να πάμε παρέα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος πάντων, κάντε μια διευκόλυνση κ.  Μυστακίδη,  δεν ε ίναι κακό. 

Δεν το ξέρει  ο κ.  Γκότσης.  Στα πιο απλά πράγματα δεν μπορούμε να 

έχουμε μια κοινή συνισταμένη; Δεν το καταλαβαίνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ σας είπα ότι  το θέμα θα το κρατήσω για άλλη μια φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δημοκρατικότατα. Όταν τρεις  παρατάξεις  μου λένε να κρατήσω το 

θέμα δεν θα το κρατήσω;  Σας παρακαλώ πολύ. Το κρατώ το θέμα. Το 

κρατώ το θέμα. Να πάει η τριμελής αυτή Επιτροπή και να κοιτάξει  τι  

υπάρχει  και τι  δεν υπάρχει.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάτε να το δείτε.  Συνεννοηθείτε,  πάτε δυο,  τρεις ,  δείτε το να 

τελειώνουμε.   

ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ   

(ΠΡΑΚΤ. 1/18)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικού  

 ακινήτου με ΑΚΔ 205 -1 του αγροκτήματος Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  άσε να μας πει  ο άνθρωπος σε παρακαλώ, . .  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για την περίπτωση αυτή είναι ένα αγροτεμάχιο,  ένα κομμάτι από 

έναν…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Που είναι;    

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι κοντά στον Κρίνο που άμα το δείτε στον χάρτη . .τρία χωράφια 

σχεδόν,  τα δυο εξ ολοκλήρου την πρόσοψή τους στο χέρσο και το άλλο 

λιγότερο. Ένα . .η οποία είναι λωρίδα στον κοινόχρηστο στα χωριά 
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εμφανίζεται να μειώνεται σε εκείνο το σημείο και να στενεύει  και να 

δημιουργείται έναν ακανόνιστο σχήμα και δεν μπορώ να καταλάβω 

γιατί  θα έπρεπε να το παραχωρήσουμε αυτό το κομμάτι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό το κίτρινο είναι και κάποιοι  από αυτούς εκ εί  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι πάνω στο δημόσιο δρόμο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι πάνω στον δημόσιο δρόμο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι πιο μέσα δεξιά.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.  Όμως αυτές οι  λωρίδες,  για να κάνουν τα πουλιά τις  φωλιές τους 

και ξέρω εγώ, δεν …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, ένα λεπτό.  Αυτό το πήρε κάποιος εκεί  που είναι παράταιρο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ενδιαφέρεται κάποιος από δίπλα αλλά δεν είναι βέβαιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν το κατέχει .  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν το κατέχει;  Χωράφι είναι,  ενδεχομέ νως το κατέχει .  Είπαμε ότι  θα 

βάλουμε μια τάξη. Θα αναγνωρίσουμε όλα τα κοινόχρηστα και θα 

αναγνωρίσουμε και αυτούς που τα κατέχουν παρανόμως. Να βάλουμε 
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μια τάξη. Αυτό είναι το μέλλον της πόλης και του Δήμου. Ή να το 

αφήσουμε έτσι να προχωράει το θέμα; Όπ οιος θέλει  δηλαδή να . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  εάν …Εάν το πήρε και το κατέχει  και το 

καλλιεργεί  να το πάρει.  …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

. .  αυτός από παλαιά και δεν ξέρω εάν ενδιαφέρεται κιόλας,  αλλά πέρα 

από αυτό μπορεί και κάποιος άλλος να πάει ν α το πάρει και να 

δημιουργηθεί μια αναστάτωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια είναι η εισήγησή σας;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η εισήγησή μου και γι΄ αυτό στην Αγορά αλλά και γι΄ αυτό που είναι 

στον Κρίνο,  στο αγρόκτημα Σερρών είναι να μην εκποιηθεί .  Και 

έχουμε κοινή στάση και όχ ι  άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τον 

Λευκώνα, άλλα για τις  Σέρρες και άλλα για την . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε να κάνετε διάλογο. Ο κ.  Μηλίδης.  Άλλος; Ο κ.  

Αναστασιάδης,  ο κ.  Γατσιος και ο κ.  Δινάκης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα είμαι  πολύ σύντομος.  Δεν ξέρω γιατί  . .  σχετική απόφαση …και 

κάνουμε έκκληση προς την δημοτική αρχή, επιτέλους καταγράψουμε,  

να δούμε που είναι,  τι  είναι.  Δηλαδή θα πάρουμε 1.500 ευρώ από αυτό 

και από εκείνο …που είναι και δεν ξέρουμε μελλοντικά τι  μπορεί να 

γίνει .  Η πόλη επεκτείνεται,  ΤΕΙ καινούργια μπορεί να γίνουν,  το λέω, 
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πρέπει να βλέπουμε και λίγο αρκετά μακριά.  Δεν μπορεί εμείς  όλη την 

ώρα να τα εκποιούμε για να πάρουμε ένα μικρό ποσό, το οποίο δεν 

κάνει  ούτε για καφέ.   

 Άρα δηλαδή δεν ξέρω γιατί  . .Εγώ ειλ ικρινά εάν ήμουνα δημοτική 

αρχή δεν θα έπαιρνα …Θα έλεγα ότι  καταγράψτε τα να τα δούμε που 

είναι.   

 Κύριε Μυστακίδη να σας κάνω μια,  όχι  παρατήρηση, να πω κάτι.  

Είναι διαφορετικό πράγμα το αγρόκτημα στον Λευκώνα και το 

αγρόκτημα του Δήμου Σερρών. Γιατί  το λέω αυτό; Το αγρόκτημα 

Σερρών πλέον αστική περιοχή. Είναι . .  

 Το αεροδρόμιο κάποτε εκεί  πραγματικά, το αεροδρόμιο είναι 

τώρα εκεί ,  εάν δεν το ξέρετε.  Εκεί λοιπόν . .αεροπλάνα. Οι παλαιοί  

Σερραίοι  το ξέρουν.  Είναι δηλαδή μέρος το οποίο μπορεί να γίνει  και 

κατοικήσιμο σε κάποια χρόνια,  όταν θα αποκτήσουν την νοοτροπία να 

ζουν … μην συγχέετε δηλαδή τα αγροκτήματα που είναι μακρινά,  πιο 

μακρινά χωριά με το αγρόκτημα των Σερρών.  

 Αυτό το κάνω σαν παρατήρηση γιατί  πολλές φορές το έχεις  δει  

άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Είναι διαφορετικό πράγμα. Αλλά είμαι 

αντίθετος,  κύριε Πρόεδρε,  πάρα πολλές φορές ενάμισι χιλιάρικο και τι  

έγινε;    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ ως βασική αρχή θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ.  

