
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29η  
 

της 5ης Δεκεμβρίου 2012 

 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος   

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

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης Δημήτριος   

Αγοραστός Αγοραστός Μηλίδης Θεόδωρος   

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος   

 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

 Μυστακίδης Παύλος   

Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάμης Δημήτριος   

Βαλτσάνης Δημήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή   

Γαλάνης Στέργιος Σαραντίδου Ερμοφύλη   

Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας   

Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

  

Δήμου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος     

Δούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος   

Δρίγκα Χρυσούλα   Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης   

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής   

Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος   

Ίντος Δημήτριος    

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αραμπατζής Θεόδωρος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού της 

προμήθειας ¨Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης 

Δήμου Σερρών¨.   

                        Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ.      

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της 

ΕΣΑΝΣ Α.Α.Ε. για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου μας στον 

ΧΥΤ Ν. Σερρών.  

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.  

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 171/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Σερρών σχετική με έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. 

¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού 

Δήμου Σερρών¨ για το οικονομικό έτος 2013.   

 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ.  

 

ΘΕΜΑ   4ο: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση των πράξεων:  

                        α) ¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των 

Σερρών και KONCE¨ από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

ΕΛΛΑΔΑ-FYROM 2007-2013,   

                        β) ¨Νέο Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨ από το Πράσινο Ταμείο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,   

                        γ) ¨Ολοκλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης και πολεοδομικής μελέτης Π.Ε. Αγίου 

Αντωνίου - Αγίου Παντελεήμονα Σερρών¨ από το Πράσινο Ταμείο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και,    

δ)  ¨Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στον Δήμο Σερρών¨   

                        Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.        

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση τροποποίησης στην υλοποίηση του έργου FOREST CITIES.     

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση επιστροφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Κοινοτικής 

Συμμετοχής, ποσού 90.785,80 € της πράξης PROMO SAFE DRIVING.     

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

      

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης στην υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση της ασφαλούς 

κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή 

Ελλάδας - Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING), όσον αφορά την προθεσμία 

ολοκλήρωσής της.  

                        Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού του ατόμου που προσλήφθηκε για την 

υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε 

τοπικό επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας (PROMO 

SAFE DRIVING) για το χρονικό διάστημα από 15-03-2013 έως και 30-09-2013.         

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  
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ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2012:  

                        α) για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών από το Δήμο 

Σερρών και είσπραξης οφειλών παρελθόντων ετών από τη ΔΕΥΑΣ για τον 

Δήμο Σερρών,  

                        β) για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν μισθοδοσία και 

ασφαλιστικές εισφορές   και  

                        γ) για τη δημιουργία κωδικών για την αποδοχή χορηγίας ποσού 5.000,00 € για τον 

εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών.      

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.       

 

ΘΕΜΑ   10ο: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ   11ο: Έγκριση  των υπ’ αριθμ.: 

                        α) 324/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών με θέμα: «Ρύθμιση 

θεμάτων αποπληρωμής δανείων Ο.Τ.Α.  Α΄  και Β΄ βαθμού και λοιπών φορέων 

στο Τ.Π. & Δ.», 

                        β) 325/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών με θέμα:        «Δημιουργία 

ειδικού τιμολογίου για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες». 

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ.     

 

ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας μέρους κτηνιατρικών φαρμάκων 

και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας, πρ/σμού 4.962,67 € με Φ.Π.Α.         

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ.     

 

ΘΕΜΑ   13ο: Περί εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών.        

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους κ.κ. Πουρσανίδη 

Δημήτριο και λοιπούς.    

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση εκμίσθωσης  ακινήτων κληροδοτήματος Αποστολίδη Ι.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   16ο: Διατύπωση αιτήματος για εκποίηση  του κληροδοτήματος Κανάκη Π.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ   17ο: Λήψη κυκλοφοριακής κανονιστικής απόφασης στην πόλη των Σερρών.  

Σχετικά: Η υπ΄  αριθμ. 591/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.     

 

ΘΕΜΑ   18ο: Έγκριση μελέτης με τίτλο: ¨Προμήθεια δένδρων και θάμνων για τον Καλλικρατικό 

Δήμο Σερρών¨.       

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ.       

 

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ¨Εργαλείων και κηποτεχνικών εφαρμογών¨ και 

διάθεση σχετικής πίστωσης.   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ.   
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ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης φθορών στον κυκλικό κόμβο στην διασταύρωση 

των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών.   

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   21ο: Έγκριση δαπάνης κατάθεσης ειδικού προστίμου για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις 

του Ν. 4014/2011 του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Επταμύλων του Δήμου 

Σερρών.       

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ   22ο: Σχετικά με δημοπράτηση για την ανακατασκευή του πρώην Ορφανοτροφείου 

Θηλέων με σκοπό την μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ.    

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ.     

 

ΘΕΜΑ   23ο: Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο: ¨Συνδέσεις με δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ¨ της 

πράξης: ¨Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και 

αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το 

βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα¨. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

ΘΕΜΑ   24ο: Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών εξυγίανσης για το έργο: ¨Κατασκευή 

12θέσιου δημοτικού σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)¨.        

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

ΘΕΜΑ   25ο: Έγκριση μίσθωσης δύο απορριμματοφόρων οχημάτων διάρκειας τριών (3) μηνών 

έκαστο.  

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.   

 

ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

                        α) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας  και  

                        β) Βελτίωση οριζόντιας σήμανσης στον οδικό άξονα Σερρών - Μετοχίου - 

Ξηροτόπου.     

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   27ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Συντηρήσεις – επισκευές – κατασκευές στα 12ο Δημ. 

Σχολείο, 10ο Νηπιαγωγείο και Νηπιαγωγείο Προβατά¨.   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

ΘΕΜΑ   28ο: Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος έκτασης 116 τ.μ. εντός 

της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στον Δήμο Σερρών για την κατασκευή 

αντλιοστασίου ακαθάρτων στα πλαίσια του έργου: ¨Αποχέτευση λυμάτων 

οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου 

Λευκώνα¨.   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

ΘΕΜΑ   29ο: Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους.    

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    
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ΘΕΜΑ   30ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη 

στις 22-23 Νοεμβρίου 2012.         

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 

 

ΘΕΜΑ   31ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.       

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

ΘΕΜΑ   32ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των αντιδημάρχων κ.κ. 

Αγιαννίδου Σταυρούλας, Γρηγοριάδη Παναγιώτη και Γαλάνη Στέργιου.   

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

ΘΕΜΑ   33ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων μας Κοκκινίδου 

Αθηνάς και Παζάρσκη Μιχαήλ.    

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

ΘΕΜΑ   34ο: Συμπληρωματική έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2012.           

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

 
29η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 

 

 
    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 29ο δημοτικό συμβούλιο σήμερα 5/12. Σάββα 

μέσα στην αίθουσα δεν έχουμε που γιορτάζει; Όποιοι έχουν γενέθλια… ποιος; Ο κ. Γρηγοριάδης; 

Α! ο κ. Φωτιάδης. Κύριε Φωτιάδη να τα εκατοστίσετε, Χρόνια Πολλά, υγεία και ευτυχία. (Χρόνια 

Πολλά απ’ όλο το Σώμα). Όποιοι έχουν στο σπίτι Σάββα ή Σαββούλα Χρόνια τους Πολλά. Για τον 

πρόεδρο της ΔΕΥΑ Σερρών τον κ. Αραμπατζή Θεόδωρο που, δεν ξέρω αν το μάθατε, είχε ένα 

ατύχημα την Κυριακή το βράδυ, του ευχόμαστε ολόψυχα όλο το δημοτικό συμβούλιο καλή 

ανάρρωση. Ευτυχώς το ατύχημα ήτανε ελαφρύ, βέβαια λίγο θα ταλαιπωρηθεί, η αλήθεια είναι 

αυτή, γιατί έχει ένα πρόβλημα στο πόδι. Λοιπόν, του ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά.  

    Και πάμε στην απάντηση σε επερώτηση του δημοτικού, σε απάντηση στην επερώτηση του 

δημοτικού συμβούλου κ. Κατιρτζόγλου Βασίλη. Θα απαντήσει, διαβάζω την επερώτηση, την 

οποία θα απαντήσει ο αντιδήμαρχος δ/σης και οικονομίας κ. Στέργιος Γαλάνης.  

    Η επερώτηση από 22 Οκτωβρίου του 2012, προς τον κ. Δήμαρχο Σερρών, διαχρονικά, -ησυχία 

λίγο σας παρακαλώ συνάδελφοι-, διαχρονικά διάφοροι Σερραίοι ευπατρίδες κατέλειπαν υπέρ του 

Δήμου Σερρών κληροδοτήματα, ορίζοντας με τη διαθήκη τους και τους κοινωφελής σκοπούς υπέρ 

των οποίων θα διατίθενται τα έσοδα, από την διαχείριση των κληροδοτημάτων αυτών. Με τα 

δεδομένα αυτά παρακαλώ να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:        

1ον: Ποιά κληροδοτήματα έχουν συσταθεί υπέρ του Δήμου Σερρών; 

2ον: Ποιός είναι ο διαχειριστής που έχει οριστεί από τον κάθε διαθέτη και είναι αρμόδιος για την 

οικονομική διαχείριση του κάθε κληροδοτήματος;  

3ον: Ποιός είναι ο συγκεκριμένος κοινωφελής σκοπός, την εξυπηρέτηση του οποίου όρισε ο κάθε 

διαθέτης; 

4ον: Ποιά είναι τα έσοδα από την διαχείριση ενός εκάστου κληροδοτήματος από της συστάσεώς 

του έως σήμερα;  
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5ον: Σε ποιές ενέργειες έχει προβεί ο Δήμος Σερρών για την υλοποίηση των κοινωφελών σκοπών 

που όρισε ο διαθέτης κάθε κληροδοτήματος; και  

6ον: Σε ποιές ενέργειες έχετε προβεί εσείς προσωπικώς για την υλοποίηση των κοινωφελών 

σκοπών που όρισε ο διαθέτης κάθε κληροδοτήματος, κύριε Δήμαρχε; Παρακαλώ τον κ. Γαλάνη, 

έχετε το λόγο.  

 

    κ. Γαλάνης: Ευχαριστώ πολύ κ. πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, η 

απάντηση έχει ως εξής, είναι και έγγραφη νομίζω, την έχουμε προσκομίσει στο προεδρείο. Με την 

αριθμό 35995/1965 δημόσια διαθήκη η οποία δημοσιεύθηκε δια του αριθμού 441/12-8-65 

πρακτικού του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτης Νικολάου Κανάκης, άφησε την 

ακίνητη περιουσία του στην πόλη των Σερρών υπό τον όρο: όπως εκ του τιμήματος εκποιήσεως 

αυτής κτισθεί στην πόλη των Σερρών ένα σχολείο. Διαχειριστή της περιουσίας του όρισε την 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υποκατάστημα Σερρών, η οποία θα επιμεληθεί της εκποιήσεως - 

διαχειρίσεως και ανοικοδόμησης του σχολείου. Η ακίνητη περιουσία συνίσταται σε: α) εξ’ ενός 

διαμερίσματος εμβαδού 180,83 τ.μ. στον έκτο όροφο επί της οδού Εθνικής Αμύνης 24Β 

Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι κενό και β) ενός καταστήματος εμβαδού 33,25 τ.μ. επί των οδών Δ. 

Σολωμού και Μεραρχίας γωνία. γ) Η δε κινητή στο ποσό, κινητή περιουσία, στο ποσό των 

52.664,30 €, κατατεθειμένων στην Εθνική Τράπεζα, ημερομηνία ενημέρωσης 20-12-2011. Αυτά 

για το κληροδότημα Κανάκη.  

    Β) Στο κληροδότημα Αποστολίδη. Ο Ιωάννης Αποστολίδης, ο οποίος απεβίωσε στις Σέρρες την 

8-1-1980 με την από 29-3-1971 μυστική διαθήκη του, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ’ 

αριθμ. 22/15-1-80 πρακτικό του Πρωτοδικείου Σερρών, κατέλειπε όλη την περιουσία, κατέλειπε 

όλη την ακίνητη περιουσία του στο Δήμου Σερρών, προκειμένου τα έσοδα της περιουσίας αυτής 

να διατίθενται στο διηνεκές για τη χρηματοδότηση των σπουδών αρένων δημοτών Σερρών, και 

από την Κοινότητα Νέου Σκοπού Σερρών τελειόφοιτων των Γυμνασίων Σερρών, για δε την 

εκπλήρωση του σκοπού αυτού ο διαθέτης όρισε τριμελή επιτροπή επιλογής των υποτρόφων η 

οποία απαρτίζεται απ’ τον εκάστοτε Δήμαρχο, τον προϊστάμενο της Β/θμιας Εκπαίδευσης και τον 

δικηγόρο Πεταλωτή Δημήτριο, αποθανόντος δε αυτού, ως τρίτο μέλος της επιτροπής θεωρείται ο 

εκάστοτε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ακίνητη περιουσία συνίσταται σε: 1ον) επί της 

οδού Ανδρέα Δημητρίου 10, ένα ισόγειο κατάστημα το οποίο μίσθωνε ο Γεώργιος Μπιτζίδης ο 

οποίος έχει πεθάνει και θα προβούμε στην εκ νέου εκμίσθωση με δημοπρασία, 2ον) γραφείο το 

οποίο παραμένει κενό, το οποίο θα πρέπει να εκμισθώσουμε με δημοπρασία, β) επί της οδού Εμ. 

Ανδρόνικου 15, 1- ισόγειο με αριθμό Νο 1 μισθώνει ο Λάζαρος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου, 

2- ισόγειο με αριθμό 2 το οποίο είναι κενό από τις 15-6-10 το οποίο θα εκμισθώσουμε με 

δημοπρασία, 3- πρώτος όροφος δύο γραφεία τα οποία χρησιμοποιεί η ΑΔΕΔΥ, έχει ειδοποιηθεί 

ότι πρέπει να το αφήσει ελεύθερο για να προβούμε στην εκμίσθωση με δημοπρασία, 4- γραφείο-

πατάρι και γ) ακίνητο επί της οδού Μεραρχίας 94, μέσα στο οποίο υπάρχουν: ένα ισόγειο 

αριστερά, που κατοικεί Κομιτσίδης Ηρακλής, 2- ισόγειο δεξιά, Εσκιτζοπούλου Ελένη, 3- πρώτος 

όροφος αριστερά, Δήμου Κων/νιά και 4- πρώτος όροφος δεξιά, Ελεσιάδου Εύα. Η κινητή 

περιουσία κατετέθη στις εξής τράπεζες: 1ον) Εθνική Τράπεζα, ποσό 97.699,72 €, ενημέρωση στις 

21-12-11 και 2ον) Εμπορική Τράπεζα, ποσό 18.436,15 €. 

    Οι ενέργειες: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα, για το κληροδότημα Κανάκη με 

θέμα: Διατύπωση αιτήματος για την εκποίηση του κληροδοτήματος Κανάκη, -είναι θέμα στο 

δημοτικό συμβούλιο κ. πρόεδρε-, και 2ον) μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος Αποστολίδη -που επίσης κ. πρόεδρε είναι θέμα-, για το έτος 2013 θα ξεκινήσει η 

διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφιών απ’ την τριμελή επιτροπή. 
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

    κ. Πρόεδρος: Και πάμε σ’ ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με το χαρακτήρα του 

κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 7, του 3852/10, με θέμα:  

    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε 24ωρη βάση κατά 

τις Κυριακές και νυχτερινές ώρες.  

    Αυτό είναι το θέμα, συναινεί το δημοτικό συμβούλιο; Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος 

καθαριότητας κ. Χράπας Παντελής. Παρακαλώ κ. αντιδήμαρχε.  

 

 

    κ. Χράπας: Το θέμα είναι έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού σε 24ωρη βάρδια 

κατά τις εξαιρετέες ημέρες και ώρες, αργίες, Κυριακές και νυχτερινή εργασία, που υποχρεούνται 

οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα να εργάζονται αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. 

Προβλέπεται βάσει νομοθεσίας μια αποζημίωση για τους εργαζομένους γύρω στο ένα, κάτω από 2 

ευρώ την ώρα περίπου είναι και αναλυτικά όπως φαίνεται στην εισήγηση παρακάτω, σας 

ενημερώνουμε για ποιες συγκεκριμένα ημέρες, αργίες δηλαδή εκτός τις Κυριακές, ποιες άλλες 

είναι αργίες και τι προσωπικό χρειάζεται για κάθε αργία. Προβλεπόμενο. Και γι’ αυτό 

παρακαλούμε να ψηφίσετε αυτό το θέμα ως έχει. Ευχαριστώ πολύ. 

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος, τοποθετήσεις; Ομόφωνα ναι;      

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
                 

    κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Παρακαλώ, ναι γραμματέα, 

βεβαίως. 

    κ. Χουρουζίδης: Κύριε πρόεδρε, κάθε φορά που η αντιπολίτευση φέρνει ένα θέμα στο 

δημοτικό συμβούλιο, είθισται να συζητιέται πρώτο. Τώρα ένα θέμα που έφερε η αντιπολίτευση με 

υπογραφές, βλέπω ότι είναι 22ο. Εγώ θάλεγα ότι είναι τελευταίο. Γιατί τα επόμενα θέματα που 

ακολουθούν, παίρνονται αν θυμάστε την ώρα που μαζεύουμε τα χαρτιά μας. Και νομίζω ότι θα 

πρέπει το θέμα αυτό που έχει ενδιαφέρον, θα πρέπει να ρθεί για συζήτηση σαν πρώτο θέμα.        

    κ. Κοτρώνης: Κύριε πρόεδρε!  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Κοτρώνη.  

    κ. Κοτρώνης: Προτού μπούμε στα θέματα έχω να κάνω δυο παρατηρήσεις, πριν απ’ την 

ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, μας έχει στείλει εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, δεν ξέρω αν 

δεν το πήρε η κ. Μπιτζίδου, γιατί εδώ κοινοποιείται και στην κ. Μπιτζίδου, όσον αφορά τη σίτιση 

των παιδιών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου. Εγώ δεν θυμάμαι να έχουμε υπόψη μας ότι 

δεν σιτίζονται τα παιδιά για δυο χρονιές. Και μάλιστα τις προάλες ψηφίσαμε μια πίστωση στον 

προϋπολογισμό 218 χιλιάδες, αν θυμάμαι καλά. Εδώ διαμαρτύρονται ότι λέει, όχι μόνο φέτος 

αλλά και πέρυσι τα παιδιά δεν σιτίζονται. Και μας δίνουν και ένα έγγραφο εδώ απ’ το Υπουργείο 

Εσωτερικών, που λέει ότι 32 περίπου δήμοι, σχολεία, παίρνουν κανονικά τα χρήματα και 

αναρωτιούνται γιατί, ενώ εμείς βγάλαμε την προηγούμενη φορά κι ένα ψήφισμα ομόφωνα ότι 

συμπαραστεκόμαστε στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, εδώ μας κάνουν παράπονα αυτοί, θέλω 

να ρωτήσω γι’ αυτό τι συμβαίνει και ένα άλλο: επειδή υπέπεσε στην αντίληψή μας, προς το 

παρών βέβαια, λίγες περιπτώσεις ότι υπάρχουν πλέον άστεγοι και στον Δήμο μας, αν υπάρχει 

αυτή η δομή, υπάρχει δηλαδή κάποια πρόβλεψη, υπάρχει κάποιο κτήριο, αν δεν υπάρχει να 

προβλέψουμε, έστω για τα στοιχειώδη. Όταν προκύπτουν τέτοιες περιπτώσεις αφού γίνει και μια 

καταγραφή αστέγων από τον δήμο, να μπορούμε τους ανθρώπους τουλάχιστον να τους βάζουμε 

μέσα σ’ ένα χώρο κι από κει και μετά αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο, 

αυτό θα το δούμε συνολικά.  
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    κ. Πρόεδρος: Ξεκινώντας από τον γραμματέα, τα θέματα νομίζω ότι είναι διαδικαστικού 

χαρακτήρα κι αυτό μπήκε ας πούμε, δεν υπάρχει θέμα υποτίμησης του θέματος, έτσι, για όνομα 

του Θεού, και δεν είθισται όπως αναφέρατε ας πούμε να μπαίνει πρώτο. Έτσι; Δεν υπάρχει 

πουθενά… από πού συνηθίζεται δεν το κατάλαβα, πρώτη φορά έρχεται ένα τέτοιο θέμα ας πούμε, 

αν εννοείτε συνηθίζεται επειδή μπαίνανε εκτός ημερήσιας κάποια θέματα, δεν έχει καμιά σημασία 

γραμματέα, έτσι; Δεν υποτιμάται κανένα θέμα. Όλα είναι εξίσου σοβαρά. Λοιπόν, περνάμε σε 

απάντηση στο πρώτο ερώτημα του κ. Κοτρώνη.  

    κ. Χουρουζίδης: Παρόλα αυτά πρέπει να μπει στη διαδικασία ψηφοφορίας. Εάν το Σώμα 

αποφασίσει να συζητηθεί το θέμα κανονικά σαν 22ο θέμα, να συζητηθεί σαν 22ο. Μπορεί το Σώμα 

να έχει διαφορετική άποψη.   

    κ. Δήμαρχος: Εγώ θέλω να πω κ. Χουρουζίδη, ασφαλώς έχετε δικαίωμα να κάνετε πρόταση, 

αλλά την σειρά με την οποία μπαίνουν τα θέματα, την καθορίζει ο πρόεδρος με τον δήμαρχο.  

 

 

Λοιπόν, καθορίστηκε αυτή η σειρά, τα άλλα θέματα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, άμα κυλίσει 

ομαλά το δημοτικό συμβούλιο, σε ένα τέταρτο μπορούμε να φτάσουμε και σ’ αυτό το θέμα. Δεν 

υπάρχει πρόβλημα.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα όμως επειδή τέθηκε από τον γραμματέα, θα μπει σε ψηφοφορία. 

Και η ψηφοφορία έχει ως εξής: Να αλλάξει σειρά ή να μην αλλάξει. Όχι, μισό λεπτάκι. Να είναι 

όπως είναι στην ημερήσια; Όσοι ψηφίζουν αυτό να σηκώσουν το χέρι. Είπα, όπως είναι στην 

ημερήσια. Σηκώστε τα χέρια. (Μετρά χέρια -20 τον αριθμό-)                       

    Όπως είναι στην ημερήσια κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

    Παρακαλώ την αντιδήμαρχο κ. Μπιτζίδου. 

    κ. Μπιτζίδου: Κύριε πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, το θέμα της σίτισης του 

Μουσικού πράγματι ήταν λίγο… 

    κ. Πρόεδρος: Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

    κ. Μπιτζίδου: …ήτανε λίγο πολύπλοκο στο δήμο Σερρών και θα εξηγήσω για ποιους λόγους. 

Πέρυσι τα παιδιά δεν σιτίστηκαν γιατί δεν υπήρχε εγκεκριμένη πίστωση επίσημη από το 

Υπουργείο, οπότε δεν προβήκαμε στην διαδικασία διαγωνισμού γιατί θα είχαμε εκτεθεί εφόσον 

είχαμε προκηρύξει διαγωνισμό και δεν μπορούσαμε να καλύψουμε τελικά και με ίδια έσοδα την 

σίτιση των παιδιών του Μουσικού. Αυτό για πέρυσι, για την περσινή σχολική χρονιά. Και απ’ ότι 

γνωρίζω, είμαι βέβαιη, ότι οι πίνακες από το Υπουργείο σχετικά με το αν σιτίζονται παιδιά του 

Μουσικού, ήρθανε προς το καλοκαίρι. Άρα δεν το διακινδυνεύσαμε και δεν προβήκαμε στην 

σίτιση. Σχετικά με τη φετινή χρονιά, ήμασταν πανέτοιμοι τον Αύγουστο για να αναρτήσουμε τον 

διαγωνισμό, όμως λόγω του ότι το ποσό σίτισης του δικού μας μουσικού σχολείου υπερέβη τις 

218 χιλιάδες, ο επίτροπος, και συγκεκριμένα ο προηγούμενος επίτροπος, μας είπε ότι είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση να πάρουμε έγκριση από τον Υπουργό. Η έγκριση ήρθε μέσα στον 

Νοέμβριο και μεις ακολουθήσαμε όλες τις διαδικασίες, εφόσον μας ήρθε η έγκριση από τον 

Υπουργό, από το Υπουργείο, μαζί με άλλα μουσικά σχολεία τα οποία είχαν υψηλά ποσά, και 

μπορείτε να ρθείτε στο γραφείο για να διαπιστώσετε ότι όσα μουσικά σιτίζονται έχουνε πολύ 

χαμηλές συνολικές δαπάνες, εμείς προχωρήσαμε, πιστεύω ότι Παρασκευή αναρτάται στο ΦΕΚ, 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, και βγαίνει ο διαγωνισμός στον αέρα. Άρα δηλαδή, έχουμε 

προχωρήσει, έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες, μετά από την έγκριση από το Υπουργείο – 

απ’ τον Υπουργό και πιστεύω ότι με το καινούριο έτος θα έχουμε κανονικά σίτιση.  

    κ. Πρόεδρος: Στη δεύτερη ερώτησή σας κ. Κοτρώνη, θα απαντήσει ο κ. Δήμαρχος.                 

    κ. Δήμαρχος: Ναι, το θέμα αυτό, της στέγασης των αστέγων, μας έχει απασχολήσει και μας 

πάρα πολύ. Πρώτον, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο κτήριο για να στεγάσουμε τους 

αστέγους και δεύτερον, αν βρισκόταν κάποιο τέτοιο κτήριο σίγουρα θα χρειαζόταν νομίζω αρκετά 

χρήματα, τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα βρει ο δήμος. 
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 Όμως είμαστε ανοιχτοί, αν έχετε να καταθέσετε προτάσεις οι οποίες είναι υλοποιήσιμες, 

ευχαρίστως να τις καταθέσετε, να τις συζητήσουμε και να διερευνήσουμε την δυνατότητα 

υλοποίησης αυτών των προτάσεων. Είμαστε ανοιχτοί.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού της 

προμήθειας ¨Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης 

Δήμου Σερρών¨.   

                        Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ.      

 

    κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας, με πρώτο θέμα: Έγκριση πρακτικού 

κλήρωσης επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού της προμήθειας ¨Προμήθεια εξοπλισμού 

ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Σερρών¨. Ομόφωνα ναι;  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της 

ΕΣΑΝΣ Α.Α.Ε. για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου μας στον 

ΧΥΤ Ν. Σερρών.  

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 2ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της ΕΣΑΝΣ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου μας στον ΧΥΤ 

Ν. Σερρών.  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας. Παρακαλώ κ. Χράπα.  

    κ. Χράπας: Όπως μας ενημέρωσε η ΕΣΑΝΣ, με τα έγγραφά της που μας έχει αποστείλει, … 

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Λίγη ησυχία σας παρακαλώ συνάδελφοι. 

    κ. Χράπας: …με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που υποχρεούμαστε να 

υπογράψουμε μαζί με την ΕΣΑΝΣ ΑΕ, αναφέρει ότι θα πρέπει να υπογράψουμε αυτή την 

προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΕΣΑΝΣ και αφορά την διάθεση και επικάλυψη και 

όλη τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, συν όλα τα έξοδα που έχει τα διαχειριστικά η 

ΕΣΑΝΣ ΑΕ. Βάσει και με κάποιους πίνακες που συνυποβάλλονται στην εισήγηση που έχετε 

λάβει, που έχει μελετήσει και έχει εκδώσει ο οικονομικός δ/ντής της ΕΣΑΝΣ, βγαίνει ανά τόνο 

15,44 ευρώ. Βάσει αυτού του ποσού μηνιαίως, θα πληρώνει ο Δήμος Σερρών στην ΕΣΑΝΣ ΑΕ το 

αντίτιμο που αναλογεί. Εκτός από την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης έχουμε και την 

έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης το οποίο συνυποβάλλεται και το έχετε λάβει 

όλοι σας και θα πρέπει να καθορίσουμε και δύο εκπροσώπους του Δήμου με τους αναπληρωτές 

τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης του 

προγράμματος της προγραμματικής σύμβασης. Προτείνεται από τη Δημοτική Αρχή το ένα μέλος 

να είμαι εγώ, ο Χράπας ο αντιδήμαρχος, και ένα μέλος προτείνεται να είναι από την 

αντιπολίτευση, επιλέγεται εσείς. Συν ένα αναπληρωτή. Αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας, 

ευχαριστώ.   

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης.      

    κ. Μηλίδης. Όχι, νόμισα να ορίσουμε… 

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. Α, για τον ορισμό, ωραία, παρακαλώ κ. Μηλίδη.  

    κ. Μηλίδης: Για τον ορισμό, θα προτείνω όνομα. 

    κ. Πρόεδρος: Α! θα προτείνετε, δεν θέλετε να κάνετε ερώτηση, για τον ορισμό μέλους, εντάξει. 

Κύριε Φωτιάδη εσείς. 

    κ. Φωτιάδης: κ. Χράπα ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως μπορείτε να μας δώσετε πόσο στοίχιζε 

στο ΧΥΤΑ Σερρών η διαχείριση ή όπως την περιγράψατε εναπόθεση ταφή και διαχειριστικά 

έξοδα και λειτουργικά στο ΧΥΤΑ Σερρών ανά τόνο;  

9 



    κ. Χράπας: Όπως γνωρίζετε στο ΧΥΤΑ Σερρών δεν υπήρχε ζυγοπλάστιγγα και δεν έχουμε 

τέτοια στοιχεία που έχουμε σήμερα που ζυγίζεται κάθε απορριμματοφόρο που μπαίνει στο ΧΥΤΑ 

του Παλαιοκάστρου. Προϋπολογιστικά όμως, όπως αναφέρεται στους πίνακες της ΕΣΑΝΣ που 

έχετε στα χέρια σας, η διαφορά δεν είναι σημαντική. Πάνω-κάτω δηλαδή τα ποσά είναι ίδια με 

αυτά που διαχειριζόμασταν το ΧΥΤΑ των Σερρών και μ’ αυτά που θα δίνουμε στην ΕΣΑΝΣ.  

    κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις επί του θέματος; Θέλει κανείς να τοποθετηθεί; Όχι. Και 

προχωράμε στα… στον ορισμό μελών, ναι, εντάξει, μη βιάζεστε. Αναπληρωτής ο κ. Μερετούδης. 

Ως τακτικό μέλος από τη συμπολίτευση ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κ. Χράπας και ως 

αναπληρωματικό μέλος ο κ. Μερετούδης Δημήτριος. Από την αντιπολίτευση ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό.  

    κ. Μηλίδης: Ο κ. Δινάκης προτείνεται.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Δινάκη, εσείς, ως τακτικό, και αναπληρωματικό; Ο κ. Μοσχολιός, ωραία. 

Και πάμε στο τρίτο θέμα της… (τον διακόπτει ο κ. Αναστασιάδης).           

    κ. Αναστασιάδης: Δε θα ψηφίσουμε κύριε;  

    κ. Πρόεδρος: Ορίστε. 

    κ. Αναστασιάδης: …πως, δεν θα ψηφίσουμε; Τι είναι αυτό το πράμα; Σε παρακαλώ πολύ. 

    κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη, λίγο πιο κόσμια. 

    κ. Αναστασιάδης: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

 

    κ. Πρόεδρος: Πιο κόσμια σας παρακαλώ… 

    κ. Αναστασιάδης: Να πας σε ψηφοφορία. 

  κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, κανείς δε διαφωνεί, κανείς δε διαφωνεί. Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε 

ψηφοφορία.    

(Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κ. Νιζάμη - ναι, ο κ. Στεργίου - ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 

κ. Σαραντίδου - όχι η κ. Σαραντίδου, όχι ο κ. Αναστασιάδης, ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη, ο κ. 

Κοτρώνης; - όχι ο κ. Κοτρώνης, ο κ. Αγοραστός - ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και ο πρόεδρος).       

- ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ -  

Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΑΠΩΝ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΝΑΙ 

Τατούδης ΝΑΙ 

Κατιρτζόγλου ΝΑΙ 

Γκότσης ΝΑΙ 

Μηλίδης ΝΑΙ 

Αναστασιάδης ΟΧΙ 
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Ίντος ΝΑΙ 

Χρυσανθίδης ΝΑΙ 

Γάτσιος ΝΑΙ 

Φωτιάδης ΝΑΙ 

Δρίγκα ΝΑΙ 

Ηλιοπούλου ΝΑΙ 

Κοτρώνης ΟΧΙ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΝΑΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

 

 

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  
 

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 171/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Σερρών σχετική με έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. 

¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού 

Δήμου Σερρών¨ για το οικονομικό έτος 2013.   

 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ.  

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 3ο: -(Λίγη ησυχία)-. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 171/2012 απόφασης του Δ.Σ. 

του Ν.Π. του Δήμου Σερρών σχετική με έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π. 

¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών¨ για 

το οικονομικό έτος 2013. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γεώργιος. Παρακαλώ κ. 

Δούκα. 

    κ. Δούκας: κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, η δ/ση του Ν.Π. σε 

συνεδρίασή της ψήφισε ομόφωνα και πέρασε έτσι ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων 2013. Τον 

προϋπολογισμό αυτό φέρνει σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, στο ανώτατο όργανο, προς 

έγκριση. Ο προϋπολογισμός του 2013 είναι αρκετά λιτός θάλεγα, σφικτός αλλά και αναπτυξιακός. 

Είναι περιορισμένα τα έσοδα, λόγω κρίσης που όλοι ξέρετε, έτσι αναγκάζεται να είναι 

περιορισμένα και τα έξοδα. Τα έσοδα τα οποία παίρνει το Ν.Π. είναι από τις ΚΑΠ, Κεντρικούς 

Αυτοτελούς Πόρους, από το πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ που έχει και υλοποιεί στην Ορεινή, 

και από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς. 

Εκ των οποίων έχουμε πάρει μέχρι σήμερα 716.000,00 €. Είναι χρήματα τα οποία έκαναν το Ν.Π. 

να αντέξει, να ξεχρεώσει σχεδόν, χρωστά τριμήνου, δηλαδή τρίμηνες οφειλές έχει μόνο, είναι σε 

πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ότι πέρυσι, απ’ ότι περάσαμε στον ισολογισμό, θυμάστε ότι είχαμε 

ζημία την προηγούμενη χρονιά το ’11, η οποία καλύφθηκε και υπερκαλύφθηκε φέτος. Θα είναι σε 

πολύ καλύτερη κατάσταση του χρόνου και διαπιστώνουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αν δεν μας 

κόψει τίποτα περισσότερο το Ελληνικό Κράτος. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε τυχόν 

ερωτήσεις, παρευρίσκεται εδώ και ο εξωτερικός λογιστής, ο κ. Βέρρος, να δώσει κάποιες 

εξηγήσεις αν χρειαστεί.               
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    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ανοίγει κύκλος ερωτήσεων, παρακαλώ. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. 

Χρυσανθίδης. Παρακαλώ κ. Μηλίδη. Και ο αντιπρόεδρος εάν δεν καλυφθεί. Κύριε Μηλίδη έχετε 

το λόγο.  

    κ. Μηλίδης: κ. πρόεδρε, είπατε ότι πρέπει να είναι λιτός, σφικτός και σίγουρα… και 

αναπτυξιακός ταυτόχρονα, αλλά σίγουρα πρέπει να είναι λιτός γιατί τα δεδομένα είναι… Παρόλα 

αυτά όμως, συγκρίνοντας με τον περσινό προϋπολογισμό βλέπω κάποια ποσά, δεν έχετε τάση να 

τα μειώσετε, όπως τα έξοδα. Π.χ. βλέπω πάλι τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 17.000. Θεωρώ ότι είναι 

μεγάλο ποσό 17 χιλιάδες ευρώ πλέον. Διότι όπως ξέρετε λειτουργούν τα e-mail τώρα, δεν έχουμε 

τόσα, πέρυσι τα ίδια, φέτος πάλι τα ίδια. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο πιο πολύ να επεξεργαζόμαστε 

τον προϋπολογισμό, έχουμε μια οργανωμένη λογιστική υπηρεσία, απ’ ότι γνωρίζουμε. Επίσης, 

βλέπω εκεί, προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, βάζετε 75.000. Σίγουρα χρειάζεται 

αυτή η προμήθεια. Αλλά πάλι είναι περισσότερο από πέρυσι. Απ’ τη μια λέτε ότι είναι λιτός και 

σφικτός, απ’ την άλλη τα έξοδα είναι μεγαλύτερα. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να σκύψουμε στο 

πρόβλημα και να το δούμε ότι μιλάμε με άλλες οικονομικές συγκυρίες; Αυτό που σας είπα είναι 

στον κωδικό 663401. Έχει πάρα πολλά τέτοια, δεν θέλω να κουράσω το Σώμα με επιμέρους 

θέματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή οι προϋπολογισμοί να γίνονται με 

ρεαλιστική, με πραγματικά δεδομένα. Και, ταρίχευση πτηνών 10.000, και πέρυσι το είχαμε πάλι, 

γίνονται αυτά; Ή τα βάζουμε έτσι για να τα βάζουμε; Θα ήθελα δηλαδή να μου απαντήσετε εάν, 

σε κάποια σημεία στα οποία αναφέρθηκα και σε άλλα, υπήρξε η λογική ότι θα πρέπει να είμαστε 

ρεαλιστές επιτέλους.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Χρυσανθίδης.   

 

 

    κ. Δούκας: Να απαντήσω πρώτα… 

    κ. Πρόεδρος: Απαντήστε κ. Δούκα εφόσον…  

    κ. Δούκας: κ. Μηλίδη τώρα όσον αφορά την καθαριότητα, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί 

εδώ έχουμε παιδιά, πρόκειται για μικρά παιδιά και ξοδεύουμε περισσότερα και θάθελα να ξοδεύει 

ακόμα περισσότερα, αρκεί να έχουμε παροχή υψηλού επιπέδου στα παιδιά.  

    κ. Μηλίδης: Προηγουμένως δεν είχαμε δηλαδή; Πέρυσι.  

    κ. Δούκας: Είχαμε, αλλά όσο έχουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ που είναι για τα παιδιά θέλουμε 

να ξοδεύονται και προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να είμαστε σίγουροι για τα παιδιά μας. 

Τώρα όσον αφορά για την ταρίχευση, έγινε η ταρίχευση πριν από δυο χρόνια. Είναι λεφτά αυτά 

που τα χρωστάμε από πέρυσι. Πληρώσαμε τα 8 από τα 15 και χρωστάμε άλλα 7, γι’ αυτό και είναι 

μες τον προϋπολογισμό. Αλλά πάντα θα υπάρχει ενδεχόμενο να κάνουμε ταρίχευση. Γι’ αυτό. 

Προϋπολογίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν.  

    κ. Μηλίδης: Για τα τηλεγραφικά δεν μου απαντήσατε. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο το ποσό με τα 

σημερινά δεδομένα.  

    κ. Δούκας: Τα τηλεγραφικά απλά μπαίνουν στον προϋπολογισμό, απλά μπαίνουν ότι 

ενδεχομένως υπάρχει και ενδεχομένως να υπάρχει για να ξοδευτούν. Αλλά δεν ξοδεύονται. Δεν 

πληρώνονται αυτά. 

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Χρυσανθίδη. 

    κ. Χρυσανθίδης: Μία ερώτηση κ. πρόεδρε. Έχετε έναν κωδικό στα έξοδα 15.000 € για 

ύδρευση κτηρίων της ΔΕΥΑΣ. Τι αφορά αυτό;  

    κ. Δούκας: Δεν το κατάλαβα κ. Χρυσανθίδη; 

    κ. Χρυσανθίδης: Έχετε στα έξοδα 15.000 € για ύδρευση κτηρίων ΔΕΥΑΣ. Τι είναι αυτά; Να 

μας εξηγήσετε. 

    κ. Δούκας: Μπορούμε να ρωτήσουμε τον εξωτερικό λογιστή να μας απαντήσει σ’ αυτό γιατί 

εγώ δεν το ξέρω.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Βέρρος είναι εδώ; Παρακαλώ κ. Βέρρο. Ελάτε λίγο πιο κοντά σας 

παρακαλώ, δεν θα ακούγεστε από κει.            
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    κ. Χρυσανθίδης: …εκτός αν έγινε κάποιο λάθος, ο άλλος εννοούσε, κτήρια, μέσα σε 

παρένθεση -ΔΕΥΑΣ-. Αλλά όπως γράφτηκε όμως ¨κτηρίων ΔΕΥΑΣ¨ το μυαλό σου πάει… 

    κ. Βέρρος: Σ’ αυτό έχετε δίκιο, σ’ αυτό έχετε δίκιο, ορθογραφικό λάθος πρέπει να είναι, 

τυπογραφικό.   

    κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις επί του θέματος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έδωσε εξήγηση, 

έδωσε απάντηση, τυπογραφικό λάθος. Συντακτικό θάλεγα. Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος. 

Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Χρυσανθίδης. Άλλος κανείς; Όχι. Παρακαλώ κ. Μηλίδη. 

    κ. Μηλίδης: κ. πρόεδρε, νομίζω με τις ερωτήσεις καλύφθηκα κατά ένα μέρος και απλώς θέλω 

να πω ότι θα πρέπει, αναγνωρίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια για λιτό προϋπολογισμό, όμως 

νομίζω παρόλα αυτά, πάλι δεν είναι απόλυτα ρεαλιστικός. Θα ήθελα να είναι πιο ρεαλιστικός με 

τα σημερινά δεδομένα, κι ακόμη πιο λιτός. Είδατε ότι σε κάποια, αναγκαστήκατε να απαντήσετε 

σε κάποια ερωτήματα ότι ¨ε, αυτό δεν το είδαμε ακριβώς¨ ή ξέρω γω κάπως άλλως. Εν πάσει 

περιπτώσει τον ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του Ν.Π. με κάποιες διευκρινίσεις που κάναμε και 

θα παρακαλούσα την επόμενη φορά να είναι ακόμη πιο ρεαλιστικός. Τα πράγματα είναι δύσκολα 

κ. πρόεδρε, θα πρέπει να δείτε, έχετε μια λογιστική υπηρεσία οργανωμένη, έχετε κι εξωτερικούς 

συνεργάτες για τους οποίους πρέπει να πω ότι ¨αξιόλογοι¨, όμως έχουμε και 26 χιλιάδες 

πληρώνουμε για τους τοπικούς λογιστές και στο Ν.Π. έχουν και μια οργανωμένη λογιστική 

υπηρεσία. Άρα λοιπόν θα ήθελα όλα αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν, που σημαίνει ότι θα 

πρέπει να είναι πιο πραγματικός, πιο ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός και βέβαια με λιγότερα κατά 

το δυνατό έξοδα, γιατί: γιατί από κάποιες χορηγήσεις που κάνει ο δήμος θα μπορούσαμε να 

υλοποιήσουμε, αναφερόμαστε στον κ. δήμαρχο, να υλοποιήσουμε αυτό που έκανε ερώτηση ο κ. 

Κοτρώνης, δηλαδή για τους αστέγους που θα γίνει επιτακτική ανάγκη. Ήδη με τα πρώτα κρύα τα 

προβλήματα στις μεγαλύτερες πόλεις φάνηκαν.  

 

Εάν λοιπόν κάνουμε μια μεγαλύτερη περιστολή δαπανών, πιστεύω ότι θα υπάρξει κι αυτό το 

μικρό κονδύλιο για τους περισσότερο αναξιοπαθούντες. Παρόλα αυτά λέω τον ψηφίζουμε με τις 

παρατηρήσεις αυτές που κάνουμε. Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Χρυσανθίδη.          

    κ. Χρυσανθίδης: Κύριε πρόεδρε, για μένα είναι λίγο κατανοητός και στους συναδέλφους, γιατί 

εν μέρει ο κ. Μηλίδης αναφέρθηκε όσον αφορά ότι έχει οργανωμένη οικονομική υπηρεσία, να το 

κάνουμε λίγο πιο απλό γιατί αυτό που συμβαίνει εδώ είναι πρωτοφανές και αντιμετωπίζεται πάρα 

πολύ εύκολα και ψηφίζονται με μεγάλη ευκολία τέτοια σοβαρά θέματα όπως είναι ο 

προϋπολογισμός. Και ομόφωνα όσον αφορά το θέμα αυτό απουσίαζε η αντιπολίτευση στο 

συγκεκριμένο θέμα για δικούς της λόγους. Και διευκρινίζω: υπάρχει μια δ/νση οικονομικού στο 

Ν.Π. πάρα πολύ οργανωμένη, με διευθυντή, τμηματάρχη και με Π.Ε. οικονομολόγο ο οποίος τον 

τελευταίο χρόνο βρίσκεται εκεί πέρα. Παρόλα αυτά, και ξέρετε πόσο αμείβονται τα επιδόματα 

των δ/ντών και των τμηματαρχών, φτάσαμε στο σημείο λοιπόν να κάνει τον πρ/σμό του Ν.Π. 

εξωτερικός συνεργάτης, ο οποίος συνολικά για την όλη παροχή υπηρεσιών αμείβεται στη 

σημερινή εποχή μ’ ένα ποσό της τάξης των 26.000,00 €. Και δεν μπορώ να πω ότι ο εξωτερικός 

συνεργάτης δεν κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά τουλάχιστον κ. πρόεδρε, η υπηρεσία αυτή όπως 

στο δήμο, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου συντάσσει τον προϋπολογισμό και παρευρίσκεται 

και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα έπρεπε να είναι εδώ για να δώσει 

τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί του θέματος. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συντάσσει τον 

προϋπολογισμό εξωτερικός συνεργάτης, και μεις να έχουμε υπαλλήλους οι οποίοι και γω δεν 

ξέρω τι κάνουν. Το λέω αυτό για να δείξω το μέγεθος της προχειρότητας που είναι συνταγμένος ο 

προϋπολογισμός. Και θα πω στοιχεία τα οποία είναι αδιάψευστα και δεν θα μπορέσει κανένας να 

τα αμφισβητήσει. Κι όταν λέω κανένας, μπορεί να είναι εγωιστικό, αλλά αυτή είναι μία 

πραγματικότητα. Και δεν θα πάρει το λόγο στο τέλος ο δήμαρχος να μας λέει π.χ. ότι κύριοι κάντε 

κωλοτούμπες ή συκοφαντείτε. Αυτά τα οποία θα πω παρακάτω μπορεί να τα ελέγξει 

οποιοσδήποτε θέλει.  
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Και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα του προϋπολογισμού ο οποίος σε καμία των περιπτώσεων δεν 

είναι οραματικός, δεν δίνει λύση στα προβλήματα και δεν αντιμετωπίζει τη σημερινή κοινωνία 

στο βαθμό που πρέπει. Διότι ξέρετε σήμερα ασχολείται με δύο μεγάλους τομείς, τρεις τομείς έχει 

συγκεκριμένα το μεγάλο Ν.Π. το οποίο τόχετε μεγιστοποιήσει, ότι συνενώσαμε 23 Ν.Π. και 

κάναμε αυτό, και κάναμε το ένα και το άλλο, λοιπόν, ασχολείται με τον Αθλητισμό, ασχολείται με 

την τρίτη ηλικία και ασχολείται με την προσχολική αγωγή. Σοβαροί τομείς της κοινωνίας, που 

έχουνε άμεση ανάγκη πολλή μεγαλύτερη απ’ ότι σε άλλες εποχές. Γιατί καταλαβαίνεται ποια είναι 

η εποχή σήμερα. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν είναι, δεν βλέπω να είναι λιτός. Δείτε τα στοιχεία, 

σε σχέση με πέρσι είναι αυξητικός. Είναι αυξημένος από πέρυσι. Και αυτό βέβαια, σωστά να είναι 

αυξημένος, αλλά να γίνεται σωστή κατανομή. Να γίνεται κατανομή των κωδικών και των 

κονδυλίων εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Κι όχι εκεί που θέλουμε να βολέψουμε 

κάποιους. Και μπαίνω τώρα στο θέμα που είπα για τον εξωτερικό λογιστή. Μα είναι δυνατόν κ. 

πρόεδρε να μην ενημερώνετε, δεν ξέρουμε κ. πρόεδρε ότι τα κυλικεία πόσο μισθώθηκαν; Τα 

κυλικεία κ. πρόεδρε μισθώθηκαν με ακριβές αντίτιμο. π.χ. του κολυμβητηρίου 640 € το μήνα, επί 

12 μας κάνει εφτά χιλιάδες. Δεν μπορεί να γράφει στον προϋπολογισμό 12 χιλιάδες. 

Κολυμβητήριο τόσο, δεν μπορεί να γράφει σχεδόν τα διπλάσια ποσά. Είναι δυνατόν να εκθέτετε 

τον λογιστή; Και η υπηρεσία να μη λειτουργεί; Εδώ είναι η προχειρότητα, εδώ είναι ο ένοχος από 

σας κ. πρόεδρε, εδώ είναι ο ένοχος του κ. δημάρχου που συνεργάζεστε. Είναι δυνατόν να 

αναφέρετε μέσα στον προϋπολογισμό σας ότι έσοδα από συναυλίες 8.000; Τι στιγμή που δεν 

έχετε καμία, δεν έχετε βεβαιώσει τίποτα τι έγινε πέρσι. Δεν έχετε κανένα βεβαιωμένο. Κανένα 

βεβαιωμένο. Δεν έχετε φέρει στο συμβούλιο τίποτα. Είναι δυνατόν τα τροφεία να είναι αυξημένα; 

Σας είπαμε ότι τα τροφεία, να βάλετε και μια δεύτερη κλίμακα μεταξύ των 8 και 17 χιλιάδων 

ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά του εισοδήματος 8 χιλιάδων μέχρι 17 χιλιάδων. Σας είπαμε 

και σας λέμε για άλλη μια φορά, κ. δήμαρχε να επιληφθείτε, να το φέρετε το θέμα. 

 

 Να μπει ενδιάμεση μια κλίμακα για να ελαφρύνουμε τον κόσμο. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. 

Επίσης, για να αυξήσετε τα έσοδά σας και να δημιουργήσετε κωδικούς στα έξοδα, βάλατε στα 

ΠΟΕ κάποια ποσά. Και αναφέρομαι στο πρώτο, όλα είναι το ίδιο, αλλά κυρίως το πρώτο το οποίο 

αφορά, έχει λαμβάνετε κ. πρόεδρε από το δήμο 452.000 €. Μα κ. πρόεδρε, δεν πρέπει να 

κοροϊδευόμαστε εδώ μέσα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο επίτροπος το απέρριψε το θέμα αυτό. Κάνατε 

προσφυγή στην ειδική επιτροπή του άρθρου του Νόμου 3463 και απορρίφθηκε. Άρα λοιπόν δεν 

υπάρχει τρόπος για να εισπράξουμε τα χρήματα αυτά. Περίπου ένα εκατομμύριο τα βάζετε αυτά 

όλα, για να ανεβάσετε τα έξοδα και να δημιουργήσετε κωδικούς. Μα δεν είδε κανένας από την 

υπηρεσία τι συμβαίνει; Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα; Αυτά είναι αποδεδειγμένα. 

Το ξέρει και ο Γενικός Γραμματέας ότι έχει απορριφθεί. Πως θα τα πάρετε δηλαδή τα λεφτά αυτά 

και τα βάζετε. Εάν τα πάρετε, βρείτε κάποιο μαγικό τρόπο και τα πάρετε, και είμαστε μαζί σας να 

τα πάρετε, τότε να ρθείτε με τροποποίηση προϋπολογισμού για να είναι ρεαλιστικός και αυτός ο 

προϋπολογισμός.   

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας κ. Χρυσανθίδη. 

    κ. Χρυσανθίδης: Δεν προλαβαίνω κ. πρόεδρε.  

    κ. Πρόεδρος: Στην δευτερολογία σας. 

    κ. Χρυσανθίδης: Στην δευτερολογία μου.                                    

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. Παρακαλώ κ. Δούκα, κ. πρόεδρε… α, συγνώμη, η κ. Σαραντίδου είχε 

ζητήσει να τοποθετηθεί. Παρακαλώ κ. Σαραντίδου έχετε το λόγο.  