Αντιδήμαρχος για αυτά που είπε και  για τα δυο αγροτεμάχια αλλά θα 

πρέπει να το Δημοτικό Συμβούλιο να προσέξει  ιδιαίτερα γιατί  αυτές οι  
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περιπτώσεις δεν είναι όλες ίδιες.  Από περιοχή σε περιοχή και από την 

δομή που έχει  το κάθε χωράφι,  είναι εντελώς διαφορετικό.   

 Παραδείγματος χάρη, ένας χώρος μπορεί να μην είναι καθόλου 

χρηστικός και  να είναι πεντακόσια,  χίλια ή δυο χιλιόμετρα και να μην 

χρειάζεται για άλλο λόγο.  Εκεί γι΄ αυτό πήρα και τον λόγο,  για να 

επιστήσουμε την προσοχή σε όλους μας για να μην έχουμε και αύριο ή 

μεθαύριο,  ενδεχομένως ,  θέματα και να λέμε ότι  μα έχουμε τετελεσμένο 

προηγούμενο. Δεν είναι όλες οι  περιπτώσεις ίδιες.  Έχει  διαφορετικές 

περιπτώσεις και πρέπει να τις  βλέπουμε,  βέβαια δεν ξέρω τώρα 

ακριβώς εάν ισχύει  αυτό που είπε ο κ.  Χασαπίδης,  έχει  δίκαιο.  

 Δηλαδή άμα πραγματικά είναι μεταξύ δυο χωραφιών και δεν 

έγινε και . .  γ ια τον Λευκώνα, λέω παράδειγμα, ας το πάρει.  Ή εάν έχει  

τρία ή τρεισήμισι στρέμματα και θέλει  να πάρει αρτιότητα και του 

χρειάζονται άλλα πεντακόσια μέτρα, δεν μπορεί να μην δίνουμε,  εκτός 

βέβαια εάν . .δρόμους …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν δεν ενοχλεί .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν δεν ενοχλεί ,  ακριβώς αυτό.  Γι΄ αυτό δεν θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είναι κατά περίπτωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτή είναι μια λωρίδα  που θέλει  να πάρει αυτός και κλείνει  τρία 

χωράφια,  νομίζετε ότι  δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα και αναστάτωση, 

θα δημιουργηθεί.  …δεν θα μπορούμε να πάμε εμείς  στο ρέμα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Γι΄ αυτό λέμε κατά περίπτωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  επειδή…δηλαδή εάν αυτό το κομμάτι,  

επαναλαμβάνω, το κατέχει  και το καλλιεργεί  και επειδή εάν …Εμείς 

δεν θα είμαστε αυτοί οι  οποίοι  θα εμποδίσουμε έναν οικογενειάρχη να 

κάνει  κάτι  για τα παιδιά του.  Αυτό να το ξέρετε.  Εάν . .το 

κατέχει…Εάν επαναλαμβάνω, το έχει  αυτός ο άνθρωπος και το 

κατέχει ,  θα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δινάκης.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  νομίζω ότι  . .εάν πραγματικά 

χρήζει  βοηθείας κάποιος συνάδελφος,   ο οποίος συμπληρώνει το 

οικόπεδό του,  να δοθεί .  Εάν όμως όχι ,  δεν θα το εκποιήσουμε και γι΄ 

αυτό τον λόγο,  επειδή διίστανται οι  απόψεις θα έλεγα η ίδια η 

Επιτροπή που θα πάει να κάνει  την αυτοψία στο ένα οικόπεδο στον 

Λευκώνα, να κάνει  και στο άλλο.  

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε και  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Η εισήγηση 

του αντιδημάρχου είναι να μην εκποιηθεί .   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να το δούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναβολή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναβολή λέει  ο Αντιπρόεδρος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Η ώρα 1:00΄ πάει,  άντε να τελειώνουμε σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε λίγη υπομονή θα τελειώσουμε πολύ σύντομα. Να το δούμε 

λέτε.  Η εισήγηση του κ.  Αντιδημάρχου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου. Ναι,  ναι,  στην μη 

εκποίηση. Ναι,  ναι.  Κύριε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην εκποιηθεί .  Το ίδιο ψηφίζετε δηλαδή. Να μην εκποιηθεί .  Να μην  

εκποιηθεί ,  να μην εκποιηθεί .  Κύριε Μηλίδη; Το ίδιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να εκποιηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εκποιηθεί  ο κ.  Αναστασιάδης.  Να μην εκποιηθεί  ο κ.  Ίντος.  Εσείς 

να εκποιηθεί  ή να μην εκποιηθεί;  Η  κυρία Σαραντίδ ου; Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχουμε εικόνα Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι να κάνουμε; Να μην εκποιηθεί;  Να μην εκποιηθεί .  Κύριε Κοτρώνη; 

Να μην εκποιηθεί ,  να μην εκποιηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την εισήγηση του δημάρχου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την εισήγηση του Δημάρχου, να μην εκποι ηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ο κ.  Γάτσιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό πρώτο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η μόνη αρνητική ψήφος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ο κ.  Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπε όχι .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να εκποιηθεί  είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπε να εκποιηθεί ,  βεβαίως.   

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  

Η ΜΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΔ 205-1  

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 437/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν εικοστό πρώτο θέμα. Νομίζω ότι  ήταν σαφής  η ψήφος όλων 

των συναδέλφων.  

 

Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακι νήτου  

στο Σύλλογο «Σερραίες Μανούλες –Δράσεις για τη μητέρα  

 και το παιδί» για τη στέγασή του.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Τοποθέτηση. Ποιοι θέλουν να κάνουν τοποθέτηση; Ο κ.  

Κατιρτζόγλου και η κυρία Σαραντίδου και ο  κ. Φωτιάδης και ο κ.  

Γκότσης.   

 Θα ξεκινήσω από τον κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να δοθεί ,  εκείνο όμως που πρέπει,  ο 

Δήμαρχος επέστρεψε, ζητούμε από την δημοτική αρχή είναι να 

καταγράψει το σύνολο των χώρων των οποίων θα μπορούσαμ ε να 

διαθέσουμε και στην συνέχεια να δούμε και τις  αιτήσεις,  να κάνουμε 

μια εφάπαξ διαδικασία οριζόντια και νοικοκυρεμένη.  
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Κατά περίπτωση εμφανίζεται ο οποιοσδήποτε Σύλλογος και το 

καταστατικό και οι  ενέργειές του θα είναι αποδεκτές αλλά . .  δεν 

νοιώθετε την ανάγκη ότι  πρέπει να καταγράψουμε όλους τους χώρους 

και να δούμε ποιους μπορούμε να . .  

Εδώ κατά περίπτωση δηλαδή όποιος θα είναι,  θα 

συμπεριφερόμαστε έτσι κατά περίπτωση ναι θα πούμε,  αλλά νομίζω 

επιτέλους να γίνει  μια καταγραφή, να ξέρουμε τι  χώρους έχ ουμε,  

πόσους σε αριθμό μπορούμε να τακτοποιήσουμε,  να καλέσουμε τους 

Συλλόγους και εκεί  να γίνει  μια διαδικασία και να τελειώνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Θα ήθελα να πω λέμε όχι  στο συγκεκριμένο θέμα. Συμφωνούμε 

απόλυτα και με αυτή την τοποθέτηση που κάνει  η κυρία Αδαμιάδου 

μέσα στην Δημοτική Κοινότητα, στο Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας ότι  πραγματικά πρέπει να γίνει  η καταγραφή των χώρων 

και των Συλλόγων και ποιοι  έχουν ανάγκη από στέγαση, γιατί  

υπάρχουν και πολλοί άλλοι Σύλλογοι  με δράση πολύ παλαιότερη, 

δηλαδή χρόνων πολλών.  

 Θα σας φέρω ένα παράδειγμα στον Σύλλογο στον οποίο και εγώ 

είμαι μέλος,  . .  Γυναικών Ελλάδος,  το παράρτημα εδώ στις  Σέρρες,  έχει  

αιτηθεί  για χώρο δημοτικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια,  ακόμη επί 

δημαρχίας…και ποτέ δεν εισακούστηκε το αίτημά τους.    

 Υπάρχουν λοιπόν Σύλλογοι που πραγματικά έχουν ανάγκη από 

στέγαση, που πραγματικά έχουν δράση πραγματικά χρήσιμη και 

χρόνια,  αρκεί να σας πω ότι  ο Σύλλογος αυτός που σας αναφέρω από 
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το ΄76 έχει  δράση στην πόλη των Σερρών και δεν έχει  ικανοποιηθεί  το 

αίτημά του.   

 Άρα λοιπόν θα πρέπει να το ξαναδούμε χωρίς . .από τώρα και σας 

παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας αυτό,  γιατί  είναι και άλλοι 

Σύλλογοι και θα πρέπει να το δούμε πιο οργανωμένα. Να γίνει  μια 

καταγραφή των χώρων κα ι ποιοι  Σύλλογοι μπορούν να υποστηριχθούν.  

Δεν νομίζω ότι  είναι τόσοι πολλοί οι  Σύλλογοι και μπορούν και 

κάποιοι  να συνυπάρξουν  κιόλας,  στον ίδιο δημοτικό χώρο, εάν είναι 

αυτό εφικτό.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γκότσης.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  είμαστε,  τουλάχιστον εγώ και η  

παράταξή μου θεωρώ είμαστε θετικοί.  Είναι μια πολύ καλή κίνηση 

αυτή η οποία γίνεται.  Ο Σύλλογος αυτός εκτελεί  θεάρεστο έργο,  

κοινωφελές έργο,  διότι  μπορεί να υπάρχουν πολλοί Σύλλογοι αλλά το 

θέμα είναι,  ποιο είναι το έργο το οποίο προσφέρουν.   

 Για να κάνουμε μια κίνηση να δώσουμε έναν χώρο θα πρέπει ο 

χώρος αυτός που δίνουμε να έχει  και ανταπόκριση θετική και. .  στην 

κοινωνία και νομίζω ότι  . .επειδή τον παρακολουθώ, προσφέρει έργο.  

Θα σας πω Χριστούγεννα, Πάσχα που μοίραζαν λαμπάδες,  μου 

μοίραζαν στα μικρά παιδιά . .γάλατα, σε ποιες οικογένειες;  Σε αυτές οι  

οποίες δεν είχαν να πάρουν γάλα και δεν είχαν να πάρουν . .στα 

παιδάκια.   

 Νομίζω ότι  στην σημερινή κοινωνία που βρισκόμαστε με την 

οικονομική δυσπραγία,  με  όλη αυτή την οικονομική κατάσταση την 
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οποία ζούμε,  προσφέρουν θεάρεστο έργο.  Μπορεί να υπάρχουν 

Σύλλογοι,  δεν διαφωνώ αλλά άλλο ένας Σύλλογος που, εν πάση 

περιπτώσει,  κάνει  παρέλαση μια φορά τον χρόνο και άλλο είναι ένας 

Σύλλογος,  ο οποίος προσφέρει στην κοινωνία.   

 Και τελειώνω και λέω, ότι  δεν είμαστε,  τουλάχιστον εγώ δεν θα 

είμαι αντίθετος σε  οποιοσδήποτε Σύλλογος ζητήσει κάτι  να το 

εξετάσουμε και να . .εάν υπάρχει χώρος και εάν υπάρχει ένα . .βέβαια 

κατά περίπτωση, εάν υπάρχει όντως ένα κοινωφελές έργο το οποίο θα 

προσφέρει στην κοινωνία και θα καταπραΰνει,  θα απαλύνει το πόνο 

των συνδημοτών μας.   

 Αυτό και ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ θα πω δυο κουβέντες.  Καταρχήν,  δεν υπάρχει 

κανένας Σύλλογος που να μην  έχει  σκοπό κοινωνικό,  πολιτιστικό και 

τα λοιπά. Εκ του νόμου και του καταστατικού τους όλοι οι  Σύλλογοι 

αυτό κάνουν.   

 Υπάρχουν όμως Σύλλογοι οι  οποίοι  υλοποιούν το προβλεπόμενο 

. .σκοπό τους και υπάρχουν και Σύλλογοι σφραγίδες.  Η πορεία του 

χρόνου δείχνει  και καταξιώνει τον κάθε έναν από αυτούς εάν σήμερα, 

υπάρχουν πολλοί Σύλλογοι που σήμερα δραστηριοποιούνται και 

παράγουν κάποιο αποτέλεσμα και όταν αλλάζει  η διοίκηση για 

διάφορους άλλους λόγους μετατρέπονται σε Συλλόγους σφραγίδες.   

 Εδώ πέρα τώρα έχουμε μια περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι  πράγματι 

έχουμε μια σημαντική παρουσία μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος 

Σύλλογος,  όμως δεν τέτοια που να τον δικαιώνει στον χρόνο και να 
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δικαιωθεί της σπουδή αυτή και την ταχύτητα με την οποία να του 

παραχωρήσουμε έναν χώρο.  