    κ. Σαραντίδου: Εγώ δυο λεπτά -δυο λεπτά- , ένα λεπτό μόνο για να εξηγήσω το λόγο που θα 

πούμε όχι στον προϋπολογισμό αυτό και νομίζω όλοι το ξέρετε και είναι γνωστό γιατί λέμε όχι 

ειδικά σε τέτοιου είδους προϋπολογισμούς κύρια που βασίζονται στα έσοδά τους, στο μέρος των 

εσόδων τους, σε τροφεία, σε πληρωμές από κόσμο, και επειδή, τώρα ναι, μπορούμε και μιλάμε για 

το   ΕΣΠΑ,  γιατί αυτή τη  χρονιά ήρθαν  κάποια χρήματα  απ’ το ΕΣΠΑ,  αύριο που  δεν θαρθούν 
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αυτά τα χρήματα, θα βλέπουμε ξαφνικά να γυρίσουμε ως έσοδα του Οργανισμού να είναι από τις, 

απ’ την ανταπόδοση που θα δίνουν οι γονείς στους παιδικούς σταθμούς, οι αθλητές στους 

αθλητικούς συλλόγους, κι όλα αυτά. Ένας λοιπόν προϋπολογισμός που βασίζεται κύρια και 

καθαρά στα έσοδα που προέρχονται από τους Σερραίους δημότες νομίζω ότι θα πρέπει να 

απορριφθεί και να βρούμε άλλες λύσεις για να κάνουμε προϋπολογισμούς που πραγματικά θα 

στηρίζονται κύρια σε κρατική χρηματοδότηση.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Δούκα. 

    κ. Δούκας: Κατ’ αρχήν κ. πρόεδρε θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους εδώ, ότι η υπηρεσία 

μας δεν είναι καθόλου οργανωμένη. Ποιος είπε ότι είναι οργανωμένη η υπηρεσία μας. Έχουμε 

κανέναν λογιστή Α’ τάξης; Επειδή έρχεται κάποιος που είναι στο ΤΟΕΒ και μας βοηθάει, κάθεται 

δυο-τρεις ώρες εκεί, τέσσερις, για να βοηθήσει το Νομικό Πρόσωπο, επειδή έχουμε δύο 

νηπιαγωγούς που φεύγουν από τις υπηρεσίες τους για να βοηθήσουν το Ν.Π. να τα βγάλει πέρα; 

Ποιους έχουμε στην υπηρεσία. Δύο Δ.Ε. έχουμε, και ο δ/ντής και ο προϊστάμενος Δ.Ε. είναι. Τι 

μπορούν να ξέρουν και τι μπορούν να κάνουν. Το διπλογραφικό σύστημα ούτε καν το ξέρουν. 

Πως λοιπόν λέμε ότι έχουμε οργανωμένη υπηρεσία. Μη το λέμε.  

    Τα ΠΟΕ. Τα ΠΟΕ συνηθίζετε να τα βάζουν. Τα βάζουν τα ΠΟΕ. Αν δεν φύγουν από τη μέση 

είναι υποχρεωμένοι να τα βάζουν. Κι ας μας απαντήσει ο κ. Βέρρος γιατί μπαίνουν τα ΠΟΕ. Κι 

όπως είδατε, και σεις το εγκρίνατε, και προσφύγαμε και στην περιφέρεια, γιατί μας το απέρριψε. 

Προσφύγαμε πράγματι εκεί κι εκεί μας το απέρριψαν. Δεν μπορούσαν να μας δώσουν την 

έκτακτη επιχορήγηση των 400 χιλιάδων ευρώ. Γιατί δεν πήραμε και ΚΑΠ του Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου. Γι’ αυτό και μπαίνουν τα 452. Πήγαμε να πάρουμε 452, τα τετρακόσια, αλλά και κει 

δεν ευδοκίμησε. Δεν το ενέκρινε η περιφέρεια, δεν το ενέκρινε και η ειδική επιτροπή. Άρα λοιπόν 

εμείς, παρόλο ότι είμαστε έτσι, δεν πήραμε αυτά τα λεφτά και πάλι είμαστε σε καλή θέση. Σε 

καλή κατάσταση. Κι από πίσω αν θα δείτε στον προϋπολογισμό έχει μια κατάσταση με ΠΟΕ, όχι 

με ΠΟΕ, μ’ αυτά που χρωστάμε. Το 50% και 60 απ’ αυτά που θα δείτε εκεί ήδη έχουν πληρωθεί.  

 

Γιατί είναι μέχρι 22/10 ο προϋπολογισμός, ο οποίος θα αναμορφωθεί βέβαια και θα πάει σύμφωνα 

με το 31/12, αλλά το 50 με 60% απ’ αυτά έχουν πληρωθεί εντός του Νοεμβρίου. Γι’ αυτό λέω ότι 

είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πέρυσι. Φυσικά και τώρα λειτουργούμε με το ΕΣΠΑ. 

Μα τώρα που λειτουργούμε με το ΕΣΠΑ, 300 οικογένειες δεν δίνουν τροφεία. Τριακόσιες. 

Διακόσιες ενενήντα δύο για την ακρίβεια.  

    κ. Σαραντίδου: Αύριο;         

    κ. Δούκας: Αύριο; Σύμφωνα με το αύριο θα πάμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε 

τώρα με το αύριο αν συνεχιστεί το πρόγραμμα ή απορριφθεί και να πάμε σύμφωνα με κείνο. Θα 

δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Πάντως και για το ’13 υπάρχει το πρόγραμμα για 300 παιδιά, εκ των 

οποίων θα πάρουμε εμείς πάλι τις 700 χιλιάδες με χαμηλότερο το τίμημα. Νομίζω ότι σε κάλυψα 

κ. Χρυσανθίδη, τώρα εσάς κ. Μηλίδη, εντάξει δεν έχω τίποτα να πω άλλο.               

    κ. Πρόεδρος: Δευτερολογία. 

    κ. Μηλίδης: Δεν θα έπαιρνα και γω… το λόγο για μισό λεπτό, αλλά τώρα ο κ. Δούκας με 

προκάλεσε να πω το εξής: ότι υπηρεσία λογιστική, έστω αυτή που υπάρχει, υπάρχει. Μπορεί να 

μην είναι Α’ τάξης οπωσδήποτε, αλλά … τη δουλειά. Όμως, εκείνο που θέλω να πω είναι, όλοι οι 

Έλληνες έχουν υποστεί μια σοβαρότατη μείωση των μισθών, έτσι; Το ξέρουν οι πάντες. Γιατί 

δηλαδή εμείς τότε τα ποσά που δίνουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες να είναι τα ίδια με πέρσι – 

πρόπερσι. Καταλάβατε; Σας λέω ότι, με προκαλέσατε και το είπα. Όλοι, και σεις ο ίδιος, όπου 

δουλεύεται τι μισθό παίρνετε, θα παίρνετε 50% λιγότερο. Όλοι μας. Ε, λοιπόν; Γι’ αυτό είπα θέλω 

λίγο πιο σφικτή οικονομία. Λοιπόν, αυτά είχα με τις παρατηρήσεις, το ψηφίζουμε εμείς.   

    κ. Δούκας: Είναι σφικτή κ. Μηλίδη και θα γίνετε σφικτότερος και με το χρόνο, του χρόνου θα 

είναι καλύτερη. Και μεις γινόμαστε καλύτεροι, όλοι γινόμαστε καλύτεροι.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Χρυσανθίδης. 
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    κ. Χρυσανθίδης: Μην ψάχνουμε να βρούμε κανένα άλλοθι στα συγκεκριμένα θέματα, η 

υπηρεσία όπως είπα είναι, και δεν πάει κανένας κ. πρόεδρε για 2-3 ώρες, είναι Π.Ε. 

οικονομολόγος, έχει μετακινηθεί στην υπηρεσία και ένας προϋπολογισμός για να συνταχθεί είναι 

απλό πράγμα. Πολύ απλό πράγμα είναι, αν καθίσεις να δουλέψεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ελέγξτε 

την υπηρεσία σας για να δουλέψουν, και το προσωπικό είναι αρκετό και οργανωμένο. Ξέρω πολύ 

καλά διότι έτυχε όλα αυτά τα χρόνια να ασχολούμαι με τα θέματα. Πάμε στα έξοδα. Στα έξοδα κ. 

πρόεδρε, γι’ αυτό είπα να ενημερώσετε τον λογιστή, με κάλυψε και η κ. Σαραντίδου με το ΕΣΠΑ, 

γιατί τώρα είναι το ΕΣΠΑ και τα κάνετε αυτά που κάνετε, αν σταματήσει το ΕΣΠΑ θα υπάρχουν 

τρομερά προβλήματα, όπως επίσης και ο κ. Μηλίδης σχετικά με τον λογιστή, διότι παντού 

γίνονται μειώσεις ενώ στο Ν.Π. πουθενά. Και λέμε, γράφουνε κωδικούς ¨αμοιβή προέδρου 15 

χιλιάρικα¨, μπαίνω σε νούμερα τώρα και γρήγορα επειδή έχουμε … αφού ξέρουμε ότι … έχει 

μειωθεί ο μισθός, τα έξοδα παράστασης του προέδρου. Τα έξοδα του συμβουλίου δεν υπάρχουν, 

τα βάζετε στον προϋπολογισμό. Επίσης, βάζετε δαπάνες δεξιώσεων, μα τι δαπάνες δεξιώσεων, 

είμαστε για δαπάνες δεξιώσεων τη σημερινή εποχή; Και πάμε στο κυριότερο: 200.000 € βάζετε 

στον προϋπολογισμό για μισθοδοσία εκτάκτων. Μα κ. πρόεδρε, έχουν προσληφθεί 13 άτομα 

καθαριότητας, ΥΕ καθαριότητας. Έχουμε τα πεντάμηνα μπροστά μας, τα οποία 13 άτομα αυτά, 

είναι για 27 μήνες και ξέρω απ’ τους ανθρώπους των οποίων έγιναν αυτά, δεν πήρε κανένας 

μυρωδιά, λοιπόν, δεν θα πληρωθεί ούτε ένα ευρώ απ’ την υπηρεσία. Και βάλατε 200 χιλιάδες 

ευρώ για εκτάκτους; Για δυο διμηνίτες πάλι θα πάρουμε; Συνηγορήσαμε σε κάποιες των 

περιπτώσεων, βεβαίως να βοηθήσουμε την υπηρεσία, όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. 

Έχουμε εδώ κωδικό ¨αμοιβές καλλιτεχνών¨. Τι καλλιτέχνες είναι αυτοί στο Ν.Π.; Μα δεν έχετε 

αντιληφθεί κ. πρόεδρε τι γίνεται σήμερα στην κοινωνία; Δεν το έχετε αντιληφθεί αυτό; Όπως είπε 

ο κ. Μηλίδης. 20.000 δαπάνες καθαρισμού. Υπερβολικό ποσό. Και πάμε τώρα στο μεγάλο 

κομμάτι που απασχολείτε. Αθλητικές εκδηλώσεις 4.000 €. Μα είναι δυνατόν; Αγορά βιβλίων 

κύριε, μπαίνω στα νούμερα, 15.000 € αγορά βιβλίων. Βιβλιοπωλείο θα αγοράσετε; Μα είναι 

δυνατόν; Μα προκαλείται μ’ αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν.  

 

 

 

Και βλέπω πολλές κατατμήσεις οι οποίες θέλω να ρωτήσω αν αυτές γίνουν διαγωνισμός σε 

ομοειδή είδη ή θα παραμείνουν έτσι. Δεν έχετε καμία αναφορά στον αθλητισμό της περιφέρειας. 

Καμία αναφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας, που εκεί έπρεπε να επικεντρώσετε 

το ενδιαφέρον σας. Που παρακαλάνε, θα το πω έτσι απλά, για να πάρουνε ένα κάθισμα, ένα δίχτυ, 

τίποτα, καμία αναφορά. Πουθενά. Και ξέρετε πόσοι, δεν είναι μόνο τα γήπεδα ποδοσφαίρου, δεν 

είναι μόνο οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Είναι πολλοί σύλλογοι, κι άλλοι, και σε άλλα αθλήματα τα 

οποία έχουν πάρα πολλή μεγάλη ανάγκη. Άρα λοιπόν αυτά τα χρήματα που τα τοποθετείτε στους 

κωδικούς αυτούς, καλό θα ήτανε να δείξετε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να ρθείτε κοντά στους 

συλλόγους αυτούς όλους, αθλητικούς κυρίως, για να μπορέσετε να βοηθήσετε περισσότερο. Διότι 

πραγματικά σήμερα έχουν ανάγκη.  

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κ. Χρυσανθίδη. Τέλειωσε ο χρόνος σας. 

    κ. Χρυσανθίδης: Τελειώνω κύριε… Εάν αυτές τις προτεραιότητες πιστεύω τις βάζατε κάτω, 

ασχολιόσασταν με τον προϋπολογισμό, ενημερώνατε και τον συντάξαντα, νομίζω θα είχατε κάνει 

έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό που θα ανταποκρινόταν στα προβλήματα της σημερινής 

κοινωνίας και στα μεγάλα κομμάτια που ασχολείστε και νομίζω ότι θα ψηφίζαμε ομόφωνα και 

μεις. Όμως, δυστυχώς, δεν θα τον ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό αν δεν γίνουν αυτές οι αλλαγές, 

θα ψηφίσουμε μόνο, όπως κάναμε και στον προϋπολογισμό, τις υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα 

με τον 3463 και ξέρετε ποιες είναι αυτές οι δαπάνες. Είναι η μισθοδοσία, τα καύσιμα κ.λ.π. 

Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Το λόγο έχει ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου. Κύριε Δούκα.  
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    κ. Δούκας: κ. πρόεδρε, όταν συντάχθηκε ο προϋπολογισμός, τα έξοδα προέδρου ήταν 15 

χιλιάδες. Βγήκε ο νόμος που λέει ότι θα περιοριστούν αυτά έως κατά 50%. Φυσικά είπαμε ότι 

μέχρι 31/12 θα γίνει αναμόρφωση και όλα αυτά θα διορθωθούν. Βγήκε μετά ο νόμος και λέει ότι 

θα γίνουν περικοπές. 50% κάτω ο μισθός του προέδρου. Μα θα γίνει, δεν είπαμε δε θα γίνει. Όλα 

αυτά θα γίνουν. Βιβλία. Παίρνουμε τόσα χαρτικά, στο Ν.Π. έχει εκατόν τόσα άτομα. Χαρτικά 

παίρνουν. Παίρνουν 2 χιλιάρικα αντί 5. Ε, 2 θα βάλουμε εκεί; Δηλαδή αν βγει 2.010 να εκτεθούν; 

Φυσικά και θα βάλουμε κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω πειράζει; Δεν έχουμε τίποτα 

άλλο τώρα, κάτι με την περιφέρεια…  

    κ. Χρυσανθίδης: Για την περιφέρεια, για τους αθλητικούς συλλόγους. 

    κ. Δούκας: Όπως ξέρετε κ. Χρυσανθίδη, προερχόμαστε κι απ’ την περιφέρεια, μη μας λέτε 

τώρα εμάς για την περιφέρεια. Και τους συλλόγους εκεί βλέπουμε, και τα γήπεδά τους βλέπουμε, 

και τα κλειστά τους βλέπουμε, και όλα τα βλέπουμε. Λειτουργούμε μέχρι και το κλειστό, το 

ξεχασμένο κλειστό της Κάτω Καμήλας, όπου μέσα είχε πλατφόρμες και ρύζια και καλαμπόκια. 

Και το κάναμε για τους παλαιστάς της περιφέρειας. Παντού δίνουμε βαρύτητα. Προσπαθούμε, κι 

όπου νομίζουμε ότι πρέπει, εκεί καταβάλουμε και τις προσπάθειές μας. Και για τα γήπεδα του 

Σκουτάρεως, για όποια, για όλα, για όλα. Για όλα. Ειδικά για την περιφέρεια.  

    κ. Χρυσανθίδης: Στον προϋπολογισμό δεν αναφέρετε τίποτα.  

    κ. Δούκας: Αναφέρεται, απλά δεν διευκρινίζεται. Γιατί διευκρινίζεται για τα άλλα;  

    κ. Χρυσανθίδης: Βεβαίως. 

    κ. Δούκας: Ε, θα τα δείτε στον ισολογισμό. Θα τα δείτε στον ισολογισμό. Ευχαριστώ πολύ.    

    κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο. Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.  

    κ. Δούκας: Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ για την έγκριση του προϋπολογισμού του Ν.Π. του 

2013.  

    κ. Πρόεδρος: Σσσστττ! Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ κ. 

γραμματέα, κ. Δήμου. Επιτέλους. Ο λόγος στον κ. Δήμαρχο. Παρακαλώ κ. Δήμαρχε. 

    κ. Δήμαρχος: Δύο λόγια θέλω να προσθέσω και γω. Ο προϋπολογισμός του Ν.Π. είναι σε πολύ 

μεγάλο βαθμό ρεαλιστικός και προσβλέπει στο νοικοκύρεμα του Ν.Π. και στην διατήρηση των 

λειτουργιών που υπάρχουν μέχρι τώρα προσθέτοντας πάντα και κάτι παραπάνω. Κι αυτό 

αποδεικνύεται και με τη συνεργασία που έχει το Ν.Π. με τους διάφορούς συλλόγους. 

 Εγώ θέλω να συγχαρώ και τους υπαλλήλους του Ν.Π. οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ, γιατί 

ακούστηκε ότι δεν δουλεύουν, θέλω να συγχαρώ και τη διοίκηση του Ν.Π., διότι μέσα σε πάρα 

πολύ δύσκολες συνθήκες, κάθε μήνα δίνουμε μάχη για να βρεθούν χρήματα, τα χρήματα της 

επιχορήγησης από το ταμείο του δήμου και να σταθεί το Ν.Π. στα πόδια του. Στην κυριολεξία 

δίνουμε μάχη. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι έχει φύγει προσωπικό στη συνταξιοδότηση, αρκετό 

προσωπικό. Η παρουσία εξωτερικού συνεργάτη ήταν επιβεβλημένη. Μέσα σ’ ένα τέτοιο δύσκολο 

περιβάλλον, το Ν.Π. κατόρθωσε σχεδόν να μηδενίσει τα χρέη του. Αυτό είναι επίτευγμα. Σχεδόν 

τα μηδένισε τα χρέη του. 300 παιδιά δεν πληρώνουνε τροφεία. Σε πόλεις που τα κολυμβητήρια 

κλείνουν, εμείς τα διατηρούμε. Μπορούμε και τα διατηρούμε. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους 

να κάνουμε οικονομία, θα συνδεθεί το κολυμβητήριο με φυσικό αέριο και το κλειστό 

γυμναστήριο, αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και σημαίνει οικονομία στο κόστος λειτουργίας του 

Ν.Π. Και υπάρχει μία πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους συλλόγους οι οποίοι πολλές φορές, 

αυτή την καλή συνεργασία που έχουμε, την εκδηλώνουν και με ευχαριστίες τους δημόσια. Και 

κατανοούν πολύ καλά τις δυσκολίες που περνάμε όλοι. Και πρόθυμα κάποιοι συνεισφέρουν 

κιόλας, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις αθλητικές υποδομές. Γίνονται θεσμοί 

καινούριοι που δεν γινόταν. Πανελλήνιας εμβέλειας. Να πω το θεσμό της πάλης; Που τον κάναμε 

πέρσι και θα γίνει και φέτος; Κι άλλους θεσμούς, τους οποίους, κι αυτοί που υπάρχουνε τους 

κρατάμε και τους ενισχύουμε όσο γίνεται περισσότερο. Στον προϋπολογισμό, γνωρίζετε πολύ 

καλά, πολλές φορές μπαίνουνε κάποια ποσά σε κάποιους κωδικούς που δεν είναι αναγκαίο να 

εκτελεστούν.  
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Και πολλές φορές δεν εκτελούνται. Μπαίνουν όμως για να υπάρχουν για κάθε ενδεχόμενο. Και να 

μη βρεθεί στη δύσκολη θέση, είτε είναι Νομικό Πρόσωπο, είτε είναι Δήμος, αν χρειαστεί κάτι να 

μην μπορεί να ανταποκριθεί σε κάποια τέτοια στιγμή. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερα, αυτά 

ήθελα να προσθέσω.  

    κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι.  

(Παρέμβαση κ. Μηλίδη)  

    κ. Πρόεδρος: Όχι κ. Μηλίδη, σας παρακαλώ. 

    κ. Μηλίδης: Για την… κ. πρόεδρε, …συνδυασμού μας, λοιπόν, ψηφίζει πρώτος. Θέλω να πω 

ότι ψηφίζουμε την πρόταση με την παρατήρηση να μειωθούν τα τροφεία και οι συνδρομές των 

αθλητικών συλλόγων. Ψηφίζουμε μ’ αυτή την παρατήρηση.  

    κ. Πρόεδρος: Ως αρχηγός παράταξης. 

    κ. Μηλίδης: Ακριβώς.   

    κ. Πρόεδρος: Φτάνοντας η ψηφοφορία σε σας, θα το λέγατε, το ίδιο πράγμα είναι κ. Μηλίδη. 

Μα το είπατε και προηγουμένως ότι ψηφίζετε, είστε θετικός στον προϋπολογισμό. Εντάξει; Με 

την παρατήρησή του.  

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας:  

(Ναι ο κ. Δινάκης, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, … 

κ. Νιζάμης: Πιο σιγά κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

κ. Νιζάμης: ΝΑΙ εκτός από το σκέλος που αφορά τις αμοιβές καλλιτεχνών, τις δαπάνες δηλαδή, και 

την αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη. Τις θεωρώ υπερβολικές.                                                                   

κ. Πρόεδρος: Η παράταξη του κ. Μηλίδη ΝΑΙ με την … 

κ. Μηλίδης: Την διατυπώνω την πρόταση: Ναι, με την παρατήρηση, μείωση των τροφείων κατά 

30% και μείωση στη συνδρομή των αθλητικών συλλόγων, διότι πιστεύουμε ότι αυτό είναι εφικτό.    

κ. Πρόεδρος: Η κ. Σαραντίδου – όχι, ο κ. Αναστασιάδης – παρών, η παράταξη του κ. Φωτιάδη… 

κ. Χρυσανθίδης: …διατύπωσα, μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες.  

κ. Πρόεδρος: Μάλιστα, μόνο τις λειτουργικές δαπάνες. Τις υποχρεωτικές, μισθούς και τα τοιαύτα. Ο 

κ. Κοτρώνης – όχι, ο κ. Αγοραστός – όχι, ο κ. Δήμου, ο κ. Δημητρίου, ναι, ναι, ναι, ναι κι ο 

πρόεδρος. Ο γραμματέας ότι και η παράταξή του).      

 

- ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - 

Δινάκης ΝΑΙ (με παρατηρήσεις) 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΑΠΩΝ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ (εκτός από 

καλλιτέχνες και 

εξωτερικό συνεργάτη)  
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Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Τατούδης ΝΑΙ (με παρατηρήσεις) 

Κατιρτζόγλου ΝΑΙ (με παρατηρήσεις) 

Γκότσης ΝΑΙ (με παρατηρήσεις) 

Μηλίδης ΝΑΙ (με παρατηρήσεις) 

Αναστασιάδης ΠΑΡΩΝ 

Ίντος ΝΑΙ (με παρατηρήσεις) 

Σαραντίδου ΟΧΙ 

Χρυσανθίδης ΟΧΙ (ΝΑΙ μόνο στις 

υποχρεωτικές δαπάνες) 

Γάτσιος ΟΧΙ (ΝΑΙ μόνο στις 

υποχρεωτικές δαπάνες) 

Φωτιάδης ΟΧΙ (ΝΑΙ μόνο στις 

υποχρεωτικές δαπάνες) 

Δρίγκα ΟΧΙ (ΝΑΙ μόνο στις 

υποχρεωτικές δαπάνες) 

Ηλιοπούλου ΟΧΙ (ΝΑΙ μόνο στις 

υποχρεωτικές δαπάνες) 

Κοτρώνης ΟΧΙ 

Αγοραστός ΟΧΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΟΧΙ (ΝΑΙ μόνο στις 

υποχρεωτικές δαπάνες) 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

 

 

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  
 

    κ. Κατιρτζόγλου: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, κ. πρόεδρε, περιφέρεται μια λίστα εδώ πέρα για 

υπογραφές. Δεν μας είπατε, περί τίνος πρόκειται;    

    κ. Πρόεδρος: Αυτή η λίστα αφορά τον προϋπολογισμό. Θα συνοδεύσει την απόφαση του 

προϋπολογισμού και πρέπει να υπογραφεί απ’ όλο το Σώμα.  

 

 

 

4ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση των πράξεων:  

                        α) ¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των 

Σερρών και KONCE¨ από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

ΕΛΛΑΔΑ-FYROM 2007-2013,   

                        β) ¨Νέο Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨ από το Πράσινο Ταμείο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,   

 

19 



                        γ) ¨Ολοκλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης και πολεοδομι-κής μελέτης Π.Ε. Αγίου 

Αντωνίου - Αγίου Παντελεήμο-να Σερρών¨ από το Πράσινο Ταμείο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και,    

δ)  ¨Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στον Δήμο Σερρών¨.  

                        Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.        

 

    κ. Πρόεδρος: (Μετά την ανάγνωση του θέματος). Παρακαλώ κ. Γρηγοριάδη. 

    κ. Γρηγοριάδης: Πρόεδρε, δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τέσσερις είναι οι συγκεκριμένες 

αποδοχές.  

    Η πρώτη αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος FYROM με ακρωνύμιο Prom-

Cult, η οποία κατατέθηκε απ’ τον Ιούνιο του ’12 και εγκρίθηκε 26-10-2012. Επικεφαλής εταίρος 

είναι η ΔΕΥΑ Σερρών και πρόκειται για 762.300 € που αντιστοιχούν στη ΔΕΥΑΣ για το 

Χιονοχώρι κι απ’ την πλευρά του Δήμου Σερρών είναι 223.700 €. Πρόκειται να γίνει το έργο της 

υδροδότησης του Χιονοχωρίου κι απ’ την άλλη πλευρά, απ’ την πλευρά του Δήμου, κατασκευή 

δικτύου πεζοδρόμων καθώς και της πλατείας. Όλα τα έργα σκοπεύουν στη δημιουργία 

κατάλληλων υποδομών στη συγκεκριμένη περιοχή, λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού, 

αναβάθμιση του δικτύου κυκλοφορίας εσωτερικά στον οικισμό, με σκοπό την αύξηση της 

επισκεψιμότητας στην περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλώ: α) τη σύμφωνη 

γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο, β) την υπογραφή 

της Συμφωνίας Συνεργασίας, η οποία δεν υπήρχε όταν πήρατε εσείς τα χαρτιά, διότι μέχρι τότε 

δεν είχε έρθει η κοινή τεχνική γραμματεία Ελλάδας – FYROM, γ) είναι η αποδοχή 

χρηματοδότησης ύψους 223.700,00 € η πλευρά του Δήμου Σερρών και δ) είναι η δημιουργία 

ξεχωριστής λογιστικής μερίδας. Παρακαλώ να ψηφιστεί αυτή η πράξη.  

    Πάμε στη δεύτερη, αφορά ποσό 88.279 € από το Πράσινο Ταμείο. Καταφέραμε και 

αποσπάσαμε αυτό το ποσό μέσω προγράμματος, έτσι ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα, μία μελέτη 

που τη χρωστούσε ο δήμος εδώ και μια δεκαετία περίπου. Είναι 88.279 €.  

    Η τρίτη αποδοχή, πρόκειται για την ολοκλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης και πολεοδομικής 

μελέτης ΠΕ Αγίου Αντωνίου – Αγίου Παντελεήμονα Σερρών, ποσού 35.036 € επίσης από το 

Πράσινο Ταμείο, το πρόγραμμα, η κατάθεση έγινε τον Αύγουστο του ’12 και με αυτό θα 

αποπληρωθεί το 8ο κομμάτι του λογαριασμού της μελέτης.  

    Τέταρτο, είναι η συμμετοχή μας στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Δήμου Σερρών, είναι εννέα 

οι εταίροι, επικεφαλής εταίρος είναι η ΑΝΕΣΕΡ. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να 

ωφεληθούν 140 συμπολίτες μας σε τρεις κατηγορίες: άνεργοι, νέοι επιστήμονες και αγρότες. 

Στόχος του σχεδίου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης κυρίως 

των νέων με υψηλά προσόντα. Το ποσό είναι 7.811 € και αφορά τις ενέργειες δημοσιότητας του 

όλου έργου.  

 

Το κομμάτι αυτό το ανέλαβε ο δήμος Σερρών. Πρόκειται να, ζητούμε κατ’ αρχάς την αποδοχή της 

χρηματοδότησης 7.811 € και ως ομάδα του έργου προτείνουμε την κ. -τριμελής επιτροπή, ομάδα- 

Σερεκίδου Μαγδαληνή, Γουγούσκα Έλσα και Κοκκινίδου Αθηνά. Θα λειτουργήσει γραφείο 

πληροφόρησης και επίσης μ’ αυτά τα χρήματα τηλεοπτικό σποτ και θα μεταδίδεται από τα τοπικά 

κανάλια της πόλης μας. Αυτά είχα γι’ αυτό το θέμα κ. πρόεδρε. Παρακαλώ να ψηφιστούν οι 

αποδοχές. 

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις; Ο κ. Αναστασιάδης. 

    κ. Αναστασιάδης: κ. Γρηγοριάδη, δεν ξέρετε ότι τα Σκόπια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της 

Ελλάδος; Δεν βρήκατε άλλη χώρα να το κάνετε; Ε; ρωτώ. Δεν υπήρχε άλλη χώρα; Αυτοί που 

κάνανε αγάλματα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου και λεν ότι είναι Μακεδόνες; Ε; Λίγη ντροπή 

δεν υπάρχει; Σε στείλαν μια φορά στην Τουρκία και σε προσβάλανε. Σε φέρνουν σήμερα εδώ για 

να φέρεις για το FYROM. Είναι συμπεριφορά αυτή;  
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Εδώ, για να καταλάβεις ένα πράγμα ότι, αυτός που λέει στο ΕΤ3 δε δείχνει ποτέ τα Σκόπια ούτε 

να το σκεφτείς. Βάζει Σόφια, Αθήνα, Βελιγράδι, Τίρανα, αλλά δεν βάζει ούτε Σκόπια. Αυτός ο 

άνθρωπος. Εσείς με ποιο δικαίωμα μας φέρνετε εδώ μέσα τέτοιο θέμα, οι οποίοι είναι οι πιο 

άτιμοι εχθροί μας, που παν να μας κλέψουν μια ιστορία 4 χιλιάδων ετών. Με ποιο δικαίωμα. Σε 

μια πολιτεία Μακεδονική, που πλήρωσε με βαρύ αίμα, κι ακόμα στάζει το αίμα αυτό το Ελληνικό, 

γιατί το κάνατε αυτό το πράγμα κ. Γρηγοριάδη; Για ποιο λόγο. Δε μας σέβεστε καθόλου; Θα σ’ 

απαντήσω αργότερα. Γιατί αν διάβαζες λίγο Αρριανό, Πλούταρχο, Ονησίκριτο, Δούρειοι, 

Απολλόδωρο τον Αθηναίο, δεν θα έφτιαχνες τέτοια άτιμη πράξη για την πόλη των Σερρών. 

    κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κ. …  

    κ. Κατιρτζόγλου: Ερώτηση ήθελα να κάνω. 

    κ. Πρόεδρος: Ερώτηση… κάντε ερώτηση.                        

    κ. Κατιρτζόγλου: Θα ήθελα να ρωτήσω: στο πρόγραμμα αυτό να διευκρινιστεί σας παρακαλώ, 

από την πλευρά, την άλλη πλευρά των Σκοπίων, εκεί πέρα τι έργα θα γίνουν; Δηλαδή τι αφορά 

αυτή η συνεργασία. Αυτή από τη δική τους την πλευρά, γιατί λέει εδώ πέρα για την ανάδειξη, την 

προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των βλάχων. Οι βλάχοι των Σκοπίων είναι βλάχοι 

σκοπιανοί, είναι βλάχοι δηλαδή που έχουν ταυτότητα, που ισχυρίζονται ότι είναι Μακεδόνες και 

επιγράφονται βλάχοι; Αυτά θέλουμε να μας διευκρινίσετε.        

    κ. Γρηγοριάδης: Προφανώς δεν είναι Σκοπιανοί. Αν θυμάστε, να πω κατ’ αρχήν ότι το 

πρόγραμμα δεν το έφερα εγώ ούτε είναι δικό μου προσωπικό θέμα. Το είχαμε ψηφίσει για να το 

καταθέσουμε και τώρα καταφέραμε να πάρουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Εδώ είμαστε όλοι και 

το ψηφίσαμε. Αν θυμάστε καλά, είχαμε πει ότι έχουμε ψάξει αυτό το θέμα, μην τυχόν 

δημιουργηθεί καμιά παρεξήγηση όσον αφορά Σκοπιανών και Ελλήνων και τα λοιπά. Αφορά μια 

ιστορία και ένας πολιτισμός που αφορά καθαρά αυτούς που πρέπει να αφορά. Και όχι αυτούς που 

δεν πρέπει να αφορά.  

(Παρεμβαίνει -αδιευκρίνιστα- ο κ. Αναστασιάδης). 

    κ. Πρόεδρος: Μην ανοίγετε διάλογο σας παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο.  

(Συνεχίζει να ακούγεται  ο κ. Αναστασιάδης) 

    κ. Γρηγοριάδης: Εννοώ ότι το πρόγραμμα αυτό… (διακόπτει πάλι ο κ. Αναστασιάδης) 

    κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτετε κ. Αναστασιάδη. 

    κ. Γρηγοριάδης: … είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ενήμερο, βεβαίως 

έχει δώσει την άδειά του για να προχωρήσουμε και εμείς και όλοι οι άλλοι οι οποίοι κατέθεσαν 

πρόγραμμα σ’ αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε εμείς αυθαίρετα, δεν είναι κάτι 

που δεν τόχουμε ψάξει. Την άλλη πλευρά είναι αυτά που αναφέρονται εδώ, ντοκιμαντέρ, 

φωτογραφίες, άλμπουμ, οδηγοί, θα καταγραφούν τα κοινά παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία 

οικισμών Χιονοχωρίου και της πόλης, του χωριού, τι είναι αυτό, Konce. Όσον αφορά τον 

πολιτισμό των βλάχων.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Αναστασιάδης, και μόνον αυτός. Το 

μικρόφωνό σας ανοίξτε.  

    κ. Αναστασιάδης: Και βέβαια μόνο εγώ. (…) Κύριε Γρηγοριάδη, πρέπει να ξέρετε ότι κάποια 

μέρα, οι αγέννητοι Έλληνες, δεν θα σας σεβαστούν γι’ αυτά που έχετε κάνει. Και θα σας 

κακολογήσουνε. Μόνο αυτό να θυμάστε. Ότι δεν είναι, για να καταλάβεις ένα πράγμα, ότι αυτοί 

που τολμήσανε και εκεί που κατοικούσαν κάποτε οι Δάρδανοι και οι Παίονες, απ’ το 358 π.Χ. και 

μετά, εκεί δεν υπήρχε ποτέ Μακεδονία. Ποτέ. Η Μακεδονία η Ελληνική ήταν μέσα στο σημερινό 

Μοναστήρι. Εκεί κατοικούσαν οι Παίονες και οι Δάρδανοι, τους οποίους έδιωξε ο Φίλιππος το 

358, απ’ τον κάτω Αξιό τον πήγαν στον άνω Αξιό. Αυτοί ήτανε οι Σκοπιανοί, δεν είχαν καμιά 

σχέση με, απλώς κατεβαίναν στην Μακεδονία, την κλέβανε, τη ληστεύανε, κι έτσι ζούσαν. Αυτό 

να ξέρεις. Όμως δεν έχεις εσύ δικαίωμα να φέρεις τέτοιο θέμα σε μια πολιτεία Μακεδονική όπως 

είναι οι Σέρρες, η πόλις των Σερρών, να συνεργαστείς με τα Σκόπια, και βάζεις και τη λέξη 

FYROM.  
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Τι είναι αυτά τα πράγματα κύριε; Τι κάνουμε εδώ μέσα κύριοι; Είναι ντροπή αυτό το πράγμα, δεν 

το καταλαβαίνετε; Στήσαν άγαλμα του Αλεξάνδρου, άγαλμα του Αλεξάνδρου και του Φιλίππου 

και λεν ότι αυτοί είναι Μακεδόνες. Θα μπορούμε να μιλήσουμε ώρες, αλλά τι να πω εγώ, τι να πω 

άλλο. Πάντως καλά θα ήταν να το αποσύρεται κύριε, δεν σας τιμάει. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Δεν 

σας τιμάει καθόλου.  

    κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία, η αποδοχή χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση των άνω πράξεων. Παρακαλώ. 

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας:  

(Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι…  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε συγνώμη, εγώ ΠΑΡΩΝ ως προς το πρώτο σκέλος στο (α), στα 

υπόλοιπα ΝΑΙ. 

κ. Πρόεδρος: Η κ. Σαραντίδου. 

κ. Σαραντίδου: Εγώ ΟΧΙ στο (α) και στο (δ), ΝΑΙ στο (β) και στο (γ). 

κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης. 

κ. Αναστασιάδης: ΟΧΙ στο ένα (1), όχι για τα Σκόπια, όχι για τα Σκόπια, ψηφίζω όμως ότι η κυρία, 

όχι για τα Σκόπια, όχι, είναι κρίμα και προσβολή. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Χρυσανθίδη. Ομόφωνα ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη; Ο κ. Κοτρώνης – ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και οι υπόλοιποι).   

 

- ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ -  

                    

Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΑΠΩΝ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

 

Μοσχολιός  

 

ΝΑΙ 

Τατούδης ΝΑΙ 

Κατιρτζόγλου ΠΑΡΩΝ στο (α) 

ΝΑΙ στα (β) (γ) (δ) 

Γκότσης ΝΑΙ 

Μηλίδης ΝΑΙ 

Αναστασιάδης ΟΧΙ στα (α) & (δ) 

ΝΑΙ στα (β) & (γ) 

Ίντος ΝΑΙ 

Σαραντίδου ΟΧΙ στα (α) & (δ) 

ΝΑΙ στα (β) & (γ) 
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Χρυσανθίδης ΝΑΙ 

Φωτιάδης ΝΑΙ 

Δρίγκα ΝΑΙ 

Ηλιοπούλου ΝΑΙ 

Κοτρώνης ΝΑΙ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΝΑΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

 

     Εγκρίνονται:  

    - Ομόφωνα τα (β) και (γ)  

    - Κατά πλειοψηφία τα (α) και (δ) 
 

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης στην υλοποίηση του έργου FOREST CITIES.     

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, θέμα 5ο: Έγκριση τροποποίησης της υλοποίησης του έργου FOREST 

CITIES. Ομόφωνα Ναι;     

    κ. Αναστασιάδης: Σε παρακαλώ, το 5 τι είναι;  

    κ. Πρόεδρος: Το 5ο τι είναι. Κύριε Γρηγοριάδη. 

    κ. Γρηγοριάδης: Ο συντονιστής εταίρος που είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, 

ζήτησε εξάμηνη παράταση αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος. Η παράταση ζητήθηκε 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης των δύο εργαλείων που τρέχουν μέσω του 

προγράμματος, είναι το πρότυπο σχέδιο δράσης και το πληροφοριακό σύστημα δυναμικής 

εκτίμησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. Η βασική τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 

Δήμο Σερρών αφορά και την διάθεση ποσού 5.000 € από την δαπάνη εξόδων προσωπικού στα 

έξοδα εξωτερικών συνεργατών. Και τι εννοούμε: όταν είχε κατατεθεί αυτό το πρόγραμμα, 

αφορούσε στον πρώην Δήμο Σερρών μόνον. Εάν δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτήν την 

μετακίνηση αυτών των χρημάτων από τον ένα κωδικό στον άλλο θάλεγα, τότε δεν θα μπορούσαμε 

να επεκτείνουμε αυτή τη δράση του πληροφοριακού συστήματος σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο.  

 

Δεν αλλάζει τίποτα στο ποσό, απλώς μέσα στο ίδιο ποσό παίρνουμε 5.000 και τα πάμε σ’ έναν 

άλλο κωδικό για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτήν την πράξη. Επίσης, τα έξοδα τα οποία 

χρειάστηκαν για τη μετάβαση κάποιων συναδέλφων μας στην Ιταλία, τότε τα είχε προκαταβάλει η 

ΠΕΔΑ και τώρα μέσα από το ίδιο πρόγραμμα επιστρέφουμε τα χρήματα αυτά πάλι. Δεν αλλάζει 

τίποτα όσον αφορά το ποσό των χρημάτων. Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;       

    κ. Αναστασιάδης: Όχι, όχι, εγώ όχι. 

    κ. Πρόεδρος: Όχι Ο κ. Αναστασιάδης. 

 

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση επιστροφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Κοινοτικής 

Συμμετοχής, ποσού 90.785,80 € της πράξης PROMO SAFE DRIVING.     

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 6ο: Έγκριση επιστροφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 

Κοινοτικής Συμμετοχής, ποσού 90.785,80 € της πράξης PROMO SAFE DRIVING. Ομόφωνα 

ναι;  

    κ. Αναστασιάδης: Είπαμε όχι, … όχι κύριε… 

 

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.       
 

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης τροποποίησης στην υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση της ασφαλούς 

κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή 

Ελλάδας - Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING), όσον αφορά την προθεσμία 

ολοκλήρωσής της.  

                        Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 7ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της υλοποίησης της πράξης ¨Προώθηση της 

ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - 

Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING), όσον αφορά την προθεσμία ολοκλήρωσής της. 

Ομόφωνα ναι;  

    κ. Γρηγοριάδης: Κύριε πρόεδρε; 

    κ. Πρόεδρος: Ορίστε. 

    κ. Γρηγοριάδης: Επειδή δεν είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή την πρόσκληση από το Petrich για 

να γίνει η 3η Τεχνική Συνάντηση, παρακαλώ να ψηφίσουμε το να μεταβεί αντιπροσωπεία για την 

3η Τεχνική Συνάντηση, στις 14 του μηνός. Προβλέπεται μέσα απ’ το πρόγραμμα εξάλλου.  

    κ. Πρόεδρος: Ποιοι θα πάνε.        

    κ. Γρηγοριάδης: Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά βάλτε απ’ το γραφείο Προγραμματισμού και το 

γραφείο Τεχνικών Έργων. Όσοι ασχολούνται, όσοι είναι στην ομάδα εργασίας.  

    κ. Πρόεδρος: Υπάλληλοι δηλαδή του γραφείου Προγραμματισμού. Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  

ΟΧΙ ο κ. Αναστασιάδης.  

 

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού του ατόμου που προσλήφθηκε για την 

υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε 

τοπικό επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας (PROMO 

SAFE DRIVING) για το χρονικό διάστημα από 15-03-2013 έως και 30-09-2013.         

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 8ο: Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού του ατόμου που προσλήφθηκε για 

την υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό 

επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING) για το 

χρονικό διάστημα από 15-03-2013 έως και 30-09-2013. Εδώ εισηγητής αντί του αντιδημάρχου 

του κ. Γαλάνη είναι ο αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης ο κ. Γρηγοριάδης. Ομόφωνα ναι;  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.        
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9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2012:  

                        α) για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών από το Δήμο 

Σερρών και είσπραξης οφειλών παρελθόντων ετών από τη ΔΕΥΑΣ για τον 

Δήμο Σερρών,  

                        β) για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν μισθοδοσία και 

ασφαλιστικές εισφορές   και  

                        γ) για τη δημιουργία κωδικών για την αποδοχή χορηγίας ποσού 5.000,00 € για τον 

εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών.      

             Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.       

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 9ο: Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2012: α) για την 

εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών από το Δήμο Σερρών και είσπραξης 

οφειλών παρελθόντων ετών από τη ΔΕΥΑΣ για τον Δήμο Σερρών, β) για την έκδοση χρηματικών 

ενταλμάτων που αφορούν μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές. Το τρίτο αποσύρεται διότι 

προέκυψε ως πρακτικότερη οδός η αποδοχή του ποσού των 5.000 μέσω της ΚΕΔΗΣ. Άρα λοιπόν 

ψηφίζουμε από το 9ο θέμα το (α) και το (β). Ομόφωνα ναι;  

ΟΧΙ ο κ. Κοτρώνης.    

 

    - Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία τα (α) και (β). 

    - Αποσύρεται το (γ). 

 

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 10ο: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη. 

Ομόφωνα ναι;   

    κ. Γαλάνης: Να εισηγηθώ.   

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

    κ. Γαλάνης: Να εισηγηθώ πρώτα. 

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, να κάνει την εισήγηση ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης.    

    κ. Γαλάνης: κ. πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. Δήμαρχε, νομίζω ότι έχουν όλοι οι 

συνάδελφοι στα χέρια τους την εισήγηση περί εγκρίσεως του πρ/σμού του κληροδοτήματος 

Αποστολίδη Ιωάννη. Είναι το κληροδότημα το οποίο έχουμε εμείς τη διαχείριση, γιατί όπως θα 

δείτε παρακάτω σ’ ένα απ’ τα επόμενα θέματα, όχι μόνο η δημοτική αρχή, και το Δημοτικό 

Συμβούλιο αλλά και η Οικονομική Επιτροπή έχει δικαιωθεί στο ότι, γι’ αυτό που ισχυριζόμασταν 

ότι το κληροδότημα Κανάκη, σύμφωνα και με τη βούληση που διαθέτει, ανήκει στη διαχείριση 

της Εθνικής Τράπεζας. Φαίνεται παρακάτω κι από το έγγραφο της Δ/νσης Κληροδοτημάτων. (Ναι 

το ξέρω, ναι. Και του Κανάκη, είναι το δεύτερο κληροδότημα έχει θέμα παρακάτω). Ξεκαθαρίζω 

επομένως ότι για το κληροδότημα Αποστολίδη, το κληροδότημα Κανάκη ανήκει στη διαχείριση 

της Εθνικής επομένως ξακαθάρισα το θέμα η Εθνική έχει αναλάβει όπως έπρεπε τις ευθύνες της.  

 

Για το κληροδότημα Αποστολίδη, βλέπετε ότι υπάρχει μια εισήγηση και μια εισηγητική έκθεση 

και μια αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης και του προϋπολογισμού, από τον υπάλληλο στο 

Λογιστήριο τον κ. Παζάρσκη, ο οποίος είναι εδώ στην αίθουσα, και γίνεται μια προσπάθεια, ίσως 

για πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί τέτοιο προϋπολογισμό και τόσο αναλυτική την 

παρουσίαση, και να γίνει καταγραφή όπως πρέπει να γίνει και να συλλεχθούν τα στοιχεία όπως 

πρέπει να συλλεγούν, να τα συλλέξουμε, και ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό που αναφέρεται 

στην 5 σελίδα και κάνει την ανακεφαλαίωση και λέει ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο προηγούμενο 

χρήσης  με  βάση  τα  υπάρχοντα  υπόλοιπα   καταθέσεων   116.135,87 €, το σύνολο  των  εσόδων 
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θεωρούμε, κάνουμε την εκτίμηση ότι θάναι 60.000 €, από τα χρήματα που προσμένουμε να 

εισπράξουμε από τις μισθώσεις, από τις δημοπρασίες στις οποίες θα προβούμε, μας βγάζει ένα 

σύνολο 176.135,87 € και το σύνολο των εξόδων που υπάρχει εκτίμηση, προϋπολογίζονται, είναι 

στα 51.800 € και ουσιαστικά το πλεόνασμα είναι 124.335,87 €. Τι θέλω να πω: βλέπεται, όπως 

και στο κληροδότημα Κανάκη έτσι και στο κληροδότημα Αποστολίδη που τα πιάσαμε κι αυτά 

όπως οφείλαμε με τον δέοντα τρόπο, φέρνουμε θέματα στο δημοτικό συμβούλιο και στην 

οικονομική επιτροπή όποτε χρειάζεται, για να τακτοποιήσουμε αυτές τις εκκρεμότητες που μπορώ 

να πω, του Κανάκη απ’ το ’68 μέχρι σήμερα ελάχιστα πράγματα είχαν γίνει, και του Αποστολίδη 

από τότε που συστάθηκε το κληροδότημα μέχρι σήμερα επίσης το ίδιο. Και μάλιστα σήμερα στο 

δημοτικό συμβούλιο έχουμε και την εκμίσθωση δια δημοπρασίας των ακινήτων των οποίων δεν 

είχαμε δημοπρατήσει μέχρι σήμερα. Θα θυμόσαστε ότι με απόφαση δημοτικού συμβουλίου 

είχαμε εγκρίνει την δημοπράτηση με εκμίσθωση δια δημοπρασίας ενός από τα ακίνητα του 

κληροδοτήματος Αποστολίδη. Άρα στο σύνολο, ουσιαστικά σήμερα, με την εισήγηση για τον 

πρ/σμό του κληροδοτήματος Αποστολίδη και με την εισήγηση που έρχεται επίσης για την έγκριση 

των όρων για την δημοπράτηση και την εκμίσθωση των ακινήτων του κληροδοτήματος 

Αποστολίδη, το δημοτικό συμβούλιο θέλω να πιστεύω ότι με ένα χρηστό τρόπο κάνει τις 

απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μη βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης όπως ενδέχεται να βρεθεί 

λόγω της διαχειρίσεως του κληροδοτήματος Κανάκη. Για το οποίο θα πω ορισμένα πράγματα 

παρακάτω που έχουμε θέμα για το συγκεκριμένο κληροδότημα. Άρα με την ψήφιση του πρ/σμού 

του κληροδοτήματος Αποστολίδη, και με το παρακάτω θέμα κ. πρόεδρε, νομίζω είναι το 17 που 

έχει να κάνει με την εκμίσθωση δια δημοπρασίας των όρων για την δημοπρασία των 

συγκεκριμένων ακινήτων, το δημοτικό συμβούλιο πραγματικά πιστεύω, και νομίζω ότι πρέπει να 

συμμεριστείτε και σεις αυτή την άποψη, κάνει τις δέουσες ενέργειες για να μην έχουμε ζητήματα 

που αφορούν τη χρηστή διαχείριση του κληροδοτήματος. Αν έχετε να μου κάνετε κάποιες 

ερωτήσεις, για παράδειγμα, ξέρω πολύ καλά ότι έχει εκτεθεί ένα θέμα για τέσσερα απ’ τα ακίνητα 

του κληροδοτήματος Αποστολίδη που είναι στην οδό Μεραρχίας, και κει με μια απόφαση 

παλαιότερη του δημοτικού συμβουλίου του 2006, η οποία κρίθηκε μη νόμιμη απ’ την περιφέρεια, 

κατοικούν κάποιοι συμπολίτες μας, έχω να σας πω ότι η απόφαση της οικονομικής επιτροπής, που 

ουσιαστικά μου έδωσε τη δυνατότητα σήμερα να σας εισηγηθώ την εκμίσθωση δια δημοπρασίας 

και αυτών των ακινήτων, δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άποροι, 

για δύο μήνες τουλάχιστον περιθώριο, γιατί τους έχουμε ενημερώσει κι άλλες φορές να μπορούν 

να βρουν κάπου αλλού στέγη, συγχρόνως όμως ζητάει η οικονομική επιτροπή από την πρόνοια 

του δήμου Σερρών, εγώ είμαι σίγουρος ότι και ο κ. δήμαρχος όπως δήλωσε και σήμερα το πρωί 

έχει πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι μέχρι, κάποια στιγμή το 

Φεβρουάριο που τους έχει οριστεί από την οικονομική επιτροπή να μπορούν να τακτοποιηθούν 

και να αποκατασταθούν, γιατί πιστεύω ότι εκφράζω τον μέσο κοινό πολίτη της πόλης των 

Σερρών, τον λογικό άνθρωπο με τις απαραίτητες ευαισθησίες, αυτούς τους ανθρώπους εφόσον 

έχουν αυτά τα προβλήματα πρέπει να δούμε πως θα τους αποκαταστήσουμε. Ο κ. Δήμαρχος το 

πρωί επικοινώνησε και με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κι είμαι βέβαιος 

ότι θα βρεθεί και λύση και γι’ αυτό το θέμα των τεσσάρων ακινήτων που βρίσκονται επί της 

Μεραρχίας κύριε  πρόεδρε, και είναι συμπολίτες μας οι οποίοι αδυνατούν να φέρουν σε πέρας την  

καθημερινότητά τους, οπότε πρέπει να νοιαστούμε και γι’ αυτούς, χωρίς φυσικά να ζημιώσουμε 

κανέναν απ’ τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί 

δωρεάν δεν επιτρέπεται να μένει κανείς σε κάποιο απ’ τα κληροδοτήματα, όχι μόνο του Δήμου 

Σερρών αλλά και οποιουδήποτε άλλου φορέα. Σας ευχαριστώ πολύ κ. πρόεδρε.  