 Καταρχήν οι  περισσότεροι εδώ πέρα μέσα δεν γνωρίζουν καν που 

βρίσκεται αυτός ο χώρος.  Πώς έμαθαν οι  κυρίες του Συλλόγου αυτού 

που είναι αυτός ο χώρος που τον ζήτησαν όταν εκλεγούν,  . .και ο Δήμος  

δεν το θυμήθηκε να τον δώσει σε άλλους Συλλόγους που έχουν 

μακροβιότερη χρονική παρουσία αντίστοιχο δημοτικό χώρο;  

 Εν πάση περιπτώσει,  το κυρίαρχο για μένα δεν είναι αυτό.  Θα 

συμφωνήσω, φυσικά με αυτό που ειπώθηκα ότι  θα πρέπει να γίνει  μια 

καταγραφή των χώρων, να γίνει  μια . .να απευθύνουμε μια ανοικτή 

πρόσκληση στην Σερραϊκή κοινωνία,  να δούμε ποιους χώρους 

διαθέτουμε,  να δίνουμε ποιοι  Σύλλογοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον,  να 

αξιολογήσουμε ποιοι  έχουν την πληρέστερη μακροβιότερη δράση και 

να δώσουμε τους κατάλληλους χώρους στον καθένα, προκειμένου να 

διευκολύνουμε το έργο τους.   

 Το κυρίαρχο για μένα όμως είναι άλλο. Γιατί  τόσο εύκολα έναν 

δημοτικό χώρο να τον δώσω σε έναν ιδιωτικό φορέα, όπως είναι το 

κάθε Σωματείο;  Δεν μπορεί ο Δήμος να τον αξιοποιήσει;  Δεν θα 

είμαστε ανακόλουθοι με την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού 

Συμβουλίου,  όποιου ήταν,  που αποφάσισε την αγορά του 

συγκεκριμένου ακινήτου, προκειμένου να γίνει  πολιτιστικό κέντρο; 

Δεν μπορούμε σήμερα εμείς  να κάνουμε εκεί  δραστηριότητες;  Θα 

ιδιωτικοποιήσουμε δραστηριότητες που οφείλει  να κάνει  ο δήμος;  

 Εντάξει,  κάθε Σύλλογος έχει  την δραστηριότητά του,  εμείς  δεν 

μπορούμε εκεί  πέρα να αναπτύξουμε δραστηριότητες;  Γιατί  θα πρέπει 

να δώσουμε σε έναν ιδιώτη φορέα;  
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 Άκουσα από τον κ.  Δήμαρχο που είπε προηγουμένως ότι  

επεκτείνονται οι  δραστηριότητες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  θα κάνου με 

περισσότερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και τα λοιπά. Μην 

δούμε μεθαύριο να νοικιάζει  χώρο τον Σεπτέμβριο η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για να 

στεγάσει τις  δραστηριότητές της ή κάτι  άλλο αντίστοιχο,  εν πάση 

περιπτώσει να γίνεται.  Αυτό υπάρχει αυτός ο χώρος γιατί  να μ ην τον 

αξιοποιήσουμε;  

 Είναι σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει  μια 

πρωτοφανή οικιστική ανάπτυξη. Αλλιώς ήταν τα δεδομένα πριν από 

κάποια χρόνια όταν . .και αλλιώς είναι τώρα. Είναι ένας καινούργιος 

συνοικισμός.  Γιατί  δηλαδή εκεί  πέρα να μην υ πάρχει ένας χώρος 

δημοτικός να στεγαστεί  ένα τοπικό πολιτιστικό κέντρο; Παλαιότερα 

για το ίδιο θέμα . .  προεκλογική εξαγγελία όλων των παρατάξεων, θα 

κάνουμε λέει  σε κάθε γειτονιά πολιτιστικό κέντρο. Μα εδώ έχουμε τον 

χώρο και τον απεμπολούμε.  Για ποιο λόγο ;  

 Η δική μου λοιπόν άποψη είναι ότι  θα πρέπει να μην 

παραχωρηθεί και ότι  θα πρέπει να αξιοποιηθεί  από τον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. Ο κ.  Δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  καταρχήν δεν 

παραχωρούμε περιστασιακά τα διάφορα κτίρια που έχει  ο Δήμος μας.  

Και είναι καταγεγραμμένα όλα. Ποιος σας είπε ότι  δεν είναι 

καταγεγραμμένα όλα; Ξέρουμε πολύ καλά τι  κτίρια έχει  ο Δήμος και 

όταν ένας Σύλλογος ή ένας φορέας μας ζητήσει ένα κτίριο,  του τα 

δείχνουμε όλα. «Σου κάνει  αυτό; Σου κάνει  το άλλο;».  Υπάρχουν 
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μερικοί Σύλλογοι που δεν συμβιβάζονται,  δεν τους κάνουν τα κτίρια 

αυτά και δεν μπορούν να καταλήξουνε.   

 Πρέπει να σας πω ότι  η Ηλιαχτίδα που πήγε στο Κάτω Μητρούσι 

πιο μπροστά ήταν στα Βούρλα, τους δείξαμε αυτό το σπίτι  και λένε ότι  

μας κάνει ,  όπως και σε άλλους φορείς δείξαμε αυτό το σπίτι  και δεν 

τους έκανε αυτό το σπίτι .  Το κτίριο.  Αυτό το κτίριο δέκα χρόνια 

περιμένει .  Καταρρέει  και χαλάει.  Λοιπόν,  ο δικός μας ο στόχος ποιος 

είναι;  Ασφαλώς ότι  κτίρια μπορεί να αξ ιοποιήσει η δημοτική αρχή 

προς για δική της χρήση τα αξιοποιεί .  Λοιπόν,  ότι  όμως δεν το 

χρειάζεται,  δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει,  το δίνει  σε φορείς,  σε 

Συλλόγους.   

 Υπάρχουν κτίρια σε χωριά,  παλαιά δημοτικά σχολεία τα οποία 

τώρα δεν λειτουργούν που παρακαλάνε Συλλόγους και φορείς για να 

πάνε σε εκείνα τα κτίρια και δεν πάνε γιατί  θεωρούν ότι  είναι μακριά.  

Είναι λάθος.  Σε λίγο καιρό δεν θα είναι καθόλου μακριά,  θα 

καταλάβουν ότι  είναι πολύ πιο κοντά από το κέντρο, διότι  για να 

βρουν μέρος για να παρκάρουν στο κέντρο κάνουν τόση ώρα, ενώ για 

να πάνε μέχρι το Σκούταρι ή για να πάνε μέχρι το Μητρούσι πιο 

γρήγορα πηγαίνουν και πιο άνετα.   

 Ούτε περιστασιακά … τα κτίρια και καταγεγραμμένα είναι όλα, 

σε όλους τους Συλλόγους είμαστε ανοικτοί,  τα δείχνουμε όλα τα  

κτίρια.  Σε κάποιους  βολεύει να πάρουν ένα κτίριο,  σε κάποιους 

άλλους δεν βολεύει.  Και αυτή η δραστηριότητα που έχουν οι  Σερραίοι  

. .πολιτιστική δραστηριότητα δεν είναι και αυτή; Είναι πολιτιστική 

δραστηριότητα. Λοιπόν,  τι  κοινωνική προσφορά θα έχουν στην 

κοινωνία και στους συμπολίτες μας;  
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Εγώ νομίζω πολύ σωστά κάνουμε και το παραχωρούμε αυτό το 

κτίριο,  διότι  εάν δεν το δίναμε και ευτυχώς που βρέθηκε αυτός . .  το 

κτίριο αυτό θα καταρρεύσει.  Εάν πάτε να το δείτε είναι ένα καινούργιο 

κτίριο,  πριν δέκα χρόνια έγινε εκείνο,  ανακαινίστηκε επί δημαρχίας . .  

και . . .  από τότε.  Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί .   

Θέλανε να μπουν κάποιοι  άστεγοι,  μου έκαναν πρόταση να μπουν 

κάποιοι  άστεγοι.  Δεν είχα αντίρρηση να μπουν άστεγοι της γειτονιάς,  

αλλά ξέρετε ότι  αυτοί που δεν έχο υν σπίτια είναι πολλοί.  Θα βάλεις 

έναν και θα σε κυνηγάνε άλλοι εκατό.   

Γι΄ αυτό είπαμε να το δώσουμε σε αυτόν τον φορέα και να είστε 

βέβαιοι  και είμαι βέβαιος και εγώ ότι  θα επισκεφτείτε αυτό τον χώρο 

όταν θα μπουν μέσα και θα δείτε πως θα τον αξιοποιήσου ν.  Θα το 

κάνουν κουκλί αυτό το κτίριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ο 

κύριος Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ είπα όχι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Το κατέγραψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι καταγεγραμμένο κ.  Κατιρτζόγλου με την εισήγησή σας.  Από την 

τοποθέτησή σας,  συγνώμη. Ο κ.  Ίντος;  Ναι.  Όχι η κυρία Σαραντίδου.  

Ναι,  ναι.  Κύριε Κοτρώνη; Ναι.  Ναι και οι  υπόλοιποι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για τ ην 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 438/2012)  

……………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 536/2008 ΑΔΣ  

ως προς το όνομα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο φέρνουμε το θέμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη είστε εισηγητής πείτε για ποιο λόγο φέρνουμε το 

θέμα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει μια αποζημίωση που πρέπει να δοθ εί  για . .  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει.   

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: 439/2012)  

……………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 23 ο  :  

Έγκριση εκπόνησης της μελέτης οργανωμένου χώρου  

δασικής αναψυχής με τίτλο «Μελέτη Οργάνωσης Χώρου  

 Δασικής Αναψυχής στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων του  

Δήμου Σερρών.»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου ακούω.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Αυτό θα δοθεί ανάθεση σε κάποιον μελετητή έξω;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σε μελετήτρια,  ναι.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Γιατί  δεν το κάνει  ο δήμος;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ :  

Δεν μπορεί ο Δήμος.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Γιατί  δεν μπορεί;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν έχουμε την εξειδίκευση αυτού για να κάνουμε αυτή την μελέτη.  Το 

είδαμε και . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει υπάλληλος με τέτοιο πτυχίο στον Δήμο Σερρών.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ρωτήστε τον κ.  Ζάχο εάν δεν μας πιστεύετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει τέτοιο πτυχίο στον Δήμο. Κύριε Μηλίδη κάτι  θέλετε να 

ρωτήσετε;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

…Δέχθηκα ένα παράπονο τώρα ότι  έγιναν οι  δυο γέφυρες . .  γ ια την 

γέφυρα την επικίνδυνη εκεί  πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα, έτσι;   
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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: 440/2012)  

……………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα της τεχνικής περιγραφής  

της εργασίας: «Εργασίες επισκευής,  κατασκευής σκεπής, μόνωσης  

 στο 29ο  Νηπιαγωγείο Σερρών και στο Δημοτικό Σχολείο  

 Καλών Δέντρων».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο μια παρατήρηση να κάνουμε,  κύριε Πρόεδρε.  Βλέπω ότι  έχετε το 

όνομα στο οποίο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποιο θέμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το εικοστό τέταρτο λέτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει ολοκληρωθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο εργολάβος είναι ο Μιξιούδης Γεώργιος . .Ο.Ε..   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εδώ μιλάμε για τον προϋπολογιστικό πίνακα, δεν είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τον προϋπολογιστικό εσείς  τον αναθέτετε στην Οικονομική 

Επιτροπή.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχει τελειώσει το έργο και τώρα έρχεται για…  

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: 441/2012)  

……………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.   
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Θέμα 25ο  :  

Έγκριση 1 ο υ  ΑΠ του έργου «Διαμόρφωση αύλειου  

 χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμου ΤΔ Σκουτάρεως»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

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: 442/2012)  

……………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο θέμα.  

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

Α) Διαμόρφωση αυλών σχολικών κτιρίων 13 ο  Νηπιαγωγείο –  5ο  

Γυμνάσιο και  

Β) Επέκταση δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης ΔΔ Λευκώνα (β΄ 

φάση)  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής των έργων:  

Α) Διαμόρφωση αυλών σχολικών κτιρίων  

 13ο  Νηπιαγωγείο –  5ο  Γυμνάσιο  

 

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: 443 /2012)  

………………………  

 

Β) Επέκταση δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης  

ΔΔ Λευκώνα (β΄ φάση)  

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    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 444/2012)  

………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι επτά.   

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση μείωσης μισθωμάτων:  

Α) του κ.  Τράκα Νικολάου «Ορεινό Ρεύμα Ο.Ε.» εδαφικής έκτασης  

που αποτελεί τμήμα του 1192 κοινοχρήστου τεμαχίου αγροκτήμα τος  

Ορεινής.  

Β) Του Σούζα Νικολάου «Ν. ΣΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» εδαφικής 

έκτασης  

 που αποτελεί διαιρετό τμήμα  του 1192 κοινοχρήστου τεμαχίου  

αγροκτήματος Ορεινής.  

Γ) της κ.  Διαμαντοπούλου Κυριακούλας αγρού που βρίσκεται στη 

θέση  

«ΝΤΡΕΝΕΣ» του αγροκτήματος Ορεινής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα τον κύριο Σούζα,…συγγένεια να περάσετε έξω. 

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισήγηση από τον κ.  Γαλάνη.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πρώτον ο συγκεκριμένος δρόμος,  η συγκεκριμένη 

διάνοιξη αναφέρεται με κάποιες προϋποθέσεις.  Πρέπει η απόφασή μας 

να είναι . .  λέει .  Πρέπει να προβάλλονται από τους αιτούντες ειδικοί 

και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το . .  σύμφωνα με τις  τιμές της αγοράς,  

τότε να πάμε σε μείωση έως 20% για μια χρονιά.  Αυτό ήταν το 

ορισμένο που σας είπα της νομοθεσίας.   