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος, του πρ/σμού του κληροδοτήματος Αποστολίδη;  

    κ. Γαλάνης: Εδώ είναι κ. πρόεδρε και ο κ. Παζάρσκης, αν χρειαστεί κάτι. 

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος. Ο κ. Νιζάμης, ο κ. Φωτιάδης, άλλος; Παρακαλώ κ. 

Φωτιάδη. 
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    κ. Φωτιάδης: Κύριε αντιδήμαρχε, σας άκουσα το μεσημέρι στην εκπομπή, περίμενα, θεώρησα 

ότι δεν θάταν αναγκαίο να σας ρωτήσω: δεν νοιώθετε την ανάγκη να μας ενημερώσετε για ένα 

πόρισμα και για μια έρευνα εισαγγελέα; Δεν θάπρεπε να μας τα δώσετε αυτά τα πορίσματα, να 

ξέρουμε; Διότι υπαινιχθήκατε ότι μπορεί να είμαστε και μεις κατηγορούμενοι, διότι δύο χρόνια, 

το δεύτερο ερώτημα είναι, τι έκανε αυτή η δημοτική αρχή για το συγκεκριμένο κληροδότημα; 

Δεύτερη ερώτηση.  

    κ. Γαλάνης: Με συγχωρείτε όμως, είναι για το κληροδότημα Κανάκη… 

    κ. Πρόεδρος: Μιλάμε για το κληροδότημα Αποστολίδη. 

    κ. Φωτιάδης: Εγώ ρώτησα για το κληροδότημα Αποστολίδη, δεν έχει καμιά δουλειά η 

συζήτηση για το κληροδότημα Κανάκη.  

    κ. Γαλάνης: Μα δεν υπάρχει τέτοιο…      

    κ. Φωτιάδης: Συγνώμη, λοιπόν μπορείτε να απαντήσετε, διότι εγώ κατάλαβα ότι αφορά το 

συγκεκριμένο, μπορείτε να απαντήσετε λοιπόν.  Κι αν θέλετε ξαναδιατυπώνω το ερώτημα. 

Υπάρχει έρευνα και πόρισμα και η ερώτηση η δεύτερη: δύο χρόνια αυτή η δημοτική αρχή τι 

έκανε. Τρίτη ερώτηση. Είναι αλήθεια, διότι υπήρξε καταγγελία από δημότη, ότι ο κ. δήμαρχος 

πριν περίπου ένα χρόνο έβαλε μέσα σε ένα διαμέρισμα κάποιους ανθρώπους; Τους οποίους 

σήμερα βιαίως βγάζουν έξω εντός διμήνου; Γιατί αυτή η λογική της άμεσης απομάκρυνσης.  

    κ. Γαλάνης: Ναι κ. πρόεδρε, για το κληροδότημα Κανάκη έχει γίνει μία έρευνα, θα σας πω 

όταν θα έρθει, γιατί είναι θέμα στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο για το κληροδότημα Κανάκη, 

θα σας απαντήσω για το πρώτο θέμα, για το πρώτο ζήτημα που έβαλε ο κ. συνάδελφος. Για το 

κληροδότημα Αποστολίδη έχω να σας πω το εξής: ότι η υπηρεσία του προσόδων, θυμόσαστε 

πολλές φορές κάποιοι συνάδελφοι με παρότρυναν και μου λέγαν ¨μη λες αρκετά πράγματα για το 

τι γίνεται εκεί¨. Μα το προσόδων αυτή την εικόνα είχε. Τακτοποιούμε δύο χρόνια τα 

ατακτοποίητα. Θέλετε το 2%; Θέλετε βεβαιώσεις κλήσεων τελών ή οτιδήποτε άλλο; Θέλετε τα 

μισθώματα; Όλα αυτά και πολλά άλλα, ουκ έστιν αριθμός. Όλα αυτά τα θέματα τα πιάσαμε ζεστά 

όλα αυτά τα δύο χρόνια και θέλω να πιστεύω οι συνάδελφοί μου στην οικονομική επιτροπή, στην 

οποία είμαι αναπληρωματικό μέλος, αλλά πολλές φορές λόγω των εισηγήσεων είμαι εκεί, δίνω το 

παρών, ξέρουν πολύ καλά ότι και για τα μισθώματα και για τα κληροδοτήματα, όλα αυτά τα δύο 

χρόνια και για διάφορα άλλα ζητήματα του προσόδων, έχουν γίνει τακτοποιήσεις, εννοώ ότι 

νοικοκυρεύουμε το τμήμα και φέρνουμε μία-μία τις εισηγήσεις, πρώτα σίγουρα στην οικονομική 

επιτροπή, και μετά όποτε χρειάζεται στο δημοτικό συμβούλιο. Και για το κληροδότημα 

Αποστολίδη και πέρυσι ψηφίσαμε στο δημοτικό συμβούλιο αν θυμάμαι καλά τον απολογισμό και 

φέτος σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο σας είχα φέρει εισήγηση για εκμίσθωση δια 

δημοπρασίας ενός από τα ακίνητα του Αποστολίδη. Η κατάσταση την οποία βρήκαμε, εγώ δεν 

έχω κρύψει ποτέ, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και όποιος συνάδελφος μου ζήτησε κάτι του έχω 

δώσει τις πληροφορίες. Η κατάσταση που βρήκαμε στο προσόδων αυτή είναι. Ατάκτως ερριμμένα 

ένα σωρό υποθέσεις, ατάκτως ερριμμένες -καλά το είπα- ένα σωρό υποθέσεις για…, όποιο 

ντουλάπι άνοιγα το έβρισκα ατακτοποίητες και με εκκρεμότητα υποθέσεις. Αυτό το πράγμα 

προσπαθώ δυο χρόνια να το τακτοποιήσω, σε πολλούς τομείς τα έχουμε καταφέρει και έχω φέρει 

εισηγήσεις και στην οικονομική επιτροπή και στο δημοτικό συμβούλιο.  

Και αυτή κ. πρόεδρε, και κλείνω, η έγκριση προϋπολογισμού που σας εισηγούμαι σήμερα, εγώ 

από την έρευνα που έκανα στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες, 

δεν έχω ξαναδεί ούτε εισηγητική έκθεση τόσο καλά προετοιμασμένη, αναλυτική παρουσίαση, ο 

κάθε δημοτικός σύμβουλος εδώ μέσα μπορεί να ξέρει όλες τις λεπτομέρειες του κληροδοτήματος 

και μιλάμε για χρήματα που πρέπει να παν σ’ έναν ιερό σκοπό. Δεν πηγαίνουν, δεν είναι έσοδα 

του Δήμου, είναι χρήματα, είναι μάλλον πόροι οι οποίοι πηγαίνουν για έναν συγκεκριμένο σκοπό. 

Στο κληροδότημα Αποστολίδη κ. πρόεδρε είναι για να δοθούνε χρηματικά ποσά σε άριστους 

μαθητές, όπως σας ανέφερα μέσα απ’ αυτή την επιτροπή. 
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 Μόλις με το καλό εγκριθεί ο προϋπολογισμός και προχωρήσουν κι οι εγκρίσεις για τις 

δημοπρασίες, για την εκμίσθωση, που είναι πάλι θέμα δημοτικού συμβουλίου, η επιτροπή που 

απαρτίζεται από τον κ. Δήμαρχο, από σας κ. πρόεδρε και απ’ τον Δ/ντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης, 

θα κάνει τις διαδικασίες για να αποδώσει και τις υποτροφίες. Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Γκότση. Ο κ. Νιζάμης έχει το λόγο. Εσείς δεν ζητήσατε… τοποθετήσεις, 

μετά. Μη βιάζεσθε. Ο κ. Νιζάμης έχει το λόγο.   

    κ. Νιζάμης: Ήθελα να ρωτήσω τον κ. αντιδήμαρχο, επειδή γνωρίζει καλύτερα από μας τη 

νομοθεσία η οποία διέπει τα κληροδοτήματα, και οι αποφάσεις και η διαχείρισή τους, όπως ξέρει 

επίσης καλύτερα δεν ελέγχονται ούτε από την περιφέρεια ούτε από τους τοπικούς ή εξωτερικούς 

παράγοντες, αλλά από επιθεωρητές ειδικούς περί αυτών, εάν το κληροδότημα Αποστολίδη έχει 

λαμβάνειν από μισθώματα παλαιοτέρων ετών, και αν ναι, τι μέχρι σήμερα έχει πράξει η διοίκηση. 

Ευχαριστώ.  

    κ. Γαλάνης: Κύριε συνάδελφε, αυτή η ερώτηση που μου κάνετε είναι θέμα απολογισμού, αλλά 

θα σας έλεγα, εδώ είναι και ο κ. Παζάρσκης, ότι περιγράφω αν διαβάσετε την εισήγηση καλά, 

περιγράφω τι συμβαίνει σε κάθε ακίνητο, ποιος είναι μέσα ή ποιος ήταν, ποια είναι κενά, εδώ 

υπάρχει ας πούμε, για παράδειγμα υπάρχουν κενά τα οποία στο επόμενο θέμα σημερινού 

δημοτικού συμβουλίου είναι… ναι, έναν εκμισθωτή είχε, μα δεν κάνουμε απολογισμό κ. 

συνάδελφε, προϋπολογισμό κάνουμε. Στον απολογισμό θα σας τα πω. Στον προϋπολογισμό όμως 

προϋπολογίζω τα έσοδα και τα έξοδα. Και σας αναφέρω αν υπάρχουν πλεονάσματα. Και 

υπάρχουν πλεονάσματα. Υπάρχουν χρήματα για να δοθούνε υποτροφίες. Ένα-ένα αναλυτικά 

περιγράφω όλα τα κινητά-ακίνητα και όποια κινητή περιουσία υπάρχει, δηλαδή χρήματα στις 

Τράπεζες και εδώ είναι ο κ. Παζάρσκης άμα θέλετε κάποια άλλη λεπτομέρεια. Εγώ σήμερα σας 

φέρνω εισήγηση τον προϋπολογισμό, όχι τον απολογισμό.  

    κ. Πρόεδρος: Στη φύση του πρ/σμού να περιοριστούμε, διότι…  

    κ. Γαλάνης: Και μάλιστα σας αναφέρω και κάθε ακίνητο, σας αναφέρω και κάθε ακίνητο ποια 

είναι η κατάστασή του. Και στην ερώτηση που απάντησα του κ. Κατιρτζόγλου αλλά και στο 

συγκεκριμένο θέμα.                                                                                 

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. Τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Γκότσης, ο κ. 

Φωτιάδης και ο κ. Κοτρώνης. Κανονικά από τους επικεφαλής. Ο κ. Φωτιάδης έχει το λόγο, εκτός 

αν υπάρχει από την παράταξη συγκεκριμένος, όχι. Δεν υπάρχει αγορητής κ. Φωτιάδη και έχετε το 

λόγο.  

    κ. Φωτιάδης: Κύριοι συνάδελφοι, έθεσα τέσσερα ερωτήματα, πήρα μία σχετική απάντηση στο 

ένα. Βεβαίως ο κ. Νιζάμης συνέχισε τη σκέψη μου και μένει ένα ερώτημα. Εφόσον πέρσι δεν 

δόθηκαν όπως λέει η εισήγηση, δεν συστάθηκε καν η επιτροπή, μπαίνουν θέματα. Διεκδικήθηκαν 

τα χρήματα αυτά, τα οποία έστω, όπως είπε και ο κ. αντιδήμαρχος, με το πρόσχημα του 

απολογισμού που δεν έχουμε σήμερα, θα έρθουν και αυτά κάποια στιγμή, μπαίνει όμως ένα άλλο 

θέμα. Γιατί σήμερα έτσι; Γιατί χάσαμε την ψυχραιμία μας και ενώ δείξαμε στο προηγούμενο 

θέμα, στο πρώτο της ημερήσιας διάταξης, ότι είμαστε ευαίσθητοι και ψάχνουμε, πρόταση είπατε 

προς το Σώμα, υπάρχει κάποιος χώρος; Να, υπάρχουν οι χώροι θάλεγα εγώ κ. δήμαρχε, δεν τους 

ξέρατε; Ρώτησα μήπως πριν έξι μήνες – ένα χρόνο μπήκε κάποια οικογένεια, απ’ τον δήμαρχο, 

πως μπήκε.  

Κύριε αντιδήμαρχε, μήπως αυτό είναι επίσης αντικείμενο έρευνας; Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά 

αιωρούνται. Είναι για έναν ιερό σκοπό είπατε. Βεβαίως κι έτσι είναι κι έτσι ορίζεται απ’ τη 

διαθήκη. Δύο χρόνια και σεις όμως, βεβαίως οι προηγούμενοι ήταν κακοί, τ’ αφήσανε έτσι, 

φτερά-φύλλα και τα λοιπά, το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, υπήρχε μια άλλη πολιτική ίσως. Σεις 

όμως, ποια είναι η πολιτική σας. Τώρα που προέκυψε το πρόβλημα έστω εμμέσως από το θέμα 

Κανάκη, βιαστικά να κάνετε τι. Να αποβάλετε ανθρώπους μέσα στο χειμώνα; Και διεκδικείτε από 

κει πόσο μίσθωμα. Να το βάλουμε εμείς το μίσθωμα αυτό αν είναι για να είστε εσείς καλυμμένοι 

ποινικά, όπως ομολογήσατε και στην τηλεόραση.  
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Θέλω να πω σπασμωδικές ενέργειες χωρίς σχεδιασμό και βεβαίως τώρα τελευταία κάτω απ’ το 

βάρος και ασθμαίνοντας, που ο εισαγγελέας πλέον καλεί, καλεί και ερωτά, αν σταθήκαμε στο 

ύψος των περιστάσεων. Μπορεί να είστε πολύ απασχολημένος και πιστεύω και ενδεχομένως 

πολλά απ’ αυτά που κάνατε απολύτως τα δέχομαι. Αυτό όμως σας εκθέτει. Είναι ξεκάθαρο ότι 

είστε εκτεθειμένοι και βεβαίως περιμένω επ’ αυτού να αιτιολογήσετε γιατί κινείστε τώρα τόσο 

βιαστικά και γιατί αυξήσατε όλα αυτά τα ποσά. Εάν αυτά τα ποσά τα προσδοκάτε στον 

προϋπολογισμό, σημαίνει ότι έχουμε απώλεια πολλών εσόδων. Αν θέλετε να κερδίσετε χρόνο και 

να μιλάτε για απολογισμό, πείτε το. Αλλά δε λέει τίποτα, η ουσία είναι όμως ότι εδώ χάθηκαν 

εισοδήματα, τα οποία θα τα παίρναν κάποιοι άποροι, νέοι επιστήμονες, για τον ιερό σκοπό όπως 

είπατε που τα έχουν ανάγκη. Εδώ δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων κυρίες και κύριοι 

της συμπολίτευσης και σε σας κ. δήμαρχε περιμένω ν’ απαντήσετε αν βάλατε αυτή την οικογένεια 

ο ίδιος. Και πως το κάνατε. Και γιατί τότε δεν είχατε αυτή την ευαισθησία της τακτοποίησης των 

οικονομικών. Και γιατί δεν αξιοποιήσατε περαιτέρω όλα τα ακίνητα. Το ότι το κάνατε σήμερα 

είναι μια σωστή ενέργεια. Και θα την ψηφίσουμε. Εδώ όμως, σας απάντησα και πριν στην 

ερώτηση που βάλατε, ναι αυτά τα ακίνητα είναι για την εγκατάσταση τώρα μέσα στο χειμώνα 

απόρων. Ούτως ή άλλως εισοδήματα δεν έχουμε. Κι αν θέλετε να πάρετε ένα τυπικό κάντε το το 

μίσθωμα να προσέλθουν κάποιοι να δώσουν ένα μίσθωμα μικρό και να  μείνουν αυτοί οι 

άνθρωποι μέσα. Νομίζω αυτές είναι οι ενέργειες σ’ ένα πνεύμα εναρμονισμένο με το κλίμα της 

εποχής αλλά με καθαρές κουβέντες. Μην κρύβεστε.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη. 

    κ. Κοτρώνης. Κύριε πρόεδρε οφείλω να ομολογήσω ότι στα θέματα των κληροδοτημάτων 

έχετε μια σωστή και συνεπή στάση όχι μόνο όσον αφορά τα οικονομικά αλλά και τη διαφάνεια. 

Μάθαμε μέσα σε δυο χρόνια όσα δεν έχουμε μάθει τα τελευταία τριάντα χρόνια. Αν και μεις 

προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το θέμα απ’ το 2008, αλλά δεν είχαμε όλα αυτά τα στοιχεία που 

βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Τότε αναδείξαμε το θέμα, όπως είπε και ο κ. Φωτιάδης, ότι 

υπήρχε η δυνατότητα να πάρουν υποτροφίες κάποιοι άποροι νέοι άρρενες, -άλλο θέμα είναι αυτό, 

μόνο για άρρενες, έτσι ήθελε ο διαθέτης,- εν πάσει περιπτώσει όμως χάσαμε τόσα χρόνια αυτές τις 

υποτροφίες και εισοδήματα, ήταν μια εγκληματική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, χάθηκαν 

εισοδήματα, ήταν εις βάρος του δήμου, ξεκαθαρίστηκε και αυτό πράγματι όσον αφορά τη 

διαχείριση γιατί και γω είχα κάποια αμφιβολία, ρώτησα, και η Εθνική Τράπεζα ως διαχείριση 

εννοούσε απλά να παίρνει το βιβλιάριο της τράπεζας και να λέει ότι έχουμε αυτά τα χρήματα, 

νομίζω ότι τουλάχιστον έχουμε καταλήξει. Όμως θα εξαρτήσω την θετική ή αρνητική ψήφο μου, 

εμάς δεν μας ενδιαφέρει ούτε αν τους βάλατε εσείς, είτε με ρουσφέτια, είτε με οτιδήποτε. Δεν 

ξέρω, περιμένω να απαντήσει ο κ. Δήμαρχος, εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το θέμα. Αλλά δεν 

μπορούμε να βγάλουμε μέσα στο χειμώνα κάποιους ανθρώπους με όποιον τρόπο κι αν μπήκαν. 

Συνεπώς, απ’ την απάντηση του κ. δημάρχου κι αν θα θεωρήσω ότι διασφαλίζεται τουλάχιστον 

για φέτος όλο το χειμώνα η παραμονή εκεί όσων είναι μέσα σ’ αυτά της Μεραρχίας, θα ψηφίσω 

ναι ή όχι, ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Κατιρτζόγλου.  

    κ. Κατιρτζόγλου: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το θέμα των κληροδοτημάτων στο Δήμο 

μας, απ’ ότι φαίνεται είναι μία πράγματι προβληματική περίπτωση. Και μπορεί βέβαια οι ευθύνες 

για τη σωστή διαχείριση των κληροδοτημάτων να βαρύνουν περισσότερο τους προηγούμενους, 

τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, όμως η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έγιναν 

όσα έγιναν τους τελευταίους δύο μήνες. 

Εγώ δικαιούμαι να πιστεύω με βάση και την ημερομηνία σύνταξης του προϋπολογισμού, ότι 

ιδιαιτέρως κινητοποιηθήκατε μετά την υποβολή της ερώτησης που κάναμε εμείς ως παράταξη για 

το θέμα αυτό.  
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Διότι, η αλήθεια είναι, ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια, το είπατε και σεις πριν από λίγο, δεν έγινε 

το παραμικρό για την υλοποίηση, και μάλιστα στην ερώτησή μας είχαμε συγκεκριμένο σκέλος 

στο οποίο λέγαμε σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προβήκατε εσείς ως δημοτική αρχή, όχι η 

προηγούμενη, για την υλοποίηση των σκοπών που έθεσε ο διαθέτης, ο κάθε διαθέτης. Λοιπόν, η 

αλήθεια είναι επομένως, και πρέπει να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, ότι δεν έγινε το παραμικρό. 

Μπορεί βέβαια, και ιδίως στην άλλη περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια να έχουν γίνει ακόμη 

χειρότερα σημεία και τέρατα, λοιπόν, όμως λίγο ο κίνδυνος ποινικών διώξεων προς, κυρίως προς 

τη δημοτική αρχή, λίγο η κινητοποίηση που υπήρξε από την αντιπολίτευση, πιστεύω και η δική 

μας η ερώτηση έπαιξε καταλυτικό ρόλο, και βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Αυτό είναι προς 

τη σωστή κατεύθυνση. Ασφαλώς δε μιλάμε για το αν θα ψηφίσουμε ή όχι τον προϋπολογισμό, 

προφανώς και θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό γιατί είναι το αυτονόητο, αυτό που πρέπει να 

κάνουμε. Το ζήτημα δυστυχώς όμως είναι, ότι τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 

και των δύο τελευταίων ετών που έχετε εσείς την ευθύνη, δεν έγινε το παραμικρό για την ορθή 

αξιοποίηση των κληροδοτημάτων και κυρίως για να μεταφερθεί το όφελος αυτό απ’ τη σωστή 

διαχείριση των κληροδοτημάτων, στους πραγματικούς δικαιούχους που όρισαν οι διαθέτες. Και 

είτε είναι υποτροφίες, είτε είναι το άλλο κληροδότημα που έχει να κάνει με σχολείο, κλπ. Λοιπόν, 

ελπίζω ότι έστω και την δωδεκάτη ώρα θα υπάρξει ταχύτατη ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό 

την ορθότερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων. Και η σωστότερη αξιοποίηση των 

κληροδοτημάτων είναι οπωσδήποτε αυτό που προτείνετε εδώ πέρα με τη μίσθωση κλπ. Είναι ένα 

θέμα κοινωνικό, για το αν μες το χειμώνα μπορούμε να το κάνουμε, να βγάλουμε τους ανθρώπους 

έξω, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μία συμβατή με τη νομιμότητα λύση, ώστε και εμείς εδώ ως 

συμβούλιο να είμαστε κατοχυρωμένοι και εσείς, αλλά και να δείξουμε πλέον μια κοινωνική 

ευαισθησία. Δυστυχώς, δεν επιτρέπεται από τους διαθέτες και των δύο κληροδοτημάτων να 

ασκήσουμε, μάλλον με την κληροδότητα που μας κατέλειπαν, δεν επιτρέπεται να ασκήσουμε 

κοινωνική πολιτική. Πρέπει άλλη λύση να βρούμε για το θέμα αυτό. Ωστόσο μια ευαισθησία στη 

συγκεκριμένη συγκυρία μπορούμε να δείξουμε.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Γκότση.                                                         

    κ. Γκότσης: Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τα κληροδοτήματα έχω την 

εμπειρία των τόσων χρόνων, να σας πω ότι, όλες οι δημοτικές αρχές μα όλες οι δημοτικές αρχές 

βάζανε μέσα σ’ αυτά τα διαμερίσματα ανήμπορους, φτωχούς και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν 

¨πού την κεφαλήν κλίναι¨. Και νομίζω ορθώς το κάνανε. Διότι υπήρχαν οικογένειες, γιατί απ’ την 

μια μεριά κ. πρόεδρε λέμε που είναι η ευαισθησία του Δήμου να βρούμε χώρους για να 

στεγάσουμε τους άστεγους, από την άλλη μεριά δεν τα εκμεταλλευτήκαμε, δεν τα αξιοποιήσαμε 

ως πρέπει. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να μιλάμε μια γλώσσα όλοι. Να μην ¨μια στο καρφί και μια στο 

πέταλο¨. Τι θέλουμε τελικά. Θέλουμε να εισπράττουμε στις σημερινές εποχές ή θέλουμε στην 

οικονομική κρίση αυτή που ταλανίζει, που μας έχει ισοπεδώσει, που μας έχει εξευτελίσει τελείως 

σαν άτομα, σαν προσωπικότητες, να βρούμε χώρους για να βάλουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 

πραγματική ανάγκη, οι οποίοι μένουν στους δρόμους; Και υπάρχουν τέτοιοι, συνάδελφοι, το είπε 

κι ο κ. Κοτρώνης. Τώρα, εγώ έχω ένα προβληματισμό κι ένα δίλλημα. Δηλαδή τη μια είναι να 

πάρουμε τα λεφτά για να δώσουμε υποτροφία στους φτωχούς, στους άπορους, κι απ’ την άλλη 

μεριά δεν είναι ευαισθησία, δεν είναι κοινωνικό έργο, δεν είναι… οι άνθρωποι να πεθαίνουν έξω; 

Όσους μπορούμε. Εγώ νομίζω ότι ο καθένας, αν δηλαδή βάλουμε εκεί που βάλαμε ανθρώπους, 

δεν νομίζω τώρα να καταδεχθεί ένας ο οποίος έχει, έχει έστω και κάτι στην τσέπη του, να πάει να 

παρακαλάει για να μείνει εκεί. Και λέω εγώ: όλες αυτές οι οικογένειες τόσα χρόνια ερχότανε και 

όποιος ήθελε μάθαινε ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, δηλαδή δεν ήταν κάτι το κρυφό, και 

δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, έχουνε εισοδήματα, έχουνε κάτι άλλο να μείνουνε.  
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Θεωρώ ότι καλός ο προϋπολογισμός, να λάβουμε όμως υπόψιν αν υπάρχει κάποια διέξοδος ή 

κάποια διασφαλιστική δικλείδα να βάλουμε, δεν το συζητάμε βέβαια κ. δήμαρχε να βγάλουμε 

τώρα αν υπάρχουν μέσα, τώρα έπιασαν τα κρύα, εδώ θα πεθάνουμε όλοι, θα πεθάνουμε όλοι. 

Σίγουρα θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά αν υπάρχει αυτό το έργο το κοινωνικό, το οποίο το 

είπανε όλοι πιο μπροστά, κι ο κ. Φωτιάδης είπε ¨να οι χώροι¨, να το κάνουμε.  

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κ. Γκότση.  

    κ. Γκότσης: Ευχαριστώ, τίποτε άλλο, τελείωσα. 

    κ. Γαλάνης: Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι… 

    κ. Πρόεδρος: Όσο το δυνατόν επί του προϋπολογισμού.  

    κ. Γαλάνης: Ναι, μόνο επί του προϋπολογισμού, αλλά… 

    κ. Πρόεδρος: Μόνο επί του προϋπολογισμού. 

    κ. Γαλάνης: Θέλω να σας πω τα εξής: δεν θα μπορέσει κανείς να στερήσει το δίκιο απ’ αυτήν 

την προσπάθεια που έχει γίνει. Και τι εννοώ: εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας και τους 

προβληματισμούς και την κριτική σας. Αλλά θέλω να σας ενημερώσω ότι, για παράδειγμα για το 

κληροδότημα Αποστολίδη δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον όψιμο τώρα λίγο πριν απ’ το δημοτικό 

συμβούλιο. Η οικονομική επιτροπή από το καλοκαίρι, 28 Ιουνίου 2012, με απόφασή της ομόφωνα 

έχει πάρει απόφαση για το κληροδότημα Αποστολίδη, για τη Μεραρχίας, ότι αυτοί οι άνθρωποι 

δεν μπορούν να μένουν πλέον εκεί, γιατί ο νόμος δεν το επιτρέπει, και μάλιστα το μίσθωμα δεν το 

ορίζουμε μόνοι μας, το ορίζει η δ/νση κληροδοτημάτων. Και ότι πρέπει να βρούμε έναν άλλο 

τρόπο μέσω της Πρόνοιας, και νομίζω ο κ. Δήμαρχος θα πει στον επίλογο ότι έχει κάνει και 

κάποιες ενέργειες με τον Σεβασμιώτατο, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να καλυφθούν και σε καμιά 

περίπτωση να μην βρεθούν εκτός οικίας μέσα στον χειμώνα, στο καταχείμωνο. Νομίζω επομένως 

ότι, δεν υπήρξε κάποιο όψιμο ενδιαφέρον, το αντίθετο μάλιστα, από την ψήφιση του εσωτερικού, 

του Ο.Ε.Υ. με το που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Σεπτέμβριο του ’11 και με το που τα 

κληροδοτήματα πλέον ορίστηκαν σε συγκεκριμένη υπάλληλο για να τα αναλάβουν, γίνεται 

δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά τώρα τελευταία. Έχουν έρθει θέματα στην Οικονομική Επιτροπή για 

τα κληροδοτήματα και του Κανάκη και του Αποστολίδη πολύ καιρό πριν. Πριν το ενδιαφέρον ή 

την έρευνα του όποιου επιθεωρητή ή του όποιου συναδέλφου της συμπολίτευσης ή της 

αντιπολίτευσης. Εγώ χαίρομαι που από το ’68 μέχρι σήμερα για το κληροδότημα Κανάκη κι από 

το ογδόντα κάτι μέχρι σήμερα για το κληροδότημα Αποστολίδη, επιτέλους αυτό το δημοτικό 

συμβούλιο, σύσσωμο έτσι; συμπολίτευση-αντιπολίτευση, ασχολείται με τα θέματα. Αλλά θα 

ήθελα να σας παρακαλέσω να μη μου στερήσετε το δίκιο στις προσπάθειες που έχουν γίνει για τα 

συγκεκριμένα κληροδοτήματα. Μες το ’12 ναι, τη δεύτερη χρονιά. Την πρώτη χρονιά ήμασταν, 

ζούσαμε σε ένα χάος του Καλλικράτη. Τη δεύτερη χρονιά σχεδόν αποκλειστικά ασχοληθήκαμε μ’ 

όλα αυτά τα θέματα του Προσόδων. Και τα τακτοποιούμε ένα-ένα. Και σας έχω αναφέρει, δεν θα 

σας κουράσω άλλο. Αλλά, επομένως για το κληροδότημα Αποστολίδη απ’ το καλοκαίρι η 

Οικονομική Επιτροπή παίρνει αποφάσεις. Σας έχω ξαναφέρει εδώ θέμα, μέσα στο φθινόπωρο, για 

την εκμίσθωση δια δημοπρασίας ενός ακινήτου του κληροδοτήματος Αποστολίδη και για το 

κληροδότημα Κανάκη τρεις αποφάσεις πήρε η Οικονομική Επιτροπή, εδώ και καιρό μες το ’12. 

Πήρε μια απόφαση διεκδίκησης των μισθωμάτων, πήρε μια απόφαση για να υλοποιήσει δικαστική 

απόφαση από την εποχή του κ. Μωϋσιάδη, και επίσης πήρε και μια απόφαση για να στείλει το 

φάκελο στην Εθνική Τράπεζα που είναι και η διαχειρίστρια. Θέλω να πω ότι, μη στερούμε απ’ τον 

εαυτό μας, σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο μιλάω, της προσπάθειας που κάναμε. Γιατί αν το 

κάνουμε αυτό το πράγμα τότε, ειλικρινά χάνουμε το δίκαιο μας, όλοι, όλο το δημοτικό 

συμβούλιο. Και η δικιά μου παρουσία εδώ έχει να κάνει κ. πρόεδρε και κλείνω μ’ αυτό, με το να 

προστατεύσουμε με κάθε τρόπο όχι μόνο τους εαυτούς μας, γιατί έχουμε μια θέση ευθύνης ο 

καθένας μες το Δημοτικό Συμβούλιο, θεσμική, αλλά γιατί πιστεύω ότι είναι ο χρηστός τρόπος 

διοίκησης των κληροδοτημάτων. Κι αν δεν έγινε κάτι σωστά όλα αυτά τα 30-40 χρόνια στο κάθε 

κληροδότημα, έλαχε σε μας ο κλήρος, στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο, να τα τακτοποιήσει. 

Και τα τακτοποιούμε σειρά-σειρά, βήμα-βήμα. 
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 Για κάθε κίνηση στα κληροδοτήματα, ο νόμος είναι ένα, έχει Βασιλικό Διάταγμα κι έναν 

αναγκαστικό νόμο τον 2039 του 1939 περί ιδρυμάτων, … ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων από 

τότε, και κάθε απόφαση που θα παίρνουμε, μάλλον κάθε κίνηση που θα πρέπει να γίνεται, θέλει 

απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Σας τις φέρνω όλες σιγά-σιγά. Θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. 

Το τακτοποιούμε και το τακτοποιήσαμε. Μέσα στο ’12 έγιναν αυτές οι ενέργειες. Όχι τώρα το 

Σεπτέμβριο. Έχει καιρό που δουλεύτηκαν όλες αυτές οι εισηγήσεις. Δεν είναι ξαφνικά ξυπνήσαμε 

μια μέρα και κάναμε μια εισήγηση επειδή ήρθε ένας επιθεωρητής. Εγώ αυτό θα ήθελα να δεχτείτε 

καλόπιστα, γιατί καλόπιστα βλέπω και τις παρεμβάσεις σας, και να αναγνωρίσετε το δίκιο, 

υπάρχει ένα δίκιο σε σχέση με την προσπάθεια που γίνεται και από την υπηρεσία κι από τη 

δημοτική αρχή αλλά κι απ’ την οικονομική επιτροπή κι απ’ το δημοτικό συμβούλιο εν κατακλείδι. 

Ευχαριστώ πολύ κ. πρόεδρε.                                                          

    κ. Πρόεδρος: Από τους ήδη τοποθετηθέντες επί του θέματος, θέλει κάποιος να τοποθετηθεί; 

Δευτερολογία δηλαδή.  

    κ. Φωτιάδης: Κύριε αντιδήμαρχε, καλόπιστα… 

    κ. Πρόεδρος: Άλλος; Εκτός από τον κ. Φωτιάδη; Ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κ. Γκότσης. 

Παρακαλώ κ. Φωτιάδη. 

    κ. Φωτιάδης: Καλόπιστα λέμε σ’ αυτή την αίθουσα ότι λέμε, και βεβαίως μπορεί να βρήκατε 

μία κατάσταση όπως τη λέτε πολύ άσχημη, βεβαίως από το καλοκαίρι θα έπρεπε λέω εγώ να 

είχατε επισπεύσει. Διότι όλα, όσα αναδεικνύονται σήμερα και θα τελειώσω με αυτά, είναι πάρα 

πολύ σοβαρά. Όμως ο διαθέτης είχε μία ιερή επιθυμία, μία, και είναι και νόμιμο και ηθικό από 

πλευράς μας να τη σεβαστούμε. Ενδεχομένως, και είναι σίγουρο το ενδεχομένως, ότι κάποια 

άπορα παιδιά θα χρειαζόταν αυτά τα χρήματα και μεις ολιγωρίσαμε. Σύσσωμοι μπορεί, αργήσατε. 

Δύο, δύο χρονιές κάποιοι δεν πήραν το βοήθημα. Αν θα το πάρουν τώρα το 3ο έτος είναι άλλα 

παιδιά. Μέρες που είναι, έτσι, να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους.  

    κ. Πρόεδρος: 32 ίσως χρονιές. 

    κ. Γαλάνης: 32 χρονιές…  

    κ. Φωτιάδης: Εν πάσει περιπτώσει… 32 κ. πρόεδρε, αλλά αυτό δεν μας απαλλάσσει εμάς. Αν 

οι προηγούμενοι ήταν κακοί, δεν απαλλασσόμαστε εμείς. Κι αν αυτό, να το δεχτώ, κι αν οι 

προηγούμενοι δεν είχαν σταθεί, δεν σημαίνει ότι και μεις έχουμε το άλλοθι. Νομίζω ότι πρέπει να 

γυρίσουμε σελίδα. Εξ’ άλλου η εποχή που ζούμε δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, έτσι, λέω 

και κλείνω. Σήμερα λοιπόν για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο, θέλετε απολύτως να εφαρμόσετε 

την επιθυμία του διαθέτη αλλά και το Νόμο. Και δεν το συνδυάζω, καλοπροαίρετα μένω σ’ αυτό 

που λέτε, και σας πιστεύω κ. Γαλάνη. Γιατί όμως αυτούς τους ανθρώπους τους βγάζετε μέσα στο 

χειμώνα. Να σας πω εγώ, γιατί κάποιος υπαινίχθηκε, συνάδελφος, επικαλεστείτε ότι συντηρείτε 

αυτά τα διαμερίσματα, τα κτήρια, αφήστε τους ανθρώπους για ένα μεγάλο διάστημα και δεν 

χρειάζεται να προστρέχουμε πουθενά. Εσωτερικά μπορούμε ως δήμος, εδώ είμαστε, νά πως 

αποτυπώνεται η ευαισθησία και η αντιπολίτευση νομίζω δείχνει ακριβώς, και η παράταξή μας 

δίνει την πρόταση στον δήμαρχο που επικαλέστηκε το προ ημερήσιας. Επικαλεστείτε λοιπόν ότι 

συντηρείτε τα κτήρια, αφήστε τους ανθρώπους μέσα, και πάτε μετά από ένα διάστημα (Χ), έξι 

μήνες, να κάνετε αυτήν την εικονική, την εικονική δημοπρασία. Όταν λέω εικονική, θαρθούν οι 

ίδιοι και θα δώσουν, ενδεχομένως μόνοι τους ή με κάποιους άλλους αρωγούς ένα ποσό. Κύριε 

Γαλάνη, αυτό το ποσό που λέτε ότι έρχεται από την Αθήνα, εγώ δεν το δέχομαι. 

    κ. Γαλάνης: Από τη δ/νση κληροδοτημάτων.  

    κ. Φωτιάδης: Εντάξει, δεν το δέχομαι. Θα κάνουμε μία πρόταση εμείς που θα είναι 50 €. Μην 

το λέτε, και ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι είναι. Θα κάνουμε εμείς, μπορεί να λένε στην Αθήνα, αλλά 

δεν ξέρουν εδώ, τα ενοίκια πέσανε. Και μεις θα πούμε ότι είναι τόσο το ενοίκιο. Δεν μπορούν να 

επιμείνουν, λέω εγώ τώρα. Και λέει και το Σώμα αν θέλει. Και να δούμε αυτοί τι θα κάνουν. Δεν 

θα δεχτούν; 
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 Θα δεχτούν λέω εγώ. Λοιπόν, άρα για μας δεν τίθεται θέμα βίαιης εξόδου, μπορείτε να το 

τακτοποιήσετε εάν υπάρχει το άγχος της ποινικής δίωξης, αλλά να κλείσω λέγοντας ότι η επιθυμία 

του διαθέτη, αυτού του μεγάλου ανδρός, γιατί μας έδωσε πολύ μεγάλη περιουσία, πρέπει να είναι 

σεβαστή.  

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε αν θέλετε.  

    κ. Φωτιάδης: Κλείνω κ. πρόεδρε, κάποια παιδιά μπορεί να μη σπουδάσανε κ. αντιδήμαρχε. 

Και να χρειαζότανε…                      

(Ακούγονται κάποιες αδιευκρίνιστες παρεμβάσεις) 

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ μη διακόπτετε. Σας έδωσε κανείς το λόγο; Σας παρακαλώ. Συνεχίστε 

και ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.  

    κ. Φωτιάδης: Ολοκλήρωσα κ. πρόεδρε. Δεν κατάλαβα την διακοπή.  

    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος; Ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κ. Γκότσης, έτσι; Παρακαλώ. Σας 

παρακαλώ μην κάνετε διάλογο κ. Δήμου. Ο κ. Κατιρτζόγλου. Έχετε το λόγο.  

    κ. Κατιρτζόγλου: Ναι, μισή κουβέντα, μισή κουβέντα θα πω κ. πρόεδρε, πρώτον … (φασαρία 

στην αίθουσα)  

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Σας παρακαλώ πολύ λίγη ησυχία.  

(Συνεχίζεται η οχλαγωγία στην αίθουσα με τον κ. πρόεδρο να προσπαθεί να επιβάλει την τάξη) 

    κ. Φωτιάδης: Κύριε πρόεδρε, είναι για δεύτερη φορά…     

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Κύριε Κατιρτζόγλου, εάν ξεκινούσατε την τοποθέτησή 

σας… 

    κ. Κατιρτζόγλου: Τι να κάνω, μα δε μ’ αφήσανε, εγώ φταίω τώρα; Εγώ φταίω τώρα που 

μαλώνουν;   

    κ. Φωτιάδης: Εάν όμως κάνετε και σεις αυτό που πρέπει να κάνετε, δύο φορές παρεμβαίνει ο 

συνάδελφος. Μία φορά ειρωνικά στην τοποθέτηση του κ. Χρυσανθίδη και μία τώρα. Παρακαλώ 

πολύ, δεν είμαι για νουθεσίες, αλλά αυτό είναι προκλητικό.   

    κ. Πρόεδρος: Ας το κλείσουμε αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Κατιρτζόγλου. 

    κ. Κατιρτζόγλου: Δύο κουβέντες θέλω να πω κ. πρόεδρε, πρώτον: ασφαλώς και είναι 

καλοπροαίρετες όλες οι παρατηρήσεις που έχουμε να κάνουμε, εκείνο που μας ενδιαφέρει εδώ 

είναι να εκπληρωθεί ο σκοπός που έθεσε ο διαθέτης. Λοιπόν, είπα και προηγουμένως, το 

προεκτείνω και λίγο περισσότερο τώρα, και λέω το εξής: δεν μπορούμε δυστυχώς, αυτή είναι η 

νομιμότητα, να κάνουμε κοινωνική πολιτική με τα κληροδοτήματα αυτά. Λοιπόν, η κοινωνική 

πολιτική θα γίνει αν υλοποιήσουμε τους στόχους που έθεσε ο διαθέτης. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει 

ήδη και, είπα και προηγουμένως, ότι έπρεπε να είχε γίνει και τα δύο προηγούμενα χρόνια. Γιατί 

δεν είναι το θέμα το σκέλος μονάχα στο οποίο αναφερθήκατε, το σκέλος της μισθώσεως που 

πρέπει να διεκπεραιωθεί, αυτό που μας απαντήσατε στην ερώτηση που κάναμε στην αρχή, 

υπάρχουν και κάποια χρήματα μετρητά. Με τα χρήματα λοιπόν αυτά τα οποία είναι αρκετά, θα 

μπορούσαν τα δύο προηγούμενα χρόνια να συσταθεί η επιτροπή και να δώσει τις υποτροφίες, 

αυτό έπρεπε να είχε γίνει. Δεν εξαρτάται από την τυχόν μίσθωση. Τώρα, το θέμα της κοινωνικής 

ευαισθησίας το οποίο τίθεται οπωσδήποτε είναι σημαντικό. Αλλά μιλάμε για ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα να παρέλθει ο χειμώνας και να βρούμε μετά μία φόρμουλα ώστε να είμαστε συμβατοί 

με τη νομιμότητα, γιατί, για ποιο λόγο το λέω αυτό: εμείς εδώ τα λέμε καλά και είμαστε 

υπεύθυνοι για να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις και καμιά φορά να κάνουμε και κάποιο βήμα 

παραπάνω και να βάζουμε και το κεφάλι στον ντορβά -που λέει ο λαός-. Όμως, αυτοί που μας 

ελέγχουν, είτε είναι συγγενείς, είτε είναι κάποιοι άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ανοίγουν και 

βλέπουν τα χαρτιά. Εντάξει; Εκεί λοιπόν, βλέπουν τι λέει ο νόμος και βλέπουν τι θα έπρεπε να 

είχε γίνει και τι ζημιώθηκε ο δήμος επειδή δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, άρα πρέπει 

η νομιμότητα να τηρείται στην προκειμένη περίπτωση με θρησκευτική ευλάβεια. Ευχαριστώ. 

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Γκότση.          

    κ. Γκότσης: Δυο κουβέντες. Εμείς ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή αυτά που λέει, αυτά 

που ορίζει που προστάζει ο νόμος.  
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Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Άλλο θέμα όμως το τι αισθανόμαστε, άλλο θέμα η 

ευαισθησία που έχουμε, κι άλλο θέμα τι μας επιβάλει ο νόμος. Και τελειώνω, και αυτό το πιστεύω 

και το ελπίζω, ότι η δημοτική αρχή δια μέσου του δημάρχου θα δείξει την ευαισθησία να περάσει 

ο σκληρός χειμώνας, οπότε και μετά βλέπουμε τι θα γίνει, δηλαδή βγάζοντας τη δημοπρασία κλπ, 

κλπ. Αλλά, αυτό που ζητάει όλη η αντιπολίτευση και θάχετε τη στήριξή μας.      

    κ. Γαλάνης: Κύριε πρόεδρε δυο κουβέντες μόνο. Ακολουθούμε πιστά όσα προβλέπει ο νόμος, 

διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά όλοι εδώ έχουμε ευαισθησίες, η οικονομική 

επιτροπή νομίζω ότι παίρνει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και σχεδόν ομόφωνα πάντοτε, 

συμπολίτευση-αντιπολίτευση, και είμαι βέβαιος ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα 

προστατεύσουμε τον θεσμικό μας ρόλο ή ο καθένας τη θέση του εδώ μέσα, αν βρεθεί τυχόν 

ενώπιον της δικαιοσύνης, δεν είναι αυτό το θέμα, δεν νομίζω ότι ανησυχία έχει άγχος κανένας γι’ 

αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι και ο Σερραϊκός λαός αλλά και ο καθένας από την συνείδηση 

που έχει, του ορίζει η συνείδησή του, να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να, με 

χρηστό τρόπο να διοικούμε τα κοινά πράγματα. Άρα, ναι μεν έχουμε τις ευαισθησίες από τη μια 

και νομίζω ότι ο κ. Δήμαρχος θα σας πει περισσότερα για το πώς θα χειριστούμε αυτές τις 

οικογένειες που είναι στη Μεραρχίας, αλλά από την άλλη ούτε το μίσθωμα μπορούμε να το 

ορίσουμε εμείς, το ορίζει η δ/νση κληροδοτημάτων, ούτε μπορούμε εμείς επ’ άπειρον να 

συνεχίσουμε αυτήν την κατάσταση. Και ο κ. Τσιώτας με απόφασή του το 2007, είπε ότι αυτή η 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για να μένουν κάποιοι άνθρωποι εκεί είναι μη νόμιμη, αλλά 

και συγχρόνως αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να εξυγιάνουμε τις εκκρεμότητες του τμήματος 

Προσόδων, και νομίζω έχω και τη σύμφωνη γνώμη τη δική σας, είναι για να πράξουμε τα δέοντα, 

δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αυτή είναι η θέση και η φιλοσοφία πιστεύω ολωνών μας. 

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε. 

    κ. Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, κατ’ αρχήν να πω ότι δεν θυμάμαι 

εγώ να έχω βάλει κάποιον σ’ αυτό το κληροδότημα. Αν έγινε κάτι τέτοιο ειλικρινά θάθελα 

κάποιος να μου δώσει στοιχεία, αλλά δεν θυμάμαι εγώ να έχω βάλει κάποιον. Νομίζω αδικούμε 

τον αντιδήμαρχο τον κ. Γαλάνη, λέγοντας ότι, και τη δημοτική αρχή φυσικά, λέγοντας ότι υπήρξε 

ολιγωρία στο θέμα της αντιμετώπισης των κληροδοτημάτων. Δεν υπήρξε καθόλου καμία 

ολιγωρία. Και σας απάντησε με πειστικό τρόπο ο αντιδήμαρχος. Ήταν δυνατόν μέχρι το 

Σεπτέμβριο του ’11, ή θα έλεγα εγώ και όλο το ’11 αν κι απ’ το Σεπτέμβριο του ’11 μετά 

ασχοληθήκαμε, ήταν δυνατόν να ασχοληθούμε με τα κληροδοτήματα; Όταν στηνόταν ο 

¨Καλλικράτης¨ τότε, συγχωνευόταν Νομικά Πρόσωπα, Κοινωφελής Επιχειρήσεις, ψηφιζόταν 

Κανονισμοί και τα λοιπά, δεν ήταν δυνατόν. Λοιπόν, μετά το Σεπτέμβριο του ’11 και μες το ’12 

φυσικά ασχοληθήκαμε εντατικά. Και υπήρξαν και κάποια αποτελέσματα, που μας κατηγόρησαν 

κάποιοι γι’ αυτά. Λοιπόν, καμία ολιγωρία δεν υπήρξε και σ’ αυτό το χρονικό διάστημα έγινε ότι 

δεν έγιναν τα 30 χρόνια. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον. Άλλαξαν τα πράγματα τώρα. 

Ζούμε σε μία άλλη εποχή. Πολύ σωστά είπε ο κ. Γκότσης, δεν είναι δυνατόν από τη μια να λέμε 

γιατί ολιγωρείτε και δεν εφαρμόζετε το νόμο κι από την άλλη μη τους βγάζετε. Διότι ο νόμος αυτό 

λέει, βγάλτε τους, -μεταξύ των άλλων-. Μεταξύ των άλλων αυτό λέει ο νόμος. Βγάλτε τους. Γιατί 

πρέπει να πληρώνουμε ενοίκιο. Όσον αφορά για το πώς θα χειριστούμε τώρα το θέμα, ασφαλώς 

και δεν θέλουμε να τους βγάλουμε τους ανθρώπους. Σεις θαρρείτε ότι είμαστε τόσο ανάλγητοι; 

Και ασφαλώς στεναχωριόμαστε όταν βγάζουμε και κάποιον. Πάρα πολύ. Και στεναχωρεθήκαμε 

πάρα πολύ. Δεν γινόταν διαφορετικά όμως. Λοιπόν, για το θέμα αυτό επικοινώνησα με τον 

Σεβασμιώτατο. Γιατί επικοινώνησα με τον Σεβασμιώτατο. Διότι εμείς δεν μπορούμε να 

πληρώνουμε το ενοίκιο. Ο Δήμος δεν μπορεί να πληρώνει ενοίκιο για το κληροδότημα. Για τους 

ανθρώπους που μένουν εκεί. Άρα ο πιο εύκολος τρόπος ίσως, και είπαμε να το διερευνήσουμε 

αυτό, ο Σεβασμιώτατος βρίσκεται στη Σύρο, επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του, του είπα τι 

συμβαίνει   και   λέω   νομίζω ο πιο   ευέλικτος  τρόπος  ίσως είναι,  ο  Δήμος  να επιχορηγήσει  το 
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φιλόπτωχο ταμείο της Εκκλησίας και το φιλόπτωχο ταμείο της Εκκλησίας να πληρώνει το ενοίκιο 

αυτών των ανθρώπων. Έδωσα εντολή και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου και σε 

οικονομολόγους και λογιστές να ψάξουν και να δουν αν αυτό είναι εφικτό. Αν είναι εφικτό, όσα 

χρήματα κι αν στοιχίζουν θα τα πληρώσει ο Δήμος, μέσα από τον κωδικό της κοινωνικής 

πολιτικής. Αν δεν είναι εφικτό αυτό θα δούμε ποιοι άλλοι τρόποι, έτσι, προσφέρονται ούτως ώστε, 

για όνομα του Θεού να μην τους βγάλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά, από την άλλη 

παραμονεύουν και οι κακοί άνθρωποι.  

Για να πουν στο Δήμαρχο ¨φταις που δεν τους έβγαλες, κάτσε να τους πληρώνεις εσύ τώρα¨ και 

να σε καταγγείλουν και στον Εισαγγελέα. Έτσι; Έτσι έχουνε τα πράγματα, δεν θέλω να προσθέσω 

τίποτα περισσότερο.                         

    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το θέμα ολοκληρώθηκε ποικιλότροπα, έγκριση 

του προϋπολογισμού ψηφίζουμε, ομόφωνα ναι; Όχι ο κ. Αναστασιάδης.  

    κ. Αναστασιάδης: Να παραμείνουν… 

    κ. Πρόεδρος: 11ο θέμα. Έγκριση…    

    κ. Αναστασιάδης: …σε παρακαλώ, μην είσαι τόσο… 

    κ. Πρόεδρος: Ναι ή όχι επί του προϋπολογισμού κύριε Αναστασιάδη. 

    κ. Αναστασιάδης: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, να παραμείνουν όπως είναι οι άνθρωποι μ’ 

ένα μικρό τίμημα.  

 

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  
 

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση  των υπ’ αριθμ.: 

                        α) 324/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών με θέμα: «Ρύθμιση 

θεμάτων αποπληρωμής δανείων Ο.Τ.Α.  Α΄  και Β΄ βαθμού και λοιπών φορέων 

στο Τ.Π. & Δ.», 

                        β) 325/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών με θέμα: «Δημιουργία 

ειδικού τιμολογίου για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες». 

                         Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ.     

 

    κ. Πρόεδρος: 11ο θέμα: (Ανάγνωση θέματος). Αντί του προέδρου της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζή, 

εισηγητής του θέματος ο κ. Δήμαρχος.  

    κ. Δήμαρχος: Νομίζω είναι απλά τα θέματα αυτά τα δύο, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω δυο 

λόγια ή να ρωτήσετε απ’ ευθείας. Για το πρώτο θέμα, για τα δάνεια υπάρχει νόμος, μας δίνει τη 

δυνατότητα να επιμηκύνουμε τα δάνεια από το 2013 κατά οκτώ χρόνια. Στα τρία πρώτα χρόνια θα 

πληρώνουμε μόνο τόκους και όχι χρεολύσια και εν συνεχεία τα πέντε χρόνια τα τελευταία θα 

πληρώνουμε και τα τοκοχρεολύσια. Είναι τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  

    Και το δεύτερο θέμα έχει σχέση με την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου το οποίο 

επεκτείνεται σε ανέργους και σε πολίτες επίσης που έχουν αναπηρία 67% και δικαιούχοι είναι 

αυτοί οι οποίοι έχουν εισόδημα κάτω των 5.000 €, αν έχουν δύο παιδιά το εισόδημα ανεβαίνει στα 

6.000 €, αν έχουν τρία παιδιά στα 7.000 € κι αν έχουν τέσσερα παιδιά και πάνω στα 8.000 €. Η 

επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου θα επιβαρύνει…, μάλλον η ΔΕΥΑΣ μέσω της επέκτασης θα 

ωφελήσει τους πολίτες με 400.000 €.  

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος; Ο κ. Γκότσης. 

    κ. Γκότσης: Κύριε Δήμαρχε, είπατε για τους τρίτεκνους τώρα, ενώ ισχύει για τους τρίτεκνους 

κανονικά το τιμολόγιο… 

    κ. Δήμαρχος: Με αναπηρία, όχι τρίτεκνους. 

    κ. Γκότσης: Τρίτεκνους είπατε. Ενώ για τρίτεκνους υπάρχει ρύθμιση... 

    κ. Πρόεδρος: Δίτεκνους με αναπηρία. 

    κ. Δήμαρχος: Ναι, για άτομα, ναι συγνώμη, με 67 αναπηρία και άνω και για μακροχρόνια 

άνεργους. Εκεί επεκτείνετε.  
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    κ. Γκότσης: Α μπράβο. Δίτεκνοι υπάρχουν…  

    κ. Δήμαρχος: Λάθος, λάθος έγινε, όχι απλώς είπα αυτοί οι άνεργοι, οι μακροχρόνια άνεργοι και 

αυτοί που έχουν αναπηρία πάνω από 67%…  

    κ. Πρόεδρος: Σύμφωνα με το εισόδημά τους. 

    κ. Δήμαρχος: Επέκταση, επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου. Υπήρχαν κι άλλες κατηγορίες 

και θα προστεθούν με την επέκταση 3.500 ακόμη πολίτες, στους 1.500, δεν ξέρω, θα γίνουν 

συνολικά 5.000. 

    κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος; Ερώτηση. Ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Μηλίδης.  

    κ. Μηλίδης: Για ερωτήσεις είμαστε;  

 

    κ. Πρόεδρος: Ναι. 

    κ. Μηλίδης: Τοποθέτηση. 

    κ. Πρόεδρος: Τοποθέτηση μετά. 

    κ. Φωτιάδης: Έχω δύο αποφάσεις, προς τι η ορθή επανάληψη είναι η ερώτησή μου, η 324 την 

έχω δύο φορές και με ορθή επανάληψη, προς τι λοιπόν; Και το δεύτερο που ήθελα προς 

διευκρίνιση, εδώ μέσα στους ευνοϊκούς όρους ρύθμισης έχει και το 0,5% στο επιτόκιο του 

δανείου για τα πρώτα τρία χρόνια. Μειώνει δηλαδή το επιτόκιο. Στη συνέχεια βλέπω προστίθεται. 

Από πού προκύπτει αυτό, διότι εγώ στο απόσπασμα της ρύθμισης δεν το διαβάζω.  

    κ. Δήμαρχος: Με την ορθή επανάληψη, δεν ξέρω γιατί έγινε ορθή επανάληψη.  

    κ. Πρόεδρος: Στείλανε, φεύγει αυτό και αναρτήθηκε και σας μοιράστηκε η ορθή επανάληψη 

κάποιες διορθώσεις αριθμών από τη δ/νση της ΔΕΥΑΣ.  

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, δεν ξέρω για την ορθή επανάληψη…         

    κ. Πρόεδρος: Αν κάνετε τις συγκρίσεις…… διευκρινιστικό καθαρά.     

    κ. Δήμαρχος: Αυτό είναι εύκολο, νομίζω μπορεί να διευκρινιστεί, αλλά δεν ξέρω να σας 

απαντήσω πάνω σ’ αυτό. Τι, ποιο ήταν το λάθος που έγινε… 

    κ. Πρόεδρος: Αριθμοί, τίποτε παραπάνω. 

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, χονδρικά τώρα θα σας πω, ότι από τη στιγμή…, αυτή τη στιγμή 

πληρώνουμε εμείς τοκοχρεολύσια για όλα τα δάνεια 860.000 € το χρόνο. Με τη νέα ρύθμιση για 

τα τρία πρώτα χρόνια θα πληρώνουμε 195.000 € το χρόνο. Θα κερδίσουμε δηλαδή 500.000 € τα 

πρώτα τρία χρόνια. Θα αυξηθεί η ρευστότητα της επιχείρησης. Και για τα επόμενα πέντε χρόνια 

θα πάμε στις 835.000 €. Αυτά έχω να σας πω χοντρικά. Δεν ξέρω αν ικανοποιείστε μ’ αυτό που 

απάντησα. 

    κ. Φωτιάδης: Κάτι συγκεκριμένο ρώτησα. Εδώ στην εισήγηση σελίδα 2, υπάρχει και μία άλλη 

ευνοϊκή ρύθμιση. Λέει ότι το επιτόκιο για την τριετία μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. 

    κ. Πρόεδρος: Στην ορθή επανάληψη το διαβάζετε αυτό;  

    κ. Φωτιάδης: Ναι. Και στην ορθή το έχει.   

    κ. Καλαϊτζίδης: Ισχύει για τα τρία χρόνια. 

    κ. Φωτιάδης: Για τα τρία χρόνια. Στη συνέχεια όμως το προσθέτει;  

    κ. Καλαϊτζίδης: Ξέρετε ναι επανέρχεται… 

    κ. Φωτιάδης: Για ποιο λόγο. Δεν επανέρχεται, βάζει… 

    κ. Καλαϊτζίδης: Νομίζω αυτό το ορίζει το μεσοπρόθεσμο, το τελευταίο. 

    κ. Φωτιάδης: Δεν το βλέπω εδώ πέρα. Στο απόσπασμα δεν το λέει.  

(Αδιευκρίνιστη συζήτηση μεταξύ δύο-τριών συμβούλων για το θέμα) 

    κ. Φωτιάδης: Καταλάβατε τι λέω; Θέλετε να σας μιλήσω με τα ποσοστά; Φαίνονται σ’ αυτούς 

τους πίνακες. Η ευνοϊκή ρύθμιση  συμπεριλαμβάνει και 0,5 μείον, κάτω δηλαδή το επιτόκιο για 

την τριετία.  

    κ. Καλαϊτζίδης: Για την περίοδο χάριτος. 

    κ. Φωτιάδης: Για την περίοδο χάριτος.   

    κ. Καλαϊτζίδης: Εντάξει. 

    κ. Φωτιάδης: Στην συνέχεια όμως προστίθεται… 
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    κ. Καλαϊτζίδης: Επανέρχεται το παλιό επιτόκιο.  

    κ. Φωτιάδης: Όχι δεν επανέρχεται, προστίθεται και 0,5, αλλά αυτό δεν το διάβασα ενώ 

προκύπτει. Μήπως είναι λάθος; Εμφανίζεται στους πίνακες. Και γίνεται 5,90 από 5,40. Το 

επιτόκιο είναι 5,40. Μειώνεται και μετά εμφανίζεται 5,90, δεν ξέρω αν είναι κάποιος εκπρόσωπος. 

    κ. Πρόεδρος: Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΣ… 

    κ. Δήμαρχος: Στη σελίδα δύο (2) και στη σελίδα τρία (3) δεν ξέρω να σας απαντήσω γι’ αυτό 

το θέμα. 

    κ. Φωτιάδης: Καλώς. 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ότι αφορά την διαφοροποίηση των δύο εγγράφων της ορθής επανάληψης 

κύριε Φωτιάδη, στη σελίδα τρία που λέει ετήσιος στόχος από 195.000 που ήτανε, είναι το ορθό 

190.849,65. Είναι ακριβώς, αριθμητικό μόνο και τίποτε παραπάνω.         

    κ. Καλαϊτζίδης: 6,02 ήταν το επιτόκιο. Για τα τρία πρώτα χρόνια που θεωρείται περίοδος 

χάριτος κατεβαίνει στα 5,52. Πληρώνει μόνο τους τόκους. Και μετά την τριετία επανέρχεται πάλι 

προστίθεται το 0,5 και επανέρχεται στο αρχικό επιτόκιο 6,02. Νομίζω αυτό το ορίζει το 

μεσοπρόθεσμο το τελευταίο, την περίοδο χάριτος και τη μείωση του επιτοκίου.     

    κ. Φωτιάδης: Στη σελίδα τρία λέει 5,40. 

    κ. Καλαϊτζίδης: Τέλος πάντων, αφού δεν υπάρχει κάποιος να το εξηγήσει. 

    κ. Δήμαρχος: Δεν ξέρω, σ’ αυτό δεν ξέρω να σας απαντήσω, έτσι;  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, άλλος; Ερωτήσεις δεν έχουμε, τοποθετήσεις.      

(Παρεμβαίνει ο κ. Νιζάμης και κάτι λέει για τον Γραμματέα. Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του δίνει 

τον λόγο). 

    κ. Πρόεδρος: κ. Νιζάμη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. 

    κ. Νιζάμης: Ήθελα να ρωτήσω, κι αν κάποιο μέλος απ’ το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, -

καταρχήν να πούμε τα περαστικά στον κ. Αραμπατζή και γρήγορη ανάρρωση-, εάν, στο 

συγκεκριμένο θέμα στη (β) ερώτηση, στην απόφαση συγκεκριμένα 325, σχετικά με τη δημιουργία 

ειδικού τιμολογίου, έλαβε το δ/κό συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ υπόψιν του το δεδομένο ότι από 1-1-

2013 το 80% του ειδικού τέλους, το οποίο επιβλήθηκε με το Νόμο 1069/80 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα, καταργείται. Αν το έλαβε υπόψιν του προκειμένου να λάβει αυτή την 

απόφαση.  

    κ. Δήμαρχος: Δεν καταργείται, δεν καταργείται, δεν καταργείται. 

    κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. Μηλίδης, η κ. Σαραντίδου και ο γραμματέας. 

Άλλος κανείς; Και ο κ. Αναστασιάδης. Ο κ. Μηλίδης έχει το λόγο. 

    κ. Μηλίδης: Ευχαριστώ κ. πρόεδρε. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα να είναι ο κ. Αραμπατζής εδώ, 

του ευχόμαστε περαστικά, σας λέω ότι είναι καλύτερα, τον είδα είναι καλύτερα, υπάρχει ένα 

πρόβλημα αλλά είναι καλύτερα. Του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση. Θα ήθελα να πω, για το 

11(β) θέλω να μιλήσω, το 11(α) το ψηφίζουμε όπως έχει χωρίς καμία διαφοροποίηση. Θα ήθελα 

λοιπόν να πω ότι ο Δήμος είναι η αμεσότερη επικοινωνία του πολίτη με την Κεντρική Διοίκηση, 

με τα προβλήματά του. Ο Δήμος είναι κοντά στον πολίτη, ξέρει τα προβλήματα του τόπου, ξέρει 

τα προβλήματα της κάθε οικογένειας. Δυστυχώς κάποια προβλήματα που υπήρχαν ακόμη και με 

τις ΔΕΥΑ με κάποιον ιδρυτικό νόμο, δεν πρόβλεψε η πολιτεία να τα επιλύσει ενώ θα μπορούσε. 

Κατά κάποιο τρόπο βολεύτηκε. Όταν λοιπόν με το νόμο 1069/80 ιδρύθηκαν οι ΔΕΥΑ, τον 

ιδρυτικό νόμο, εκεί βασικός σκοπός για τη σύσταση και τη λειτουργία τους ήτανε, των 

επιχειρήσεων αυτών όπως είναι η ΔΕΥΑΣ, είναι η κοινωνική ευαισθησία. Και βέβαια εάν αυτή η 

κοινωνική ευαισθησία δεν εξαντλείται σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν επιτύχει το 

σκοπό τους. Αυτό θα πρέπει να τόχουμε πάντοτε κατά νου και σε κάθε απόφαση που παίρνουμε 

για τα τιμολόγια και για οτιδήποτε άλλα. Και, το λέει και ξανά μετά με πολύ περισσότερη 

έμφαση, η διακήρυξη του Υπουργείου του 1992, όπου κι εκεί έλεγε ότι το νερό δεν είναι εμπορικό 

αγαθό, το νερό είναι μια κοινωνική παροχή και θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδεκτό από 

όλους. Επίσης σαφώς και κατηγορηματικώς λέει για τις οδηγίες και έχουν ενσωματωθεί η 

Ελληνική Νομοθεσία για τις ΔΕΥΑ ότι μπορούν να γίνονται διορθωτικές αλλαγές.  
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Είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος οι διορθωτικές αλλαγές, το οικονομικό περιβάλλον όπου 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και εν προκειμένου οι Σέρρες. Οι αλλαγές στο εισόδημα των 

πολιτών πρέπει να λαμβάνονται πάρα-πάρα πολύ σοβαρά υπόψιν. Στην Ελλάδα λοιπόν τα 

τελευταία χρόνια, και στις Σέρρες ειδικότερα, οι αλλαγές στο εισόδημα είναι δραματικά 

μειωμένες. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι θα πρέπει κι εμείς σαν δημοτική αρχή, ή η επιχείρηση σαν 

ΔΕΥΑΣ, να δείξει την μέγιστη κοινωνική ευαισθησία προς τους δημότες. Γι’ αυτό κατ’ 

επανάληψη κ. πρόεδρε, ως παράταξη προτείναμε μια μείωση των τιμολογίων, των υφισταμένων 

τιμολογίων κατά 30%. Αυτό τι θα σήμαινε, κι έχει άμεση σχέση με το σημερινό μας θέμα: θα 

σήμαινε ακόμη μεγαλύτερη, θα είχε συμπαρασύρει και τη σημερινή μείωση των ατόμων με 

αναπηρία, των πολυτέκνων και όλων που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Θα ήταν ακόμη 

μεγαλύτερη μείωση. Άρα, θα έπρεπε να το κάνουμε, δυστυχώς ως δημοτική αρχή δεν το πράξατε. 

Εμείς το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε κάτι; Στις Σέρρες το νερό που πίνουμε είναι 

πάρα-πάρα πολύ ακριβό. Αυτό είναι μια, πιστεύω ότι γίνεστε όλοι οι συνάδελφοι εδώ δέκτες 

τέτοιων διαμαρτυριών από τους πολίτες, και μάλιστα σας είπα και μια άλλη φορά χαριτολογώντας 

ότι πολλοί μου λένε: ¨μα ρεύμα πληρώνουμε ή νερό πληρώνουμε¨. Και εν πάσει περιπτώσει, δόξα 

το Θεό, ο δήμος μας, η πόλη μας, είναι σε μια περιοχή που έχει νερό. Δεν είμαστε σ’ ένα νησί που 

μας φέρνουν με τα τάνκερ και με τα καράβια το νερό. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. 

Βεβαίως υπήρχε εκείνο το δυσβάστακτο, υπάρχει νόμιμα βέβαια, 80% το τέλος που ανεβάζει τους 

λογαριασμούς, δυστυχώς δεν έγινε καμιά πρόταση να μειωθεί, όμως, εκείνο ήταν για έργα κυρίως 

για έργα. Εμείς πιστεύουμε ως παράταξη ότι με την μεγάλη μείωση των μισθών απ’ την οποία 

έχουμε μία μείωση των δαπανών τα δύο χρόνια ’11 και ’12 με επίσημα στοιχεία απ’ το λογιστήριο 

της ΔΕΥΑΣ, κατά ενάμιση εκατομμύριο ευρώ και από το κέρδος που έχουμε από το ποσοστό 

αυτό που πληρώνουμε 80%, όμως σήμερα τα έργα που γίνονται είναι με συμμετοχή μόνο 3%, που 

σημαίνει ότι υπάρχει κι από κει ένα σημαντικότατο όφελος, υπήρχε η δυνατότητα απ’ τη ΔΕΥΑΣ 

να μειώσει τα τιμολόγια κατά 30%. 

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κ. Μηλίδη. Και στη δευτερολογία σας… 

    κ. Μηλίδης: Σε μισό λεπτό κ. πρόεδρε. Λοιπόν, υπήρχε η δυνατότητα αυτή. Προβήκατε σε 

ανακοινώσεις για μείωση 10% των τιμολογίων. Είναι ελάχιστη νομίζω. Θάπρεπε να δειχτεί 

μεγάλη, στις σημερινές συνθήκες, μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία. Αυτό εξάλλου προκύπτει κι 

απ’ τον ιδρυτικό νόμο της ΔΕΥΑΣ. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε τα περιττά έξοδα, όπως είναι 

μετεγκαταστάσεις, τα οποία είναι έργα πολυτελείας αυτή τη στιγμή. Εμείς λοιπόν ως παράταξη 

προτείνουμε, έχουμε πρόταση συγκεκριμένη, και λέμε: μείωση των υφισταμένων τιμολογίων, των 

υφισταμένων κατά 30% συνολικά, και επ’ αυτού εφαρμογή της αποφάσεως του δ/κού συμβουλίου 

της ΔΕΥΑΣ. Επιπλέον, μια ακόμη προσθήκη και παρακαλώ να γραφεί στα πρακτικά κ. Φιλιώ 

(γραμματέας του Τμ. Πολιτ. & Συλλογ. Οργάνων), επιπλέον επειδή οι πολύτεκνοι χρησιμοποιούν 

περισσότερο νερό, εκεί θα μπορούσαμε να βάλουμε μια πρόσθεση, μια προσθήκη διπλασιασμό 

των κυβικών γιατί είναι πολλά τα άτομα, είναι θέμα αριθμού. Αυτή είναι η συγκεκριμένη πρόταση 

γιατί θα πρέπει όπως είπα και προηγουμένως να εξαντλούμε όλα τα περιθώρια, κάτι που δεν 

κάνατε ως δημοτική αρχή.                 

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Γραμματέας έχει το λόγο.  

    κ. Χουρουζίδης: κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παράταξή μας και το 

11 θέμα (α) θα το ψηφίσει, που έχει σχέση με το νόμο του μεσοπρόθεσμου περί ρύθμισης των 

χρεών των επιχειρήσεων και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 

βαθμού αλλά και τα κοινωνικά τιμολόγια θα τα ψηφίσει, γιατί θεωρούμε ότι στη σημερινή 

συγκυρία η κίνηση αυτή για να βοηθούμε τις κοινωνικά ασθενείς ομάδες είναι πολύ σωστό. 

Πράγματι ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σ’ αυτήν την ρύθμιση, ρύθμιση η οποία είναι απ’ το 

μεσοπρόθεσμο περί ρύθμισης των χρεών των φορέων, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δευτέρου βαθμού, όλων των φορέων αυτών και όλων των επιχειρήσεων. Αυτό που 

προκύπτει από την μείωση αυτή και είναι επιμήκυνση για οκτώ έτη, εκ των οποίων τα τρία πρώτα 

χρόνια, λέει ο νομοθέτης, τα τρία πρώτα χρόνια θα καταβληθεί μόνο ο τόκος.  
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Τα χρεολύσια θα μείνουν στην άκρη. Ο τόκος, σ’ αυτή την περίπτωση καλείται να πληρώσει η 

δημοτική επιχείρηση η ΔΕΥΑΣ, για το 2013, 2014 και 2015 είναι περίπου εκατόν ενενήντα 

χιλιάδες (190.000) ευρώ. Τα τοκοχρεολύσια που πλήρωνε μέχρι σήμερα η επιχείρηση ήταν 

οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (860.000). Προκύπτει ένα όφελος το ύψος του οποίου είναι γύρω στα 

εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) ευρώ. Είναι εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ, εφτακόσια. 

Το ποσό αυτό αν το προσθέσουμε στην κατακρεούργηση των μισθών των υπαλλήλων της 

ΔΕΥΑΣ, οι οποίοι είναι, να ξέρετε ότι στον προϋπολογισμό του 2010 η μισθοδοσία επιβάρυνε τον 

προϋπολογισμό με 4.893.000 € και στον προϋπολογισμό του 2013 η μισθοδοσία επιβαρύνει μόνο 

τρία διακόσια, δηλαδή υπάρχει ακόμα ένα όφελος της τάξης του 1.700.000. Και προσθέτοντας και 

τα 700.000 εκτιμώ ότι το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Φαντάζεσαι έναν προϋπολογισμό των 

9.000.000, στο σκέλος των εξόδων να έχεις μείωση εξόδων 2.500.000 περίπου, 2.400.000. Είναι 

ένα πολύ μεγάλο ποσόν. Η παράταξή μας εδώ κι έναν χρόνο ήταν της άποψης τεκμηριωμένα, 

τεκμηριωμένα και πραγματικά με σεβασμό προς τον πολίτη και προς την επιχείρηση να κρατήσει 

την επιχείρηση στα επίπεδα που έχει, που υπάρχει, να προσφέρει στον καταναλωτή το αγαθό του 

νερού το οποίο είναι το υπέρτατο αγαθό, η ποιότητα του νερού, κι έπρεπε, προτείναμε πριν από 

ένα χρόνο να ξεπεράσει το 30%, γιατί η σημερινή συγκυρία αυτό προβλέπει. Να μπορεί η 

επιχείρηση να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο και την ποιότητα του νερού, αλλά και την 

επιχείρηση, η επιχείρηση να λειτουργεί επ’ ωφελεία και των δημοτών αλλά να μπορεί να 

κρατήσει, να μπορεί να μειώσει και το κόστος των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά πλήττονται 

στη σημερινή συγκυρία.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης. 

    κ. Χουρουζίδης: Η κ. Σαραντίδου. 

    κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα κύριοι συνάδελφοι, εντάξει, το χεράκι λίγο πιο ψηλά. Για να το 

βλέπουμε.  

    κ. Σαραντίδου: Να πάρουμε και κανένα σημαιάκι…  

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, να πάρετε σημαιάκια, δεν είναι κακό. Κυρία Σαραντίδου έχετε το λόγο.  

    κ. Σαραντίδου: Λοιπόν, για το πρώτο θέμα, για την ρύθμιση θεμάτων, αφορμή παίρνω απ’ 

αυτό για να πω γι’ αυτό που ακούστηκε για το 80%. Κύριε Δήμαρχε ούτε ο Κουκουλόπουλος δεν 

το απάντησε τόσο σίγουρα το ναι, όσο το είπατε εσείς. Το ότι ¨δεν καταργείται¨. Και τον 

Κουκουλόπουλο τον κάναν ερώτηση στη Βουλή και δεν ήξερε τι να πει και τα μασούσε. Δεν το 

είπε με σιγουριά. Να εξηγήσω λοιπόν, να εξηγήσω λοιπόν τι γίνεται μ’ αυτό το 80% το περιβόητο 

γιατί δεν ήξερε να απαντήσει κι ο Κουκουλόπουλος. Δεν ρώτησε φαίνεται, δεν ενημερώθηκε από 

σας. Αυτό μπήκε το ’92. Μπήκε για ενίσχυση έργων. Για να ενισχυθούν οι ΔΕΥΑ, τότε είχαν 

αρχίσει να γίνονται οι περισσότερες ΔΕΥΑ να ιδρύονται, παρόλο που ο ιδρυτικός νόμος ήταν απ’ 

το ’81 είχε γίνει μόνο της Λάρισας, ναι, είχε γίνει μόνο της Λάρισας, εκείνη τη δεκαετία ’90, ’91, 

’92 άρχισαν να γίνονται οι περισσότερες ΔΕΥΑ σ’ όλη τη χώρα. Για να δοθεί λοιπόν ένα κίνητρο 

για να γίνουν έργα και να μπορούμε να έχουμε και συγχρηματοδοτούμενα έργα που η συμμετοχή, 

η ιδία συμμετοχή ανερχόταν στο 30-40%, ψήφισαν ένα νόμο να πληρωθεί ένα ειδικό τέλος γιατί 

ήταν όλα τα δίκτυα στη χώρα παλιά, να αντικατασταθούν αυτά τα δίκτυα με νέα δίκτυα, κύρια να 

φύγουν οι αμίαντοι, γιατί τα περισσότερα δίκτυα είχαν αμιάντους κι ήταν επικίνδυνα για τη 

δημόσια υγεία, δόθηκε λοιπόν αυτό το κίνητρο να αλλαχτούνε, με νόμο που ψηφίστηκε το ’92, 

συγκεκριμένα με τον 2125. Αυτός ο νόμος το 2002, ο 3013, του δίνει παράταση για άλλα δέκα 

χρόνια. Που σημαίνει απ’ το 2002, δέκα χρόνια, είναι 2012, λήγει, δεν έχει ξαναβγεί άλλος νόμος 

για άλλη παράταση. Άρα λοιπόν στο τέλος του ’12 λήγει το 80%, τελειώνουμε με τα έργα. Εκτός 

αν κάποιοι πιέσουν να συνεχιστεί, που νομίζω ότι δεν συμφέρει κανέναν αυτό το πράγμα. Και να 

σας πω γιατί πήρα αφορμή να το συζητήσουμε αυτό στο πρώτο θέμα: γιατί το 80% έγινε για την 

ιδία συμμετοχή, δηλαδή ο κόσμος να πληρώσει την ιδία συμμετοχή για τα έργα. Αναρωτήθηκε 

κανείς, και τότε η ΔΕΥΑΣ γιατί πήρε τόσα δάνεια; Άρα λοιπόν, υπάρχει κι ένα άλλο πρόβλημα 

εδώ.  
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Το 80% δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για έργα. Αλλά για άλλους σκοπούς. Και σε όλο αυτό το 

χρόνο από το ’92 μέχρι και σήμερα μπορώ να σας πω ποιοι ήταν άλλοι σκοποί. Μέχρι και 

προεκλογικά φυλλάδια βγήκαν απ’ αυτά τα λεφτά. Για να τα ξέρετε αυτά. Γιατί υποτίθεται, αν 

ρωτήσετε αυτά τα δάνεια που χρεώθηκε η ΔΕΥΑΣ, γιατί τόσα πολλά δάνεια; Θα σας πούνε. Για 

την ιδία συμμετοχή των έργων. Και το 80% δεν έφτανε; Κι άντε δεν έφτανε. Ήταν τόσο 

μεγαλύτερο το ποσό που έπρεπε να συμπληρώσουμε; Άρα λοιπόν μην παίζουμε παιχνίδια κι 

ερχόμαστε τώρα εδώ να το ενώσουμε με το δεύτερο θέμα που είναι το ειδικό τιμολόγιο. Δεν 

λαμβάνετε υπόψη ότι πρέπει να καταργηθεί το 80% για όλο τον κόσμο που υποφέρει. Για όλο τον 

κόσμο, γιατί κι αυτοί που δεν είναι άνεργοι υποφέρουν γιατί έχουν μισθούς 200 και 300 ευρώ. 

Άρα όλος ο κόσμος υποφέρει. Αλλά θα φέρω ένα παράδειγμα: μακροχρόνια άνεργος, δηλαδή 

πέρα από ένα χρόνο άνεργος, με τρία παιδιά, με 8.000 εισόδημα, που δεν ξέρω ένας άνεργος πως 

θα τόχει το 8.000 εισόδημα, τέλος πάντων μπορεί να έχει κάποια άλλα εισοδήματα, με 8.000, 

δηλαδή με 800 ευρώ το μήνα, τρία παιδιά, θα πρέπει να πληρώνει 110 € νερό. Ποιος από σας θα 

την έβγαζε. Και πείτε μου αν αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Έχοντας μέσα ένα πολύ ακριβό νερό. 

Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχοντας και τρία παιδιά, εννοείται ότι ξοδεύει άνω των 50 κυβικών νερό. 

Εδώ 50 κυβικά εμείς, ένα άτομο ξοδεύει σε διαμέρισμα, αν έχει πέντε γλάστρες απ’ έξω 

ξοδεύονται, και μια διαρροή στο καζανάκι τελείωσε κιόλας.  

Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με τα τρία παιδιά και τα 800 € το μήνα σίγουρα έχει παραπάνω από 

50 κυβικά νερό, που σημαίνει σίγουρα πληρώνει κανονική τιμή νερού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να 

είμαστε πιο προσεκτικοί στην κοινωνική πολιτική, σε καμία περίπτωση το τονίζω γιατί φοβάμαι 

και προσπαθώ να το προλάβω, να μην ακούσουμε για διακοπή νερού σε κανέναν, εκτός αν είναι 

κάποιοι μεγαλοοφειλέτες που έχουν εισοδήματα και είναι μεγαλοοφειλέτες από άποψη. Και θα 

ψηφίσουμε όχι και σ’ αυτό γιατί πραγματικά δεν είναι κοινωνική πολιτική. Θάπρεπε το νερό να 

μειωθεί για όλους πολύ περισσότερο, να καταργήσουμε το 80% το ειδικό τέλος και για αυτούς 

τους ανθρώπους για τις ευπαθείς ομάδες που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες όπως 

χαμηλοσυνταξιούχοι, μακροχρόνια άνεργοι, άνθρωποι με αναπηρία και ειδικές ανάγκες. Ακόμα 

να σκεφτούμε, και μπορούσαμε αν δεν κάνουμε αλόγιστα έξοδα αλλού, ακόμα κι απ’ αυτή τη 

μείωση των τοκοχρεολυσίων, να δίνουμε κάπου και το νερό δωρεάν. Και να μην ξεχνάμε, 

κατάργηση στα σχολεία. Να μην πληρώνουν τα σχολειά νερό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

χρεώνουμε και τα σχολειά απ’ τα λίγα έσοδα που έχουνε, να πληρώνουνε και ΔΕΥΑ, που πόσο 

νερό στην τελική καταναλώνουν για να πιούν λίγο τα παιδάκια το πρωί.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης. Δύο λεπτά.                                                

    κ. Αναστασιάδης: Επειδή πολλές φορές έχω μια θέση για τη ΔΕΥΑΣ και μεγάλοι αγώνες 

γίνανε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, …φωνάζω, …θα πω, κουράστηκα… Να υπάρξει μια 

γενική αλλαγή διαχείρισης στη ΔΕΥΑΣ. Διότι μια αλλαγή διαχείρισης, μια γενική αλλαγή στη 

ΔΕΥΑΣ, στη διαχείρισή της, διότι πίνουμε το ακριβότερο νερό, είμαστε μια πόλη χτισμένη επάνω 

σε λίμνη και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να πληρώνουμε πιο ακριβά το νερό από τη 

Θεσσαλονίκη. Και παρακαλώ πάρα πολύ στο 11 (β), είναι πάρα πολύ, δηλαδή για 50 κυβικά, ένας 

πολύτεκνος, πόσα, τι είναι 50 κυβικά δηλαδή. Ή όταν είναι άνεργος. Γι’ αυτό προσέξτε, εκεί να 

υπάρχει δωρεάν. Διότι όποια ύφεση, δηλαδή περνάμε τα 40% ύφεση; εκεί ανάλογα θα πάει και το 

νερό της ΔΕΥΑΣ. Ανάλογα. Τι ύφεση περνά το κράτος μας; Έτσι θα βαδίσει και η ΔΕΥΑΣ. Για 

νάμαστε σωστοί απέναντι στους πολίτες. Καταλάβατε κ. πρόεδρε; Έτσι πρέπει να γίνει. Άλλες 

κουβέντες δεν θα πω γιατί κουράστηκα με τη ΔΕΥΑΣ νομίζω πάρα πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, κύριε Δήμαρχε, ως εισηγητής. Δεν έχει άλλον.  

    κ. Δήμαρχος: Αν θέλει να δευτερολογήσει κανένας. 

    κ. Πρόεδρος: Α, δεν θέλετε να μιλήσετε τώρα, να τοποθετηθείτε. Δευτερολογίες, παρακαλώ.   

    κ. Δήμαρχος: Αυτοί που είναι, πριν δευτερολογήσετε, επειδή είναι εδώ ο κ. Σαφαρίκας, μπορεί 

να απαντήσει στην ερώτηση του κ. Φωτιάδη, επειδή δεν την ήξερα..  

    κ. Φωτιάδης: Το διευκρίνισα έξω, εντάξει. Το διευκρίνισα έξω.  

    κ. Πρόεδρος: Δευτερολογία. Ο κ. Μηλίδης. Άλλος ποιός; Ο γραμματέας και ο …  
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    κ. Δινάκης: Αυτή η διευκρίνιση πρόεδρε, αυτή η διευκρίνιση που έγινε προς τον κ. Φωτιάδη, 

να γίνει και στο Σώμα.  

    κ. Δήμαρχος: Ας πει ο κ. Σαφαρίκας. Ελάτε κ. Σαφαρίκα. Απαντήστε σ’ αυτή την ερώτηση που 

έκανε ο κ. Φωτιάδης και δεν την ήξερα.   

    κ. Πρόεδρος: Σχετικά με την ορθή επανάληψη της απόφασης.                

    κ. Σαφαρίκας: Ναι, καλησπέρα στο Σώμα, είχαμε μια ορθή επανάληψη γιατί εχθές το πρωί 

είχα προσωπικά μια επαφή με τον κ. Κυριακόπουλο ο οποίος χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα, 

και για λογαριασμό της Ένωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων, οπότε μας διευκρίνισε κάποια 

επιπλέον στοιχεία που είναι προς όφελος των ΔΕΥΑ, γι’ αυτό και κάναμε την ορθή επανάληψη. 

Όπως ξέρετε με το νόμο 4093 δίνεται η δυνατότητα τριών συν πέντε χρόνων να επιμηκυνθούν τα 

δάνεια. Για την πρώτη τριετία το επιτόκιο είναι στο επιτόκιο των ΔΕΥΑ που είναι 5,90 μειωμένο 

κατά 0,5%. Άρα για την πρώτη τριετία που πληρώνουμε τόκους έχουμε 5,40%, και αυτό φαίνεται 

στον πίνακα που εμφανίζεται στη σελίδα 3, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε χρόνο η ΔΕΥΑ να 

πληρώνει για την πρώτη τριετία 190.749,65 €. Για την, έπειτα της τριετίας, την επόμενη πενταετία 

δηλαδή ερχόμαστε, κι αυτή ήταν η διευκρίνιση που μας έκαναν, γίνεται επιμήκυνση επιπλέον της 

λήξης των δανείων που είχαμε, δηλαδή τα δικά μας τα δάνεια παράδειγμα έληγαν το 2017 και ’18. 

Ενώ αρχικά μας είχαν πει παίρνουμε μόνο μια οκταετία από το 2013 και προς τα πάνω, στη 

συνέχεια διευκρίνισαν ότι, πότε λήγουν τα δάνειά σας; 2017 ή ’18 ή ’19. Συν μια οκταετία επάνω.  

Άρα λήγουν το 2025, ’26 και ανάλογα. Και γι’ αυτό εμφανίζονται οι άλλοι πίνακες κατά δάνειο, 

δεν το θέλουν δηλαδή συνοπτικά και εμφανίζουμε πόσο είναι το ποσό για κάθε έτος. Εμείς έχουμε 

τριών ειδών δάνεια, δάνεια που λήγουνε, που έληγαν το 2016 το 2017 και το 2018. Κατ’ ουσίαν 

αυτά πηγαίνουν στο 2024, 2025 και 2027. Εκεί πάνε. Αποτέλεσμα αυτού είναι: από την τριετία 

και μετά, δηλαδή από το 2016 να πληρώνουμε 391.728 κάθε χρόνο και μέχρι το ’24, στη συνέχεια 

για το ’25 θα πληρώσουμε 264 χιλιάδες και μισό και τα δύο τελευταία το 2026 και το 2027 θα 

πληρώσουμε 107.000 περίπου. Άρα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ρευστότητα για την 

επιχείρηση, γι’ αυτό και το ζητάμε γιατί τα δύσκολα χρόνια για μας είναι τα τρία επόμενα χρόνια 

όπου θα έχουμε τα μεγάλα έργα του Μητρουσίου και του Σκουτάρεως συν τα δικά μας φυσικά 

που κάνουμε και θα απαιτηθεί να έχουμε επιπλέον ρευστότητα. Τώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι 

άλλο.  

    κ. Γκότσης: Μια ερώτηση να κάνω για τα έργα Σκουτάρεως και Μητρουσίου, η ιδία 

συμμετοχή, αυτά τα 18 εκατομμύρια δεν είναι; Η ιδία συμμετοχή;  

    κ. Σαφαρίκας: Η ιδία συμμετοχή να πούμε. Η ιδία συμμετοχή είναι 3,25 αλλά αυτό το 3,25 

είναι μέχρι και τις 31-12-2013. Από το 2014 επανέρχεται στο 9,75. Αυτό εδώ ενδέχεται να 

τροποποιηθεί μόνο με συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα μας. Ακούγεται κάτι τέτοιο 

στις Βρυξέλλες λόγω της κακής κατάστασης που έχουμε, αλλά αυτή τη στιγμή με το νόμο που 

είχε ψηφιστεί από πέρυσι είναι στο 3,25 μέχρι 31-12-2013.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, δευτερολογία. Ο κ. Μηλίδης, ο γραμματέας και ο κ. Αναστασιάδης. 

Κύριε Μηλίδη. 

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε απ’ αυτά που ακούσαμε κι απ’ τον δ/ντή της ΔΕΥΑΣ αλλά κι από 

τα στοιχεία που υπάρχουν, διαπιστώνεται περίτρανα ότι θα έχουμε, έχουμε μια πολύ μεγάλη 

μείωση από τους μισθούς, κι αν βάλουμε και το 2013 φεύγουμε πάνω απ’ τα δύο εκατομμύρια 

ευρώ. Επίσης ότι με την ίδια συμμετοχή η οποία είναι πολύ χαμηλότερη, υπάρχει κι από κει ένα 

σημαντικό κέρδος. Ακόμη ένα σημαντικό κέρδος, όφελος, είναι από την επιμήκυνση την οποία 

ψηφίζουμε στο πρώτο θέμα. Προκύπτει λοιπόν ένα σημαντικό όφελος ή μείωση δαπανών ας 

πούμε για την ΔΕΥΑΣ, αυτό όμως δεν το βλέπουμε να μετακυλίεται, να μεταφέρεται στους 

δημότες. Και θεωρώ ότι είναι σκανδαλώδες. Είναι μοναδική ευκαιρία, και κάνω έκκληση σε 

όλους τους συναδέλφους εδώ, ότι μ’ αυτό το όφελος το συγκεκριμένο πρέπει να κάνετε αποδεκτή 

την πρότασή μας, δηλαδή τη μείωση κατά 30% σε όλους τους δημότες το οποίο θα συμπαρασύρει 

βεβαίως και το κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο θεωρούμε ότι είναι θετικό, δεν έχει κανείς 

αντίρρηση επ’ αυτού.  
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Θέλω να πω ότι, τα είπε η κ. Σαραντίδου για το 80%, είναι μια ιστορία πονεμένη κι απορώ και 

πως κι ο Υπουργός δεν ήξερε ακόμη τι συνέβαινε. Ξέρετε τι αποφάσισε το, το έχουν ονομάσει 

ειδικό τέλος. Ξέρετε τι αποφάσισε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το 1987; Ότι είναι γνήσιος 

φόρος κι επομένως πρέπει να αλλάζει. Οι γνήσιοι φόροι πρέπει να αλλάζουν. Μας δίνετε λοιπόν η 

ευκαιρία, σεβόμενοι και την ιδρυτική πράξη, τον ιδρυτικό νόμο τον 1069 του ’80 περί ΔΕΥΑ, να 

δείξουμε αυτό που πρέπει να δείξουμε σήμερα ρεαλιστικά, πραγματικά στους δημότες, σε όλους 

τους δημότες καταρχήν και βέβαια ακόμη περισσότερο στις ευπαθείς ομάδες. Γι’ αυτό θα σας 

παρακαλέσω για μια ακόμη φορά, κάνω έκκληση στο δημοτικό συμβούλιο, να ψηφίσουμε την 

πρότασή μας η οποία θα πρέπει να καταγραφεί κυρία… 

    κ. Πρόεδρος: Θα καταγραφεί, και επαναλαμβάνετε κ. Μηλίδη. Δεύτερη φορά τα λέτε. Καλόν 

είναι να μην επαναλαμβανόμαστε στα ίδια.  

    κ. Μηλίδης: Λοιπόν, μη με διακόπτετε σας παρακαλώ, για μισό λεπτό... 

    κ. Πρόεδρος: Δεν σας διακόπτω. 

    κ. Μηλίδης: Μη με διακόπτετε. Δεν σας αρέσει η πρότασή μου; Μην την ψηφίζετε. 

    κ. Πρόεδρος: Την κάνατε την πρότασή σας κι έχει καταγραφεί, και δεύτερη φορά έχει 

καταγραφεί. 

    κ. Μηλίδης: Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση κι επιπλέον, επιπλέον θα ήθελα, θα ήθελα ο κ. 

Στεργίου που εκπροσωπεί το δημοτικό συμβούλιο στην ΠΕΔ να φέρει θέμα κατάργησης ή 

μείωσης του 80% σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό διότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους 

θεσπίστηκε, να πάει στην ΚΕΔΕ να γίνει πλέον αλλαγή του νόμου, επί 30 χρόνια διαιωνίζεται. Το 

λέω, το προτείνω κύριε…   

 

    κ. Στεργίου: Το 2012 τελειώνει το 80% βάσει νόμου.     

    κ. Μηλίδης: κ. πρόεδρε, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού στην Ελλάδα, για να πω τη λαϊκή, 

τη γνωστή ρήση, ουδέν μονιμότερον…, εγώ το προτείνω… 

    κ. Πρόεδρος: Το λόγο, -σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο όμως-, ο γραμματέας του 

δημοτικού συμβουλίου, παρακαλώ κ. Χουρουζίδη, δίλεπτο. 

(Διάλογος μεταξύ δύο-τριών συμβούλων – οχλαγωγία) 

    κ. Χουρουζίδης: Πραγματικά πολύ σωστά (χτύποι κουδουνιού) η κ. Σαραντίδου αναφέρθηκε σ’ 

αυτό το ειδικό τέλος. Πράγματι το ειδικό τέλος με το άρθρο 11 του 1069 του ’80 επιβλήθη το 

ειδικό τέλος. Αλλά αυτό, η χρηματοδότηση και η συμμετοχή της ΔΕΥΑ… ήταν 35%. Σήμερα 

είναι 3,25. Είναι αλήθεια επίσης ότι αυτό το ειδικό τέλος κάθε χρόνο ανανεώνεται. Κάθε δέκα 

χρόνια ανανεώνεται. Δεν ξέρω τώρα, κι εδώ είναι ο κ. Σαφαρίκας να μας ενημερώσει, εάν υπάρχει 

ανανέωση αυτού για τα επόμενα δέκα χρόνια, αν πράγματι αυτό το ειδικό τέλος ισχύει. Γιατί όταν 

στο συνέδριο της Χίου πήγε κάποιος συνάδελφος να αναφερθεί σ’ αυτό το ειδικό τέλος και είπε 

¨φτάνει πια πρέπει να σταματήσει¨, εκεί ο πρόεδρος των ΔΕΥΑ είπε ότι ¨μη με βάζεις τέτοια 

προβλήματα¨. Νομίζω ότι εμείς εδώ είμαστε να υπηρετούμε το λαό, εμείς εδώ είμαστε να 

εξυπηρετούμε τον κόσμο, για να μπορούμε να τους δίνουμε όσο γίνεται πιο φθηνό νερό. Και θέλω 

να ρωτήσω τον Σαφαρίκα εάν ήξερα ότι μέχρι το 2012 υπάρχει νόμος που λέει… αν…τώρα…έχει 

ακόμη μια δεκαετία. Αν ήρθε διαταγή για ακόμα μια δεκαετία.          

(Αδιευκρίνιστη συζήτηση μεταξύ συμβούλων)  

    κ. Χουρουζίδης: Ο κ. Σαφαρίκας θα μας πει. 

    κ. Πρόεδρος: Εκτός θέματος είναι, αλλά τέλος πάντων. 

    κ. Σαφαρίκας: Επί του συγκεκριμένου θέματος λοιπόν, ο νόμος όντως είναι ο 1069 και το 

άρθρο 11, αναφέρει ότι από την επομένη της συστάσεως της επιχείρησης, επιβάλλεται ειδικό 

τέλος για μια δεκαετία. Έτσι λέει στον νόμο 1069 του ’80. Αλλά της συστάσεως κάθε ΔΕΥΑ. Η 

δική μας ΔΕΥΑ ιδρύθηκε το 1991, επομένως η εφαρμογή του 80% ξεκινούσε από την επομένη 

χρονιά, απ’ το 1992 για μια δεκαετία. Στη συνέχεια με το νόμο 2065 του ’92 που ήταν ο μεγάλος 

φορολογικός νόμος, επεκτάθηκε για μια ακόμη δεκαετία και στη συνέχεια με το νόμο 3313 του 

2002 επεκτάθηκε για ακόμη μια δεκαετία για το σύνολο των ΔΕΥΑ.  
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Άρα δηλαδή είναι τριάντα χρόνια από την επομένη της σύστασης των ΔΕΥΑ. Αυτό ισχύει για 

μας. Από κει και μετά δίνεται η δυνατότητα και στο ίδιο το άρθρο στο 25 στην παράγραφο 2 του 

νόμου 1069, να ενσωματώνει η ΔΕΥΑ, η κάθε ΔΕΥΑ, στην τιμή, γιατί τα έργα κατ’ ουσίαν δεν 

τελειώνουν ποτέ. Εμείς αυτή τη στιγμή για παράδειγμα έχουμε 5,5 εκατομμύρια για το 2013 ένα 

επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα γίνει κατά κύριο λόγο από το 80% ως ίδια συμμετοχή και το 

υπόλοιπο από τις χρηματοδοτήσεις.  

(Ένταση στο Σώμα για περαιτέρω ερωτήσεις - οχλαγωγία)     

    κ. Πρόεδρος: Όχι, όχι, όχι, όχι σας παρακαλώ, βγαίνουμε όλοι εκτός θέματος έτσι, κι αυτά που 

λέει… εάν θέλετε… αν δεν το συμμαζέψουμε το θέμα, θα πάει μέχρι αύριο, έτσι; Τι ερωτήσεις 

τώρα; Αυτά ψηφίζουμε; Ξανά απ’ την αρχή; Σας παρακαλώ πολύ. Τελευταίος, τελευταίος στην 

τοποθέτηση ο κ. Αναστασιάδης. Παρακαλώ, δευτερολογία. Έχετε το λόγο κ. Αναστασιάδη. 

Κανείς άλλος.            

    κ. Αναστασιάδης: Εγώ ξέρεις ότι μιλάω πολύ λίγα, δεν μιλάω… Λοιπόν, εγώ τι θέλω, τι 

προτείνω. Και παρακαλώ θερμά, επειδή υπάρχει, η χώρα μας είναι σε περίοδο πτωχεύσεως, 

υπάρχει πάλι πολύ μεγάλη βαθειά ύφεση, υπάρχει μεγάλη ανεργία, ειδικά το ’13 θα εκδηλωθεί 

ακόμη περισσότερη, το 11 (β) να το ξανασκεφθείτε, να απαλλάξετε αυτές τις ευπαθείς ομάδες και 

να μην κόβετε το νερό. Είναι κρίμα, είναι άδικο, για να σας πω πολλές φορές εγώ αναγκάζομαι 

και το πληρώνω, κι αυτό δεν πάει να πει τίποτα άλλο αυτό, σας το λέω ότι είναι κρίμα και άδικο. 

Περνάμε βαθειά ύφεση, περνάμε χρεοκοπία, ευπαθείς ομάδες να μην πληρώνουν νερό, αυτό λέω, 

σκεφθείτε καλά. Αυτή είναι η πρότασή μου κυρία… και να καταγραφεί παρακαλώ.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε. Να ολοκληρώσουμε το θέμα με την τοποθέτησή σας.  

    κ. Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, η Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ δείχνει 

εμπράκτως μεγάλη ευαισθησία σχετικά με το θέμα αυτό και στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και 

στο σύνολο των πολιτών.  

Η μείωση του νερού κατά 30% σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει κανένα έργο. Πρέπει να σας πω 

ότι το 2011 η ΔΕΥΑΣ είχε πλεόνασμα 1.240.000 €. Απ’ αυτά τα 1.200.000 €, οι 340.000 

προέρχονταν από τις μειώσεις των τιμών, των μισθών, από τις μειώσεις συγνώμη των μισθών, κι 

όχι ενάμιση εκατομμύριο όπως ακούστηκε, για όνομα του Θεού. Καλά είναι να ενημερωνόμαστε 

πρώτα και μετά να μιλάμε. 340.000.  

    κ. Χουρουζίδης: 1.700.000. 

    κ. Δήμαρχος: Όχι, όχι, εδώ είναι κι ο Δ/ντής… 

    κ. Χουρουζίδης: Απ’ τον προϋπολογισμό του 2009 με τον προϋπολογισμό του 2013.     

    κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο και μην διακόπτετε κ. Χουρουζίδη.  

    κ. Δήμαρχος: Εδώ είναι και ο Δ/ντής και μπορεί να τα βεβαιώσει, το 2011, το 2011 κατά 

340.000 € ζεστάθηκε το ταμείο της ΔΕΥΑΣ λόγω μείωσης των μισθών.   

    κ. Μηλίδης: Και το ’12; … 

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, το ’12 δεν έκλεισε ακόμα. Δεν έκλεισε ακόμα για να γίνουν οι 

ισολογισμοί και να βγουν τα τελικά αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω και πάλι, και ειλικρινά θα 

φέρω σαν παράδειγμα τον κ. Γκότση ο οποίος είναι τόσο ενημερωμένος γι’ αυτό και δεν πέφτει κι 

έξω στις τοποθετήσεις του. Ενημερωθείτε πρώτα και μετά μιλήστε.     

    κ. Μηλίδης: Ενημερωθήκαμε κ. Δήμαρχε.      

    κ. Δήμαρχος: Δεν ενημερωθήκατε. 

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού). Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε.  

    κ. Δήμαρχος: Δεν ενημερωθήκατε. 

    κ. Πρόεδρος: κ. Μηλίδη, γιατί διακόπτετε; Ποιός σας διακόπτει εσάς κ. Μηλίδη; Ποιός σας 

διακόπτει εσάς; Κάντε λίγο υπομονή. 