 Τώρα οι αιτήσεις που έχουμε εμείς  εδώ στα χέρια μας,  κατά την 

άποψή μου και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε,  δεν κάνουν λόγο,  δεν 

προβάλουν ειδικούς και ορισμένους λόγους.   

 Πρώτον να εξηγήσω στο σώμα ότι  υπάρχει  η σύμφωνη γνώμη της 

Τοπικής Κοινότητας της Ορεινής και στις  τρεις  περιπτώσεις.  Αυτό το 

λέω για να το αξιολογήσετε.  Αλλά ειλικρινά επειδή είδαμε τις  αιτήσεις 

και νομίζω ότι  τις  έχετε δει  όλοι,  δεν βλέπω να προκύπτουν ειδικ οί και 

ορισμένοι λόγοι,  οπότε,  κύριε Πρόεδρε,  εμείς  ενδεχομένως να ήθελα 

να επανέλθουν οι  αιτούντες πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν ειδικοί 

και ορισμένοι λόγοι,  θα πρέπει να αποδειχθούν από τους αιτούντες,  

δεν θα τους βρούμε εμείς ,  για να πάμε σε μια μείωση  η οποία πάλι 

πρέπει να γίνει  βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών 

συνθηκών.  

 Ναι μεν η εισήγηση έχει  πίσω μια αναφορά σε μια αιτιολογική 

έκθεση του Ν4002/2011, όντως ότι  υπάρχουν αντικειμενικά πράγματα 

. .έχει  πέσει η αξία των ακινήτων κατά πολύ , αυτά τα μισθώματα 

αναφέρονται σε κάποιες άλλες εποχές,  αυτά τα αντιλαμβάνομαι,  είναι 

αντικειμενικές συνθήκες αλλά πρέπει οι  αιτούντες να επανέλθουν με 

ειδικούς και ορισμένους όρους,  γιατί  για παράδειγμα μίλησα και με 

τον κ.  Φωκά  και με τον κ.  Σούζα και με τον κ.  Γάτσιο και με τον κ.  
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Πρόεδρο, κάποιοι  από αυτούς τους τρεις  έχει  φωτοβολταϊκά. Παίρνει  

κάποια χρήματα από την …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό θέλω να πω, ότι  εάν δεν προκύπτουν ειδικοί και ορισμένοι λόγοι,  

συγκεκριμένοι δηλαδή, κάποια οικονομικά κριτήρια δηλαδή εάν δεν 

έρθουν σε μας,  νομίζω ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα μπορεί να 

πάρει απόφαση για να μειώσει ως 20% το μίσθωμα.  

 Η πρότασή μου, κύριε Πρόεδρε,  είναι να κρατηθεί,  να 

επανέλθουν οι  αιτούντες γιατί  μέχρι τώρα  εγώ από αυτά τα στοιχεία 

δεν βλέπω να προκύπτουν οι  ειδικοί και ορισμένοι λόγοι,  δεν ξέρω εάν 

. . .  ο κύριος Πρόεδρος και οι  δημοτικοί σύμβουλοι που είναι από την 

περιοχή να βοηθήσουν την συζήτηση, πάντως η δική μου η πρόταση 

είναι να κρατηθεί το θέμα, να ε πανέλθουν οι  αιτούντες,  εάν είναι να 

επανέλθουν με ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους διαφορετικά δεν 

μπορεί να πάρει …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχω την αίσθηση ότι  δεν πρέπει να πάμε σε αναβολή 

του θέματος,  πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα. Οι δυο από  τους 

αιτούντες είναι επιχειρηματίες οι  οποίοι  έχουν φωτοβολταϊκά. Οι 

οικονομικές συνθήκες για τις  οποίες αιτούνται δεν ξέρω εάν άλλαξαν 

για να τους βοηθήσουμε μειώνοντας εμείς  το μίσθωμα.  

 Η τρίτη επιχείρηση που είναι τουριστική επιχείρηση, για 

εκείνους εξ αντικειμένου όσο μπορούσαμε,  γιατί  οι  τουριστικές 

επιχειρήσεις δεν πάνε καλά τα οικονομικά τους.  Αυτό είναι δεδομένο, 
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δεν χρειάζεται να μας φέρνουν στοιχεία κάποιου για να καταλάβουμε 

ότι  οι  τουριστικές επιχειρήσεις αυτό τον καιρό δεινοπαθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Επίσης υπάρχουν τουριστικές επιχειρήσεις που κάνουν …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μιλάμε για την συγκεκριμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα μην γενικοποιούμε το θέμα μας.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Άρα κατά την άποψή μου εάν τοποθετηθώ κιόλας θα πω ότι  για τους 

δυο επιχειρηματίες που έχουν τα  φωτοβολταϊκά, για τους οποίους τα 

οικονομικά δεδομένα δεν άλλαξαν,  είμαι υπέρ της άποψης να μην γίνει  

καμία μείωση. Για την τρίτη επιχείρηση που είναι η τουριστική 

επιχείρηση, εκεί  να το συζητήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εγώ να σας πω κάτι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο μικρόφωνο λίγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας έχω παρακαλέσει να γίνει  μια Επιτροπή, λέω να ονομαστούν . .  Να 

γίνει  η Επιτροπή, παρακαλάω δυο χρόνια,  να αλλάξουν…Σας 

παρακαλώ. Τι πράγματα είναι αυτά.  Τι είμαστε εδ ώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  δεν συμφωνώ με την εισήγηση του κ.  Αντιδημάρχου να 

. . .τα χρήματα προκειμένου να φέρουν περισσότερα στοιχεία για να 

πάρουμε απόφαση. Εάν σκεφτούμε την  εισήγηση, έτσι όπως έχει  

κατατεθεί  από τις  αρμόδιες υπηρεσίες,  που εγώ την θεωρώ λίγο ελλιπή 

και δεν,  όχι  εμπεριστατωμένη προκειμένου να βοηθήσει τα πολιτικά 

πρόσωπα, γεννιούνται κάποια ερωτήματα.  

Τίνος ιδιοκτησία είναι τα ακίνητα τα συγκεκριμένα; Και 

συγκεκριμένα τα δυο.  Γιατί  το λέω αυτό; Γιατί  γράφει  την λέξη 

«κοινόχρηστο». Εάν είναι «κοινόχρηστο» είναι του δημοσίου.  Εάν δεν 

είναι κοινόχρηστο έπρεπε να γραφτεί  ότι  είναι του Δήμου, δημοτική 

έκταση. Ένα αυτό.   