(φωνάζει συνεχώς ο κ. Μηλίδης) 

    κ. Δήμαρχος: Κύριε Δ/ντά, κ. Δ/ντά, για το ’11 είναι έτσι όπως τα λέω; -Μια στιγμή-. Κύριε 

Δ/ντά για το ’11 είναι έτσι όπως τα λέω; 340.000 € δεν ζεστάθηκε το ταμείο από τους μισθούς; 

Απ’ τους μισθούς.  
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    κ. Σαραντίδου: Ξανάγιναν περικοπές μισθού. Ξανάγιναν περικοπές μισθού μετά.  

    κ. Δήμαρχος: Το ’11 μιλάμε, το ’11. Κύριε Δ/ντά.  

    κ. Σαφαρίκας: Μεταξύ 2010 και 2011 η διαφορά είναι στις 350.000.  

(Μιλούν πολλοί μαζί - οχλαγωγία)  

    κ. Πρόεδρος: Μη μιλάτε σας παρακαλώ όλοι μαζί.  

    κ. Μηλίδης: Γιατί μη μιλάτε. 

    κ. Πρόεδρος: Μη μιλάτε. Δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε και να διακόπτετε.  

    κ. Μηλίδης: Μα είναι επί προσωπικού. 

    κ. Δήμαρχος: Μα τι προσωπικού;  

    κ. Πρόεδρος: Μα τι προσωπικού, ποιο προσωπικό …κ. Μηλίδη;  

    κ. Δήμαρχος: …και προηγουμένως, είπα… σας έβρισα, σας χαρακτήρισα κι είναι επί 

προσωπικού;  

    κ. Πρόεδρος: Όνομα αναφέρθηκε πουθενά;  

    κ. Δήμαρχος: Επιτέλους δηλαδή.  

    κ. Πρόεδρος: Ακούστηκε κανένα όνομα;  

    κ. Μηλίδης: … ότι δεν είστε ενημερωμένοι…     

(Συνεχίζεται η ένταση στο Σώμα, φωνάζει συνεχώς ο κ. Μηλίδης, -χτύποι κουδουνιού-) 

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. (χτύποι κουδουνιού) Σας παρακαλώ.    

    κ. Δήμαρχος: Μα δεν είστε ενημερωμένοι. Ασφαλώς δεν είστε. Το επιβεβαιώνει κι ο Δ/ντής.  

    κ. Μηλίδης: Το ’12. 

    κ. Δήμαρχος: Άντε πάλι. Το ’12, δεν έκλεισε το ’12, το καταλαβαίνετε; Δεν έκλεισε το ’12 για 

να μιλήσουμε για το ’12. Εγώ για το ’11 σας μιλάω. Δεν έκλεισε το ’12. 

    κ. Κατιρτζόγλου: … να μας πει ο Δ/ντής πόσο είναι το ’12; Να μας πει… 

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε συζήτηση με τους υπόλοιπους… 

    κ. Πρόεδρος: (έντονοι χτύποι κουδουνιού). Κύριε Κατιρτζόγλου, κ. Κατιρτζόγλου, επιτέλους, 

επιτέλους, επιτέλους σταματήστε τις διακοπές. Επιτέλους. Εφτά φορές τόχω πει. Ηρεμήστε.  

    κ. Δήμαρχος: Θα επαναλάβω και πάλι. Σας ακούω όλους. Σας ακούω όλους. 

    κ. Πρόεδρος: Διακόπτετε συνεχώς κύριοι. Έλεος. 

    κ. Δήμαρχος: Κάθε φορά που πάω να μιλήσω και να κλείσω μία συζήτηση, αυτό το πράγμα 

γίνεται. Τελικά δε σέβεστε ούτε κανονισμούς, ούτε θεσμούς. Δεν μπορείτε να χωνέψετε ότι ο 

Δήμαρχος μιλάει τελευταίος. Και κλείνει. Το καταλάβατε αυτό; Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. 

Κι εγώ θέλω να σας διακόψω. Διακόπτω κανέναν; Ποτέ δε διέκοψα. Το ’11 ζεστάθηκε το ταμείο 

της ΔΕΥΑΣ από τις μειώσεις των μισθών των υπαλλήλων, το βεβαίωσε και ο δ/ντής εδώ, αυτά 

δεν μπορούν, δεν μπορούν να διαψευστούν από κανέναν, κατά 340.000 €. Το πλεόνασμα της 

ΔΕΥΑΣ το ’11 ήταν 1.240.000 €. Το υπόλοιπο δηλαδή, η διαφορά, τα 900.000 εδώ, οφείλονται, 

το πλεόνασμα των 900.000 οφείλετε στη σφιχτή οικονομική διαχείριση που άσκησε η Δ/ση της 

ΔΕΥΑΣ. Λοιπόν, κι ερχόμαστε τώρα εμείς βάσει αυτών των δεδομένων που έχουμε το ’11 κάνεις 

το κουμάντο σου. Αλλιώς δεν ξέρεις να κάνεις καλό κουμάντο. Αν δε δεις τι σου περίσσεψε 

πρώτα, τι έχεις στα χέρια σου σίγουρα για να προχωρήσεις. Λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε τι: 

μειώνουμε την τιμή, το τιμολόγιο του νερού κατά 10%. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί σε 420.000 €. 

Θα ωφεληθούν απ’ αυτή την μείωση του 10% οι συμπολίτες μας κατά 420.000 €. Ερχόμαστε και 

επεκτείνουμε και το κοινωνικό τιμολόγιο. Και από αυτή την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου 

θα ωφεληθούν οι δημότες μας άλλες 400.000 €. Δηλαδή η ΔΕΥΑΣ έρχεται μετά απ’ αυτήν την 

χρηστή διοίκηση που έκανε και τη σφικτή οικονομική διαχείριση, με αυτό το πλεόνασμα, έρχεται 

και το δίνει στον κόσμο. Στην τσέπη του κόσμου. Τα υπόλοιπα δε χρήματα, πάλι τα επιστρέφει 

στον κόσμο. Υπό μορφή έργων. Εκτός αν θέλετε το 10% να γίνει μεγαλύτερο και να μη γίνει 

κανένα έργο. Αν δε θέλετε να γίνει έργο στο Μητρούση για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της 

επάρκειας,  της έλλειψης, της  επάρκειας που έχει το  καλοκαίρι, αν δε θέλετε να γίνουν στα χωριά 
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διάφορα άλλα έργα, όπως που θέλουμε να συντηρήσουμε τις υδατοδεξαμενές και τα λοιπά, αν δε 

θέλετε να γίνει το έργο στο Ιμαρέτ, αν δε θέλετε να γίνει το έργο στην Απαμείας, όσοι πάμε όταν 

περνάμε την γέφυρα για το Σκούταρι κλείνουμε τη μύτη μας. Λοιπόν, αν δε θέλετε να γίνουν αυτά 

τα έργα και να μειώσουμε κι άλλο την τιμή του νερού, να μας το πείτε. Όμως δεν είναι δυνατόν να 

λέμε και 30% και έργα να γίνουν. Ε δε γίνεται. Έτσι. Ή όποιος το ισχυριστεί αυτό, ε, είναι, αυτό 

είναι λαϊκισμός. Λέτε τώρα για το 2013 με τα οφέλη που θα προκύψουν από τη ρύθμιση των 

δανείων και τα λοιπά, θα έχουμε κι άλλα λεφτά και τα λοιπά. Θα δούμε τι θα κάνουμε και επ’ 

αυτού. Ας έχουμε αυτά τα οφέλη, να κάνουμε σφιχτή διαχείριση και θα δούμε, πάλι στον κόσμο 

θα επιστρέψουν. Και ξέρετε, ξέρετε ότι όταν αναλάβαμε, οι συνολικές ζημιές χρήσης της ΔΕΥΑΣ 

ήταν έξι εκατομμύρια ευρώ; Αυτά θέλετε να παραμείνουν έτσι ή να τα νοικοκυρέψουμε και να 

μηδενιστούν. Αν θέλετε να τα νοικοκυρέψουμε και να τα μηδενίσουμε, πρέπει κάθε χρόνο να 

έχουμε πλεονάσματα. Για να έχουμε πλεονάσματα, πλεονάσματα δεν έχεις με το ¨δώστα όλα¨, με 

την πολιτική του ¨δώστα όλα¨, θα αυξηθούν οι ζημιές χρήσης. Εμείς σ’ ένα χρόνο μέσα μειώσαμε 

τις ζημιές χρήσης κατά 1.240.000 €. Μόλις ανέλαβα, αυτή την εντολή έδωσα και στον πρόεδρο 

της ΔΕΥΑΣ και στον Δ/ντή. Στόχος μας είναι, αν είναι δυνατόν σ’ αυτή τη θητεία, να μειώσουμε, 

να ισοφαρίσουμε, να μηδενίσουμε τις ζημιές χρήσης ή να τις κατεβάσουμε όσο γίνεται πιο κάτω. 

Λοιπόν, αν όμως αρχίσουμε να δίνουμε, να μην πληρώνει ο ένας, να μην πληρώνει ο άλλος, 

μείωση 30%, ξέρω ’γω να μην πληρώνουν τα σχολεία, να μην πληρώνουν οι εκκλησίες, να μην 

πληρώνουν τα νοσοκομεία, να μην πληρώνει κανένας, λοιπόν, τότε θαρθεί μια στιγμή που, όποιος 

κι αν είναι δήμαρχος, θα κάνει αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ. Θέλετε να γίνουν μετρημένα 

βήματα, να νοικοκυρεύουμε τη ΔΕΥΑΣ και αυτά που περισσεύουν να τα δίνουμε πάλι στον 

κόσμο, και στην τσέπη τους και σε έργα; Αν θέλετε πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική. 

Αν δεν θέλετε, αλλάζει αυτό. Θα πείτε δώστε τα όλα στον κόσμο, στην τσέπη, τίποτα έργο. 

Κανένα έργο και οι ζημιές χρήσης θα είναι στα έξι εκατομμύρια. Ή και ν’ ανεβαίνουν κάθε χρόνο.  

Λοιπόν, εμείς δεν ακολουθούμε αυτή την πολιτική κι ούτε θα την ακολουθήσουμε και ασφαλώς 

αν χωράει, του χρόνου, να δώσουμε περισσότερα στον κόσμο, θα δώσουμε περισσότερα, να είστε 

βέβαιοι γι’ αυτό. Θα δώσουμε και στην τσέπη περισσότερα και υπό μορφή έργων. Δεν θα 

καταργήσουμε τα έργα. Πρέπει να γίνουν έργα και τα ζητάει ο κόσμος τα έργα. Είναι υπέρ αυτής 

της πολιτικής ο κόσμος. Ασφαλώς απάντησα κοφτά-ραφτά ¨δεν καταργείται το 80%¨. Ασφαλώς. 

Όταν ο Κουκουλόπουλος δεν λέει ότι καταργείται, θα το πω εγώ; Για όνομα του Θεού δηλαδή. Θα 

πρέπει να είμαι τελείως ανεύθυνος. Ανεύθυνος θα πρέπει να είμαι για να το πω εγώ. Και ακούσατε 

τι σας είπε ο δ/ντής: ¨υπάρχει ακόμα¨. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα λέει ¨δεν το καταργούμε¨. Θα το 

πω εγώ; Καταργείται; Είναι δυνατόν; Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι με την επέκταση του 

κοινωνικού τιμολογίου σε άλλους 3.500 πολίτες, μέχρι τώρα ωφελούνταν 1.500 πολίτες τώρα θα 

ωφεληθούν άλλοι 3.500 πολίτες, δηλαδή 5.000 πολίτες, αυτοί, αυτός ο αριθμός των πολιτών 

ξέρετε σε τι ποσοστό αντιστοιχεί στο σύνολο των καταναλωτών; Σε 10%. Δεν είναι μικρό ποσό. 

Λοιπόν, συγνώμη, δεν είναι μικρό ποσοστό το 10%. Στόχος μας είναι, γιατί όχι, εφόσον υπάρχει 

δυνατότητα χωρίς να τινάξουμε όμως στον αέρα την ΔΕΥΑΣ, δεν πρέπει, δεν πρέπει τώρα που 

είδαμε κάποια χρήματα ν’ αρχίσουμε να τα σκορπάμε. Τώρα δηλαδή που γίνεται μια σωστή 

διαχείριση, τώρα είναι καιρός και οι ζημιές χρήσης να μηδενιστούν, να γίνει νοικοκύρεμα, να 

δυναμώσει ακόμη περισσότερο η ΔΕΥΑΣ διότι, η ΔΕΥΑΣ αυτή τη στιγμή είναι μία από τις πιο 

δυναμικές επιχειρήσεις κι αυτό οφείλετε κυρίως στους εργαζομένους και ασφαλώς οφείλετε και 

σε αυτούς που διοικούν την ΔΕΥΑΣ. Λοιπόν, άρα, άρα για να κλείσω, ότι, ότι δυνατότητα 

υπάρχει από πλευράς χρημάτων μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε εκεί έτσι για κάτι παραπάνω αν 

υπάρξει, μεταφέρεται στον πολίτη, πρώτον στην τσέπη του με τη μορφή της μείωσης του 

τιμολογίου του νερού, δεύτερον με την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου, τρίτον υπό μορφή 

έργων και τέταρτον κάνοντας νοικοκύρεμα κι έχοντας ως στόχο τον μηδενισμό των ζημιών 

χρήσης της ΔΕΥΑΣ.  

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώθηκε το θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και μπαίνει σε 

ψηφοφορία. 
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(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας):  

    κ. Πρόεδρος: Ναι, την πρόταση της παράταξης, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, την ώρα της 

ψηφοφορίας θα τη θέσετε την πρότασή σας. Λοιπόν, ο κ. Νιζάμης ναι, ο κ. Στεργίου ναι, την 

πρόταση της παράταξης εάν θέλετε… 

    κ. Μηλίδης: Η πρότασή μας στο θέμα 11 το (β). 

    κ. Φωτιάδης: Κύριε πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Έχετε μία πρόταση και μπορεί να προκύψει 

μία άλλη. Οφείλετε και τη μία και την άλλη να τη θέσετε σε ψηφοφορία.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. Η πρόταση του κ. Μηλίδη, είναι:  

    Το 11 (α) το ψηφίζετε ως έχει, το 11 (β):     

    κ. Μηλίδης: Η πρόταση η δική μας στο 11 (β) είναι: μείωση των υφισταμένων τιμολογίων 

συνολικά κατά 30% σε όλους τους δημότες, και επ’ αυτού εφαρμογή του κοινωνικού όπως είναι, 

με την προσθήκη, με την προσθήκη: διπλασιασμός των κυβικών για τους πολυτέκνους για λόγους 

κατανοητούς. 

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, την πρότασή σας κ. Φωτιάδη.         

    κ. Φωτιάδης: Προσθέτουμε στη συγκεκριμένη πρόταση και απαλλαγή μέχρι 50 κυβικά στις 

σχολικές μονάδες… 

(Παρεμβάσεις και οχλαγωγία στην αίθουσα)  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμου, σας καλώ στην τάξη. Σας παρακαλώ κ. Δήμαρχε, σας παρακαλώ 

κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ κ. γραμματέα. Σας παρακαλώ κ. γραμματέα. Μην χρησιμοποιήσω 

και σε σας την ανάκληση.  

    κ. Χουρουζίδης: Ναι αλλά επανειλημμένως…  

    κ. Πρόεδρος: Δεν χρειάζεται κανένα συνήγορο, κανείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε 

Φωτιάδη, επαναλάβετε. 

    κ. Φωτιάδης: Έλεγα λοιπόν, ότι συμπληρώνοντας την πρόταση του κ. Μηλίδη, η οποία ήταν 

και πρόταση διαρκείας εδώ και ένα χρόνο, φωνάζαμε ως παράταξη, 30% κάτω το τιμολόγιο. Συν, 

σήμερα προσθέτουμε 50 κυβικά δωρεάν σε σχολική μονάδα ανά τετράμηνο. Πάνω από 50, όποιος 

δ/ντής καταναλώνει πάνω από 50 θα το πληρώσει. Αλλά μέχρι 50 τώρα που δεν έχουμε χρήματα 

για θέρμανση και μαλώνουν η Πρωτοβάθμια με τη Δευτεροβάθμια, ξέρει η κ. αντιδήμαρχος, δεν 

θα πληρώσουν οι σχολικές μονάδες νερό. 50 κυβικά είναι επαρκή. 50 κυβικά λοιπόν δωρεάν ανά 

τετράμηνο, ανά σχολική μονάδα. Συν το 30% κάτω.                 

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, ο κ. Κοτρώνης; Άλλη πρόταση;  

    κ. Κοτρώνης: Μπορούμε να κάνουμε μία πρόταση να συνδυάσουμε αυτές τις δύο… 

    κ. Πρόεδρος: Έτσι, συνδυάστε αν θέλετε, την πρόταση. 

    κ. Αναστασιάδης: Έχω κάνει τη δική μου πρόταση κ. πρόεδρε.  

    κ. Πρόεδρος: Τη δική σας εσείς θα ψηφίσετε κ. Αναστασιάδη. Κύριε Κοτρώνη. 

    κ. Κοτρώνης: Λέω, συνδυασμός των δύο προτάσεων… 

    κ. Μηλίδης: Το δέχομαι. 

    κ. Φωτιάδης: Και γω το δέχομαι. 

    κ. Πρόεδρος: Κοινή πρόταση.  

    κ. Μηλίδης: Ναι, μαζί με τα σχολεία και τη δικιά μας.  

    κ. Πρόεδρος: Μαζί με τα σχολεία όπως ακριβώς αναφέρθηκε η δική σας πρόταση σε 

συγκερασμό με την πρόταση της παράταξης του κ. Φωτιάδη.    

    κ. Κοτρώνης: Είναι και δικιά μου πρόταση. 

    κ. Πρόεδρος: Και του κ. Κοτρώνη, βεβαίως. 

    κ. Σαραντίδου: Διαδικαστικά τώρα, εγώ μες την τοποθέτησή μου είπα κάποιες προτάσεις.  

    κ. Πρόεδρος: Την πρότασή σας.  

    κ. Σαραντίδου: Πρώτα κατάργηση 80%, να μην πληρώνουν καθόλου τα σχολειά, για ακόμα 

μεγαλύτερη μείωση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  

    κ. Πρόεδρος: Πολύ ωραία. 

    κ. Σαραντίδου: Να διευκρινιστεί αυτό.  
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    κ. Πρόεδρος: Και ξαναρχίζω την ψηφοφορία.  

Την πρόταση της παράταξής σας, την εισήγηση ως έχει, την απόφαση ως έχει, το ίδιο, οι 

αντιδήμαρχοι, ο κ. Σταυρόπουλος ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Νιζάμης, ναι ο κ. Στεργίου, την 

πρόταση της παράταξης, την πρότασή της η κυρία όπως έγινε στην τοποθέτησή της, την πρότασή 

του ο κ. Αναστασιάδης, την πρόταση η οποία προέκυψε στη διαδικασία μαζί με την παράταξη του 

κ. Μηλίδη, και ο κ. Κοτρώνης φυσικά συναινεί σ’ αυτή την πρόταση, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο 

γραμματέας της παράταξης και ο πρόεδρος ναι όπως η εισήγηση.          

 

- ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ -                

       

Δινάκης ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΑΠΩΝ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Τατούδης ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Κατιρτζόγλου ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Γκότσης ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Μηλίδης ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Αναστασιάδης ΟΧΙ στο (α) 

Την πρότασή του στο (β) 

Ίντος ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Σαραντίδου ΟΧΙ στο (α) 

Την πρότασή της στο (β) 

Χρυσανθίδης ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Γάτσιος ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Φωτιάδης ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 
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Δρίγκα ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Ηλιοπούλου ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Κοτρώνης ΟΧΙ στο (α) 

Την πρότασή του σε συγκερασμό με 

αυτή των Μηλίδη-Φωτιάδη στο (β) 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΝΑΙ στο (α) 

Την πρόταση της παράταξης στο (β) 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

 

    – Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας μέρους κτηνιατρικών φαρμάκων 

και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας, πρ/σμού 4.962,67 € με Φ.Π.Α.         

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ.     

 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, επόμενο θέμα 12ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 

μέρους κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας, πρ/σμού 4.962,67 € 

με Φ.Π.Α. Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;        

    κ. Κατιρτζόγλου: κ. πρόεδρε συγνώμη, εγώ ψηφίζω αρνητικά στο συγκεκριμένο, με την 

επισήμανση ότι: όσο υπάρχουν ανασφάλιστοι, όσο υπάρχουν άνθρωποι και παιδιά που δεν 

μπορούν να κάνουν εμβόλιο, δεν μπορούμε να ψηφίζουμε χρήματα για τα ζώα.  

    κ. Πρόεδρος: Καλώς.   

    κ. Αναστασιάδης: Κυρία Φιλιώ, συμφωνώ με την πρόταση του κ. Κατιρτζόγλου.  

 

    – Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

13ο ΘΕΜΑ: Περί εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών.         

             Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 13ο: Περί εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών. 

    κ. Σαραντίδου: Όχι εγώ.   

    κ. Πρόεδρος: Όχι η κ. Σαραντίδου. Παρακαλώ. Έχετε κάποιες ερωτήσεις επί του θέματος;  

    κ. Δρίγκα: Θα παρακαλούσα αν ήταν δυνατόν κ. πρόεδρε να έχουμε μία σύντομη 

ενημέρωση… 

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. 

    κ. Δρίγκα: …για τον προγραμματισμό που υπάρχει εκ μέρους του Δήμου για τις ημέρες αυτές, 

πέρα απ’ την παραχώρηση της πλατείας του ΙΚΑ… 

    κ. Πρόεδρος: Αυτή τη στιγμή είμαστε εκτός θέματος όμως, έτσι; 
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    κ. Δρίγκα: Γιατί, μία ενημέρωση σύντομη, δεν θα μπορούσαμε;  

    κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος αυτού ναι. Αλλά ας μην πάμε γενικότερες τοποθετήσεις έτσι; 

Λοιπόν, επί του θέματος αυτού, θέλετε τον εισηγητή να πει δυο λόγια; Αντί λοιπόν του κ. Γαλάνη 

όπως είναι γραμμένο στην εισήγηση, εκ παραδρομής γράφτηκε, είναι ο κ. Γρηγοριάδης εισηγητής. 

Παρακαλώ κ. Γρηγοριάδη.  

    κ. Γρηγοριάδης: Στο τμήμα αδειοδοτήσεων έχουν υποβληθεί τρεις προτάσεις. Οι δύο είναι για 

την πλατεία του ΙΚΑ, αλλά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία δεν ισχύουν πλέον οι προτάσεις 

των ανθρώπων αυτών, δεν ενδιαφέρονται πλέον, η τρίτη πρόταση είναι για να στηθεί λούνα-παρκ 

στην περιοχή πίσω από τα στρατόπεδα, οδός Αγ. Ραφαήλ. Ο συγκεκριμένος εδώ κύριος, ζήτησε 

για έξι μήνες, για έξι μήνες όμως δεν μπορεί να δοθεί από το δημ. συμβούλιο, πρέπει να γίνει 

προκήρυξη, δημοπρασία. Οπότε, το θέμα τίθεται για τρεις μήνες, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο. Το τίμημα για τα σχετικά τα υπόλοιπα θα τα δει η Οικονομική Επιτροπή. Εμείς 

πρώτα ας πάρουμε την απόφαση εάν δεχόμαστε.  

    κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;            

    κ. Κοτρώνης: Δηλαδή δε μιλάμε για ΙΚΑ τώρα; 

    κ. Πρόεδρος: Όχι. 

    κ. Γρηγοριάδης: Όχι, πλατεία ΙΚΑ δεν θα πάει κανείς.  

    κ. ...............: Για πού μιλάμε; 

    κ. Γρηγοριάδης: Οι δύο πρώτες προτάσεις στην πλατεία του ΙΚΑ έχουν αποσυρθεί, δεν 

υφίστανται.  

(Διεξάγεται μια συζήτηση μεταξύ 2-3 συμβούλων για την τοποθεσία της τρίτης πρότασης, (πού 

βρίσκεται) και για το αν υπάρχει η όχι για την πρόταση αυτή εισήγηση).  

    κ. ……………: Αυτό που προτείνεις τώρα υπάρχει στην εισήγηση;  

- Ακούγονται κάποιοι σύμβουλοι να λένε ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ… 

    κ. Γρηγοριάδης: Δεν ξέρω, εγώ το έχω, τώρα αν δεν είναι μέσα στην εισήγηση, αν δόθηκε 

μετά συμπληρωματικά δεν το ξέρω.  

    κ. ……………: Δεν υπάρχει στην εισήγηση. 

    κ. Πρόεδρος: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κ. αντιδήμαρχε…  

    κ. Γρηγοριάδης: Εντάξει, εγώ το έχω… 

 

    κ. Πρόεδρος: …οφείλουμε να το αποσύρουμε το θέμα, έτσι; 

    κ. …………: Δεν υπάρχει ημερήσια διάταξη.   

    κ. Γρηγοριάδης: Εγώ λέω να το βάλουμε γιατί είναι κρίμα να πούμε, θα περάσει ο χρόνος και 

μετά δεν θα…  

    κ. Πρόεδρος: Δεν υπάρχει ούτε εισήγηση, επί των συγκεκριμένων δεν υφίσταται. Εφόσον 

εκλείπει ο λόγος το θέμα αποσύρεται.  

    κ. Αναστασιάδης: Κύριε πρόεδρε, πρόσεξέ με. Εκείνη η γειτονιά … 

    κ. Πρόεδρος: Ε μα, περνάμε στο επόμενο κ. Αναστασιάδη, γιατί να κάνουμε σχόλια άδικα 

δηλαδή, απ’ τη στιγμή που αποσύρεται το θέμα;  

    κ. Αναστασιάδης: … μέσα απ’ την πόλη…  

    κ. Πρόεδρος: Θα’ ρθεί με καινούρια εισήγηση. Λοιπόν…  

(Επικρατεί μια οχλαγωγία για το αν μπορεί να περάσει το θέμα). 

    κ. Πρόεδρος: Νέα εισήγηση, δεν το δέχομαι εγώ ως προεδρείο, για όνομα του Θεού δηλαδή. 

Στο επόμενο συμβούλιο. Στο επόμενο συμβούλιο. Λοιπόν, αποσύρεται το θέμα.     

 

    – Αποσύρεται το θέμα. 

 

14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους κ.κ. Πουρσανίδη 

Δημήτριο και λοιπούς.    

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    
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    κ. Πρόεδρος: 14ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους κ.κ. Πουρσανίδη 

Δημήτριο και λοιπούς. Ομόφωνα ναι;  

 

    – Εγκρίνεται ομόφωνα.   
 

15ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Αποστολί-δη Ι.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

    κ. Πρόεδρος: 15ο: Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη. Θα… 

πήγε στην τουαλέτα ο αντιδήμαρχος, θα γυρίσει, πάω στο 16ο και θα ξαναγυρίσω. Και πάλι ο κ. 

Γαλάνης, πάω στο 17ο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

    κ. Κοτρώνης: Αφού τα είπαμε αυτά κ. πρόεδρε.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, λήψη… ορίστε, ας έρθει ο κ. Γαλάνης.  

                           Ελάτε κ. Γαλάνη, καθίστε, είμαστε στο 15ο θέμα. 

    κ. Γαλάνης: 15ο;    

    κ. Πρόεδρος: Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη. Έχετε 

κάποιες ερωτήσεις επί του θέματος ξανά;  

    κ. Γαλάνης: Μόνο να πω ότι είναι οκτώ ακίνητα, όχι κ. πρόεδρε που γράφει εφτά η εισήγηση, 

είναι οκτώ… 

    κ. Πρόεδρος: Μπράβο, είναι οκτώ τα ακίνητα.                                                                                                                                                                                         

    κ. Γαλάνης: Ψηφίζουμε την εκμίσθωση δια δημοπρασίας, ό,τι προβλέπει ο νόμος. Αποστολίδη. 

Κληροδότημα Αποστολίδη.  

    κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα ναι;  

 

    – Εγκρίνεται ομόφωνα.   
 

16ο ΘΕΜΑ: Διατύπωση αιτήματος για εκποίηση του κληροδοτήματος Κανάκη Π.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

    κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο 16ο: Διατύπωση αιτήματος για εκποίηση του κληροδοτήματος 

Κανάκη. Κύριε Γαλάνη έχετε το λόγο. 

 

    κ. Γαλάνης: Θα σας πω, ναι. Λοιπόν, το θέμα σήμερα αφορά, για να συγκεκριμενοποιήσω… 

    κ. Πρόεδρος: Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

    κ. Γαλάνης: …ότι έχει έρθει ένα έγγραφο από την Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων και 

συγκεκριμένα από το τμήμα Εκκαθάρισης, που λέει, στέλνει ένα έγγραφο στην Εθνική Τράπεζα 

και λέει στην Εθνική Τράπεζα:  

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Συνάδελφοι λίγη ησυχία.  

    κ. Γαλάνης: Ότι εκποίησε, δίνει, ουσιαστικά σαν να δίνει εντολή είναι, εκποίησε όπως λέει ο 

διαθέτης τα ακίνητα με σκοπό να γίνει η κατασκευή του σχολείου. Και το κοινοποιεί και σε μας. 

Και μεις εδώ ουσιαστικά, επικυρώνουμε αυτή την απόφαση, δηλαδή η βούληση του διαθέτη αυτή 

ήταν, να κτιστεί το σχολείο, είτε μέσα απ’ την εκμετάλλευση είτε μέσα απ’ την εκποίηση. Όμως 

βλέπω εδώ ότι η δ/νση κληροδοτημάτων στέλνει έγγραφο στην Εθνική, και δω δικαιωνόμαστε η 

οικονομική επιτροπή και η δημοτική αρχή αλλά και σύσσωμο το συμβούλιο, και ειδικά η 

οικονομική επιτροπή που λέγαμε ότι για το κληροδότημα Κανάκη ο Δήμος δεν έχει ευθύνη. Η 

ευθύνη ανήκει, όπως έλεγε ο διαθέτης, η διαθήκη δηλαδή του συγχωρεμένου του Κανάκη, στην 

Εθνική Τράπεζα. Και φαίνεται περίτρανα απ’ αυτό το έγγραφο, το οποίο έχει ημερομηνία 1-11-

2012, που απευθύνεται στην Εθνική Τράπεζα και την αναφέρει ως διαχειρίστρια. Και στο Δήμο 

κάνει μια απλή κοινοποίηση, γιατί ο Δήμος είναι κύριος των ακινήτων αλλά δεν έχει τη 

διαχείριση. 
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 Και διαχείριση όταν λέμε, όταν μιλάμε κ. πρόεδρε, είναι όλος ο έλεγχος και οι κινήσεις που 

πρέπει να γίνουν για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος. Άρα με λίγα λόγια, σε μας 

κοινοποιήθηκε αυτό το έγγραφο και μεις, καλούμε ουσιαστικά εκ του περισσού την Εθνική να 

κάνει τις νόμιμες ενέργειες. Να πω όμως εδώ, γιατί τέθηκε σαν θέμα και στο προηγούμενο ζήτημα 

για το κληροδότημα, να ολοκληρώσω λέγοντας το εξής: κατά κύριο λόγο το 2012 η οικονομική 

επιτροπή με πολύ σοβαρό τρόπο είδε το θέμα του κληροδοτήματος Κανάκη και πήρε τις εξής 

αποφάσεις: εδώ είναι ο κ. Γκότσης, ο κ. Χρυσανθίδης και ο κ. Ίντος, και ο κ. Χασαπίδης είναι 

στην οικονομική επιτροπή, και ο κ. Νιζάμης, ναι με συγχωρείτε, ο κ. Μερετούδης, δεν θυμάμαι 

ποιος ήταν σε ποια απόφαση γιατί αναπληρώνουμε πολλές φορές ο ένας τον άλλο. Πήραμε τις 

εξής αποφάσεις: 1η απόφαση: να διεκδικήσουμε, για το κληροδότημα Κανάκη μιλάω, ότι οφειλές 

υπάρχουν από όποιο ακίνητο, η δικηγόρος του Δήμου να προχωρήσει στη διεκδίκηση με αγωγή. 

2η απόφαση που πήρε η οικονομική επιτροπή: να υλοποιήσουμε τη δικαστική απόφαση που είχε 

εκδοθεί από την εποχή του κ. Μωϋσιάδη, αλλά είχαν ασκηθεί ένδικα μέσα εναντίον αυτής της 

απόφασης, τέλος πάντων, την υλοποίηση της δικαστικής απόφασης. Και αφού υλοποιήθηκε η 

δικαστική απόφαση, εστάλη όλος ο φάκελος μαζί με τα έγγραφα της έξωσης, γιατί στο ένα από τα 

δύο ακίνητα έγινε έξωση, όλος ο φάκελος στην Εθνική Τράπεζα που ούτως ή άλλως ήταν 

διαχειρίστρια. Το θέμα, μπορεί να ρωτήσει κάποιος, και για ποιο λόγο χρειάστηκε οικονομική 

επιτροπή να τις πάρει αυτές τις αποφάσεις. Θα σας εξηγήσω: γιατί το 1971 αν θυμάμαι καλά, εν 

τοις πράγμασι, de facto δηλαδή όπως λέμε στα νομικά, ο Δήμος Σερρών χωρίς νάχει δικαίωμα, 

εκμίσθωσε δια δημοπρασίας το συγκεκριμένο, το ένα από τα δύο ακίνητα. Αυτό που βρίσκεται 

απέναντι απ’ το Δήμο, απ’ το δημαρχείο. Και επομένως όφειλε ο Δήμος σε κάθε περίπτωση να 

κάνει και τις ενέργειες για να μείνουν τα ακίνητα αυτά ελεύθερα. Η ευθύνη βέβαια όπως σας λέω 

ξανά, της διαχείρισης ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην Εθνική. Ωστόσο η οικονομική επιτροπή του 

Δήμου Σερρών καλώς έπραξε μέσα στο 2012 και πήρε αυτές τις αποφάσεις για να προστατέψει, 

μάλλον για να αποδείξει περίτρανα ότι χειρίζεται με χρηστό τρόπο τα κληροδοτήματα και από δω 

και πέρα εμείς μόνο με το κληροδότημα Αποστολίδη έχουμε να κάνουμε, το κληροδότημα 

Κανάκη έχει όλη τη διαχείριση κ. πρόεδρε η Εθνική κι έχει κλείσει το θέμα. Και αυτό που είχα να 

πω, που με ρώτησε κι ο κ. συνάδελφος, είναι ότι πράγματι κάποια στιγμή, ενώ η οικονομική 

επιτροπή έπαιρνε τις αποφάσεις και καλά έκανε, για λόγο που δεν τον γνωρίζω, θέλω να πω δεν 

με ενημέρωσε ποτέ κανείς αν υπήρξε κάποια καταγγελία ή οτιδήποτε άλλο, ήρθε για έλεγχο ο 

επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης.  

Και έβγαλε ένα πόρισμα, έβγαλε ένα πόρισμα το οποίο αυτό πόρισμα επέρριπτε ευθύνες κυρίως 

στην Εθνική Τράπεζα αλλά και στο Δήμο που χειρίστηκε μ’ αυτόν τον τρόπο τα προηγούμενα 

χρόνια, απ’ το ’68 μέχρι την περίοδο που παίρναμε εμείς αυτές τις αποφάσεις στην οικονομική 

επιτροπή με τρόπο μη σωστό. Ουσιαστικά αυτό το πόρισμα όπως όφειλε να κάνει ο επιθεωρητής 

το έστειλε στον Εισαγγελέα και ο Εισαγγελέας μέσω της κ. Πταισματοδίκη μας κάλεσε να 

δώσουμε στοιχεία για όσους διετέλεσαν δήμαρχοι απ’ το ’68 μέχρι και σήμερα, για όσους 

διετέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της οικονομικής και της δημαρχιακής επιτροπής. Αυτά 

τα λέω σε σας συνάδελφοι, γιατί η αγωνία μου ήταν στο προσόδων, όχι μόνο για τα 

κληροδοτήματα και για τα άλλα θέματα, να προστατέψω όχι μόνο τον κ. Δήμαρχο, είτε με αυτό 

μου άρεσε κάποια θέματα έχουν κανονιστική αρμοδιότητα, αλλά και όλο το δημοτικό συμβούλιο. 

(ακούγεται το χρονόμετρο). Γι’ αυτό το λόγο, κ. πρόεδρε συγνώμη ζητώ γιατί είναι σοβαρό το 

θέμα, γι’ αυτό το λόγο και τελειώνω, έφερα αυτά τα θέματα με την κ. Κελεφού στην οικονομική 

επιτροπή, οι σύμβουλοι πράγματι πήραν τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουν σχεδόν ομόφωνα 

κάθε φορά, και φτάσαμε σ’ ένα σημείο το κληροδότημα Κανάκη μετά από, το ’68 –’70, μετά από 

40 χρόνια περίπου και λίγα περισσότερα, επιτέλους να ξεκαθαρίζει ότι ανήκει, όπως το λέει κι ο 

διαθέτης, στην ευθύνη της Εθνικής για τη διαχείριση και όχι ο Δήμος. Έκανε ένας πρώην 

δήμαρχος αυτή τη μη σωστή ενέργεια να το μισθώσει ενώ δεν είχε το δικαίωμα και 

ταλαιπωρήθηκε  ο Δήμος  όλα αυτά τα  χρόνια με  αποκορύφωμα  τις αποφάσεις  της  οικονομικής 
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επιτροπής, τρεις-τέσσερις αποφάσεις, με τις οποίες δόθηκε επιτέλους λύση και το θέμα έχει πάει 

όπως πρέπει να έχει πάει. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, θυμόσαστε ότι πολλές φορές κ. 

πρόεδρε…ορίστε; …(αδιευκρίνιστη παρέμβαση κ. Κοτρώνη)… ναι, πράγματι, γι’ αυτό και σας 

ευχαριστώ κ. Κοτρώνη για το σχόλιο που κάνατε για τα κληροδοτήματα για το πρόσωπό μου. 

Άρα με λίγα λόγια κ. πρόεδρε, ξεκαθάρισε κι αυτό το πράγμα, τελειώσαμε εμείς με το 

κληροδότημα Κανάκη κι αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κύκλος ερωτήσεων. Ο κ. Γκότσης, ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Φωτιάδης και 

ουδείς άλλος. Συγνώμη, θα ξεκινήσω από τον κ. Φωτιάδη.  

    κ. Αναστασιάδης: Κύριε γραμματέα, κύριε γραμματέα, παρακαλώ να βλέπετε όταν σηκώνουμε 

το χέρι, να μην γίνονται παρεξηγήσεις εδώ μέσα.  

    κ. Χουρουζίδης: Όχι δεν γίνονται, δεν γίνονται. 

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη.               

    κ. Φωτιάδης: Κύριε εισηγητά, θεωρώ ότι θάπρεπε να μας είχατε ενημερώσει και κακώς 

επιλέξατε να αναγγείλετε, να ανακοινώσετε στην τηλεόραση ότι υπάρχει θέμα ενδεχόμενης 

μεταφοράς στην αίθουσα των δικαστηρίων όσων εμπλέκονται. Έπρεπε, εάν ήταν το θέμα έτσι 

όπως το λέτε, έπρεπε να μας δώσετε εισήγηση. Να μας δώσετε δηλαδή το πόρισμα τι λέει και να 

μας δώσετε η έρευνα σε ποια ερωτήματα του Εισαγγελέως, σε ποια ερωτήματα καλεί τους 

εμπλεκόμενους να απαντήσουν. Έτσι για να έχουμε γνώση περαιτέρω και θα σας εξηγήσω. 

Αιφνιδίως προκύπτει, ενώ λέτε ότι η συγκεκριμένη δωρεά είναι για αξιοποίηση, εδώ προκύπτει 

εκποίηση. Γιατί ρωτώ. Γιατί δεν πάμε στην αξιοποίηση, μέσω της μισθώσεως. Βεβαίως πίσω στη 

φωτοτυπία που μας δώσατε, ο γενικός, ο προϊστάμενος της γενικής δ/νσης ο κ. Θεοδωρίδης λέει, 

ότι αν όλα αυτά συνέβαιναν μπορούσαμε να προσφύγουμε στο Εφετείο Αθηνών για να 

διορθώσουμε και να διεκδικήσουμε, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν επιρρίπτω σε σας απολύτως, πιο 

πολύ πιο πίσω, θα μπορούσαμε μια χαρά να τακτοποιήσουμε το ποιος εκεί είναι ο επισπεύδων για 

να μη χάνονται ούτε ενοίκια και να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση, ποιος έπρεπε να κάνει τι. 

Υπήρχε μια κατάσταση πλαδαρή που μας έφερε μέχρι εδώ. Μια χαρά μπορούσαμε να 

τακτοποιήσουμε τα θέματα αυτά. Λοιπόν, εν πάσει περιπτώσει, γιατί λοιπόν σήμερα εκποιούμε 

υποχρεωτικά και δεν αξιοποιούμε; Η πρότασή μας είναι γι’ αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς λοιπόν 

λέμε ότι αξιοποίηση και αν έτσι για ποιο σχολείο. Λέμε έτσι απ’ ευθείας εκποίηση; Πρέπει να 

τεκμηριώσουμε: έχουμε ανάγκη να κάνουμε και το νηπιαγωγείο, έχουμε να κάνουμε αυτό το 

σχολειό, έχουμε να συμπληρώσουμε εκεί. Δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση έτσι, δεν 

καταλαβαίνω εγώ από πού προκύπτει αυτή η εσπευσμένη και πιεσμένη ανάγκη για εκποίηση. Και 

βεβαίως, είναι και αρμοδιότητά μας;        

     κ. Πρόεδρος: Ο κ. Γκότσης. 

    κ. Γκότσης: Πρώτον: η κοινοποίηση της εκποίησης έγινε απ’ την Εθνική Τράπεζα ή από το…, 

από πού ήρθε στο Δήμο.  

    κ. Γαλάνης: Από την δ/νση Εθνικών κληροδοτημάτων. Απ’ την δ/νση Εθνικών 

κληροδοτημάτων. Κοινοποιήθηκε σε μας αφού επιδόθηκε στην Εθνική.  

    κ. Γκότσης: Εμείς τώρα τι ρόλο παίζουμε, και γιατί…εγώ…αντίθετα με τους άλλους, τι ρόλο 

έχουμε εμείς τώρα απ’ τη στιγμή που για τη διαχείριση, για την εκποίηση, για το τι θα κάνει, έχει 

περάσει στην Εθνική Τράπεζα. Εμείς έχουμε κανένα λόγο από δω και πέρα; Θέλω να μ’ 

απαντήσετε εδώ, αν έχουμε κανένα λόγο ή αν μας πέφτει λόγος, βέβαια, για να το ενοικιάσουμε ή 

να πουλήσουμε, διότι όλοι μας ξέρουμε ότι δεν είναι εποχές για να εκποιούμε. Αλλά εμείς τι λόγο 

έχουμε απ’ τη στιγμή που έχει φύγει από μας και πήγε στην Εθνική Τράπεζα. Αυτό.  

    κ. Δινάκης: Το λόγο έχει ο κ. Κατιρτζόγλου.    

    κ. Κατιρτζόγλου: Να ρωτήσω και γω κάτι, δεν θα τοποθετηθώ τώρα, μετά, γιατί μέχρι τώρα 

τοποθετήσεις έγιναν. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής: η διαθήκη μιλάει για εκποίηση των ακινήτων 

αυτών ή μιλάει για αξιοποίηση ή και για τα δύο; 

    κ. Δινάκης: Ο κ. Αναστασιάδης μήπως έχει ερώτηση; 
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    κ. Αναστασιάδης: Ναι. Θέλω να μας εξηγήσουνε τα χρήματα που θα εκποιηθεί το ακίνητο σε 

ποιο σχολείο θα πάνε. Που θα πάνε συγκεκριμένα.  

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ. Αναστασιάδη. Κύριε αντιδήμαρχε δώστε απαντήσεις στα 

ερωτήματα.  

    κ. Γαλάνης: Λοιπόν, πράγματι κύριοι συνάδελφοι, έχετε δίκιο σ’ αυτό, με ποια έννοια: εμείς 

δεν έχουμε καμία ευθύνη για το πώς θα διαχειριστεί η Εθνική το κληροδότημα. Πρέπει να 

διαχειριστεί σύμφωνα με το νόμο και με χρηστό τρόπο. Ουσιαστικά, όπως το είπα στην εισήγησή 

μου, εκ του περισσού, δηλαδή αυτό το έγγραφο πήγε στην Εθνική, λέει ο κ. Θεοδωρίδης, -ένα 

λεπτάκι-, ο κ. Θεοδωρίδης λέει προς την Εθνική: κανόνισε άμεσα να προχωρήσεις στην εκποίηση 

όπως είχε πει ο διαθέτης για να, κάποια στιγμή να γίνει σχολείο μ’ αυτά τα χρήματα και με όποια 

άλλα χρήματα υπάρχουν σε λογαριασμούς. Σε μας αυτό κοινοποιήθηκε, γιατί ανήκουν τα ακίνητα 

αυτά, ανήκουν τα ακίνητα αυτά σε μας. Εμείς δεν έχουμε λόγο. Απλά σαν δημοτικό συμβούλιο 

είναι καλά να λαμβάνουμε γνώση και… όχι να ψηφίσουμε πολύ σωστά, και ουσιαστικά να 

ζητήσουμε από την Εθνική να μην κωλυσιεργήσει και να επισπεύσει τις νόμιμες ενέργειες. Ένα 

είναι αυτό. Δεύτερο: ναι, γιατί και μεις, μπορεί να μην έχουμε την ευθύνη της διαχείρισης, 

είμαστε όμως οι κύριοι των ακινήτων. Και το γεγονός ότι τα ακίνητα αυτά ανήκουν στο Δήμο 

Σερρών, σα κληροδότημα φυσικά, και εν προκειμένου υπάρχει αυτό το ζήτημα που σας είπα με τη 

διαδικασία την δικαστική που ενδεχομένως θα προκύψει, είναι καλά να ζητήσουμε απ’ την Εθνική 

να επισπεύσει, όπως με τα έγγραφά μας το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, και με το φάκελο που 

αποστείλαμε και μ’ όλα τα νόμιμα έγγραφα. Τώρα, επανειλημμένως κύριοι συνάδελφοι έχω 

ενημερώσει την οικονομική επιτροπή και για ποιες ενέργειες έγιναν από τον επιθεωρητή και ότι 

βγήκε ένα πόρισμα και το ξέρει και ο κ. Γκότσης και ο κ. Χρυσανθίδης και οι άλλοι συνάδελφοι 

της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης…(παρέμβαση Χρυσανθίδη), ναι εντάξει, εντάξει, 

εντάξει, ένα λεπτάκι, λέω ότι ενημέρωσα… 

    κ. Δινάκης: Να μην κάνουμε διάλογο… 

    κ. Γαλάνης: …λέω ότι ενημέρωσα ότι υπάρχει πόρισμα, άλλωστε, πώς να το πω, κάναμε όλες 

τις σωστές ενέργειες ώστε τουλάχιστον αυτό το δημοτικό συμβούλιο με αξιοπρέπεια, αν χρειαστεί 

ποτέ να δώσει κάποιες εξηγήσεις, να απαντήσει ότι έγιναν τα νόμιμα, και ποια είναι αυτά: μέσω 

της δικηγόρου του Δήμου, απόφαση οικονομικής επιτροπής, να διεκδικηθούν με αγωγή τα 

οφειλόμενα μισθώματα. Δεύτερον, υλοποίηση της δικαστικής απόφασης από την εποχή του κ. 

Μωϋσιάδη όπως σας αναφέρω, δικαστική απόφαση που αν δεν την υλοποιούσαμε θα είχαμε θέμα 

να κατηγορηθούμε για παράβαση καθήκοντος, όλοι μας, και η οικονομική επιτροπή και το 

δημοτικό συμβούλιο. Τρίτον, αποστείλαμε τον φάκελο στην Εθνική με ό,τι έγγραφα είχαμε στο 

Δήμο και η Εθνική απ’ ότι βλέπω κάνει τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει. 

 Για παράδειγμα έκλεισε τον κοινό χώρο και κάνει άλλη σειρά ενεργειών απ’ ότι μαθαίνω στέλνει 

αιτήματα για να μπορέσει να κάνει τις διαδικασίες τις νόμιμες. Επομένως πραγματικά το δημοτικό 

συμβούλιο κι αν χρειαστεί ποτέ να βρεθεί, να δώσει κάποιες εξηγήσεις σε προκαταρκτική εξέταση 

ή οπουδήποτε αλλού, όποιος συνάδελφος από μας είτε, απ’ τον κ. Δήμαρχο ξεκινώντας μέχρι τον 

όποιο συνάδελφο δημοτικό σύμβουλο, θα έχει τις απαντήσεις αυτές μέσω της οικονομικής 

επιτροπής σε τέτοιο βαθμό που να μην αντιμετωπίσει θέμα. Και πιστεύω ότι πολύ σωστά η 

οικονομική επιτροπή έπραξε όλες αυτές τις ενέργειες που έπραξε μέσα στο 2012. Φυσικά και 

είμαι στη διάθεσή σας και θα το κάνω και προς την οικονομική επιτροπή και το πόρισμα να της 

κοινοποιήσω και το μέλλον της οικονομικής επιτροπής και φυσικά και το μέλλον του δημοτικού 

συμβουλίου και όποια άλλα έγγραφα θέλετε, είναι στη διάθεσή σας γιατί κάναμε πάρα πολλά 

έγγραφα, πολλές αποφάσεις οικονομικής επιτροπής για να προστατέψουμε τα συμφέροντα του 

Δήμου και για τη χρηστή διοίκηση του κληροδοτήματος.  

    κ. Φωτιάδης: Μία ερώτηση: τι ερωτά ο Εισαγγελέας κ. αντιδήμαρχε. Ποιες είναι οι 

ερωτήσεις… 
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    κ. Γαλάνης: Δεν καταλάβατε. Δεν ρωτάει ο Εισαγγελέας ακόμη τίποτα. Είναι στο στάδιο της 

προκαταρκτικής εξέτασης, δηλαδή ζήτησε ο Εισαγγελέας δια μέσου της κ. Πταισματοδίκη τα 

ονόματα όπως σας λέω, μόνο ονόματα, λέει: τους δημάρχους απ’ το ’68 μέχρι σήμερα, τους 

δημοτικούς συμβούλους και τα μέλη της οικονομικής και της δημαρχιακής επιτροπής. Ακόμη δε 

ρώτησε κάτι συγκεκριμένο. Ναι, το πόρισμα βγάζει κάποια συμπεράσματα. Όμως κ. Φωτιάδη θα 

σας έλεγα, και όλοι οι κύριοι συνάδελφοι και τελειώνω κ. αντιπρόεδρε, ότι δεν θα μπορούσε αυτό 

το θέμα να λυθεί αλλιώς, αν η οικονομική επιτροπή δεν έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις. Τα 

προηγούμενα χρόνια είχε γίνει ένα μπλέξιμο δικαστικό, αν η Εθνική πρέπει να κάνει… (χτύποι 

κουδουνιού) 

    κ. Δινάκης: Κύριοι συνάδελφοι, λίγο ησυχία σας παρακαλώ. 

    κ. Γαλάνης: …τη διαδικασία της εξώσεως, αν η Εθνική που είναι διαχειρίστρια πρέπει να κάνει 

τη διαδικασία της εξώσεως ή ο Δήμος. Κανονικά θάπρεπε η Εθνική. Όμως επειδή ο δήμαρχος το 

’71 έκανε την ενοικίαση, ναι αυτή είναι η αλήθεια πρέπει να τη λέμε, αλλιώς θα πλανώνται  

διάφορα, εν τοις πράγμασι, de facto όπως το ξαναείπα, αναγκαστικά ο Δήμος έπρεπε να κάνει και 

τη διαδικασία της έξωσης.  

    κ. Δινάκης: Απαντήστε και στον κ. Κατιρτζόγλου σχετικά με το τι λέει η διαθήκη. 