 Δεύτερον.  Δεν γνωρίζουμε εάν οι  συγκεκριμένοι οφείλουν μέχρι 

σήμερα. Μπορεί ναι,  μπορεί όχι .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν οφείλουν.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Λέω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το ρώτησα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Η οφειλή,  τα οφέλη των δυο πρώτων είναι 14 ευρώ . .Εάν υπολογίσουμε 

ότι  παίρνουν γύρω στα 70 με 75.000 αυτές οι  επιχειρήσεις και καλώς 

παίρνουν,  δεν νομίζω ότι  τίθεται καν ένα θέμα να κουβεντιάσουμε για 

μείωση του μισθώματος αυτού. Δεν είναι μεγάλο το ποσό για τον Δήμο 

και γι΄ αυτούς.  Αλλά νομίζω ότι  μας προσβάλει να κουβεντιάζουμε για 

τέτοια ζητήματα και αυτά θα πρέπει να τα απορρίπτει  αυτή καθ’ εαυτή 

η υπηρεσία.  Να μην τα φέρνει  στο σώμα.  
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 Για το θέμα της επιχείρησης που ασχολείται με τον τουρισμό 

ξενοδοχείων και τα λοιπά, θα συμφωνήσω με τον κ.  Χασαπίδη, αλλά 

θα μπορούσε να έχει  εκεί  περισσότερα στοιχεία.  Να είναι δηλαδή πιο 

πλήρης η εισήγηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άρα, κύριε Πρόεδρε,  όπως λέει  και ο συνάδελφος  …  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Για τα δυο θέματα, για τα δυο πρώτα . .δεν . .75.000 ευρώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η θέση μας είναι πάρα πολύ δύσκολη όταν έρχονται τέτοια πράγματα. 

Ίσως έπρεπε και …αλλά . .  Οι κύριοι  συνάδελφοι  θεωρώ ότι  έθιξαν 

ακριβώς στην βάση του,  τα είπα προηγουμένως και με τον κ.  

Αντιδήμαρχο. Οι δυο που ζητάνε να γίνει  μείωση νομίζω ότι  είναι 

επιεικώς απαράδεκτο.  Για δεν την κυρία Διαμαντοπούλου θα σας πω 

ότι  ο χώρος που εκμισθώνει τα 12 στρέμματα ουσιαστικ ά είναι ένας 

χώρος που τον κατέχει  παρατύπως πολλά χρόνια τώρα και όταν 

παλαιότερα, πριν το 2007 ήρθε και το ζήτησε νόμιμα ούτε οίκημα έχει  

μέσα ούτε τίποτα.  Είναι ουσιαστικά το παρκινγκ,  στην βίλα,  όσοι έχετε 

πάει,  το παρκινγκ και η πλαγιά.  Πραγματικά αυτ ή η γυναίκα αδικείται.  

Σε σχέση βέβαια με το πώς εξελίχθηκαν τα άλλα πράγματα.  

 Βέβαια εάν δείτε και στην εισήγηση 200 ευρώ το στρέμμα 

ξεκινούσαν τα φωτοβολταϊκά και 100 ευρώ το στρέμμα ξεκινούσε η 

συγκεκριμένη έκταση. Συνεπώς, συντάσσομαι και εγώ με την πρόταση 

που κάνουν  οι  συνάδελφοι,  γιατί  για τους δυο που έχουν τα 
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φωτοβολταϊκά, σας λέω ξάδελφός μου είναι και μένα, μα δεν είναι 

σωστό. Ενώ η  κυρία Διαμαντοπούλου . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι συμβαίνει  . .και μπράβο, αγαπητή Πρόεδρε της Ορεινής και την 

δική σας άποψη καταθέτετε για να . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ:  

Οι δημότες μας κάνουν την αίτηση για την μείωση του μισθώματος.  

Μάλλον ο Τράκας λέει ,  όπως και το Υπουργείο λέει  έχει  νόμο για να 

. .δεν υπάρχει λέει  τέτοιος νόμος και τέλος πάντων, επέμεναν τα παιδιά 

και πήρανε αυτή την απόφαση. Και εγώ συμφωνώ με την άποψη ότι  

παίρνουν λεφτά ενώ η Διαμαντοπούλου έχει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  είναι ξεκάθαρο το θέμα και μπορούμε να το περάσουμε 

έτσι ακριβώς,  για να . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως τα λέμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  όπως τα είπε ο Πρόεδρος  που ξεκαθάρισε νομίζω για τους δυο 

που έχουν τα φωτοβολταϊκά καμία μείωση στο μίσθωμα. Για την κυρία 

20%. Συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα όπως τα είπαμε.   

 

Έγκριση μείωσης μισθωμάτων:  

Α) του κ.  Τράκα Νικολάου «Ορεινό Ρεύμα Ο.Ε.» εδαφικής  
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 έκτασης που αποτελεί τμήμα του 1192 κοινοχρήστου τεμαχίου  

 αγροκτήματος Ορεινής.  

 

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 Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 445/2012)  

………………………  

 

Β) Του Σούζα Νικολάου «Ν. ΣΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  

εδαφικής έκτασης που αποτελεί διαιρετό τμήμα  του  

 1192 κοινοχρήστου τεμαχίου αγροκτήματος Ορεινής.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ  ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 446/2012)  

………………………  

 

Γ) της κ.  Διαμαντοπούλου Κυριακούλας αγρού  

που βρίσκεται στη θέση «ΝΤΡΕΝΕΣ» του αγροκτήματος Ορεινής.  

 

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: /47/2012)  

………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Έγκριση Σχεδίου Δράσης δασικών πυρκαγιών Δήμου Σερρών  

 το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο τι έργου « Forest cit ies»  

 (που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

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: 448/2012)  

………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.  

 

Θέμα 29 ο  :  

Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 24.235,00 ευρώ  

για καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του πρώην ΕΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλ άνης Στ.  
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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: 449/2012)  

………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

Θέμα 30 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών  

 κατά τον μήνα Ιούνιο 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  ούτε μια δεκάρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης.  Οι υπόλοιποι ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ούτε μια δεκάρα.  

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: 450/2012)  

………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο θέμα .  

 

Θέμα 31 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Γαλάνη Στεργίου,  

Αντιδημάρχου Σερρών από 5 έως 7 Ιουλίου 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ούτε μια δεκάρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των με λών 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:451/2012)  

………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 32 ο  :  
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Οριστική έγκριση χορήγησης αδειών:  

Α)  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και  

Β)  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Οριστική έγκριση χορήγησης αδειών:  

Α) υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και  

 

 

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: 452/2012)  

………………………  

 

Ομοίως  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης 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: 453/2012)  

………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καληνύχτα σας,  λύεται η συνεδρίαση.  

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

418/2012:  Εκλογή αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερών Απο βλήτων 

(ΦΟΣΔΑ)  Κεντρικής Μακεδονίας.   

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος.   

 

419/2012:  Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή 

συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της 

Δημοτικής Αρχής έτους 2011.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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420/2012:  Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης ενός (1) ατόμου στην 

πόλη Lucca της Ιταλίας προκειμένου να συμμετέχει  στην 1 η  

Επίσκεψη Μελέτης του έργου «Ενεργειακή αποδοτικότητα 

στις  αστικές εμπορευματικές μεταφορές ( Energy Eff iciency 

in City Logist ics Services   -ENCLOSE»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

421/2012:  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 493/2011 ΑΔΣ σχετικά με 

υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της ασφαλούς 

κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Βουλγαρίας (PROMO 

SAVE DRIVING)  όσον αφορά την κατανομή του 

προϋπολογισμού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

422/2012:  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 324/2012 ΑΔΣ σχετικά με 

την έγκριση υποβολής στο ΕΠ Μακεδονία –Θράκη στα 

σημεία που αφορά στον τίτλο της πράξης και στον 

προϋπολογισμό αυτής και έγκριση των μελετών των 

υποέργων της πράξης.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

423/2012:  Ορισμός εκκαθαριστή ΚΕΠΣ του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

424/2012:  Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίω ν ασφαλείας προ 

των καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

425/2012:  Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 144/2012 απόφασης του 

Διοικητικού  Συμβουλίου της ΚΕΔΗΣ με θέμα 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΗΣ χρήσης 2012».  

Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Δήμου Ι .  

 

426/2012:  Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του 

υποέργου (με κωδ. Φορέα ΟΠΣ 40144171) «Λειτουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων 

Βίας στον Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο της Πράξης 

«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 Μεταρρύθμιση 08» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διο ικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» (κωδ. ΟΠΣ 376270 του Ειδικού Στόχου 3.2 του 

ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

427/2012:  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της εντα γμένης πράξης  

«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 
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τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

428/2012:  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

«Εξοικονόμηση ενέργειας Σερρών»  προϋπολογισμού 

697.925,55 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μακεδονία –Θράκη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

429/2012:  Τροποποίηση της υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο 

«Έργα ΔΕΗ» της πράξης «Ολοκληρωμένες αστικές 

αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

430/2012:  Έγκριση σχεδίου εκκένωσης κατοικημένων ορεινών 

περιοχών Δήμου  Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

431/2012:  Γνωμοδότηση σχετικά με την οριοθέτηση τμήματος 

χειμάρρου Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

432/2012:  Έγκριση παράτασης εργασιών των έργων:  

Α) Κατασκευή –ανακατασκευή τσιμενταυλάκων έδρας στο 

ΤΔ Λευκώνα του Δήμου Σερρών  
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433/2012: Β) Ομοίως του έργου: Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης Άνω 

Λίμνης στην έδρα του Δήμου στο ΤΔ Λευκώνα του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

434/2012:  Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης με δημοπρασία του 

κληροδοτήματος Ι  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

435/2012:  Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του Τουριστικού 

Περιπτέρου (ΑΚΡΟΠΟΛΗ) Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

436/2012:  Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία τμήματος του 158 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΑΚΤ.  1/18:  Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικού 

ακινήτου εμβαδού 1.154 τ.μ.  που αποτελεί  τμήμα του αρ.  

319  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

437/2012:  Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου με 

ΑΚΔ 205-1 του αγροκτήματος Σερρών .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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438/2012:  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού 

ακινήτου στο Σύλλογο «Σερραίες Μανούλες –Δράσεις για 

τη μητέρα και το παιδί» για τη στέγασή του.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

439/2012:  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 536/2008 ΑΔΣ ως προς το 

όνομα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

440/2012:  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης οργανωμένου χώρου 

δασικής αναψυχής με τίτλο «Μελέτη Οργάνωσης Χώρου 

Δασικής Αναψυχής στην κοιλάδα Αγίων Αναργ ύρων του 

Δήμου Σερρών.»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

441/2012:  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα της τεχνικής περιγραφής 

της εργασίας:  «Εργασίες επισκευής,  κατασκευής σκεπής,  

μόνωσης στο 29 ο  Νηπιαγωγείο Σερρών και στο Δημοτικό 

Σχολείο Καλών Δέντρων».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

442/2012:  Έγκριση 1 ο υ  ΑΠ του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 

Βρεφονηπιακού Σταθμού ΤΔ Σκουτάρεως»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

443/2012:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων:  
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Α) Διαμόρφωση αυλών σχολικών κτιρίων 13 ο  Νηπιαγωγείο 

–  5ο  Γυμνάσιο  

  

444/2012: Ομοίως του έργου:  Επέκταση δικτύων ύδρευσης –

αποχέτευσης ΔΔ Λευκώνα (β΄ φάση)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

445/2012:  Έγκριση μείωσης μισθωμάτων:  

Α) του κ.  Τράκα Νικολάου «Ορεινό Ρεύμα ΟΕ» εδαφικής 

έκτασης που αποτελεί  τμήμα του 1192 κοινοχρήστου 

τεμαχίου αγροκτήματος Ορεινής.   

 

446/2012: Ομοίως   του Σούζα Νικολάου «Ν. ΣΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 

εδαφικής έκτασης που αποτελεί  διαιρετό τμήμα  του 1192 

κοινοχρήστου τεμαχίου αγροκτήματος Ορεινής.   

 

447/2012: Γ) της κ.  Διαμαντοπούλου Κυριακούλας αγρού που 

βρίσκεται στη θέση «ΝΤΡΕΝΕΣ» του αγροκτήματος 

Ορεινής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

448/2012:  Έγκριση Σχεδίου Δράσης δασικών πυρκαγιών Δήμου 

Σερρών το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο τι  έργου « Forest  

ci t ies» (που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία LIFE) 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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449/2012:  Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 24.235,00 ευρώ για 

καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο το υ πρώην ΕΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

450/2012:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών 

κατά τον μήνα Ιούνιο 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

451/2012:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Γαλάνη Στεργίου,  

Αντιδημάρχου Σερρών από 5 έως 7 Ιουλίου 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

452/2012:  Οριστική έγκριση χορήγησης αδειών: υπαίθριου πλανόδιου 

εμπορίου  

 

453/2012: Ομοίως   στάσιμου εμπορίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

454/2012:  Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εκποίηση της 

Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.   

 

455/2012: Έγκριση ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης των 

κουνουπιών στο Δήμο Σερρών.  

   

456/2012: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του 

ανταποδοτικού τέλους στην ΔΕΥΑ Σερρών για την 
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εφαρμογή ολοκληρωμένους προγράμματος καταπολέμησης 

κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών.  

 

457/2012:  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έρ γου: Ενεργειακή 

αποδοτικότητα στις  αστικές εμπορευματικές μεταφορές 

(ακρωνύμιο ENCLOSE)  που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ     ……………….  
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