    κ. Γαλάνης: Η διαθήκη λέει, όπως το διάβασα απ’ την απάντηση της επερώτησης, -ένα 

λεπτάκι-, διαχειριστή της περιουσίας όρισε ο Κανάκης την Εθνική Τράπεζα, η οποία θα 

επιμεληθεί της εκποιήσεως διαχειρίσεως και ανοικοδόμησης του σχολείου. Έτσι λέει, η Εθνική θα 

τα κάνει όλα. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά. Έχει δίκιο ο κ. Γκότσης. Το κληροδότημα Κανάκη 

για το Δήμο Σερρών έκλεισε.  

    κ. Φωτιάδης: Και γιατί ήρθε εδώ τότε κ. συνάδελφε. Για ενημέρωση.  

    κ. Γαλάνης: Σας είπα για ενημέρωση, γιατί θα ήθελα, θα ήθελα και η υπηρεσία αυτό έκανε 

μάλλον, έτσι σκεπτόμενη, η κ. Κελεφού, εκ του περισσού να ασκήσουμε μια πίεση και σαν 

δημοτικό συμβούλιο προς την Εθνική, να πράξει τα δέοντα. Αυτό. Εγώ δεν σας είπα κάτι αντίθετο 

στην εισήγησή μου.  

    κ. Δινάκης: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το θέμα κύριοι συνάδελφοι, σχετικά με την εισήγηση 

του κ. εισηγητού. Τώρα, έχουμε το δικαίωμα των τοποθετήσεων.  

    κ. Αναστασιάδης: κ. πρόεδρε περίμενε. Παρακολουθάς τη συζήτηση μέχρι εδώ. Απάντησε στη 

δική μου ερώτηση;  

    κ. Δινάκης: Έχω την αίσθηση ότι απάντησε. 

    κ. Γαλάνης: κ. πρόεδρε, η Εθνική Τράπεζα, το σχολείο… δεν θα πούμε εμείς σε ποιο σχολείο.  

    κ. Δινάκης: Τοποθετήσεις κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. 

Στεργίου, άλλος; Κι ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης, ο κ. Αναστασιάδης. Άλλος, κάποιος κύριος 

συνάδελφος; Όχι. Αρχίζουμε από τον κ. Μηλίδη. Κύριε Μηλίδη έχετε το λόγο.  

    κ. Μηλίδης: Κύριε αντιδήμαρχε δώσατε εξηγήσεις, νομίζω ότι ήσαν πάρα πολύ εύστοχες, 

όμως δεν αντιλαμβάνομαι, το είπε εδώ κι ο κ. Φωτιάδης, τι θα ψηφίσουμε τώρα, τι θέμα, τι θέμα, 

ενημέρωση απλή κάνουμε; Γιατί θάρθει η ώρα που ψηφίζουμε. Κι αργότερα αυτή η ψήφος 

μετράει σε πολλά επίπεδα όπως υπαινιχθήκατε. Τι πρόκειται να ψηφίσουμε δηλαδή; Έχει φύγει 

τελείως το θέμα από μας; Δεν το κάνω… 

    κ. Γαλάνης: Έχει φύγει, σωστά το λέτε, πολύ καλά το είπατε. Έχει φύγει κ. Μηλίδη το θέμα 

από μας, εμείς απλά… 

    κ. Μηλίδης: Τότε αποσύρτε το, γιατί δεν το αποσύρεται.                

    κ. Γαλάνης: Σας είπα ότι εκ του περισσού η υπηρεσία, θέλει ουσιαστικά μ’ αυτόν τον τρόπο να 

διατρανώσει την επιθυμία των δημοτικών συμβούλων…, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται 

(ψηφοφορία εννοεί), νομίζω σας καλύπτω μ’ αυτό…   

    κ. Μηλίδης: Τότε τι θα μπει σε ψηφοφορία.  

    κ. Γαλάνης: Μα δεν έπρεπε να πω, να σας αναφέρω ορισμένα πράγματα, τι δουλειά κάναμε 

στην οικονομική επιτροπή;  
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    κ. Μηλίδης: Εντάξει, θα έπρεπε όμως να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται να γίνει ψηφοφορία 

επί του θέματος. Και εν πάσει περιπτώσει, επειδή εκείνη η περιοχή, αν θέλετε να διατυπώσω και 

την πολιτική μου θέση επί του θέματος, θα σας πω το έξης: η περιοχή εκεί πέρα δεν είναι η καρδιά 

των Σερρών. Η καρδιά της καρδιάς των Σερρών είναι εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να 

σκεφτούμε πάρα πολύ αυτή την εποχή κοψοχρονιά, ακόμα και η Εθνική Τράπεζα να κάνει αυτό. 

Τώρα αν δεν μας πέφτει λόγος, κακώς ήρθε κύριε…, λοιπόν, είμαστε εμείς τουλάχιστον ναι στην 

αξιοποίηση, να φύγει … 

    κ. Δινάκης: Κύριε Γκότση για μισό λεπτάκι. 

    κ. Γκότσης: Ναι να το κλείσουμε. Εάν πάρουμε εμείς εδώ απόφαση ¨μην το εκποιείται – 

ενοικιάστε το¨, παίζει κανένα ρόλο; Τίποτα. Άρα λοιπόν να το κλείσουμε το θέμα να πάμε να 

προχωρήσουμε.  

   κ. Δινάκης: Θέλετε να συνεχίσετε τις τοποθετήσεις κύριοι συνάδελφοι; Ο κ. Φωτιάδης έχει το 

λόγο. 

    κ. Φωτιάδης: Κύριοι συνάδελφοι, το θέμα έχει εισαχθεί, με την τελευταία παράγραφο στο 

κείμενο να είναι ξεκάθαρη. «Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω επιστολή, παρακαλούμε για την 

λήψη απόφασης, λήψη απόφασης, σχετικά με την διατύπωση αιτήματος προς την Εθνική 

Τράπεζα, για εκποίηση του κληροδοτήματος ¨Π.Κανάκη¨». Και λέω εγώ ότι θάπρεπε να λέει και 

για ποιο σκοπό θα πούμε ναι στην εκποίηση, διότι εκποίηση χωρίς σαφή αναφορά πού θα πάει το 

προϊόν δεν υπάρχει. Άρα εδώ λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ, σε ποιο σχολειό, τι θα κάνουν. Σχολειό έτσι 

δεν υπάρχει.  

    κ. Δινάκης: Κύριε Γκότση θα σας παρακαλούσα ιδιαίτερα.   

    κ. Φωτιάδης: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, η επιθυμία του διαθέτη είναι συγκεκριμένη. Και 

εδώ τα χρήματα για να πάνε κάπου, δεν μπορείς να τα πάρεις να τα πας στο 10ο, στο 5ο, στο 3ο, 

στο 4ο. Πρέπει να γράψεις εδώ στην απόφαση. Λοιπόν, η παράταξή μου έχει σαφή θέση: λέει ότι 

δεν συμφωνεί, εφόσον εδώ καλούμαστε να αποφασίσουμε, αποφασίσουμε λέει σχετικά με τη 

λήψη απόφασης. Λοιπόν…  

    κ. Γαλάνης: Κύριοι συνάδελφοι για να μη σας στεναχωρώ, είπα στην εισήγησή μου ότι εκ του 

περισσού, στην πρώτη μου εισήγηση, πριν το…, σας είπα ότι εκ του περισσού. Εγώ, η θέση μου 

είναι, μπορεί να γράφει ό,τι γράφει αυτό το κείμενο, η θέση μου είναι και μετά τη διαλογική 

συζήτηση που έγινε εδώ μέσα, και τις παρεμβάσεις τις καλοπροαίρετες τις δικές σας, ότι δεν 

πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί η Εθνική έχει τη μόνη ευθύνη της διαχείρισης και της εκποίησης 

και της κατασκευής σχολείου.           

    κ. Φωτιάδης: Συγνώμη, εάν είναι έτσι, εάν είναι έτσι κύριε συνάδελφε, ε νομίζω κ. πρόεδρε ας 

κάνουμε μία κατ’ εξαίρεση, εγώ την άποψή μου καταθέτω. Αλλά εάν είναι έτσι, τότε πρέπει να 

κάνουμε απαγκίστρωση και να μην εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου, τότε πρέπει να 

μην κάνετε αγωγή και να διεκδικήσετε και να τ’ αφήσετε όλα στην Εθνική Τράπεζα, διότι αν θα 

καλέσει στο εδώλιο κάποιους, να καλέσει τους δ/ντές της Εθνικής. Εδώ, λίγο μέσα – λίγο έξω, δεν 

μπορεί νάμαστε. Πρότασή μας, πρότασή μας… 

    κ. Γαλάνης: Μα με συγχωρείτε κύριε Φωτιάδη, ένα λεπτάκι… 

    κ. Φωτιάδης: Πρότασή μας. Λοιπόν, δεν μπορεί άλλοτε να βάζουμε στη θέση του υπόλογου, 

εξάλλου ο κ. Θεοδωρίδης στη δεύτερη παράγραφο που δεν αναφερθήκατε κύριε εισηγητά, λέει 

ξεκάθαρα τι έπρεπε να κάνει ο Δήμος, εάν η Τράπεζα δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Λοιπόν, η 

πρόταση μας είναι συγκεκριμένη. Εμείς λέμε ναι, να πάρουμε σήμερα απόφαση όπως λέει η 

εισήγηση. Και να λέμε ξεκάθαρα ότι αυτή την περίοδο εμείς δεν συμφωνούμε στην εκποίηση. 

Συμφωνούμε, μπράβο δεν πουλάμε, δεν θέλουμε να πουλήσουμε, δεν έχουμε κάτι ως αίτημα, ένα 

σχολειό. Και μεις θέλουμε να το αξιοποιήσουμε, το σύνολο του κληροδοτήματος. Και, να βγούμε 

από την κρίση και θα δούμε. Και επ’ αυτού νομίζω μπορούμε ομόφωνα να αποφασίσουμε, διότι 

αλλιώς συνεχίζω και λέω ότι η υπηρεσία έπρεπε να φέρει, ότι έχετε ένα συγκεκριμένο αίτημα που 

το προϊόν θα πάει για να το ικανοποιήσει. Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη…  
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    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ. Φωτιάδη. Δεν τελείωσαν οι τοποθετήσεις κ. Γκότση. Κύριε 

Μηλίδη σας παρακαλώ. Ο κ. Στεργίου έχει το λόγο.  

    κ. Στεργίου: Έγινε κατανοητό κι από το προηγούμενο ζήτημα για τη δωρεά Αποστολίδη, ότι τα 

δημοτικά συμβούλιο από το 1968 μέχρι σήμερα, δεν σεβάστηκαν τους δωρητές. Ο δωρητής με τη 

διαθήκη του ό,τι γράφει είναι νόμος. Και δεν μπορεί ούτε ο Δήμαρχος ούτε το δημοτικό 

συμβούλιο, κανένα, να μην τηρήσει την απόφαση του δωρητή. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια 

απ’ το 1968 δηλαδή, δεν εφαρμόστηκε η διαθήκη του δωρητή. Το έλεγε σαφώς ότι έπρεπε να 

εκμεταλλευτεί η περιουσία, είτε με εκποίηση για να γίνει κάποιο σχολείο. Και δυστυχώς δεν έγινε 

τίποτα. Οι ευθύνες όμως δεν βαρύνουν μόνο την Εθνική Τράπεζα που ήταν ο διαχειριστής, 

βαρύνουν και την επιτροπή κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Πως δηλαδή το 

Υπουργείο Οικονομικών απ’ το 1968 άφησε δήμαρχο το ’71 να το νοικιάσει. Άφησε όλη αυτή την 

ιστορία και έρχεται τώρα, με την τρόικα πιθανόν, και ψάχνουν να βρουν τους υπεύθυνους. 

Υπεύθυνοι πρώτα… δεν ξέρω πως προέκυψε το ζήτημα, γιατί προέκυψε τώρα το 2012 και δεν 

προέκυψε τόσα χρόνια. Δεν ξέραν ότι το νοίκιασαν. Τι έγιναν. Που είναι αυτή η περίφημη 

επιτροπή κληροδοτημάτων για να τα δει, και για τον Αποστολίδη και για το ζήτημα του Κανάκη. 

Λοιπόν, αν συνεχίσουμε την ίδια τακτική, να μη σεβόμαστε τις αποφάσεις της διαθήκης, που είναι 

εκτελεστέες και είναι νόμος, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς σαν 

δημοτικό συμβούλιο, επειδή μας αναφέρει ότι πρέπει να γίνει, έχουμε έννομο συμφέρον για να 

υλοποιήσει η Εθνική σωστά τη διαθήκη. Και πρέπει να γίνει σχολείο. Και να ονομαστεί σχολείο 

του κ. Κανάκη. Αυτό είναι η θέληση του δωρητή. Λοιπόν, πρέπει τελικά εδώ πέρα, κι ο 

Εισαγγελέας να ψάξει όχι μόνο τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια που πιθανόν εν 

αγνοία τους να ψήφισαν τις διάφορες αποφάσεις, να ψάξει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τι 

έκανε το Υπουργείο Οικονομικών τόσα χρόνια. Και τι ενδιαφέρον έδειξε η επιτροπή 

κληροδοτημάτων για όλες αυτές τις καταστάσεις.  

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ. Στεργίου. Κύριε Γκότση. Ωραία, ο κ. Αναστασιάδης έχει το λόγο.  

    κ. Αναστασιάδης: Κατ’ αρχάς δεν θέλω να εκποιηθεί. Είναι τόσο μικρό το ποσό που θα 

εισπραχθεί, όχι να κάνει σχολείο ούτε μια αίθουσα μπορεί να κάνει. Σταματήστε να λέτε, τι είναι 

αυτά τα πράγματα … κάνει ένα σχολείο; Για να γίνει ένα σχολείο θέλει εκατομμύρια. Που θα 

βρείτε τα λεφτά; Εγώ είπα, αν κατάλαβες καλά πρόεδρε, για να πάει το οικόπεδο να εκποιηθεί, 

έπρεπε πιο μπροστά να… που θα πάνε τα λεφτά. Σε ποιο σχολείο. Όχι να κάνεις σχολείο. Δηλαδή, 

τι πράγματα είναι αυτά που ακούμε εδώ μέσα, τρελά πράγματα ακούμε. Μπορείς… να κάνεις ένα 

ολόκληρο σχολείο; Είναι δυνατόν; Είπα όμως, και δεν απάντησε ο Γαλάνης, γιατί δεν 

καταλαβαίνει η δε θέλει να καταλάβει. Τι να τον κάνουμε. Είπα πού θα πάνε τα λεφτά, 

προηγουμένως…που θα πάνε τα λεφτά, σε ποιό σχολείο θα πάνε, κι όχι να προχωρήσουμε σε 

εκποίηση. Εγώ είμαι, να συνεχιστεί όπως συνεχίζεται, να μην εκποιηθεί και να το 

εκμεταλλευθούμε. Γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν φτάνουν ούτε για μισή, ούτε για ένα 

δωμάτιο να γίνει. Και θέλω να μ’ απαντήσει ο Γαλάνης, πού έχετε σκοπό να δώσετε τα λεφτά, θα 

απαντήσεις. 

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ. Αναστασιάδη. Το λόγο έχει ο κ. Κατιρτζόγλου.  

    κ. Κατιρτζόγλου: Ναι, λοιπόν, λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ειπώθηκε και 

ξαναειπώθηκε εδώ πέρα μέσα, λοιπόν, ειπώθηκε και ξαναειπώθηκε ότι έχει φύγει από εμάς η 

διαχείριση του κληροδοτήματος αυτού. Το ακριβές είναι να πούμε ότι δεν είχε έρθει ποτέ σε μας η 

διαχείριση του κληροδοτήματος αυτού. Λοιπόν, να δούμε λίγο ποια είναι κι η πραγματικότητα, 

και δεν ήταν τόσο δύσκολο το ζήτημα αυτό για να το εξιχνιάσουμε και ούτε χρειάζεται ιδιαίτερη 

φαιά ουσία και ούτε χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη διαδικασία για να καταλάβουν τι συμβαίνει σε 

σχέση με το συγκεκριμένο κληροδότημα. Και μ’ όλα τα κληροδοτήματα γενικώς. Ούτε χρειάζεται 

να κάνουμε ερωτήματα στην επιτροπή κληροδοτημάτων, ούτε χρειάζεται τέτοια μεγάλη 

διαδικασία. Μία απλή γνωμοδότηση αν ζητούσατε από τον τελευταίο δικηγόρο της πόλης μας, θα 

σας έλεγε ποια είναι η διαδικασία.  
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Το ξέρετε και το ξέρουμε πολύ καλά, δεν χρειάζεται τώρα εμείς, είμαστε πολύ αγαπητοί 

συνάδελφοι, ότι το πράγμα είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει θέμα δικής μας αρμοδιότητας ως 

προς την διαχείριση του κληροδοτήματος. Οπωσδήποτε, υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με το 

ότι αυτό μισθώθηκε παρανόμως το 1971. Για τη διάλυση αυτής της μισθώσεως συμβάσεως, για 

την καταγγελία αυτής της μισθώσεως συμβάσεως, αρμοδιότητα κατ’ αρχήν είχε η Εθνική 

Τράπεζα. Αφού είναι διαχειρίστρια βάσει της διαθήκης. Όμως, και τα δημοτικά συμβούλια και δω 

είναι η αρμοδιότητά τους, και οι προηγούμενοι δήμαρχοι, από τη στιγμή που κάποιοι διαπίστωναν 

και έπρεπε να είχαν διαπιστώσει ότι έγινε κάτι παρανόμως, όφειλαν να κάνουν τις αναγκαίες 

νομικές ενέργειες ώστε αυτή η σύμβαση μισθώσεως να καταγγελθεί, όπως και κάποια στιγμή 

έγινε, και σε υλοποίηση εκείνης της αποφάσεως, έγινε έξωση όπως και καλά κάνατε. Λοιπόν, άρα 

η δική μας η αρμοδιότητα και η εμπλοκή στο συγκεκριμένο ζήτημα ήταν συντρέχουσα, μ’ αυτήν 

της Εθνικής Τράπεζας. Τώρα, σε ότι αφορά στο θέμα της αξιοποίησης και της υλοποίησης του 

σκοπού που έθεσε ο διαθέτης. Πράγματι εκεί πέρα, συγνώμη κ. αντιδήμαρχε, εκεί πράγματι 

λοιπόν έχουμε, κι έχουν δίκιο οι συνάδελφοι που λένε ότι ¨ναι να γίνει σχολείο¨. Θα γίνει το 

σχολείο μες την πόλη των Σερρών. Δεν πρέπει εμείς να πούμε ότι από την εκποίηση, κι αν 

ενδέχεται να λάβουμε μία απόφαση, δεν πρέπει να πούμε ότι ξέρεις το τάδε σχολείο το οποίο 

κατασκευάζεται ή πρόκειται να κατασκευαστεί ή το τάδε νηπιαγωγείο, θα παν τα χρήματα στο 

συγκεκριμένο έργο; Λοιπόν, αυτό είναι δική μας, και δική μας ευθύνη. Από κει και πέρα η κύρια 

ευθύνη πράγματι ανήκει στην Εθνική Τράπεζα, εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα λόγο να πάρουμε 

την οποιαδήποτε απόφαση, κακώς ήρθε το συγκεκριμένο ζήτημα επομένως, είχε κι έχει την 

αρμοδιότητα η Εθνική Τράπεζα, ας την αφήσουμε να εκτελέσει αυτή την αρμοδιότητα. Η δική 

μας η ευθύνη τελείωσε, τελειώνει, με το που αποκαταστήσαμε αυτό που παρανόμως είχε γίνει. 

Την μίσθωση δηλαδή. Αφού το κάναμε αυτό το πράγμα, από δω και πέρα δεν έχουμε κανένα λόγο 

να συζητάμε πώς η Εθνική Τράπεζα θα υλοποιήσει την διαθήκη του Κανάκη. Έτσι; Απλά, 

συμβουλευτικά, παραινετικά, υποστηρικτικά, μπορούμε να διατυπώνουμε αιτήματα, μπορούμε να 

διατυπώνουμε υποδείξεις…  

    κ. Δινάκης: Ολοκληρώστε… 

    κ. Κατιρτζόγλου: Συγνώμη κύριε… προηγουμένως πλατείασαν οι πάντες, αφήστε με να 

μιλήσω, λοιπόν, τελειώνω, δεν θα παρατείνω περισσότερο. Λοιπόν, εμείς μπορούμε λοιπόν, 

παραινετικά, και δεν χρειάζεται να πάρουμε απόφαση σαν δημοτικό συμβούλιο, μπορείτε και σ’ 

ένα έγγραφο να στείλετε στην Εθνική Τράπεζα και να λέτε τι έγινε γι’ αυτό, τι έγινε για κείνο, να, 

κοιτάξτε να ενημερωθείτε, θέλουμε να υλοποιηθεί ο σκοπός, αυτό. Πέραν αυτού, δεν έχουμε 

αρμοδιότητα καμία. Γι’ αυτό και ρώτησα προηγουμένως, γι’ αυτό και ρώτησα προηγουμένως. Το 

θέμα της εκποίησης νομίζω ότι δεν είναι το αποκλειστικό που βάζει μέσα στη διαθήκη ο διαθέτης. 

Λέει και για αξιοποίηση. Λοιπόν, στο σημείο αυτό η δικιά μας πρόταση που είχαμε σκοπό να 

καταθέσουμε, είναι ότι στην παρούσα φάση, στο πλαίσιο της γενικότερης αρμοδιότητας που 

έχουμε, της παραινετικής δηλαδή προς την Εθνική Τράπεζα, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε 

την άποψη ότι κοιτάξτε κάτι: στην παρούσα οικονομική συγκυρία αν εκποιούνταν το 

συγκεκριμένο ακίνητο δεν θα υλοποιούνταν σωστά η βούληση του διαθέτη, γιατί το τίμημα το 

οποίο θα εισπράτταν θα ήταν πολύ μικρό. 

 Επομένως, στο πλαίσιο αυτό της παραινετικής μας λειτουργίας, θα μπορούσαμε να απευθύνουμε 

ένα τέτοιο προβληματισμό προς την Εθνική Τράπεζα. Νομίζω όμως ότι η διαθήκη λέει, γι’ αυτό 

και σας το ρώτησα ρητά, δεν ξέρω αν το διαβάζετε αυτό απ’ το έγγραφο της απάντησης, στη 

διαθήκη, γι’ αυτό σας ρώτησα, η ερώτησή μου ήταν συγκεκριμένα για τη διαθήκη. Λέει η διαθήκη 

αποκλειστικά για εκποίηση ή μπορεί να μιλήσει και για αξιοποίηση. Τουλάχιστον στην παρούσα 

συγκυρία αυτό πρέπει να γίνει.  

    κ. Δινάκης: Κύριε Γαλάνη, δώστε μια απάντηση, μια σύντομη απάντηση για να κλείσουμε και 

το θέμα.   
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    κ. Γαλάνης: Ένα λεπτάκι, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, και ο κ. Θεοδωρίδης, δηλαδή…όπως 

υπάρχει στην εισήγηση… ένα λεπτάκι, με συγχωρείτε κ. πρόεδρε, και ο κ. Θεοδωρίδης ο Ηλίας, ο 

οποίος είναι ο προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, και μιλώ πάντα για τη 

Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων, τμήμα εκκαθάρισης, το έγγραφο έρχεται από τη Δ/νση 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, πηγαίνει στην Εθνική 

και κοινοποιείται σε μας. Ένα το κρατούμενο. Μη βιάζεστε, να ολοκληρώσω, ένα το κρατούμενο. 

Δεύτερον: διαχειριστής του κληροδοτήματος, θα το πω για χιλιοστή φορά, είναι η Εθνική και όχι 

εμείς. Τί λέει η διαθήκη. Η διαθήκη λέει τα εξής: -και το διαβάζω και μέσα απ’ το πόρισμα, για να 

το κλείσουμε το θέμα-: ¨Με το θάνατό μου ονομάζω και καθιστώ κληρονόμο μου -λέει ο 

συγχωρεμένος, ο διαθέτης- επιθυμώ να περιέλθει κατά κυριότητα και επικαρπία στην πόλη των 

Σερρών η ακίνητος περιουσία μου, υπό τον όρο όπως εκ του τιμήματος εκποιήσεως ταύτης να 

κτιστεί υπό της πόλεως Σερρών εν σχολείο¨. Δεν μιλάει για καμιά εκμετάλλευση. ¨Διαχειριστή δε 

της περιουσίας μου ταύτης μετά το θάνατο της συζύγου μου, ορίζω την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος. -Αυτά λέει-. Η οποία θα επιμεληθεί της εκποιήσεως, διαχειρίσεως και ανοικοδομήσεως 

του σχολείου¨. Αυτά λέει η διαθήκη. Επομένως όταν ο κ. Θεοδωρίδης δια μέσου, γιατί είναι 

υπογράφων του εγγράφου, στέλνει ουσιαστικά το έγγραφο της Δ/νσης Κληροδοτημάτων της 

Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, όταν λέει στην Εθνική ¨εκποίησε και κάνε ό,τι λέει η διαθήκη, 

υλοποίησε το σκοπό της διαθήκης¨ και το κοινοποιεί σε μας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο η 

Εθνική. Από κει και πέρα εμείς, τηλεφώνησα και στην κ. Κελεφού κι αυτή τη στιγμή για να 

επιβεβαιώσω αυτά που σας έλεγα, η κ. Κελεφού θεώρησε σωστό ότι θα ήταν καλά, εκ του 

περισσού όπως σας το είπα, να ζητήσουμε απ’ την Εθνική να επισπεύσει τις διαδικασίες 

υλοποίησης του σκοπού του κληροδοτήματος. Όχι εμείς, εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Η 

Εθνική πρέπει να υλοποιήσει την διαθήκη… 

(Φωνές και φασαρία στην αίθουσα) 

    … Η Εθνική είναι υποχρεωμένη. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να της πούμε τι θα κάνει, 

όμως είναι καλά …  

    κ. Στεργίου: … είχε ξαναστείλει το Υπουργείο χαρτί από το ’68… 44 χρόνια… 

    κ. Γαλάνης: Κύριε Στεργίου, κ. Στεργίου, έχετε δίκιο γι’ αυτό που φωνάζετε, φυσικά απ’ το ’68 

μέχρι σήμερα πρώτη φορά έγινε έλεγχος στο κληροδότημα. Ποτέ κανένα, κανένα χαρτί…  

(Φωνάζει και διαμαρτύρεται ο κ. Στεργίου) 

    κ. Δινάκης: κ. Στεργίου σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ευχαριστούμε κ. Γαλάνη.  

    κ. Γαλάνης: Επομένως, είναι ξεκάθαρο…  

    κ. Δινάκης: Κύριε Γκότση, για δευτερόλεπτα   

    κ. Γαλάνης: κ. Αντιπρόεδρε… 

    κ. Δινάκης: Σας παρακαλώ… 

    κ. Γαλάνης: Ούτε εμείς μπορούμε να υποδείξουμε το σχολείο… 

    κ. Δινάκης: Σας παρακαλώ… 

    κ. Γαλάνης: …ή για να κτιστεί καινούριο σχολείο. 

    κ. Γκότσης: Δύο πράγματα…. 

    κ. Δινάκης: Σας παρακαλώ. 

    κ. Γαλάνης: κ. Αντιπρόεδρε… και τα λεφτά, και τα λεφτά… 

    κ. Δινάκης: Σας παρακαλώ. 

    κ. Γαλάνης: Ένα λεπτάκι κ. Αντιπρόεδρε. Τα λεφτά είναι τα 55.000 € που βρίσκονται και είναι 

στο λογαριασμό, 52.000 ζητώ συγνώμη, ένα διαμέρισμα στη Θεσ/νίκη στην Εθνικής Αμύνης, 180 

τετραγωνικά στον έκτο όροφο και τα 33 … τετραγωνικά απέναντι απ’ το δημαρχείο.  

    κ. Δινάκης: Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε  

    κ. Γαλάνης: Αυτά είναι τα ακίνητα και η κινητή περιουσία που είναι τα…, τα ωφελούμενα 

διεκδικούνται. 

    κ. Δινάκης: Κύριε Γκότση, καταστρατηγούμε τον Κανονισμό. Κύριε Γκότση σεβασμό στον 

Κανονισμό, σας παρακαλώ πολύ.            
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    κ. Γκότσης: Εγώ πάντα τον σέβομαι. Δύο, δύο πράγματα. Εμείς εδώ το μόνο που μπορούμε να 

κάνουμε είναι να γνωμοδοτήσουμε και να πούμε όχι στη σημερινή συγκυρία το πούλημα.  

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ. Γκότση.  

    κ. Γκότσης: Όχι, όχι. Στη διαθήκη, επειδή το θέμα αυτό έχει έρθει και παλιά, παλιά δηλαδή, 

όποιος ήθελε να μάθει για τον Κανάκη μάθαινε, λέει μέσα λοιπόν, λέει μέσα η διαθήκη, από την 

εκποίηση για ανέγερση για κατασκευή σχολείου. Σχολείο όμως, όταν εγώ ρώτησα τον κ. 

Υψηλάντη τον Δ/ντή που την έψαξε, δεν σημαίνει μόνον ένα σχολείο το οποίο θα… γυμνάσιο ή 

λύκειο. Παρακαλώ, παρακαλώ, δηλαδή εδώ τα πράγματα να τα βάλουμε στη σειρά. Μπορεί 

νηπιαγωγείο, μπορεί μια μουσική σχολή, μπορεί ό,τι αφορά την παιδεία. Ό,τι αφορά, όχι 

συγκεκριμένα να δώσουμε 800 χιλιάδες και ένα εκατομμύριο, ξέρω γω πέντε εκατομμύρια, να 

κάνουμε ένα σχολείο μεγάλο… 

    κ. Δινάκης: κ. Γκότση είστε κατανοητός.  

    κ. Γκότσης: Λοιπόν, όχι δεν είμαι κατανοητός.  

    κ. Δινάκης: Κατανοητός είστε.         

    κ. Γκότσης: Δεν είμαι κατανοητός. Θα γίνω κατανοητός τώρα και θα το καταλάβουμε. Άρα 

λοιπόν σχολείο σημαίνει οτιδήποτε αφορά την παιδεία. Και νομίζω ότι και με 200 χιλιάδες αν 

μαζευτούνε μπορούν να κάνουνε… και το τρίτο, το τρίτο: από την εκποίηση ο Δήμος, το 

δημοτικό συμβούλιο, θα ανοίξει έναν κωδικό που θα λέει ότι αυτά τα λεφτά θα πάνε για … όχι, 

μια στιγμή, μα μετά, μιλάμε σε ποιο σχολείο… για ποιο σχολείο. Νομίζω ότι πρώτα πάνε… 

εντάξει.    

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ. Γκότση. Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ, νομίζω 

ολοκληρώθηκε το θέμα. Πήραμε όλοι τόση… , άντε μιλήστε κ. Αναστασιάδη, πάρτε το λόγο σας 

παρακαλώ. 

    κ. Αναστασιάδης: Όταν εννοούμε σχολείο, εννοούμε σχολείο. Σχολείο. Ή δημοτικό ή 

γυμνάσιο. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Και γι’ αυτό τ’ άφησε τα λεφτά. Αν εννοούσε 

νηπιαγωγείο, θα έλεγε νηπιαγωγείο, δε λέγετε σχολείο αυτό. Σχολείο. Εκεί που θα μάθουν τα 

ελληνόπουλα Ελληνικά γράμματα. Κι αφήστε αυτές τις εξυπνάδες που θέλουν να μας 

υποδουλώσουν. Ένα πράγμα να ξέρετε: τα λεφτά είναι ελάχιστα, δε φτάνουν ούτε για θεμελίωση. 

Άρα, λογικό είναι να μη γίνει καμία εκποίηση και να γίνει αξιοποίηση. Να αξιοποιήσουμε τα 

αυτοτελής, τι μιλάτε…  

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ. Αναστασιάδη. Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε, δεν θα μπει σε 

ψηφοφορία διότι ήταν μία ενημέρωση πολύ εμπεριστατωμένη, ναι, ναι, ήταν μια ενημέρωση πολύ 

εμπεριστατωμένη, να κλείσει το θέμα όμως ο Δήμαρχος. Κύριε Αναστασιάδη κλείστε και το 

μικρόφωνό σας. Κύριε Δήμαρχε.  

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η βούληση του διαθέτη είναι εκποίηση της 

περιουσίας του και κατασκευή σχολείου. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη βούληση του διαθέτη, 

πάμε στο Εφετείο Αθηνών. Έτσι; Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη βούληση του διαθέτη. Αν δε 

θέλουμε να την αλλάξουμε δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο πέραν της εκποίησης. Κι απλώς εμείς 

διατυπώνουμε γνώμη. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες του κηρίου, της ακίνητης περιουσίας. Έτσι; 

Είμαστε… άμα δε δώσουμε και μεις…, ναι, να δώσουμε το πράσινο φως, είμαστε οι ιδιοκτήτες. 

Άρα πρέπει να εκφράσουμε άποψη. Ότι ναι, σεβόμαστε τη βούληση του διαθέτη για εκποίηση. 

Εκτός αν πούμε όχι, θέλουμε να αλλάξουμε τη βούληση του διαθέτη. Η δικιά μας η άποψη είναι 

να σεβαστούμε τη βούληση του διαθέτη για εκποίηση.  

    κ. Μηλίδης: κ. Δήμαρχε, αυτό που είπατε, είναι σωστό. Να σεβαστούμε την…τέτοια. 

Μπορούμε όμως να διατυπώσουμε άποψη, θεωρώντας όμως ότι η στιγμή δεν είναι κατάλληλη. 

Αυτό που λέτε… αυτό δεν αντιβαίνει στην …  

    κ. Δήμαρχος: Δεν υπάρχει κατάλληλη – ακατάλληλη. Είναι ξεκάθαρο γιατί λέει στη διαθήκη: η 

βούλησή του είναι η εκποίηση. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη βούλησή του θα πάμε στο Εφετείο.  

    κ. Μηλίδης: Δε θέλουμε να αλλάξουμε τη βούλησή του.  

    κ. Δήμαρχος: Μα δε γίνεται αλλιώς. Μα δε γίνεται αλλιώς. Δε γίνεται αλλιώς.     

59 



(Οχλαγωγία στην αίθουσα) 

    κ. Δινάκης: Έχει ολοκληρωθεί το θέμα.  

    κ. Μηλίδης: Πρόεδρε, κύριε πρόεδρε, απευθύνομαι στον κ. πρόεδρο…          

    κ. Δήμαρχος: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, μα το λέει ξεκάθαρα, εδώ, ο κ. Θεοδωρίδης από την Γενική 

Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Εθνικών Κληροδοτημάτων, το λέει ξεκάθαρα. Λέει στη 2η 

παράγραφο, γιατί πιο μπροστά λέει ότι τί λέει ο Κανάκης στην διαθήκη του: ¨ως έχουσα την 

επιμέλεια για την εκποίηση, διαχείριση και ανοικοδόμηση του σχολείου¨. Και στη δεύτερη 

παράγραφο λέει: ¨Άλλως ο Δήμος Σερρών, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, και εφόσον 

ολοκληρώσει τη νόμιμη διαδικασία… κληρονομιάς βάσει των τάδε άρθρων, σε συνδυασμό, 

δύναται να προσφύγει αρμοδίως στο Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να αιτηθεί την επωφελέστερη 

αξιοποίηση του κληροδοτήματος, κατόπιν τροποποίησης της βούλησης του διαθέτη, εφόσον 

κρίνει ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η βούληση του διαθέτη κατά τα οριζόμενα στη διαθήκη 

του¨. Αν εμείς κρίνουμε ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η βούληση του διαθέτη εδώ, πρέπει να 

πάρουμε απόφαση για να πάμε στο Εφετείο. Για μας, η άποψή μας είναι ότι μπορεί να 

ικανοποιηθεί και πρέπει να σεβαστούμε τη βούληση του διαθέτη.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, πάμε στο 17ο θέμα.                                                                                         

    Διατύπωση αιτήματος έχουμε. Να πάρουμε απόφαση για την, για να υλοποιήσουμε τη βούληση 

του διαθέτη. Λοιπόν, μ’ αυτήν την έννοια μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα, έτσι; Εάν υπάρχουν 

άλλες προτάσεις… 

    κ. Μηλίδης: Κάνω την πρόταση αυτή… 

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. 

    κ. Μηλίδης: Ενισχύω, συμφωνώ μέχρι ένα σημείο με την πρόταση του Δημάρχου, λέγοντας με 

την προσθήκη στη διατύπωση του αιτήματος προς την Εθνική Τράπεζα, ότι δεν είναι κατάλληλη η 

στιγμή για εκποίηση. Να επιλέξει η τράπεζα… μπορεί η τράπεζα…                                  

    κ. Δήμαρχος: Με την προσθήκη αυτή διαφωνούμε. Εσείς καταθέστε την πρότασή σας…. 

    κ. Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη πρόταση;  

    κ. Μηλίδης: Εγώ έχω αυτή την πρόταση.  

    κ. Δήμαρχος: Ωραία, με την προσθήκη αυτοί, εμείς χωρίς την προσθήκη, Βάλτο σε ψηφοφορία 

να τελειώνουμε.  

    κ. Νιζάμης: Για ψηφοφορία να μπει, ότι δεν θα προσφύγει ο δήμος στο Εφετείο, να αλλάξει 

την άποψη του ιδιοκτήτη. Απλούστατα, μη προσφυγής.  

    κ. Πρόεδρος: Η μη προσφυγή είναι πλεονασμός. Δε χρειάζεται να το πούμε.  

    κ. Δήμαρχος: Δεχόμαστε τη βούληση του διαθέτη.  

    κ. Πρόεδρος: Εμείς θέλουμε να υλοποιηθεί η πρόταση του διαθέτη. Εντάξει;  

    κ. Αναστασιάδης: Μα δε φτάνουν τα λεφτά. Δεν φτάνουν τα λεφτά. 

    κ. Πρόεδρος: Ε, κύριε Αναστασιάδη, αν δεν φτάνουν, άλλος θα το κρίνει. Αν φτάνουν ή δε 

φτάνουν! Λοιπόν, δύο προτάσεις υπάρχουν. Την πρώτη πρόταση: την βούληση του διαθέτη.  

    κ. Δινάκης: Όχι, έχουμε την πρότασή μας.  

    κ. Πρόεδρος: Έχετε την πρότασή σας. Παρακαλώ.       

    κ. Κοτρώνης: Κύριε πρόεδρε… 

    κ. Πρόεδρος: Άλλη πρόταση!   

    κ. Κοτρώνης: Όχι άλλη πρόταση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως σ’ ένα λεπτό αλλάζουμε 

εδώ όλη την ιστορία. Μέχρι τώρα ο κ. Γαλάνης και όλοι λέγαν ότι δεν θα ψηφίσουμε. Μας λέει ο 

Δήμαρχος να ψηφίσουμε, πρέπει να ψηφίσουμε; Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε αν πρέπει να 

ψηφίσουμε ή όχι. 

 

    κ. Πρόεδρος: Πρέπει να ψηφίσουμε κ. Κοτρώνη.  

    κ. Δήμαρχος: Νάτο, νάτο η εισήγηση το…  

    κ. Πρόεδρος: Πρέπει να ψηφίσουμε. 

(Φασαρία, φωνάζει συνεχώς ο κ. Κοτρώνης)     
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    κ. Πρόεδρος: Ε, συγνώμη, εγώ δεν μπορώ να αναλάβω και την ευθύνη κάποιων άλλων.   

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, το λέει…, μα είναι ξεκάθαρα. Το λέει η εισήγηση της υπηρεσίας. 

Υπογράφει ο κ. Αρελάκης και η κ. Κελεφού.  

(Οχλαγωγία στην αίθουσα) 

    κ. Πρόεδρος: Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

    κ. Δήμαρχος: Ξεκάθαρο είναι. Η εισήγηση είναι ξεκάθαρη. ¨Παρακαλούμε για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με τη διατύπωση αιτήματος¨. Εμείς ως ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών, ζητάμε 

από την Εθνική Τράπεζα να εκτελέσει τη βούληση του διαθέτη.  

    κ. Κατιρτζόγλου: Συγνώμη, συγνώμη, αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος, συγνώμη κ. Δήμαρχε, 

αυτό που λέτε είναι το αυτονόητο και συμφωνούμε όλοι μας. Κανείς δε λέει να μην υλοποιηθεί η 

βούληση του διαθέτη. Η διαφορά πού έγκειται.  

    κ. Πρόεδρος: Σεις βάζετε κι έναν άλλο όρο.   

    κ. Κατιρτζόγλου: Η διαφορά πού έγκειται. Εμείς λέμε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί 

περισσότερο η βούληση του διαθέτη εάν επέλεγε η Εθνική που είναι… ε, αφήστε να το πω κ. 

Δήμαρχε!!!, εάν επέλεγε η Εθνική τον καταλληλότερο χρόνο να το εκποιήσει, επιδιώκοντας το 

μέγιστο δυνατότερο τίμημα, προκειμένου… αυτό.  

    κ. Δήμαρχος: …αυτή είναι η πρόταση. Πού είναι το πρόβλημα. Εμείς έχουμε αυτή την 

πρόταση.   

(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας):       

    κ. Πρόεδρος: Την πρόταση της παράταξής σας. Κύριε Γαλάνη – ναι όπως εισηγήθηκε το θέμα, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Στεργίου, η πρόταση της παράταξής σας, η κ. Σαραντίδου; - 

η πρόταση της παράταξης του κ. Μηλίδη, ο κ. (κ. Αναστασιάδης: όχι, δεν φτάνουν τα χρήματα) 

όχι - πολύ ωραία, κ. Χρυσανθίδη – η πρόταση της παράταξης του κ. Μηλίδη, κ. Κοτρώνη (παρών) 

παρών, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, η παράταξή σας, ωραία.  

 

- ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ -                

       

Δινάκης Την πρόταση της παράταξης  

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΑΠΩΝ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός Την πρόταση της παράταξης 

Τατούδης Την πρόταση της παράταξης 

Κατιρτζόγλου Την πρόταση της παράταξης 

Γκότσης Την πρόταση της παράταξης 

Μηλίδης Την πρόταση της παράταξης 

Αναστασιάδης ΟΧΙ 
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Ίντος Την πρόταση της παράταξης 

Σαραντίδου Την πρόταση της παράταξης 

του κ. Μηλίδη 

Χρυσανθίδης Την πρόταση της παράταξης 

του κ. Μηλίδη 

Γάτσιος Την πρόταση της παράταξης 

του κ. Μηλίδη 

Φωτιάδης Την πρόταση της παράταξης 

του κ. Μηλίδη 

Δρίγκα Την πρόταση της παράταξης 

του κ. Μηλίδη 

Ηλιοπούλου Την πρόταση της παράταξης 

του κ. Μηλίδη 

Κοτρώνης ΠΑΡΩΝ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης Την πρόταση της παράταξης 

του κ. Μηλίδη 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

    – Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  
 

17ο ΘΕΜΑ: Λήψη κυκλοφοριακής κανονιστικής απόφασης στην πόλη των Σερρών.  

Σχετικά: Η υπ’ αριθμ. 591/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.     

 

    κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο επόμενο θέμα, το 17ο: Λήψη κυκλοφοριακής κανονιστικής 

απόφασης στην πόλη των Σερρών. Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 591/2011 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. Κύριε Μυστακίδης έχετε το λόγο.  

    κ. Μυστακίδης: κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το θέμα αυτό αφορά 

τη λήψη κυκλοφοριακής κανονιστικής απόφασης στην πόλη των Σερρών, η οποία είναι η 

εκχώρηση 30 θέσεων στάθμευσης στο σωματείο εκπαιδευτών Ν. Σερρών για την εξυπηρέτηση 

των σχολών τους έναντι μισθώματος ανά θέση και με χωροθέτηση έμπροσθεν των σχολών τους, 

από την υπηρεσία, δηλαδή από το τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Η εισήγηση της υπηρεσίας, 

μάλλον έχει περάσει το θέμα και από την οικονομική επιτροπή, η οποία καθόρισε ετήσιο τίμημα 

50 € και από την επιτροπή ποιότητας ζωής. Η υπηρεσία κάνει μια εισήγηση αντίθετη μ’ αυτή που 

εισηγούμαστε εμείς αυτή τη στιγμή στο δημοτικό συμβούλιο. Λέει να μην λάβουμε απόφαση διότι 

ζήτησε κάποια στοιχεία από το σύλλογο των εκπαιδευτών, τα οποία δεν προσκομίστηκαν. Αυτή 

τη στιγμή τάχω στα χέρια μου, μου τα έφερε ο πρόεδρος, και δεν νομίζω ότι ήτανε και σοβαρό 

αυτό το θέμα για να μην προχωρήσει η λήψη αυτής της απόφασης. Και εμείς αυτή τη στιγμή 

προτείνουμε να παρθεί αυτή η απόφαση για την εκχώρηση αυτών των 30 θέσεων. Ευχαριστώ. Το 

τίμημα το είπαμε ότι είναι 50 € ανά έτος. Και επιμένω και λέω ότι η υπόδειξη των θέσεων θα γίνει 

από την ίδια την υπηρεσία.  
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    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ερωτήσεις επί του θέματος υπάρχουν; Ο κ. Χρυσανθίδης μόνο.  

    κ. Χρυσανθίδης: Δεν διαφωνούμε κ. πρόεδρε με το θέμα, θα το ψηφίσουμε, αλλά το θέμα είναι 

το εξής όμως: έχει μία εισήγηση τελείως διαφορετική απ’ αυτή που έχουμε. Τουλάχιστον να 

ήμασταν  πιο ενημερωμένοι πιο μπροστά.  

    κ. Πρόεδρος: Ποια είναι η εισήγηση δηλαδή.   

    κ. Χρυσανθίδης: Αυτή η εισήγηση που κάνει ο κ. αντιδήμαρχος δεν υπάρχει μέσα.  

    κ. Μυστακίδης: Νομίζω κ. Χρυσανθίδη ότι δικαιούμαστε, έχοντας άλλη εισήγηση από την 

υπηρεσία, να εισηγηθούμε αυτό που θέλουμε ως δημοτική αρχή.  

    κ. Πρόεδρος: Συγνώμη κ. αντιδήμαρχε. Εσείς εμμένετε και ως άτομο αλλά και ως παράταξη τις 

εισηγήσεις να τις έχουμε γραμμένες, έτσι δεν είναι; οι εισηγητές να την έχουν γραμμένη την 

εισήγηση και να μην διαμορφώνεται εδώ, η πρόταση.  

    κ. Χρυσανθίδης: Δεν είπα αυτό. Αυτή είναι άποψη δική σας.    

    κ. Πρόεδρος: Αυτή δεν είναι άποψη δική μου. Αυτό λέτε εσείς. 

    κ. Δήμαρχος: Υπάρχει εισήγηση. Είναι η απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 

    κ. Πρόεδρος: Μπράβο. 

    κ. Δήμαρχος: Αυτή είναι η εισήγηση. 

    κ. Πρόεδρος: Δεν σας καλύπτει αυτή κ. Χρυσανθίδη;                        

    κ. Χρυσανθίδης: Όχι κ. πρόεδρε, δεν μας καλύπτει. Αν η οικονομική επιτροπή έχει ένα θέμα το 

οποίο δεν έχει ωριμάσει, έρχεται μέσα να το συζητήσουμε στο συμβούλιο για να το αποσύρουμε. 

Κι έχει και μία άλλη πρόταση στην οποία συμφωνούμε, συμφωνούμε απόλυτα αλλά δεν την 

έχουμε κιόλας να ξέρουμε, ξαφνικά έρχεται η πρόταση αυτή. Την οποία μπορούσε να μας την πει 

ο κ., να μας την δώσει ο κ. αντιδήμαρχος. Δεν έχουμε αντίρρηση.  

    κ. Πρόεδρος: Πρόταση της οικονομικής επιτροπής η οποία έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο, 

που είναι υποχρεωτικό να ρθεί, και να ψηφιστεί, ή να μην ψηφιστεί. 

    κ. Χρυσανθίδης: Άρα λοιπόν όλες οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής είναι υποχρεωτικές 

και πρέπει να ψηφίζονται υποχρεωτικά. Αυτό λέτε… 

    κ. Πρόεδρος: Υποχρεωτικές είναι κάποιες. Όχι όλες. 

    κ. Χρυσανθίδης: Έτσι ακριβώς. 

    κ. Πρόεδρος: Όχι όλες. Είναι υποχρεωτική όμως αυτή η κανονιστική απόφαση να περάσει απ’ 

το δημοτικό συμβούλιο. Επειδή έχει οικονομικό χαρακτήρα.  

    κ. Μυστακίδης: Κύριε πρόεδρε, συγνώμη. Η υπηρεσία δεν διαφωνεί με την εισήγηση που 

κάνουν τώρα. Δεν διαφωνεί επί της ουσίας. Διαφωνεί για τυπικούς λόγους, ότι ήθελε κάποια 

στοιχεία, δηλαδή διευθύνσεις και τηλέφωνα και αριθμούς αυτοκινήτων από τα αυτοκίνητα των 

σχολών, αυτό ήταν το ζήτημα. Τα οποία αυτή τη στιγμή τα έχω στα χέρια μου. Δηλαδή δεν ήταν 

ουσιώδες αυτό που ζητούσε, για να ανατρέψει όλη την πολιτική φιλοσοφία του θέματος.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, νομίζω ότι κατάλαβαν οι πάντες και μπαίνει σε ψηφο…, θέλετε 

τοποθέτηση να κάνετε; 

    κ. Χρυσανθίδης: Δεν υπάρχει θέμα να μη το ψηφίσουμε. Άλλα λέμε, αλλιώς απαντάτε. 

Συνεχώς κάντε το ίδιο πράγμα. Έτσι είναι κ. πρόεδρε.                 

    κ. Πρόεδρος: Όχι, όχι, όχι, καθόλου, καθόλου κ. Χρυσανθίδη. Τοποθέτηση επί του θέματος η 

κ. Σαραντίδου.  

    κ. Σαραντίδου: Λοιπόν, έρχεται ένα θέμα, έχουμε μια εισήγηση της υπηρεσίας που όχι δεν 

συμφωνεί, δεν συμφωνεί απ’ την αρχή μέχρι το τέλος. Πρώτον: η υπηρεσία λέει για μίσθωμα 50 € 

ανά μήνα. Εσείς λέτε ανά έτος. Διαφορά τεράστια. Τεράστια διαφορά. Η υπηρεσία λέει: μόνο για 

τις ώρες λειτουργίας της αγοράς. Η υπηρεσία ζήτησε λέει για ποια αυτοκίνητα είναι, για να ξέρει 

ποια αυτοκίνητα, γιατί μπορεί εγώ που έχω τη σχολή οδηγών να βάλω και τ’ αυτοκίνητο του 

παππού μου, στη θέση στάθμευσης.  

    κ. Πρόεδρος: Ας τολμήσουν να το βάλουν και θα δείτε το αποτέλεσμα. 
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    κ. Σαραντίδου: Ζήτησε την ακριβή διεύθυνσή τους για να δει μήπως υπάρχει κυκλοφοριακό 

άλλο πρόβλημα, στοιχεία δεν πήρε.  

Άρα λοιπόν, η εισήγηση λέει: ¨μη βγάζετε λήψη απόφασης, αφήστε το¨, λέει στην πρώτη σελίδα. 

Να μην ληφθεί απόφαση, δηλαδή γιατί βιάζεσθε να πάρετε απόφαση; Ας έχουμε και την έγκριση 

της υπηρεσίας πρώτα, που θα μας πει ότι ναι, πράγματι, αυτοί είναι εδώ, δεν ενοχλούν, δεν 

παρεμποδίζουν. Δηλαδή είναι δυνατόν εμείς να πάρουμε μια απόφαση και να γνωρίζουμε 

καλύτερα απ’ ότι η υπηρεσία που μελετά το κυκλοφοριακό;  

    κ. Μυστακίδης: Είναι δυνατόν να δεχόμαστε την εισήγηση την οικονομική της υπηρεσίας όταν 

έχει περάσει από οικονομική επιτροπή;  

    κ. Σαραντίδου: Ε, καλά τι είπα να πει, η οικονομική επιτροπή είναι όλοι τα φωτεινά μυαλά; Τι 

φταίω εγώ αν το ψήφισαν στην οικονομική επιτροπή.  

    κ. Μυστακίδης: Μα αυτήν την απόφαση, μα το ανώτατο όργανο είναι το δημοτικό συμβούλιο, 

έχει περάσει κι έχει εγκριθεί… 

    κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο κ. Μυστακίδη, θα τοποθετηθείτε αν θέλετε.                   

    κ. Σαραντίδου: Συγνώμη, κακώς κοινώς το περάσαμε κι απ’ τις επιτροπές όταν έχω μια 

αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας που λέει να μην ληφθεί, εισηγούμαστε να μην λάβετε υπόψη 

πριν ωριμάσει το θέμα. Δηλαδή δεν λαβαίνουμε υπόψη την υπηρεσία που λέει ότι μπορεί να 

δημιουργηθούν… 

    κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο (χτύποι κουδουνιού) εκατό φορές λέμε τα ίδια πράγματα.   

    κ. Δήμαρχος: Διαδικαστικά θέλω να πω κάτι. Διαδικαστικά. Εσείς κ. Σαραντίδου όλες τις 

εισηγήσεις που έρχονται από την υπηρεσία τις έχετε ψηφίσει;  

    κ. Σαραντίδου: Βεβαί… όχι τις έχω ψηφίσει.  

    κ. Δήμαρχος: Α! ποτέ δεν τις ψηφίζεται, μπορώ να σας πω. Άρα λοιπόν… 

    κ. Σαραντίδου: Θα κρίνω που θα τις ψηφίσω και που…  

    κ. Δήμαρχος: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς πολύ σωστά. Μπορείτε να κρίνετε. Το δημοτικό 

συμβούλιο μπορεί να κρίνει. Η δικιά μας η άποψη είναι αντίθετη μ’ αυτή της υπηρεσίας. Όπως 

ψηφίζατε πολλές φορές αντίθετα με εισηγήσεις της υπηρεσίας. Και ψηφίζουμε την απόφαση την 

ομόφωνη της οικονομικής επιτροπής.  

    κ. Σαραντίδου: Απλά η άποψή μου είναι εδώ… 

    κ. Δήμαρχος: Άντε πάλι… 

    κ. Σαραντίδου: … ότι καλώς ήτανε η εισήγηση της υπηρεσίας. 

    κ. Δήμαρχος: Μπράβο, δικαίωμά σας είναι.  

    κ. Σαραντίδου: Δεν μπορώ να πω την άποψή μου;  

    κ. Δήμαρχος: Ωραία, ποιος σας είπε ότι δεν μπορείτε. Αλλά να θέλετε να μας πείτε ότι πρέπει 

να το αποσύρουμε, είναι λάθος. Διότι αυτό είπατε. Καλά θα κάνετε εσείς… 

    κ. Σαραντίδου: Άμα θεωρώ εγώ ότι είναι σωστή αυτό δεν θα πω; Τι θα πω.  

    κ. Δήμαρχος: Ωραία, ψηφίστε…  

    κ. Σαραντίδου: Εγώ πιστεύω ότι… 

    κ. Δήμαρχος: Μα, κ. Σαραντίδου, να ψηφίσετε την απόσυρση του θέματος, που εμείς δεν θα 

ψηφίσουμε.  

    κ. Σαραντίδου: Δεν καταλαβαίνω γιατί παρεμβαίνετε.  

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Εγώ θα παρακαλούσα…  

    κ. Δήμαρχος: Γιατί παρεμβαίνω;  

    κ. Πρόεδρος: …κύριε Δήμαρχε… 

    κ. Σαραντίδου: Ναι. 

    κ. Πρόεδρος: …κυρία Σαραντίδου... 

    κ. Δήμαρχος: Μα εσείς δεν… 

    κ. Πρόεδρος: …να σταματήσετε το διάλογο, έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Λοιπόν, ποιος θέλει να 

τοποθετηθεί. Ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Γκότσης και ο κ. Κατιρτζόγλου. Παρακαλώ κ. Χρυσανθίδη.  
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    κ. Χρυσανθίδης: Κύριε πρόεδρε, επειδή είπατε ότι έχουμε εμείς την τάση, προσωπικά εγώ και 

η παράταξή μου να ζητάμε συνέχεια τις γραπτές εισηγήσεις, για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο 

το εκλάβατε τελείως λάθος, δεν ήθελα να πω εγώ αυτό, και μετά το αλλάξατε στη διάρκεια με την  

παρέμβαση του κ. Δημάρχου, ο οποίος σας είπε ναι, ψηφίζουμε την πρόταση, την απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής, και συνεχίζεται να πείτε εσείς ότι οι αποφάσεις της οικονομικής 

επιτροπής έρχονται όλες, έκανα παρέμβαση, κάποιες έρχονται, και ψηφίζονται απ’ το δημοτικό 

συμβούλιο.  

    κ. Πρόεδρος: Τι θέλετε να μας πείτε επί του θέματος;  

    κ. Χρυσανθίδης: Μην διακόπτετε.  

    κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος έχετε να πείτε κάτι;  

    κ. Χρυσανθίδης: Επί του θέματος, επί του θέματος. 

    κ. Πρόεδρος: Τι είναι αυτά που λέτε;  

    κ. Χρυσανθίδης: Μη μας μαλώνετε κ. πρόεδρε.  

    κ. Πρόεδρος: Δεν σας μαλώνω. Απλούστατα αυτά που λέτε… 

    κ. Χρυσανθίδης: Αυτά που λέω… 

    κ. Πρόεδρος: …μάλλον δεν ευσταθούν σ΄ αυτή την αίθουσα.             

    κ. Χρυσανθίδης: Εσείς, εσείς είστε επηρεασμένοι και αντιμετωπίζετε μ’ αυτόν τον τρόπο. 

Λοιπόν, και πάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, στην οικονομική επιτροπή και βεβαίως 

ομόφωνα το ψηφίσαμε και μία και δύο φορές και πέρσι το δημοτικό συμβούλιο. Ξεκάθαρα. Όμως 

βλέποντας μια εισήγηση εγώ ως δημοτικός σύμβουλος, ή ο καθένας, που έχω στα χέρια μου, να 

έχει το θέμα αυτό, λέω καλά, στην οικονομική επιτροπή, και καλοπροαίρετα έκανα την ερώτηση, 

στην οικονομική επιτροπή συμφωνήσαμε. Τώρα βλέπω άλλα δεδομένα. Τι γίνεται εδώ πέρα; 

Ρωτάω τον…, έχουμε κάποιο θέμα;       

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Χρυσανθίδη, δεν έχει δικαίωμα η υπηρεσία να έχει αντίθετη άποψη… 

    κ. Χρυσανθίδης: Βεβαίως.    

    κ. Πρόεδρος: …από την άποψη της οικονομικής επιτροπής ή το δημοτικό συμβούλιο; Ε, 

λοιπόν;  

    κ. Χρυσανθίδης: Η οικονομική επιτροπή πήρε άλλη απόφαση απ’ ότι είπε η υπηρεσιακή, και 

σωστά έκανε, και σωστά έκανε. Αλλά το ερώτημά μου ποιο ήταν. Απλούστατο. Έχει αλλάξει 

τίποτα; Γιατί άλλο είπε η οικονομική επιτροπή κι άλλο ήρθε τώρα. Θα μπορούσατε να πείτε όπως 

είπε τώρα ο κ. Δήμαρχος, ναι, η πρότασή μας είναι η απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 

Τελειώσαμε. Όχι να μου λέτε ότι… 

    κ. Πρόεδρος: Αυτό δεν έπρεπε να το πω εγώ κ. Χρυσανθίδη, αλλά ο εισηγητής. Έτσι;  

    κ. Χρυσανθίδης: Πες δεν ξέρω, κάποιος έπρεπε να το πει. 

    κ. Πρόεδρος: Αυτό έπρεπε να το πει ο εισηγητής. 

    κ. Μυστακίδης: Ο εισηγητής δεν είπε ότι υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για 50 

€; Δεν είπα ότι υπάρχει απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής; Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα;  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Χρυσανθίδης κύριε αντιδήμαρχε, όπως έχετε καταλάβει, θέλει να 

δημιουργεί … Αυτό είναι δεδομένο πλέον.  

    κ. Μυστακίδης: Και σεις όμως δεν πρέπει να δέχεστε ό,τι λέει ο καθένας και να θεωρείτε ότι ο 

εισηγητής δεν τα είπε. Αυτά ακούστηκαν.  

    κ. Πρόεδρος: Είπα, είπα για τον εισηγητή, εσείς τα ανατρέπετε. Αλλά κάποιοι θέλουν να 

δημιουργούν κλίμα εδώ μέσα.  

    Ο επόμενος σε τοποθέτηση ο κ. Γκότσης και μετά ο κ. Κατιρτζόγλου.  

    κ. Γκότσης: Θέλω να πω ότι η υπηρεσία και ο προϊστάμενος εκεί ο κ. Παπαδίκης, από την 

αρχή είχε αντίθετη άποψη. Αυτό όμως δεν επηρέασε τα μέλη, τα ¨φωτεινά μυαλά¨, της 

οικονομικής επιτροπής. Γιατί όντως είναι φωτεινά. Διότι είδανε την κατάσταση πως είναι, είδανε 

ότι οι σχολές πρώτα για να πάρεις ένα δίπλωμα έδινες 800 €, και τώρα βγάζουν με 200 €, και πάλι 

δουλειά δεν έχουνε.  
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Και είναι το εργαλείο τους, έκρινε η οικονομική επιτροπή με δικά της κριτήρια και ομόφωνα 

κατέληξε σ’ αυτό το συμπέρασμα. Ε, δεν θα μας πει η υπηρεσία πάντοτε τι να κάνουμε. 

Συμβουλευόμαστε την υπηρεσία αλλά και μεις έχουμε τη δική μας άποψη. Ευχαριστώ. 

    κ. Πρόεδρος: Έχετε κάτι διαφορετικό κ. Κατιρτζόγλου επί του θέματος;  

    κ. Κατιρτζόγλου: Μισή κουβέντα θα πω κ. πρόεδρε, πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα αυτό κακώς 

μας απασχόλησε τόση πολλή ώρα, πέρασε απ’ την ποιότητα ζωής, τα ίδια προβλήματα 

αντιμετωπίσαμε και εκεί, λοιπόν, και κακώς τόσο πολύ κάθε φορά δίνουμε και ανάγουμε σε θεούς 

και ξέρω γω τι, τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Έχουν την άποψή τους, εμείς είμαστε εδώ πέρα 

για να παίρνουμε αποφάσεις. Λοιπόν, πέρασε κι απ’ την ποιότητα ζωής, πέρασε απ’ την 

οικονομική επιτροπή, κακώς το δώσαμε τόσο χρόνο.  

    κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί; Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  

    κ. Σαραντίδου: Όχι ομόφωνα… 

    κ. Πρόεδρος: Εκτός από την κ. Σαραντίδου. Σεβαστό. 

 

    – Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.             
    

    κ. Πρόεδρος: 18ο.    

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Ετέθη ένα θέμα απ’ την αρχή από τον 

γραμματέα, να συζητηθεί το θέμα που έθεσαν τρεις παρατάξεις μαζί για την ΔΕΥΑΣ. Βλέπω είναι 

η ώρα 11, πάμε τέσσερις ώρες… 

    κ. Πρόεδρος: Καθυστερήστε κι άλλο, κι αύριο μέρα είναι.  

    κ. Μηλίδης: Εγώ καθυστερώ κ. πρόεδρε;   

    κ. Πρόεδρος: Αυτοί που καθυστερούν.   

    κ. Μηλίδης: Τρεις παρατάξεις το ζήτησαν και το αρνηθήκατε.  

    κ. Πρόεδρος: Αυτοί που καθυστερούν κ. Μηλίδη. 

    κ. Δήμαρχος: Μα φτάσαμε στο θέμα.  

    κ. Πρόεδρος: Και συνεχίζουμε την καθυστέρηση. 18ο θέμα.  

    κ. Μηλίδης: Ωραία δικαιολογία. 

   κ. Πρόεδρος: Ψηφίστηκε και δημοκρατικά εφαρμόζετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ψηφίστηκε 

απ’ το Σώμα.  

    κ. Μηλίδης: Τρεις παρατάξεις το ζήτησαν.    

    κ. Πρόεδρος: Ψηφίστηκε απ’ το Σώμα και θέλω να σέβεστε τις αποφάσεις ψηφοφορίας.  

    κ. Μηλίδης: Το σέβομαι απόλυτα. Μάλλον δε θέλετε να ακούσετε... 

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. 

 

18ο ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης με τίτλο: ¨Προμήθεια δένδρων και θάμνων για τον Καλλικρατικό 

Δήμο Σερρών¨.       

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ.       

 

    κ. Πρόεδρος: Έγκριση μελέτης με τίτλο: ¨Προμήθεια δένδρων και θάμνων για τον 

Καλλικρατικό Δήμο Σερρών¨. Ομόφωνα ναι;  

 

    – Εγκρίνεται ομόφωνα.       
 

19ο ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης προμήθειας ¨Εργαλείων και κηποτεχνικών εφαρμογών¨ και 

διάθεση σχετικής πίστωσης.   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ.   

 

    κ. Πρόεδρος: 19ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ¨Εργαλείων και κηποτεχνικών εφαρμογών¨ 

και διάθεση σχετικής πίστωσης. Ομόφωνα ναι;  
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    – Εγκρίνεται ομόφωνα.   
     

20ο ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης φθορών στον κυκλικό κόμβο στην διασταύρωση 

των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών.   

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: 20ο θέμα: Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης φθορών στον κυκλικό κόμβο στην 

διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών. Ομόφωνα ναι;  

 

    – Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

21ο ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης κατάθεσης ειδικού προστίμου για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις 

του Ν. 4014/2011 του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Επταμύλων του Δήμου 

Σερρών.       

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: 21ο: Έγκριση δαπάνης κατάθεσης ειδικού προστίμου για την υπαγωγή στις 

ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011 του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Επταμύλων του Δήμου 

Σερρών. Ομόφωνα ναι; 

    κ. Αναστασιάδης: Κύριε Μυστακίδη, μια… αυτή, παρακαλούμε.  

    κ. Μυστακίδης: Το αναψυκτήριο που είναι στον Αι-Γιάννη, πρέπει να βγει άδεια οικοδομική 

για να μπορέσει να πάρει άδεια λειτουργίας. Όμως είχε κάποιες αυθαιρεσίες, ήταν φτιαγμένο ήδη 

και έπρεπε να νομιμοποιηθούν αυτές οι αυθαιρεσίες μ’ αυτόν τον καινούριο το Νόμο που ισχύει 

μέχρι τον Γενάρη αν δεν κάνω λάθος, ο 4014. Αυτός ο Νόμος προβλέπει κάποια πρόστιμα, για τα 

οποία πρόστιμα οι Δήμοι και το Δημόσιο πληρώνουν το 1/10 (10%). Και είναι το ελάχιστο 

πρόστιμο 500. 

    κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα ναι;  

 

    – Εγκρίνεται ομόφωνα.    
 

22ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με δημοπράτηση για την ανακατασκευή του πρώην Ορφανοτροφείου 

θηλέων με σκοπό την μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ.    

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ.     

 

    κ. Πρόεδρος: 22ο. Σχετικά με δημοπράτηση για την ανακατασκευή του πρώην ορφανοτροφείου 

θηλέων με σκοπό τη μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ακόμη παράταση κ. 

Σταυρόπουλε, μη βιάζεστε. Λοιπόν, εδώ κακώς γράφτηκε εισηγητής ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. 

Αραμπατζής, αγορητής από εσάς, από τους υπογράφοντες, ο αγορητής ο εισηγητής επί του 

θέματος ποιός θα είναι;  

    κ. Νιζάμης: Επί της διαδικασίας μισό λεπτό κ. πρόεδρε. 

    κ. Πρόεδρος: Ορίστε; 

    κ. Νιζάμης: Επί της διαδικασίας μισό λεπτό. 

    κ. Πρόεδρος: Βέβαια. 

    κ. Νιζάμης: Στο συγκεκριμένο θέμα στα e-mail δεν υπήρχε τίποτα, δεν μας εστάλη εισήγηση.   

    κ. Πρόεδρος: Ακούστε. Ηλεκτρονικά δεν υπήρχε η δυνατότητα να σταλεί. Όμως, όμως το θέμα 

εστάλη, είναι μιάμιση σελίδα θέμα, έτσι, αυτή είναι η εισήγηση από την παράταξη του κ. Μηλίδη 

και όπως αναγράφεται στον τίτλο αυτό είναι και το ζουμί της υπόθεσης, έτσι; Το ζουμί της 

ιστορίας όλης αυτό είναι κ. Νιζάμη.  
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Λοιπόν, θα αναπτύξει το θέμα ο κ. Μηλίδης ως εισηγητής, εκ μέρους όλων των υπογραφόντων, 

από την παράταξη του κ. Μηλίδη, από την παράταξη του κ. Φωτιάδη και συμμετέχει και ο κ. 

Κοτρώνης, έτσι; Αυτοί υπογράφουν. Παρακαλώ κ. Μηλίδη έχετε το λόγο.  

    κ. Χουρουζίδης: κ. πρόεδρε δηλαδή εμείς δεν θα μπορέσουμε να… 

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως θα τοποθετηθείτε, κανονικά. Απλούστατα ο εισηγητής του θέματος, 

εισήγηση από την αντιπολίτευση, ορίζεται ο κ. Μηλίδης.  

    κ. Χουρουζίδης: Την εισήγηση δεν πρέπει να την κάνει κάποιος παράγοντας… 

    κ. Πρόεδρος: Την εισήγηση βάσει κανονισμού την κάνει η αντιπολίτευση. 

    κ. Χουρουζίδης: Δεν πρέπει να ενημερωθεί βάσει της εισήγησης το Σώμα;     

    (Διαμαρτύρονται κάποιοι σύμβουλοι γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρονική αποστολή του θέματος μέσω e-

mail ή κάποια φωτοτυπία του θέματος. Μετά από παρέμβαση της γραμματέως του Τμήματος 

Υποστήριξης Πολιτικών και Συλλογικών Οργάνων κ. Γαρυφαλλιάς Παγκάλου ότι δεν υπήρχε η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής καθ’ όσον το θέμα δεν υπήρχε στο φάκελο μέχρι σχεδόν και 

την ημέρα του Δημ. Συμβουλίου, και την εξήγηση του κ. Προέδρου για τον εισηγητή, συνεχίστηκε η 

συζήτηση).   

    κ. Πρόεδρος: (απευθυνόμενος προς την γραμματέα του Τμ. Υποστ. Πολιτ. και Συλλογ. Οργάνων 

κ. Παγκάλου):  

    Λοιπόν, κακώς βέβαια γραμματέα δεν μπήκε, μπορούσατε να σκανάρετε το θέμα και να το 

στείλετε σε όλους.  

    κ. Παγκάλου: Εγώ δεν μπορούσα να το στείλω … τη δυνατότητα … 

    κ. Πρόεδρος: Σε τέτοιες περιπτώσεις, το λέω στο Σώμα, δεν έπεσε στην αντίληψή μου ότι δεν 

υπήρχε η εισήγηση μέσα. Αυτή η εισήγηση της αντιπολίτευσης.  

    κ. Παγκάλου: Ηλεκτρονικά δεν την είχαμε και … 

    κ. Πρόεδρος: Δεν έχει σημασία. Μπορούσαμε να σκανάρουμε το θέμα και να το στείλουμε σε 

όλους όσους διαθέτουν mail. Εντάξει; Πρέπει να το κάνουμε, είναι αυτονόητο.  

    κ. …………: κ. πρόεδρε, δεν διαβάσατε το κείμενο εδώ μέσα;   

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, το διάβασα, το διάβασα, κι αν θέλετε να το ξαναδιαβάσω. Ωραία, 

λοιπόν κ. Μηλίδη εσείς θα το εισηγηθείτε; Παρακαλώ. 

    κ. Μηλίδης: Επιτέλους κ. πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. Δήμαρχε, επιτέλους το 

θέμα έρχεται στο αρμόδιο όργανο, στο δημοτικό συμβούλιο. Το κατεξοχήν κατά τη γνώμη μου 

αρμόδιο όργανο. Δηλαδή μια απόφαση που έχει πάρει το Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ για ένα 

κορυφαίο ζήτημα το οποίο πιστεύω θα ταλανίζει για πάρα πολύ καιρό το Δήμο μας, κι ένα τέτοιο 

λοιπόν κορυφαίο θέμα, πήρε μια απόφαση η ΔΕΥΑΣ, την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών, των 

δ/κών υπηρεσιών και μόνο της ΔΕΥΑΣ στο ορφανοτροφείο, το οποίο θα ανακαινιστεί με ένα 

υπέρογκο ποσό, ποσό περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, αφού σύναψε δάνειο η ΔΕΥΑΣ, δεν ξέρω 

πόσο… δεν θα μπω στη διαδικασία νομιμότητος, όχι δεν είναι θέμα που με αφορά αυτή τη στιγμή, 

εγώ πολιτικές θέσεις θα καταθέσω, ενός εκατομμυρίου ευρώ, δηλαδή στην πραγματικότητα πάνω 

από ένα, γύρω στο ενάμιση εκατομμύριο ευρώ. Κι αυτό θεωρήθηκε ότι δεν θα πρέπει να 

συζητηθεί στο Δημ. Συμβούλιο και έπρεπε, ενώ ήταν καθολικό αίτημα όλης της αντιπολίτευσης, 

δεν ήρθε στο δημ. συμβούλιο, ενώ κατά καιρούς έχουν έρθει ελάχιστης σημασίας θέματα για να 

συζητηθούν. Πιστεύω ότι είναι μια απαξίωση προς το δημ. συμβούλιο και τους δημότες. Αυτό 

δείχνει κ. Δήμαρχε ότι πιστεύετε ότι είστε αλάνθαστος και ότι γνωρίζετε τα πάντα κι αποφασίζετε 

και διατάζετε. Μια ωραία πρωία δηλαδή πήγατε στο ορφανοτροφείο, φωτογραφηθήκατε, το παλιό 

ορφανοτροφείο στη Βενιζέλου, και είπατε αυτό ανακαινίζουμε, αξιοποιούμε, δημιουργούμε και τα 

λοιπά. Κάνουμε μια επένδυση σε ένα χώρο ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι δικός μας. 

Όταν υπάρχει ιδιόκτητος χώρος απέναντι απ’ το Ηρώο, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, ένα 

ωραιότατο οικόπεδο 17 στρεμμάτων, στο οποίο θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν όλες οι 

υπηρεσίες. Κι όχι μόνο οι διοικητικές, κι απ’ το αμαξοστάσιο κι όλοι οι εργαζόμενοι. Και να είναι 

ένα έργο που θα μπορέσει να γίνει σταδιακά. Δεν είναι να γίνει από σήμερα μέχρι αύριο.  

 

68 



Κι όταν μιλάμε για μετεγκαταστάσεις κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί μιλάμε. Για 45 

υπαλλήλους, οι οποίοι με την διαθεσιμότητα και με τις συνταξιοδοτήσεις θα γίνουν 30, και να 

πάνε από ένα χώρο πεντακοσίων -ούτε καν πεντακοσίων- τετραγωνικών μέτρων, να πάνε σε 3,5 - 

4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να γίνει αυτό, τη στιγμή που κι ο 

Σύλλογος των εργαζομένων είναι αντίθετος, αλλά αυτό δεν είναι ο μοναδικός λόγος. Το ποσό είπα 

είναι εξωφρενικό στη σημερινή κρίση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι τεράστιο.  

Μα τι θα ανακαινίσουμε, το πάρκιγκ, το παλιό το πάρκιγκ  θα ανακαινίσουμε; τι θα… , μου 

φαίνεται τρομακτικό. Και να σας πω και κάτι: εάν αφουγκραστείτε την κοινωνία θα δείτε ότι οι 

πολίτες ακούγοντας το ποσό αυτό διαμαρτύρονται όλοι, διαμαρτύρονται. Κι εν πάσει περιπτώσει 

εάν φτάσουμε και στο θέμα του ποσού θα δούμε ότι οι τόκοι που θα πληρώνουμε για να 

ξεχρεώσουμε το δάνειο θα είναι για πάνω από δέκα χρόνια 140 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Έχετε 

αναλογιστεί το ποσό αυτό; Ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο; Πιστεύω ότι τελικά κάτι άλλο υπάρχει σα 

σκοπός σας, χρησιμοποιείτε τη ΔΕΥΑΣ ως άρμα, πραγματικά ως άρμα για να κάνετε, να πετύχετε 

κάποιους σκοπούς, δεν γνωρίζω ποιους, θα φανούν αυτοί. Και μ’ αυτές τις, πραγματικά κ. 

Δήμαρχε, σπασμωδικές σας και ασυντόνιστες και χωρίς σχεδιασμό κινήσεις σας, βλάπτετε 

πραγματικά το Δήμο. Βλάπτετε τους δημότες, φεσώνετε, χαρατσώνετε το Δήμο χωρίς λόγο. Ενώ 

θα μπορούσατε να πείτε αυτό που λέγατε προεκλογικά. Είχατε δεσμευτεί, είχατε υποσχεθεί, το 

λένε οι εργαζόμενοι και μάλιστα ο πρόεδρός σας το δήλωσε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο 

οποίος πρόεδρος έτυχε να είναι και μέλος του συνδυασμού σας, ότι είχατε υποσχεθεί θα πάμε στο 

νέο κτήριο. Με τα χρήματα λοιπόν που…, αυτές οι στοχευμένες κινήσεις νομίζω θα είναι 

οδυνηρές. Κάτι τέτοιες φέρατε και σε άλλα θέματα όπως στα στρατόπεδα και άλλα τα οποία δεν 

είναι της παρούσης. Με τα χρήματα αυτά που δαπανώνται για την ΔΕΥΑΣ σ’ ένα κτήριο που 

πραγματικά δεν ανήκει, θα μπορούσε λοιπόν να γίνει ένα πολύ σύγχρονο και λειτουργικό κτήριο 

στο ιδιόκτητο μέρος, στο ιδιόκτητο της ΔΕΥΑΣ, να είναι στο διηνεκές. Κι αν θέλετε να κάνετε 

κάτι στο ορφανοτροφείο, βεβαίως εμείς θα ήμασταν αρωγοί σε μια τέτοια προσπάθεια. Δεν θα 

ήμασταν αρνητικοί. Όχι όμως μόνο για τη ΔΕΥΑΣ όταν έχει δικό της χώρο.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, χωρίς παρεξήγηση, χωρίς παρεξήγηση… 

    κ. Μηλίδης: Δώστε μου δύο λεπτά κ. πρόεδρε. 

    κ. Πρόεδρος: Σας δίνω άλλα δύο λεπτά χρόνο.  

    κ. Μηλίδης: Λοιπόν, ρώτησα ειδικούς ανθρώπους της πιάτσας, της αγοράς, εργολάβους, 

μηχανικούς, και μου είπαν ότι για ένα σύγχρονο λειτουργικό κτήριο εκεί, στο ιδιόκτητο κτήριο 

όμως, που σημειωτέον ότι είναι κόμβος αυτή τη στιγμή για τους πρώην, όλους τους δήμους, και 

του δήμου Σερρών και τους άλλους Δήμους είναι κόμβος στην κυριολεξία και εξυπηρετεί τους 

πάντες, εκεί λοιπόν μου είπαν ότι για ένα τέτοιο οίκημα σύγχρονο γύρω στα 800 τ.μ. το κόστος θα 

ήτανε, δεν θα ήταν πάνω από 800 χιλιάρικα. … το κόστος λειτουργίας. Και δεν είναι τυχαίο 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως όλοι, για πολλά χρόνια, οι προηγούμενοι πρόεδροι των 

ΔΕΥΑΣ, ακόμη και ο κ. Δήμαρχος ο κ. Μητλιάγκας, τοποθετήθηκαν αρνητικά στην απόφαση 

αυτή του Δημάρχου τη βεβιασμένη και κατά τη γνώμη των πολλών λανθασμένη απόφαση του κ. 

Δημάρχου. Είπαν ότι δεν ήταν στην ημερησία τους, είπαν ότι είναι προτιμότερο, είναι πολύ 

καλύτερο να ξεκινήσουμε το ιδιόκτητο κτήριο. Έπρεπε να γίνει μια εσωτερική μελέτη, μια μελέτη 

από μέσα, δική μας, όχι να τη δώσουμε σε συνεργάτες, να δούμε υπάρχει, διότι εμείς νομίζαμε, 

ρωτήσαμε ότι μπορούσαμε να πάμε τις διοικητικές υπηρεσίες στο, προσωρινά μέχρι να γίνει το 

ιδιόκτητο κτήριο, στο Δημαρχείο Σκουτάρεως. Που πραγματικά… ως και να τους μεταφέρουμε 

με ένα λεωφορείο που έχει ο Δήμος. Δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το έξοδο και δεν θα στοίχιζε τόσο 

πολύ. Εμείς λέμε, το είπαμε και προηγουμένως, ότι αυτή τη δύσκολη εποχή δεν ήτανε κατάλληλη 

εποχή για να κάνουμε τόσο μεγαλεπήβολα σχέδια, τόσο μεγάλα έργα. Νομίζω επιβαρύνουμε και 

χαρατσώνουμε πάρα πολύ τους δημότες μας και το καλύτερο θα ήταν αυτό που είπαμε για μείωση 

των τιμολογίων με κάποια χρήματα που περίσσεψαν, παρά να κάνουμε, να βάζουμε δάνεια για να 

κάνουμε κάποια έργα τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ έτσι… χτίσματα από το υπερπέραν.  
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Δεν ξέρω τι επιδιώκει, επιμένω ότι θα φανεί. Εμείς λοιπόν προτείνουμε να μην προχωρήσουμε 

στην ανακαίνιση του ορφανοτροφείου γιατί επιβαρύνονται πάρα πολύ οι δημότες μας, 

επιβαρύνονται πάρα πολύ, αν θέλουμε να το κάνουμε κάτι άλλο μπορούμε να το κάνουμε κάτι 

άλλο, και πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να αχρηστευθεί, αλλά όχι για τη ΔΕΥΑΣ, και να πάμε 

να πάρουμε απόφαση να ξεκινήσουμε το ιδιόκτητο κτήριο όπως το περιέγραψα στο κομβικό 

εκείνο σημείο, και ως λύση προσωρινή, εναλλακτική, να μεταφέρουμε τις διοικητικές υπηρεσίες 

στο Δημαρχείο Σκουτάρεως, ούτως ώστε να σταματήσουμε, να μην έχουμε και το ενοίκιο.  

 

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις κανονικά. Ερωτήσεις. Κύκλος ερωτήσεων. Ποιος θέλει να ρωτήσει. Ο 

κ. Καλαϊτζίδης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Γκότσης, σημειώνετε γραμματέα; Ο κ. Αναστασιάδης, η κ. 

Μπιτζίδου, ξεχνάμε κανέναν; Όχι. Λοιπόν, και ξεκινάμε από τον… (διακόπτει για να ζητήσει από 

το Σώμα παράταση της συνεδρίασης για μια ώρα).                                            

    Ζητώ από το Σώμα παράταση μιας ώρας, σε πέντε λεπτά περίπου πρέπει να το ζητήσω, το ζητώ 

από τώρα. Ομόφωνα ΝΑΙ;    

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ. 
 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κ. Φωτιάδη.  

    κ. Φωτιάδης: Ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Πόσοι προσήλθανε στην πρόσκληση 

ενδιαφέροντος, με ποιους όρους το δάνειο, ποιος είναι ο εγγυητής. Ερώτηση δεύτερη. Αν είδαμε 

την παραμονή μας στο συγκεκριμένο οίκημα αυτή τη στιγμή, στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, να 

διαπραγματευτούμε δηλαδή το ενοίκιο πολύ χαμηλότερα. Ερώτηση τρίτη: αυτά τα επιπλέον 

τετραγωνικά, αυτά τα επιπλέον γραφεία, με τη μείωση του προσωπικού, διότι από την τηλεόραση 

μάθαμε, στα άλλα ο κ. Μηλίδης με κάλυψε, ότι θα πάνε κι’ άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Έχει 

γίνει καταγραφή των κτηρίων, των θέσεων εργασίας και στην δυναμική όπως ήδη κινείται η 

απομείωση, η μείωση του προσωπικού, χρειαζόμαστε τελικά, η ερώτηση είναι, αυτόματα, αυτό το 

επιπλέον νούμερο των τετραγωνικών, τα οποία βεβαίως τα θερμαίνουμε, τα ψύχουμε, τα 

χρησιμοποιούμε ως Δήμος; Έχει ερευνηθεί αυτό; Αυτά.       

    κ. …………: Κύριε πρόεδρε, ερωτήματα πού θέτουμε, στον εισηγητή θέτουμε ερωτήματα;  

    κ. Πρόεδρος: … και τα ερωτήματα τίθενται προς την Δημοτική Αρχή. 

(Συζήτηση μεταξύ δημ. συμβούλων, για διευκρίνιση σε ποιόν τελικά θέτονται τα ερωτήματα, πως 

δίνονται οι απαντήσεις κλπ).     

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ξεχωριστά για να μην χάνουμε τις ερωτήσεις. Στον κ. Φωτιάδη.  

   κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, κατ’ αρχήν ο διαγωνισμός, έγινε διαγωνισμός, μειοδοτικός διαγωνισμός, 

με νόμιμο τρόπο, προσήλθαν οι ενδιαφερόμενοι, δεν ξέρω πόσοι ήταν, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν, 

μπορεί να ήταν 2 μπορεί να ήταν τρεις, έχει σημασία; Ήταν ένας νόμιμος διαγωνισμός, εγκρίθηκε 

από την περιφέρεια, εγκρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο, τα πάντα. Μπορεί να αμφισβητήσει 

κανένας τη νομιμότητα του διαγωνισμού; Κι ούτε είμαι υποχρεωμένος να ξέρω κάθε φορά που 

γίνεται διαγωνισμός πόσοι καταθέτουν, τόσοι διαγωνισμοί γίνονται συνεχώς. Αυτή δεν είναι η 

ουσία. Ένας νόμιμος διαγωνισμός που εγκρίθηκε από περιφέρειες, από ελεγκτικά συνέδρια, από 

τα πάντα. Εγγυητής του δανείου δεν μπαίνει εδώ ο Δήμος, δεν είναι δάνειο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Αν ήταν δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τότε 

έμπαινε εγγυητής ο Δήμος. Εγγυητής μπαίνει εδώ η ίδια η ΔΕΥΑΣ, επειδή το δάνειο είναι από την 

Τράπεζα Πειραιώς. Αν έγινε διαπραγμάτευση ενοικίου: και βέβαια έγινε διαπραγμάτευση 

ενοικίου, και πετύχαμε μείωση ενοικίου κατά 25%. Από 55 χιλιάδες το χρόνο πήγαμε στις 45 

χιλιάδες το χρόνο. Λοιπόν, το πόσα τετραγωνικά μέτρα θα καλύψουν εκεί: εκεί θα καλύψουν οι 

υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ 1.170 περίπου τετραγωνικά μέτρα. Στο ισόγειο 300 τ.μ., στον 1ο όροφο… 

τώρα δεν θυμάμαι, τα έχω γραμμένα, θα τα πω και μετά, θα τα πω μετά, μου φαίνεται 800 και 

στον 3ο όροφο άλλα 700, εκεί μέσα. Το σύνολο είναι 1.170. 
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 Λοιπόν, και τους υπόλοιπους χώρους, ασφαλώς θα καλύψουν στους υπόλοιπους χώρους κι άλλες 

υπηρεσίες γενικότερα του Δήμου, είτε Οργανισμών, είτε Κοινωφελών Επιχειρήσεων, όπως 

κάποιους χώρους τους κάλυψαν, τους κάλυψε η πρώην Νομαρχία, με τα νηπιαγωγεία που ζήτησε 

να γίνει εκεί, και με μεγάλη χαρά εμείς στο Δήμο είπαμε ελάτε, βεβαίως θα μπείτε εκεί.                         

    κ. Φωτιάδης: Πριν από σας έγινε αυτό.  

    κ. Δήμαρχος: Ναι, ήμασταν στην αντιπολίτευση και… 

    κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε σας παρακαλώ. 

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, ήμασταν αντιπολίτευση και είπαμε ελάτε Νομαρχία να κάνετε 

νηπιαγωγεία εκεί, έτσι, και δώσαμε χώρους και καλά κάναμε και τους δώσαμε. 

 Λοιπόν, τώρα πως θα θερμανθούν και τα λοιπά, θα έχουμε… θα τα πω και πάλι και αναλυτικά 

στην τοποθέτησή μου περισσότερο, θα έχουμε οικονομία στη θέρμανση, διότι το κτήριο 

ανακαινίζεται με όλες τις ενεργειακές προδιαγραφές που βάζει το ΚΕΜΑΚ, έτσι, θα έχει 

μονώσεις, διπλά παράθυρα, δεν θα είναι ενεργοβόρο, θα υπάρχουν μορφές ενέργειας ας πούμε για 

να ζεσταίνεται φθηνότερες και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν παρέλειψα καμιά ερώτηση.  

    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος;  

    κ. Χουρουζίδης: Ο κ. Καλαϊτζίδης.   

    κ. Καλαϊτζίδης: Το ερώτημά μου αφορά πιστεύω στον κ. Μηλίδη.   

    κ. Πρόεδρος: Έχετε δικαίωμα, βεβαίως. Και στον εισηγητή.  

    κ. Μηλίδης: Έχετε δικαίωμα, βεβαίως. 

    κ. Πρόεδρος: Συζήτηση γίνεται επί του θέματος. 

    κ. Καλαϊτζίδης: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, η πρότασή σας είναι συγκεκριμένη, να 

επαναλάβω και εγώ ως συνέχεια του Δημάρχου, ότι φιλοξενούνται ήδη στο χώρο εκείνο ένας 

παιδικός σταθμός και … νηπιαγωγεία, αν υπάρχει σχεδιασμός κ. Μηλίδη και σ’ όλες τις 

παρατάξεις απευθύνομαι, για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου, του ορφανοτροφείου, 

και είμαι εντός θέματος.      

    κ. Πρόεδρος: Απαντήστε κύριε Μηλίδη. 

    κ. Μηλίδης: Ναι. Βεβαίως η πρότασή μας είναι το κτήριο εκεί να μην το αφήσουμε να 

καταρρεύσει, για να μείνει το παλιό ορφανοτροφείο. Όμως, η εισήγησή μας λέει ότι η ΔΕΥΑΣ, 

δεν πρέπει να γίνει για τη ΔΕΥΑΣ, μπορούνε να πάνε άλλες υπηρεσίες, να μπούμε σε κάποιο 

πρόγραμμα, μπορούνε να πάνε άλλες υπηρεσίες, κοινωνικές δομές, όμως επιμένω ότι δεν είναι για 

να πάει η ΔΕΥΑΣ, όταν προηγουμένως είχα δηλώσει ότι η ΔΕΥΑΣ έχει μια εξοικονόμηση 

χρημάτων από την περικοπή των μισθών, από το 3% που έχουμε…κ.λ.π., υπάρχει μια δυνατότητα 

οικονομική σταδιακά, δεν είπα να γίνει αύριο, όμως θα υπάρχει στο διηνεκές. Εκείνο μπορεί να 

αξιοποιηθεί για άλλες υπηρεσίες, για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες. Και η δικιά μου πρόταση 

είναι για κοινωνικές δομές. Και μάλιστα εκεί είναι όλη η δράση και ενέργεια της δημοτικής αρχής 

να μπορέσουμε να βρούμε… κι εμείς θάμαστε αρωγοί, το δήλωσα, σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα 

μπορέσει να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Δεν είναι για να πάει η ΔΕΥΑΣ, όλοι δηλαδή, όλοι οι 

προηγούμενοι πρόεδροι της ΔΕΥΑΣ όλοι ανεξαιρέτως και όλων των παρατάξεων που ήταν, είχαν 

αυτό το όνειρο και ξαφνικά ήταν λανθασμένη η άποψή τους και τώρα είναι σωστή; Δεν είναι 

σωστή.  

    κ. Γκότσης: Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο, αγοράστηκε ένα οικόπεδο για την ΔΕΥΑ. 

Υπάρχει τώρα…, ένα σχεδιασμό δικό σας κάνατε, εγώ έχω πάντα την άποψη ότι στο τέλος 

κρίνουν τη Δημοτική Αρχή για όλες τις ενέργειες. Και μάλιστα αναρωτήθηκα ότι αυτό δεν 

ειπώθηκε δυο χρόνια, ότι θα μας κρίνει ο Σερραϊκός λαός στο τέλος. Ενώ σε άλλες δημοτικές 

αρχές, που ήμασταν αντιπολίτευση κλπ, λέγανε ότι στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, στο τέλος θα 

μας κρίνουν για όλες τις ενέργειες που κάναμε. Επιλέξατε κάτι εσείς. Το οικόπεδο όμως που 

αγοράστηκε, έχετε κάποιο σχεδιασμό ή…, σχεδιασμό λέω θα κάνετε κάτι άλλο; Έχετε σκοπό να 

το πουλήσετε; Ή το αφήνετε σε άλλες δημοτικές αρχές που πιθανόν θα έρθουνε. Ευχαριστώ. 
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    κ. Δήμαρχος: Στο οικόπεδο, στο υπάρχον οικόπεδο που είναι απέναντι από το Ηρώων, εκεί θα 

γίνουν οι αποθήκες της ΔΕΥΑΣ, ο χώρος συγκέντρωσης των αυτοκινήτων και τα λοιπά. Αυτά τα 

συνεργεία που υπάρχουν τώρα στο αμαξοστάσιο θα φύγουν και θα παν εκεί. Και ο μπροστινός ο 

χώρος θα γίνει…, θα εξωραϊστεί και μπορεί να γίνει ένα ωραιότατο πάρκο. Ασφαλώς και δεν 

πρόκειται να πουληθεί το οικόπεδο αυτό, σε καμιά περίπτωση. Θα παραμείνει στην ιδιοκτησία της 

ΔΕΥΑΣ. Αλλά επειδή είναι συμφερότερο και θα τα πω κι αυτά στην τοποθέτησή μου, θα σας 

εξηγήσω γιατί, είναι συμφερότερη και η αξιοποίηση του υπάρχοντος κτηρίου του 

ορφανοτροφείου αλλά και οικοδομικότερα συμφέρει στη ΔΕΥΑΣ να πάει εκεί, και απαντώ, να 

πάει στο ορφανοτροφείο, και απαντώ σε αυτό που είπε ο κ. Μηλίδης: καλά τόσοι πρόεδροι και 

δήμαρχοι δεν το σκέφθηκαν και το σκέφθηκες εσύ; Το σκεφτόντουσαν, δεν μπορούσαν να το 

κάνουν. Δεν θα γινόταν ποτέ, και δεν γίνει ποτέ. Είναι πολύ ωραία ευκαιρία. 

 Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν θα γινότανε ποτέ, έτσι; Ούτε από προγράμματα μέσα μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε το κτήριο του ορφανοτροφείου, δεν υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Πείτε μου ένα 

πρόγραμμα, πείτε μου ένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχουνε, λοιπόν, άρα…άρα…άρα και το κτήριο του 

ορφανοτροφείου θα κατέρρεε και εκεί ποτέ δεν θα γινόταν τίποτα. Όπως δεν έγινε τόσα χρόνια 

από τότε που το αγοράσαμε.  

    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος ερωτών.  

    κ. Χουρουζίδης: Ο κ. Αναστασιάδης. 

    κ. Πρόεδρος: Το μικρόφωνό σας κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ.               

    κ. Αναστασιάδης: κ. πρόεδρε, έχετε κατά νου, γνωρίζετε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις μπορεί 

να πάρουμε και να χτίσουμε κατά παρέκκλιση και για καθ’ ύψος και για το να παραβιάσουμε το 

συντελεστή καλύψεως; Το ξέρετε αυτό το πράγμα; Θα μπορούσαμε δηλαδή εκεί να κάνουμε ένα 

κτήριο πάνω από τρεις ορόφους. Δίνει πάντα παρέκκλιση το Υπουργείο. Και κατά την καθ’ ύψος 

και για την επιφάνεια. Το οικόπεδο είναι τόσο πολύ μεγάλο που μπορούν να γίνουν εκεί όλες οι 

υπηρεσίες. Να υπάρχουνε τα γραφεία ολόκληρα, να γίνουνε αποθήκες, διότι τις έχουμε 

σκορπισμένες σ’ όλη την πόλη των Σερρών και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, πρέπει όμως εκεί μέσα 

να γίνουν όλα. Η διοίκηση, η αποθήκευση, να μπουν όλα εκεί μέσα, διότι έχουμε το δικαίωμα απ’ 

το νόμο να πάρουμε παρεκκλίσεις. Κι αυτά που μας λέτε τώρα ότι θα καταρρεύσει… κατ’ 

αρχάς… ποιός θα καταρρεύσει κ. δήμαρχε; Τι λέει; Ότι νάναι λέει αυτός ο άνθρωπος.  

    κ. Πρόεδρος: Ερώτηση μπορείτε να κάνετε, όχι τοποθέτηση. Δεν φτάσαμε στις τοποθετήσεις.                  

    κ. Αναστασιάδης: Συγνώμη, έχετε κάνει πολεοδομική μελέτη να δείτε τι ακριβώς θα στοιχίσει 

αυτή η ιστορία; Στο δικό μας το οικόπεδο έπρεπε να γίνουν αυτά, όλα, όλα, όλη η λειτουργία 

νάναι εκεί μέσα. Όλοι, η διοίκηση, όλοι εκεί μέσα, τι πράγματα είναι αυτά που μας λέτε εδώ μέσα. 

Αυτό να το ’χετε κατά νου, μπορούμε να πάρουμε παρέκκλιση, να το ξέρετε.     

    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος; Η κ. Μπιτζίδου. 

    κ. Μπιτζίδου: Εγώ κ. πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κ. Φωτιάδη. 

Είναι γνωστό ότι επί της θητείας του ως Νομάρχη πάρθηκε απόφαση για να μετεγκατασταθούν 

εκεί δύο ή τρία νηπιαγωγεία και να διαμορφωθεί ο χώρος, ο οποίος διαμορφώθηκε για τα 

συγκεκριμένα νηπιαγωγεία, τα οποία είναι πανέμορφα και είναι γεγονός ότι οι ανάγκες για 

μετεγκατάσταση νηπιαγωγείων νοικιαζόμενων, που είναι πολύ μεγάλο θέμα, και το οποίο φυσικά 

προσπαθεί να αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή γιατί αυτό βρήκε, άδειες να δίνονται σε 

νηπιαγωγεία σε άθλιους χώρους και δεν ξέρουμε ποιοι δώσαν τις άδειες αυτές, μάλλον είναι 

γνωστό ποιοι δώσαν τις άδειες αυτές, για να λειτουργούν εκεί νηπιαγωγεία, ερχόμαστε τώρα στην 

παρούσα κατάσταση και θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις: Είχατε υπόψη σας ότι 

διαμορφώσατε και ολοκληρώσατε νηπιαγωγεία τα οποία ήτανε σε ένα κτήριο υπό κατάρρευση; 

Εάν αυτό το κτήριο δεν φροντιζότανε ή δεν θα φροντιστεί, θα έπρεπε να καταρρεύσει και να 

επηρεαστούν άμεσα τα νηπιαγωγεία τα οποία πρόκειται να μετεγκατασταθούν. Αυτό το κτήριο το 

οποίο θα έπρεπε να προβλέψετε πως θα αξιοποιηθεί, τι προτάσεις θα είχατε ώστε να μην 

κινδυνεύσουν τα νηπιαγωγεία.  
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Επίσης βλέπουμε τώρα, γιατί από τη στιγμή, (ναι, και μία δεύτερη), από τη στιγμή που 

αποφασίσαμε σαν Δήμος και αναλάβαμε την υποχρέωση και την …. παραλαβή τα νηπιαγωγεία 

ώστε να τα λειτουργήσουμε, βρίσκουμε εμπόδια σχετικά με το ότι η στατικότητα των χώρων δεν 

επαρκεί γιατί, μπαίνοντας στη διαδικασία μελέτης όλου του κτηρίου θεωρήθηκε αναγκαίο και από 

τις μελέτες να ενισχυθούν τα στατικά σημεία των νηπιαγωγείων όπου έπρεπε, όπου θα 

μετεγκατασταθούν εκεί πέρα νήπια, και θα μπούνε επιπλέον θεμέλια. Κάνατε μελέτη θεμελίωσης 

στα νηπιαγωγεία αυτά; Φροντίσατε να εξασφαλίσετε την επάρκεια του κτηρίου και την ασφάλεια 

του κτηρίου, ή ¨ελαφριά τη καρδία¨ κάνατε ένα έργο και το παραδώσατε με όλα αυτά τα 

προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα. Και άμεσα η ΔΕΥΑΣ θα προβεί σε στατική 

ενίσχυση και των χώρων αυτών, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την μετεγκατάσταση και 

ευελπιστούμε μέσα στα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ.     

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη. 

    κ. Φωτιάδης: Κατ’ αρχάς κ. Μπιτζίδου στη Νομαρχία έκανα το εξής: πρέπει να πούμε στο 

Σώμα ότι εκείνη την περίοδο ο ιδιοκτήτης, ο Δήμος Σερρών, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση λοιπόν 

ζήτησε από το Δήμο Σερρών να της παραχωρήσει τμήμα του συγκεκριμένου κτιριακού 

συγκροτήματος. Ποιος θα έλεγχε την στατικότητα και τα λοιπά, βεβαίως ο Δήμος των Σερρών. 

Μας έδωσε λοιπόν το συγκεκριμένο κομμάτι, τη συγκεκριμένη πτέρυγα, εμείς απ’ το πλαφόν του 

ενός εκατομμυρίου που είχαμε τότε από τον ΟΣΚ, κατασκευάσαμε πέντε αίθουσες. Και βεβαίως 

κάναμε και μια γενική συντήρηση και του περιβάλλοντος χώρου ανατολικά. Βεβαίως θα πρέπει 

να ξέρετε, γιατί είστε δημοτική σύμβουλος, ότι το όλο συγκρότημα προοριζόταν πάντοτε για 

δράσεις συναφείς προς την εκπαίδευση. Και βεβαίως γνωρίζετε ότι έγινε και μία προμελέτη για να 

ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το Δήμο Σερρών γι’ αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως γνωρίζετε ότι 

στη συνέχεια από την Δ/νση Εκπαίδευσης ορίστηκε ότι εκεί θα…, είχε ζητηθεί να πάει το 

αθλητικό γυμνάσιο. Και βεβαίως γνωρίζετε όταν έκλεισε τον κύκλο της η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση και πήρε ο Δήμος, σήμερα δηλαδή με τον Καλλικράτη, και την αρμοδιότητα της 

κατασκευής και της συντήρησης, και δύο χρόνια τώρα, δύο χρονικές περιόδους δεν καταφέρατε 

να τα δώσετε σε χρήση, τα δυο νηπιαγωγεία, τις πέντε αίθουσες, δεν καταφέρατε, διότι έμεινε ένα 

ποσό περίπου 60 χιλιάδες, που βεβαίως … διαλύθηκε απ’ το μνημόνιο, και έπρεπε εσείς να 

αποπληρώσετε το συγκεκριμένο τιμολόγιο γιατί η αρμοδιότητα ήρθε στο Δήμο. Από αυτή την 

αρμοδιότητα προέκυψε και το έκτο σχολείο που έχουμε στη συνέχεια, το οποίο βεβαίως ορθά το 

πήρε ο Δήμος από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προίκα, για να το κατασκευάσει. Εσείς λοιπόν 

δεν εσταθήκατε με επάρκεια να αποπληρώσετε το συγκεκριμένο τιμολόγιο ούτε βεβαίως μια 

μικρή παρέμβαση που ήθελε έξω στο μηχανοστάσιο, άλλα 50 χιλιάρικα, άλλα 50, θα γλυτώναμε 

τα ενοίκια και θα φεύγαμε απ’ αυτές τις κατασκευές τις οποίες χαρακτηρίζεται άσχημες, και 

συμφωνώ με σας. Λοιπόν, εάν όλο το κτήριο έχει στατική…, μάλλον έχει πρόβλημα 

στατικότητας, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά οι μηχανικοί του Δήμου τότε το πρότειναν, το 

ελέγξαμε και μεις πήραμε, ως Νομαρχία τότε, ένα συγκεκριμένο οίκημα από κάποιον ο οποίος 

είχε την ευθύνη. Εμείς δημοπρατήσαμε απλώς τα χρήματά μας, έτσι γινόταν πάντοτε. Μου κάνει 

εντύπωση ότι πραγματικά εκεί που θα’ πρεπε μάλλον να έχετε ένα σφίξιμο γιατί δεν δώσατε αυτές 

τις πέντε αίθουσες σε χρήση; Και γιατί δεν σεβαστήκατε ότι ο γενικότερος περιβάλλον χώρος 

είναι για εκπαίδευση; Και γιατί δεν χρησιμοποιήσατε καθόλου την διοικητική μνήμη ότι το 

συγκεκριμένο συγκρότημα μαζί με την αίθουσα είναι για εκπαίδευση; Και επειδή, με την ευκαιρία 

θα πω και στο Δήμαρχο, γιατί Δήμαρχε νάτο το άλλο πλαίσιο, το ΕΣΠΑ νούμερο 2, ήδη 

συζητείται, εάν λοιπόν εκεί διατηρούσατε την μνήμη της διοίκησης ότι είναι για εκπαίδευση, μια 

χαρά θα μπορούσε να ενταχθεί, άντε εδώ σας θέλω, όχι για τα εύκολα, αυτά τα οποία ψηφίσαμε 

από την αρχή, ότι στέλνεις έρχεται εγκεκριμένο, άντε λοιπόν … (διακόπτει κάποιος τον κ. 

Φωτιάδη). 

    κ. ……………: Στείλτε και σεις κύριε…    

    κ. Φωτιάδης: Άντε λοιπόν, άντε λοιπόν… 
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    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ πολύ μη διακόπτετε τους ομιλητές. 

Σεβαστείτε τον Κανονισμό και τους ομιλητές.  

    κ. Φωτιάδης: Εμείς λοιπόν κυρία Μπιτζίδου, επιλέξαμε να κάνουμε 4 μελέτες Σκουτάρεως για 

δεύτερη φορά πληρώνοντας στο μισό το ποσό της μελέτης για να κατασκευάσουμε καινούριο 

κτήριο σ’ ένα κομμάτι της πόλεως που αναπτύσσεται, κι εκεί κάναμε αυτό που μας ζήτησε ο 

Δήμος των Σερρών τότε. Ε λοιπόν θεωρώ, να μην πω θράσος, μάλλον διοικητική αφέλεια να 

ρωτάτε τον Νομάρχη που τότε ικανοποίησε το αίτημα και δέχτηκε… (διακόπτετε από τον κ. 

Πρόεδρο). 

    κ. Πρόεδρος: κ. Φωτιάδη να απαντήσετε στις ερωτήσεις… 

    κ. Φωτιάδης: Απαντώ, απαντώ… 

    κ. Πρόεδρος: … και λίγο πιο συνοπτικά σας παρακαλώ, διότι αν πλατειάσει ο καθένας με την 

απάντηση στις ερωτήσεις, μεθαύριο θα τελειώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγο πιο 

συνοπτικοί να ήμαστε.  

    κ. Φωτιάδης: κ. πρόεδρε, μου κάνει εντύπωση κύριε πρόεδρε διότι εγώ δεν δέχτηκα ερώτηση, 

δέχτηκα τοποθέτηση με 10 σημεία και πρέπει να τα απαντήσω. Όταν ο κ. Δήμαρχος απαντάει σε 

όλες των ερωτήσεων, εκεί δεν έχετε αυτή τη στάση.       

    κ. Κοτρώνης: Και στο κάτω-κάτω γιατί να κάνει ερώτηση ο Φωτιάδης… (συνεχίζει να μιλάει 

αδιευκρίνιστα)…  

    κ. Φωτιάδης: Άντε ντε, άντε ντε, εγώ έπρεπε να κάνω ερώτηση, εκεί που μας οφείλανε γιατί δε 

θέσατε σε χρήση τα πέντε, τις πέντε αίθουσες, τα 2 νηπιαγωγεία, εδώ πραγματικά είναι αφέλεια, 

διοικητική αφέλεια θα την ονομάσω, να την πω αλλιώς πως. Θεωρώ ότι απάντησα σε όλα και 

νομίζω ότι 2 σχολικές περιόδους το ότι δεν θέσατε σε χρήση και εκεί τώρα θα μπλέξετε κυρία 

Μπιτζίδου, παιδικό, εκκλησία, σχολεία, ΔΕΥΑ και άλλες τινές υπηρεσίες. Αυτό το μπάχαλο πως 

θα λειτουργήσει σε κείνο το χώρο, και ΚΑΠΗ δίπλα. Αυτό μόνον εσείς μπορούσατε να το κάνετε 

με την προχειρότητα. Που δεν ξέρετε ποια υπηρεσία θα πάτε, που δεν ξέρετε η ΔΕΥΑ τί 

προσωπικό θα έχει και τί ανάγκες…  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κ. Φωτιάδη, πρέπει να ολοκληρώσετε κάποια στιγμή, 

έτσι; Τοποθετήσεις. Ξεκινάμε τοποθετήσεις. Παρακαλώ, ποιος θα τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο 

κ. Μηλίδης, η κ. Σαραντίδου, η κ. Μπιτζίδου, ο κ. Χουρουζίδης, ο κ. Κοτρώνης και ο κ. Φωτιάδης 

και ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Σταυρόπουλος και ο κ. Καλαϊτζίδης και ο κ. Δινάκης και ο κ. 

Κατιρτζόγλου. Άλλος, πρόλαβες γραμματέα να τα γράψεις; Ε, λείπουν κάποιοι αλλά…, 

τοποθετήσεις βάσει κανονισμού, κι αύριο μέρα είναι μη στεναχωριέστε κύριοι. Εγώ δεν έχω 

πρόβλημα κανένα. 

    κ. Μηλίδης: Επειδή έκανα την εισήγηση δεν νομίζω ότι …    

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ όμως να τηρήσουμε τον χρόνο, έτσι, των τοποθετήσεων με 

θρησκευτική ευλάβεια. Παρακαλώ κ. Μηλίδη. 

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε, σεβόμενος την οικονομία του χρόνου, επειδή έκανα εγώ την 

εισήγηση που σχετικά τα περιλάβαμε όλα, μόνο σε δυο-τρία θέματα θα επικεντρωθώ, πολύ 

γρήγορα. Αυτό που ειπώθηκε, αναφέρθηκε από τον κ. Δήμαρχο για 1.100 τ.μ., σύμφωνα με την 

ενημέρωση που έχω από μηχανικούς και εργολάβους θα στοίχιζε το πολύ 1 εκατομμύριο ευρώ με 

τα σημερινά δεδομένα. Αυτό ήταν περίπου το κόστος κι ίσως και χαμηλότερο για ένα σύγχρονο 

λειτουργικό κτήριο στον ιδιόκτητο χώρο μας κι όχι αυτό που λέτε. Λοιπόν, άρα λοιπόν το δάνειο 

ήταν περιττό. Μετακυλίζετε ένα πρόβλημα στις επόμενες δημοτικές αρχές κι ένα χαράτσι στους 

δημότες. Ακόμη, δεν λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η περιοχή εκεί είναι λίγο 

υποβαθμισμένη. Να μια ευκαιρία να την αναβαθμίσουμε. Θα κάνουμε ένα κτήριο περικαλλές, 

σύγχρονο, να μπορεί να γίνει κι ένα…, είναι 17 στρέμματα, αναλογιστείτε το, είναι πολύ μεγάλο. 

Δεν είναι κάτι τόσο, ένα οικοπεδάκι, μπορεί να γίνει και το πάρκο που λέει ο κ. Δήμαρχος κι όλα 

τα άλλα.  

 

74 



Μπορούν να γίνουν αυτά. Ύστερα, έχω σήμερα εδώ και την ανακοίνωση του σωματείου των 

εργαζομένων, ο οποίος λέει ότι η θέση της υπηρεσίας είναι η μετεγκατάσταση της υπηρεσίας σε 

νέο κτήριο στο ιδιόκτητο οικόπεδο της ΔΕΥΑΣ απέναντι από το Ηρώων τέρμα, αυτό που λέμε το 

οικόπεδο απέναντι από το Ηρώων. Είπαμε ότι ήταν κι η θέληση όλων των προηγουμένων 

προέδρων. Τώρα, αναφέρθηκε πολλές φορές κι έγινε υπαινιγμός και τι θα θέλατε να γίνει για το 

πρώην ορφανοτροφείο και είπα ότι: μπορεί ο Δήμος, μπορεί ο Δήμος, με κάποιο πρόγραμμα, -

ευχαριστώ πάρα πολύ για την διευκόλυνση κύριε Φωτιάδη του ΕΣΠΑ του 2- , θα μπορούσε 

δηλαδή να μπει έτσι, με ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, να γίνει ανακαίνιση και να μπουν πάρα 

πολλές δομές μέσα, ανέφερα κοινωνικές δομές, ανέφερα και νηπιαγωγείο και σχολείο και 

οτιδήποτε άλλο θέλει να μπει. Γι’ αυτό το λόγο ναι, όχι όμως… θεωρώ και φρονώ ότι το καλύτερο 

για το Δήμο μας για τους δημότες μας αυτή τη στιγμή είναι να γίνει στο ιδιόκτητο κτήριο, να παν 

όλες οι υπηρεσίες να είναι συγκεντρωμένες, ν’ αρχίσουμε, να γίνει σταδιακά, κανείς δεν μπορεί 

να το πάει μέχρι αύριο, και να μην χρεώνουμε με περιττά δάνεια τους δημότες. Κι όσο για την 

ενημέρωση παρεμπιπτόντως που έλεγε ο κ. Δήμαρχος, αν θέλει να ξέρει το 2010 η ΔΕΥΑΣ είχε 

4255 για μισθούς, το 2011  3900 και το 2012 3200, αυτά είναι απ’ την υπηρεσία, για την 

ενημέρωση, για την ταμπακέρα μιλάω τώρα, αυτή είναι η ενημέρωση από την υπηρεσία της 

ΔΕΥΑΣ. Άρα υπήρχε ένα περίσσευμα. Ευχαριστώ πολύ, θα επανέλθω, το θέμα κ. πρόεδρε είναι 

πάρα πολύ σοβαρό, δυστυχώς έμεινε 22ο, δεν πειράζει.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Φωτιάδη, 3 λεπτά. 

    κ. Φωτιάδης: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα η δημοτική αρχή σύρθηκε στη συζήτηση 

ενός θέματος το οποίο με μεγάλη επιμέλεια και το απέδειξε κι ο δήμαρχος με την δήθεν αμνησία, 

για το πόσοι προσήλθαν στην πρόσκληση. Προσήλθε ένας, η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία, και γω 

ρώτησα βεβαίως με ποια εγγύηση. Τώρα αν θα πω κάτι άλλο, θα ακουστεί πάλι λαϊκισμός, με 

ποια εγγύηση. Το κτήριο αυτό, τους μισθούς, τα έσοδα, με ποια εγγύηση; Έπρεπε να μας 

ενημερώσετε κύριε Δήμαρχε, και κυρίως έπρεπε να ενημερώσετε το Σερραϊκό λαό από μόνοι σας. 

Βεβαίως και γνωρίζουμε όλοι μόνον από το Παρακαταθηκών απαιτείται η εγγύηση του Δήμου. 

Αλλά εσείς…, στην Καβάλα το έκανε ο Δήμαρχος, στην Σύρο το έκανε, όπου πήραν δάνειο το 

κάνανε, εσείς δεν είχατε την ευθιξία; Ποιος θα το πληρώσει. Δεν είχατε την ευθιξία να 

ενημερώσετε αυτό το Σώμα, το οποίο κατά τα άλλα λέτε ότι είναι, και το σέβεστε, δεν το σέβεστε. 

Διότι είπατε και ψέματα ότι προσήλθε, δεν θυμάστε πόσοι, πόσοι λοιπόν είναι, πόσο είναι το 

κόστος, πόσο είναι το συμβασιοποιημένο ποσό εκεί για την κατασκευή, εγώ έχω ένα ποσό 2324. 

Έχει κι άλλο όμως για την περίφραξη, είχε κι άλλο, κι άλλο, δώστε τα όλα λοιπόν ανοιχτά. Είπατε 

επίσης ότι το ενοίκιο είναι 55, εγώ μίλησα με τον ιδιοκτήτη, εδώ ήταν ο κύριος, λέει ότι παίρνει 

36 χιλιάρικα, 36 χιλιάρικα. Γιατί λέτε 55 και λέτε ψέματα, ταιριάζει σ’ ένα δήμαρχο; Εδώ είναι ο 

Κωνσταντινίδης, ήταν εδώ πριν. Λοιπόν, 3 χιλιάρικα λέει ότι παίρνει μετά τη μείωση. Και δεν 

ήταν κάτι που εσείς πετύχατε, ο νόμος το επέβαλε, αν δεν το κάνατε θα κάνατε παράβαση. Δεν 

ξέρετε πόσα γραφεία, σε χώρο εννοώ, θα χρειαστείτε. Δεν κάνατε στοιχειωδώς μια οικονομική 

και τεχνική μελέτη; Μα όλα αυτά τα λέτε φαίνεται στο ποδάρι. Να πάω και να κλέψω από τα 

επιχειρήματά σας -και θα κλείσω κ. πρόεδρε, καλύφθηκα από τον κ. Μηλίδη- δεν θα πληρώσει 

τίποτα ο δημότης, το ακούτε κι εσείς, και λέω εγώ: μα είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο δήμαρχος; 

Σε ποιους απευθύνεται. Δεν θα πληρώσει τίποτα ο δημότης. Τι εννοεί δηλαδή. Προφανώς αυτό 

δεν μπορεί να σταθεί ούτε για μια στιγμή, ούτε στο νηπιαγωγείο, επειδή έχει και νηπιαγωγεία η κ. 

Μπιτζίδου εκεί. Θα το πληρώσει, και θα το πληρώσει πολύ ακριβά ο δημότης. Και δεσμεύεται η 

επόμενη δημοτική αρχή, όποια κι αν είναι, ήρθε το ευνοϊκό, να κρατήσει αυτή την τιμολογιακή 

πολιτική εσαεί και ίδωμεν. 

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε σας παρακαλώ την τοποθέτησή σας.                                                      

    κ. Φωτιάδης: Ολοκληρώνω κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, να πληρώνει με αυτήν την τιμολογιακή 

πολιτική, γιατί ακριβώς, παίρνω την έκφρασή σας, ¨δεν θέλετε νέο άνοιγμα¨ είπατε σε μας. Μα 

εσείς κάνετε το νέο άνοιγμα. Άλλο ενάμιση εκατομμύριο μέσα τη ΔΕΥΑ. Δεν θέλουμε έργα.  
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Μα εσείς δεν θέλετε έργα. Βάζετε τη ΔΕΥΑΣ άλλο ενάμιση… από πού προκύπτει, εσείς, είστε ο 

φιλεύσπλαχνος και μεγάλος κατασκευαστής και μεις είμαστε κακοί. Γιατί να μη θέλουμε δηλαδή, 

και ποιος λαϊκίζει εδώ και δημαγωγεί. Να μη θέλουμε να γίνει στα Καμενίκια, να μη θέλουμε στο 

Μητρούση, γιατί. Εσείς που πήρατε ένα εκατομμύριο και θα πληρώσετε ενάμιση σε 15, με αυτήν 

την λογική των τιμολογίων, εσείς δεν θέλετε να γίνουν αυτά τα έργα. Υποσκάπτετε την 

προοπτική, και αν αυτή η επιχείρηση που έχει τώρα 6 εκατομμύρια ζημιές συνεχίσει να έχει και 

πάει στην παλιά, στην υπαγωγή που πάνε και οι άλλες, ξέρετε τι εννοώ, τότε θα σας πω εγώ στο 

τέλος της τετραετίας σας, της περιόδου αυτής, σ’ αυτή την αίθουσα τι θα λέτε στους 

εργαζόμενους και γενικότερα. Αφήστε τα αυτά κ. Δήμαρχε. Όλοι θέλουμε έργα, όλοι θέλουμε 

ποιοτικό νερό, δεν αγαπάτε εσείς ούτε τους κατοίκους των Καμενικίων, ούτε κάποιας άλλης 

γειτονιάς περισσότερο από μας. Δεν είστε ούτε εσείς ευαίσθητος ούτε ήρθατε τώρα εσείς και 

αποκτήσατε όλη αυτή τη στάση και μεις γίναμε επίορκοι.  

    κ. Πρόεδρος: Θα συνεχίσετε στην δευτερολογία σας κ. Φωτιάδη. Παρακαλώ κ. Κοτρώνη.      

    κ. Φωτιάδης: Ας γίνει κι έτσι.           

    κ. Κοτρώνης: Επιτέλους κ. Δήμαρχε και κ. πρόεδρε ένα αυτονόητο καθήκον σας μια 

συμβατική σας θα έλεγα υποχρέωση, έγινε υποχρεωτική μετά απ’ την έντονη πίεση της 

αντιπολίτευσης που μέχρι και την τελευταία στιγμή κάνοντας τα κόλπα των παλιών Δημάρχων 

φέρατε ένα ουσιαστικό θέμα στις 3 η ώρα το βράδυ, τώρα το φέραν γιατί αρχίζαμε 9, λέγοντας ότι 

διαδικαστικά είναι τα άλλα, έχει κι άλλα διαδικαστικά, γιατί δεν τα πήγατε εκείνα πιο μπροστά, 

από πού κι ως που τα διαδικαστικά μπαίνουν μπροστά και τα ουσιώδη μπαίνουν στο τέλος κ. 

πρόεδρε;  

    κ. Πρόεδρος: Μπείτε στην ουσία. 

    κ. Κοτρώνης: Αν είχατε στοιχειώδη δημοκρατική ευαισθησία, όπως τα λόγια διαυγείας τα 

οφείλατε πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε κίνηση, να φέρετε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο 

και να νομιμοποιήσετε την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Αυτό έπρεπε να κάνετε και όχι να 

κρύβεστε πίσω από αμφιβόλου νομιμότητας διατάξεις. Και φέρετε μεγάλη ευθύνη και σεις κ. 

πρόεδρε, ο οποίος, αν ήσασταν πρόεδρος όλου του δημοτικού συμβουλίου κι αν 

αφουγκραζόσασταν στο ελάχιστο τα αιτήματα των πολιτών, θα έπρεπε προ πολλού και με δική 

σας πρωτοβουλία να έρθει το θέμα προς συζήτηση. Εκτός αν φοβάστε κάτι. Και δεν εννοώ 

αναγκαστικά κάτι παράνομο, αλλά εννοώ όπως φοβάστε ότι δεν έχετε πειστικά επιχειρήματα και 

αποδεικνύεται σήμερα, για την αναγκαιότητα αλλά και τη χρησιμότητα αυτής της 

μετεγκατάστασης. Το απαιτεί λοιπόν ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ο οποίος στο άρθρο 

256 παράγραφος στ΄ ορίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ 

έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξηγούμαι: σε περίπτωση λέει ο νόμος 3463, ο Δημοτικός 

και Κοινοτικός Κώδικας, κάποιο ζήτημα που αφορά στις ΔΕΥΑ και δεν προβλέπεται απ’ το νόμο 

1069 του ’80, υπάρχει δηλαδή ένα νομοθετικό κενό, ισχύει συμπληρωματικά ο δημοτικός και 

κοινοτικός κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν. 1069/80. Σύμφωνα λοιπόν με 

τον δημοτικό και κοινοτικό κώδικα οι ΔΕΥΑ θεωρούνται επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, άρθρο 252 

παρ. 4. Ωστόσο ο δημοτικός και κοινοτικός κώδικας δεν περιέχει διατάξεις για τις δημοτικές 

επιχειρήσεις ειδικού σκοπού. Γι’ αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών με ερμηνευτική εγκύκλιο την 

77/19-2-2007 είπε: ότι εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για τις ΔΕΥΑ, το Δημοτικό και 

Κοινοτικό Κώδικα περί κοινωφελών επιχειρήσεων με το σκεπτικό ότι οι ΔΕΥΑ είναι σύμφωνα με 

τον νόμο τον ιδρυτικό τους κοινωφελής επιχειρήσεις. Είναι εδώ η εγκύκλιος και το λέει 

κατηγορηματικά και ρητά, 77 του 2007. Αλλά εγώ δεν πηγαίνω στον νόμο, που εσείς 

περιοριστήκατε σ’ αυτό, εγώ λέω το ηθικό ζήτημα. Μας φέρατε προηγουμένως και συζητάμε δυο 

ώρες για ένα θέμα που δεν ξέρατε αν αποφασίζουμε ή γνωμοδοτούμε. Δυο ώρες, και τελικά μετά 

από παρέμβαση του Δημάρχου αποφασίστηκε να… 

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.                      

    κ. Κοτρώνης: Πέρασαν 7 λεπτά;  

    κ. Πρόεδρος: Επτά; Για την τοποθέτησή σας επτά λεπτά; Πως παρακαλώ; 

76 



    κ. Κοτρώνης: Πόσα θέλει;  

    κ. Πρόεδρος: Ο εισηγητής έχει δικαίωμα… 

    κ. Κοτρώνης: Εγώ δεν είμαι επικεφαλής; Πόσα…;  

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. Πέντε.  

    κ. Κοτρώνης: Πέντε;  

    κ. Πρόεδρος: Πέντε.  

    κ. Κοτρώνης: Πέρασαν 5 λεπτά;  

    κ. Πρόεδρος: Πέντε, ε βέβαια, περνάει ο χρόνος. Παρακαλώ, στη δευτερολογία σας. Ο 

επόμενος. Η κ. Σαραντίδου.  

    κ. Κοτρώνης: Για, να κρατάω και γω το ρολόι τώρα.  

    κ. Πρόεδρος: Βάλτε και το δικό σας τώρα. 

    κ. Σαραντίδου: Μη σε μένα τώρα κρατάμε το χρόνο κι είμαστε… 

    κ. Πρόεδρος: Ακόμη και στο χρονόμετρο δεν έχετε εμπιστοσύνη κ. Κοτρώνη. Λυπάμαι πολύ.  

    κ. Κοτρώνης: Πουθενά δεν έχω γιατί… μη με εκνευρίζεις γιατί θα πω κι’ άλλα.      

    κ. Πρόεδρος: Μακάρι, εδώ τα λέμε όλα. 

    κ. Κοτρώνης: Όχι όλα, δεν τα λέτε όλα. Ότι σας συμφέρει λέτε.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Σαραντίδου. 

    κ. Σαραντίδου: Δεν φέρνατε το θέμα, δεν φέρνατε… και ξαφνικά είναι αυτό που λέμε: 

καήκαμε στο γάλα φυσάμε και το γιαούρτι, αρχίσατε τώρα να φέρνετε και για τα δάνεια, που 

ήτανε πραγματικά θέμα της ΔΕΥΑΣ κι ήταν φυσιολογικό να γίνει, δεν πειράζει, ενημερώθηκε ο 

κόσμος πόσα δάνεια έχει η ΔΕΥΑ, αν και το ύψος κάποιοι δεν ήξεραν. Και ερχόμαστε τώρα να 

πάρουμε από ιδιωτική τράπεζα δάνειο. 

 

 Όλα αυτά ήταν από το Ταμείο Παρακαταθηκών, που σημαίνει αν μη τι άλλο, είχαμε και μία άλλη 

κάλυψη. Ταμείο Παρακαταθηκών, δημόσιο, εντάξει, και μείωση, και..και..και… Τώρα ξαφνικά 

που ιδιωτική τράπεζα, και να σας πω, στο νόμο που ακούστηκε, στον ιδρυτικό νόμο των ΔΕΥΑ, 

τον 1069/80, θα επανέρθω τώρα σ’ αυτό μια μικρή παρένθεση, το 80% εκτός από τα ιδίας 

συμμετοχής έργα, λέει στην τελευταία παράγραφό του, στην τελευταία γραμμούλα του ο νόμος, ή 

για επέκταση της επιχείρησης ως επιχείρηση, ως λειτουργία. Που σημαίνει ότι κι από κει θα 

μπορούσαν να εξοικονομηθούν χρήματα, για πού; Όχι για το ορφανοτροφείο. Για ένα ιδιόκτητο 

οικόπεδο που έχει αγοράσει η ΔΕΥΑ με σκοπό όλες τις λειτουργίες τις ενοποιημένες να είναι σε 

ένα κτήριο, γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται: ζητάμε ένα χαρτί, δεν ούτε και φαξ στο αμαξοστάσιο. 

Πρέπει να πάρουμε το δικό μας το αυτοκίνητο, γιατί δεν βρίσκουμε άλλο αυτοκίνητο, δεν έχουμε 

να παρκάρουμε, παρκάρουμε με alarm, από κάτω τρέχουμε να αφήσουμε το χαρτί, να το 

ξαναπάρουμε το χαρτί, να ξανακατεβούμε, και μας έβγαλαν μέσα σ’ όλα αυτά και μια 

ανακοίνωση ¨αν δεν έχετε δουλειά σημαντική πάνω στα γραφεία και χωρίς εντολές δεν θα 

ανεβαίνετε¨. Μας απαγόρεψαν και ν’ ανεβαίνουμε πάνω στα γραφεία και παίρνουμε τώρα εντολή 

¨να φέρω εκείνο το χαρτί¨; θα με δώσεις εντολή ή όχι; Να τα ξέρετε κι αυτά που γίνονται μες τη 

ΔΕΥΑ. -Παρένθεση-. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια μελέτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το πώς 

πραγματικά θα μπορέσει να λειτουργήσει ενοποιημένη η επιχείρηση και μάλιστα επιλέχθηκε και 

το συγκεκριμένο μέρος, δεν αγοράστηκε τυχαία εκεί το οικόπεδο. Γιατί λέγαμε ότι πραγματικά 

είναι κόμβος, μπορούν άμεσα τα συνεργεία να πάνε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και μάλιστα 

τώρα με τα ¨Καλλικρατικά¨ ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και πάνω στον περιφερειακό. Θα 

μπορούσε δηλαδή να υπάρχει μία άμεση εξυπηρέτηση προς τους Σερραίους δημότες. Γιατί όταν 

κάνεις ένα τέτοιο μεγάλο έργο, αυτό έχεις πρώτα. Το πώς θα λειτουργήσει η επιχείρηση για να 

μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα τους δημότες. Αντί γι’ αυτό εμείς, και δεν νομίζω να ήταν, 

δεν ξέρω αν, δεν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, δεν θυμάμαι να το είχατε σε 

προεκλογικό, δεν ξέρω πως αλλάξατε ξαφνικά γνώμη για το ορφανοτροφείο. Δεν φαντάζομαι ότι 

πουθενά ήταν προεκλογική σας δέσμευση, ότι θα πάμε τη ΔΕΥΑ στο ορφανοτροφείο.  
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Τι ήταν αυτό που σας έκανε κι αλλάξατε γνώμη και δεν αξιοποιείτε το οικόπεδο της ΔΕΥΑΣ. 

Είναι πολλά τα ερωτήματα εν πάσει περιπτώσει που μπαίνουν. Γιατί να δώσουμε τόσα λεφτά σ’ 

ένα κτήριο που ανήκει στο δημόσιο κι όχι στο Δήμο. Που παραχωρείται στη ΔΕΥΑ για 25 χρόνια, 

όχι για μια ζωή. Δηλαδή, βάλατε κάτω σε μια ζυγαριά να δείτε ποια είναι τα υπέρ και ποια είναι 

τα κατά στο ορφανοτροφείο και στο ιδιόκτητο, για να δείτε προς τα πού γέρνει η ζυγαριά. Εγώ 

νομίζω ότι αν το κάνατε αυτό, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε τι είναι. Αν είχατε 

κάτι άλλο στο μυαλό σας που εμείς δεν μπορούμε να το δούμε και επιμένουμε τόσο πολύ. Και δεν 

μπορεί, όταν επιμένουν τόσοι άνθρωποι, εδώ δεν χωράει εγωισμός. Και θα ήτανε και πιο τίμιο, 

και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα’ βγαζαν και το καπέλο, να λέγατε ότι κάναμε λάθος, λάθος 

εκτίμηση κάναμε, το παίρνουμε πίσω. Αν μη τι άλλο την τελευταία στιγμή αυτό θάταν το τίμιο, με 

τόσα που ακούγονται. Για την, θα μου επιτρέψετε κάτι να πω και για την αντιπολίτευση. Και λίγο 

να, δεν ξέρω αν θα υπερβώ το χρόνο, αν όχι να… 

    κ. Πρόεδρος: Ο χρόνος σας τελειώνει. 

    κ. Σαραντίδου: Αν είναι να το πω στη δευτερολογία, γιατί ναι…  

    κ. Πρόεδρος: …στη δευτερολογία σας, ναι. Έτσι; 

    κ. Σαραντίδου: Δεν ξέρω, εσείς πείτε μου. Ένα λεπτό είναι, δεν είναι… 

    κ. Πρόεδρος: Πείτε το τώρα, πείτε το, έχετε 25 δευτερόλεπτα, αλλά πείτε το τώρα. 

    κ. Σαραντίδου: …λίγο για την αντιπολίτευση, γιατί δεν υπάρχει η υπογραφή μου εδώ και να 

πω κι’ όλα και να δικαιολογήσω αυτό. Κατ’ αρχήν αυτό το χαρτί δεν ήρθε σε μένα. Δεν ξέρω πως 

το κρίνανε, εν πάσει περιπτώσει, δεν ήρθε σε μένα. Ναι, όπως και νάχει, ναι, όμως και να 

ερχότανε, εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι στην αντιπολίτευση. Αν υπάρχει ενιαία πρόταση και 

να πει ο καθένας την πρότασή του, πως βλέπει τη ΔΕΥΑ το αύριο και που ακριβώς τη θέλει νάναι. 

Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει, σ’ αυτό το κείμενο που διάβασα, που υπογράφει η αντιπολίτευση, 

λέει: ¨θα μπορούσαμε να μειώσουμε νοίκια¨, ¨θα μπορούσαμε να κτίσουμε στο οικόπεδο¨, 

ακούστηκε και η άποψη κάπου, ¨θα μπορούσαμε να πάμε στο Σκούταρι¨. 

 Νομίζω ότι θα πρέπει η αντιπολίτευση να κάνει πιο ξεκάθαρη, ο καθένας την πρότασή του για το 

που θέλει και πως θέλει. Πάντως το σίγουρο είναι, ότι η πλειοψηφία των Σερραίων εκτιμούν ότι 

πραγματικά μια σύγχρονη επιχείρηση στο δικό της οικόπεδο θα ήταν ότι καλύτερο, και δεν μιλάω 

μόνο για τους Σερραίους, κι οι εργαζόμενοι και πρώην πρόεδροι της Δημοτικής Επιχείρησης, 

και… και… πάει λέγοντας. Άρα νομίζω ότι πρέπει και μπορεί να αναθεωρηθεί ακόμα και τώρα η 

απόφαση αρκεί να υπάρχει θέληση.  

    κ. Πρόεδρος: Ποιος είναι; Παρακαλώ. 

    κ. Χουρουζίδης: κ. πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Δήμαρχε 

γνωρίζετε ότι επανειλημμένα προσπάθησα μέσα στο Δ/κό Συμβούλιο να σας αποτρέψω να κάνετε 

ένα τόσο, για την άποψή μου, τραγικό λάθος. Προσπάθησα σε κατ΄ ιδίαν συζήτηση με τον 

πρόεδρο, σε κατ’ ιδίαν συζήτηση με μέλη του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ, σε κατ’ ιδίαν 

συζήτηση με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της συμπολίτευσης. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. 

Έχω ακούσει ότι, εάν πράγματι κ. Δήμαρχε, ήταν προς όφελος της επιχείρησης η μετεγκατάσταση 

της ΔΕΥΑ στο πρώην ορφανοτροφείο και κατά συνέπεια προς όφελος των δημοτών, είμαι 

σίγουρος ότι όχι μια φορά, αλλά πάρα πολλές φορές θα το φέρνατε για ενημέρωση στο δημοτικό 

συμβούλιο. Και μόνο που αναγκαστήκατε να το φέρετε στο δημοτικό συμβούλιο, αυτό σημαίνει 

ότι ούτε εσείς είστε σίγουροι για την επιλογή σας. Έχω ακούσει επίσης, ότι θα γλυτώσουμε το 

ενοίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ταυτίζομαι με την άποψή σας, να γλυτώσουμε το νοίκιο, να 

φύγουμε απ’ τα νοίκια. Εάν πράγματι αυτή ήταν η φιλοσοφία σας να γλυτώσουμε το νοίκιο, τότε 

θα έπρεπε η μετεγκατάσταση να γίνει σε ένα κτήριο του Δήμου. Τέτοια κτήρια πού υπάρχουν; Στο 

Σκούταρι. Ένα πανέμορφο, λειτουργικό, 700 τετραγωνικά. Στο Λευκώνα, ένα πανέμορφο 

καινούριο κτήριο, 450 τετραγωνικά. Στον Προβατά, ένα κτήριο πανέμορφο, 400 τετραγωνικά. 

Είναι κτήρια του Δήμου Σερρών. Είναι κτήρια του Σερραίου καταναλωτή. Είναι κτήρια τα οποία 

θα έπρεπε να τα εμπιστευθούμε για να πάμε εκεί. Ξέρατε τι λέγανε παλιά; Ότι η Ελλάδα δεν είναι 

μόνον η Αθήνα.  
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Ο νέος Δήμος των Σερρών κ. Δήμαρχε, δεν είναι μόνον το κέντρο. Έχω ακούσει ότι θα 

αναβαθμιστεί η περιοχή. Έχω ακούσει ότι θα καταρρεύσει το κτήριο. Με χρήματα των Σερραίων 

πολιτών που δεν έχουν, θέλετε να κάνετε το κτήριο; Να κάνετε την ανακαίνιση του κτηρίου; Με 

κτήρια των Σερραίων που δεν έχουν. Θέλετε να αναβαθμίσετε την περιοχή; Χρήματα υπάρχουν, 

υπάρχουν πολλά. Αλλά όχι στην Ελλάδα. Στις Βρυξέλλες, εκεί κ. Δήμαρχε να απευθυνθείτε, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στα προγράμματα, για να μπορείτε, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, να 

κάνουμε, και να διατηρήσουμε το κτήριο και να αναβαθμίσουμε την περιοχή. Ας πάρουμε τα 

πράγματα με τη σειρά. Τον Οκτώβρη του 2011 ήρθε το θέμα της μετεγκατάστασης στο δ/κό 

συμβούλιο της ΔΕΥΑ. Τι έλεγε η μελέτη; Έγκριση μελέτης. Τι έλεγε η μελέτη; Ανακαίνιση του 

πρώην ορφανοτροφείου 3.500 τετραγωνικών μέτρων. 400 τετραγωνικά το υπόγειο, 1.000 

τετραγωνικά το ισόγειο, 800 ο πρώτος όροφος, 800 ο δεύτερος όροφος, 400 ο τρίτος όροφος.  

(Ακούγεται το χρονόμετρο). Τελείωσε κιόλας; (αναφερόμενος στο χρόνο). Πόσα λεπτά ήταν;  

    κ. Πρόεδρος: Τρία. 

    κ. Χουρουζίδης: Ε, γιατί τρία.                                                                       

    κ. Πρόεδρος: Ε γιατί τρία. Διότι δεν είστε αγορητής. Είστε Δημοτικός Σύμβουλος. Στη 

δευτερολογία συνεχίζετε.  

    κ. Χουρουζίδης: Τελειώνω. 400 τετραγωνικά. Τελειώνω κ. πρόεδρε. Έναν προϋπολογισμό 

2.863.000 ευρώ. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός του έργου. Θα συνεχίσω στην δευτερολογία. 

Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος γραμματέα. 

    κ. Χουρουζίδης: Ο επόμενος είναι ο κ. Σταυρόπουλος. 

    κ. Πρόεδρος: κ. Σταυρόπουλε. 

    κ. Σταυρόπουλος: Σε δυο σημεία θα αναφερθώ. Πρώτον: μας λέτε σήμερα ¨συρθήκαμε¨. Μα 

εσείς το ξέρατε εδώ κι έναν χρόνο, όλοι σ’ αυτή τη διαδικασία. Όπως το φέρατε σήμερα, θα 

μπορούσατε να το είχατε φέρει και πριν πέντε μήνες, πριν γίνει η πρώτη δημοπρασία, η οποία… 

    κ. Κοτρώνης: Α, φταίμε κιόλας! 

    κ. Σταυρόπουλος: Με συγχωρείς… 

    κ. Πρόεδρος: Δεν διακόπτουμε (χτύποι κουδουνιού). Κύριε Κοτρώνη… σας παρακαλώ. 

    κ. Σταυρόπουλος: Όπως το φέρατε σήμερα, αν ήσασταν ενημερωμένοι πλήρως, γιατί δεν 

πιστεύω μετά από ένα χρόνο να έχετε ενημερωθεί, όπως το φέρατε σήμερα, θα έπρεπε να το 

φέρετε πριν από έξι μήνες, πριν την πρώτη δημοπρασία, θα το φέρνατε και θα τελειώνατε. Θα την 

κάναμε την συζήτηση, μπορεί να είχατε δίκιο, να συμφωνούσαμε. Τώρα τι κάνατε; Το φέρατε 

σήμερα, που έχει γίνει μια δημοπρασία, η οποία ήταν ασύμφορη, κάναμε δεύτερη δημοπρασία και 

το τελικό κόστος 1.400.000 μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό είναι το τελικό κόστος για 3.000 τετραγωνικά. 

Να λέμε και την αλήθεια. Όταν ο κ. Φωτιάδης λέει για τις πέντε αίθουσες έδωσε ένα 

εκατομμύριο, κάτω στο ισόγειο… 

    κ. Φωτιάδης: Όχι, δεν είπα έτσι. 

    κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε κ. Φωτιάδη. (χτύποι κουδουνιού)  

    κ. Φωτιάδης: Τι μη διακόπτετε κύριε πρόεδρε;   

    κ. Πρόεδρος: Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε.        

    κ. Φωτιάδης: Να κάθετε να λέει ότι θέλει;  

    κ. Πρόεδρος: Δεν έχετε δικαίωμα. … Σας παρακαλώ δηλαδή. (έντονη φασαρία στο Σώμα). 

Ηρεμήστε, ηρεμήστε και μη διακόπτετε.  

    κ. Φωτιάδης: Εσείς να ηρεμήστε. Αλλοιώνει αυτό που είπα.  

    κ. Σταυρόπουλος: Να πω τι είπατε; ¨Διαθέσαμε ένα εκατομμύριο…¨  

    κ. Πρόεδρος: Δεν έχετε δικαίωμα, μόνο στην τοποθέτησή σας.  

(Μιλούν ταυτόχρονα και αδιευκρίνιστα ο κ. Πρόεδρος, ο κ. Σταυρόπουλος και ο κ. Φωτιάδης).  

    κ. Σταυρόπουλος: Εγώ άκουσα…, διαθέσαμε ένα εκατομμύριο… (χτύποι κουδουνιού)… και 

λέτε σήμερα… 

    κ. Φωτιάδης: κ. Σταυρόπουλε, το πλαφόν του ενός εκατομμυρίου… 
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    κ. Πρόεδρος: Βλέπετε ότι είναι μεγάλη ασέβεια, ασέβεια προς το προεδρείο και τον κανονισμό 

λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.  

(Συνεχίζει να διαμαρτύρεται έντονα ο κ. Φωτιάδης) 

    κ. Φωτιάδης: Να παρέμβετε και να τον διορθώσετε κ. πρόεδρε.  

    κ. Σταυρόπουλος: Πλαφόν ένα εκατομμύριο είπατε, δεν είπατε τίποτα άλλο.  

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ δεν θα μου υποδείξετε τη δουλειά μου. Δεν θα μου την 

υποδείξετε, είστε λάθος, είστε λάθος.  

    κ. Φωτιάδης: Εσείς είστε λάθος. Το πρακτικό παρακαλώ να αναγνωσθεί τι είπα.  

    κ. Πρόεδρος: Σας ανακαλώ στην τάξη κ. Φωτιάδη. 

    κ. Σταυρόπουλος: Ωραία, λοιπόν, συγνώμη αν έκανα λάθος, συγνώμη αν έκανα λάθος, αλλά 

σήμερα είπα θέλει 100 χιλιάρικα για να τελειώσει, οι πέντε αίθουσες. Και μιλάμε σήμερα για 

3.500 τετραγωνικά μέτρα τα οποία κάνουν ένα τετρακόσια. Αυτή είναι η αλήθεια. Σ’ ένα κτήριο, 

το οποίο δεν είναι μόνο το κτήριο, είναι και το οικόπεδο, το οικόπεδο αυτό έχει 30 χρόνια 

ανενεργό, έτσι κάθεται μες το κέντρο της πόλεως. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Το κτήριο εκεί 

πέρα είναι 3.500 μέτρα, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Σήμερα ήρθε μια δημοτική αρχή, μέσω της 

ΔΕΥΑΣ, γιατί τι να κάνουμε, έτσι είναι τα λεφτά, δεν υπάρχουν, να κάνει με ένα τετρακόσια τα 

3.500 μέτρα. Θα μπουν μέσα αυτοί που θα μπουν. Άκουσα τον κ. Μηλίδη, του είπαν λέει κάποιοι 

μηχανικοί ότι ξέρεις τα 1.000 μέτρα θα τα κάνετε με ένα (1) εκατομμύριο. Ποια ένα εκατομμύριο; 

Άλλο πράγμα είναι να κτίζετε, άλλο πράγμα κ. Μηλίδη, κι αυτοί που θα ρθούν να ρθούν σε μένα 

να μου το πουν, άλλο πράγμα είναι να κτίζετε μέσα στο κέντρο της πόλεως με έτοιμες όλες τις 

προσβάσεις και τα λοιπά, κι άλλο πράγμα σ’ ένα χωράφι έξω εκεί πέρα, κάτω, το οποίο βέβαια, 

επίσης στο κόστος πρέπει να βάλετε και την αξία του οικοπέδου, σωστά, 16.000 τετραγωνικά 

μέτρα είναι. Εμείς τώρα τι έχουμε σαν Δήμος; Έχουμε 2 οικόπεδα…        

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κ. Σταυρόπουλε. 

    κ. Σταυρόπουλος: Δεν πρόλαβα, με διέκοψαν … τι να κάνουμε τώρα. 

    κ. Πρόεδρος: Ε, μα βλέπετε;  

    κ. Σταυρόπουλος: Λοιπόν, έχουμε 2 οικόπεδα τα οποία έτσι κάθονται, όπως έχουμε κι ένα 

νοσοκομείο που έτσι κάθεται, γιατί κάθε φορά ο κάθε ένας έλεγε αυτό δικό μου, και δεν είναι δικό 

του, δεν είναι του Ελληνικού λαού, εκεί δεν είναι του Ελληνικού λαού. Εμείς εδώ, δεν είναι των 

Σερραίων, να μην μπορούμε να το διορθώσουμε. Εσείς φωνάζατε, άφησαν οι δήμαρχοι, 

κατέρρευσε η δημοτική αγορά, τώρα να μην κάνουμε τίποτα. Εσείς λέτε για τη Χρυσοπηγή, θα 

καταρρεύσει, που πρέπει να πάμε να βρούμε άλλη χρήση, πάλι τα ίδια λέμε. Κύρια πρέπει να 

καταλάβουν ότι όλα πρέπει να διορθώνονται. Έχουμε ένα οικόπεδο, έχουμε ένα κτίσμα. Αν 

μπορούμε μέσα σ’ αυτό το κτίσμα, με τα λεφτά που έχει, να διορθώσουμε 3.500 τετραγωνικά 

μέτρα, θα πρέπει να το κάνουμε. Θα μπει κι η ΔΕΥΑΣ, 25 χρόνια μετά η ΔΕΥΑΣ, εκείνο το 

κτήριο θα πρέπει να ξαναγίνει. Που θα πάει δηλαδή, να πάει η ΔΕΥΑΣ, αλλά δεν θα υπάρχει 

ΔΕΥΑΣ. Κι έχει ένα οικόπεδο η ΔΕΥΑΣ, που σήμερα αν δεν το οργανώσουμε καλά θα μπει στο 

σχέδιο πόλεως, έτσι, και θάχει μεγάλη αξία.                 

(Οχλαγωγία – μιλούν πολλοί μαζί αδιευκρίνιστα) 

    Λοιπόν, καλά τώρα…, με διέκοψε και παίρνω πίσω αυτό που λέω, αν δεν το κατάλαβα καλά, το 

παίρνω πίσω. Αλλά είπατε για 100 χιλιάρικα που πρέπει να συμπληρώσουμε για να κλείσει το 

έργο. Λοιπόν, δεν κάνει ούτε 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, γιατί έχει μια διαμόρφωση 

ακαλύπτου εκεί κάτω, άρα δεν φτάνουν τα λεφτά, μιλάμε για… 

    κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε στη δευτερολογία σας κ. Σταυρόπουλε. Ο επόμενος.  

    κ. Χουρουζίδης: Ο κ. Δινάκης. (…) Ο κ. Αναστασιάδης. 

    κ. Αναστασιάδης: κ. Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω; Πόσα λεπτά έχω, 2 ή 3.    

    κ. Πρόεδρος: 3, κύριε Αναστασιάδη. 
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    κ. Αναστασιάδης: Εμείς κ. πρόεδρε, απ’ ότι ξέρετε, δεν είμαστε ανόητοι, αλλά κάνουμε 

πράξεις που κάνουν κι οι ανόητοι. Θα σας πω κάτι: έχουμε ένα οικόπεδο θαυμάσιο, είναι πάνω σ’ 

ένα κόμβο, εξαιρετικό, επάνω στην περιαστική οδό, που μπορεί εκεί η κυκλοφορία να γίνει 

θαυμάσια σε όλες τις κατευθύνσεις της πόλης των Σερρών. Εκεί, επαναλαμβάνω, μπορούμε να 

χτίσουμε… (σταματά για λίγο). 

    κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε κ. Αναστασιάδη.  

    κ. Αναστασιάδης: Ε τι να συνεχίσω…         

    κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε, γιατί σταματάτε;   

    κ. Αναστασιάδης: … δεν έχεις αυτό κ. πρόεδρε, άστο εκείνο το πράμα σε παρακαλώ, δεν είναι 

ανάγκη… 

    κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε σας παρακαλώ, θα πάω στον επόμενο. 

    κ. Αναστασιάδης: Εμ τι να σε κάνω, πάνε…  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, ο επόμενος. 

    κ. Αναστασιάδης: Πέρασαν 3 λεπτά;   

    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος. 

    κ. Αναστασιάδης: Φοβάσαι την αλήθεια κ. πρόεδρε.  

    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος. 

    κ. Αναστασιάδης: Φοβάσαι την αλήθεια, θα δευτερολογήσω όμως, φοβάστε την αλήθεια.   

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμου. 

    κ. Δήμου: κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα επικεντρωθώ μόνο σε δύο 

σημεία που αναφέρθηκε εδώ στην αίθουσα από κάποιο συνάδελφο, ο οποίος είπε ότι μπορούμε με 

ένα εκατομμύριο ευρώ να χτίσουμε ένα ολόκληρο κτήριο. Αυτό είναι ανακρίβεια. Ποιος 

μηχανικός είναι αυτός, παρακαλώ πολύ να τον δω και γω για να χτίσω και γω ένα σπίτι που θέλω 

στο χωριό. Με αυτά τα λεφτά ανά τετραγωνικό μέτρο. 3.500 τετραγωνικά για να τα χτίσεις, θες 

τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον. Ένα αυτό, και ένα δεύτερο.     

(Οχλαγωγία και αντιδράσεις στην αίθουσα) 

    κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε σας παρακαλώ, μη διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Φωνάζει και διαμαρτύρεται ο κ. Αναστασιάδης.  

    κ. Πρόεδρος: (απευθυνόμενος προς τον κ. Αναστασιάδη). Θα σταματήσετε επιτέλους; Σας 

ανακαλώ στην τάξη. 

   κ. Αναστασιάδης: (φωνάζοντας)… μη λέει ότι νάναι εδώ μέσα.  

    κ. Πρόεδρος: Δεύτερη φορά κ. Αναστασιάδη σας ανακαλώ στην τάξη. 

(Συνεχίζει να οχλαγωγεί) 

    κ. Πρόεδρος: (προς τον κ. Αναστασιάδη) Ωραία, συνεχίστε. 

    κ. Δήμου: κ. Πρόεδρε, όταν ως ιδιώτες έχουμε ένα οικόπεδο κι ένα κτήριο το οποίο καταρρέει, 

σαφώς και επιλέγουμε το κτήριο που καταρρέει να το επισκευάσουμε. Και ειδικά δε όταν είμαστε 

σε ενοίκια και πληρώνουμε ενοίκια. Ποιος νοήμων είναι αυτός ο οποίος θα θέλει να πληρώνει 

ενοίκια ή ποιος νοήμων είναι αυτός ο οποίος δεν θα μπορεί λόγω των οικονομικών, να του 

φτάνουν να πάει σ’ ένα οικόπεδο δικό του, ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν θα επισκευάσει ένα 

κτήριο, ένα δικό του ιδιόκτητο κτήριο που καταρρέει. Αυτό το οποίο γίνεται προσπάθεια απ’ αυτή 

τη δημοτική αρχή είναι: όλη η περιουσία να αξιοποιηθεί, εκεί που υπάρχουν προβλήματα να 

επισκευασθούν, κι από κει και πέρα όταν θα γίνουν με το καλό όλα αυτά, θα έρθουμε και στα 

οικόπεδα αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι, κι αν μπορούμε να ενταχθούμε σε πρόγραμμα, ή αν 

δεν μπορούμε, να δούμε πως είναι τα οικονομικά. Ευχαριστώ πολύ. 

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Καλαϊτζίδης. 

    κ. Αναστασιάδης: Δευτερολογία κ. πρόεδρε.          

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Καλαϊτζίδης. 

    κ. Καλαϊτζίδης: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν χρήσιμο να σχεδιάζουμε, να κάνουμε 

σχεδιασμούς σε βάθος χρόνου.  
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Αν δεν γίνουν παρεμβάσεις άμεσα στο συγκεκριμένο κτήριο, εκτιμώ ότι σε μερικά χρόνια, εδώ σ’ 

αυτήν την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, θα συζητάμε πρώτον για την κατεδάφιση του 

κτηρίου ή θα είμαστε σε αναζήτηση, θα είναι σε αναζήτηση χρηματοδότησης. Φυσικά και το 

πρώτον απορρίπτετε, γιατί συστεγάζονται εκεί παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία. Δημιουργούμε 

λοιπόν ένα νέο κτήριο και παράλληλα συντηρούμε ένα παλιό κτήριο. Τα όσα ακούγονται για 

προγράμματα είναι η εύκολη λύση, εύκολη πρόταση, μ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται και 

πιθανώς συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση ενός θέματος, ενός προβλήματος. Απ’ όσο 

γνωρίζω δεν υπάρχει πρόγραμμα που να χρηματοδοτεί ανακαίνιση ή συντήρηση τέτοιου είδους 

κτηρίου και τόσο υψηλού προϋπολογισμού. Χρηματοδοτούνται πιθανόν προμήθειες που μπορεί 

να ακολουθήσει συνέχεια και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το ΕΣΠΑ 2014-2020 που 

συζητείται την περίοδο αυτή, προϋπολογίζουν μείωση περίπου 40%. Άρα λοιπόν θα πρέπει να 

είμαστε επιφυλακτικοί και να μην προτείνουμε μονίμως την εύκολη λύση, την ¨κονσέρβα¨ θα την 

χαρακτήριζα εγώ, να ενταχθούμε σε κάποιο πρόγραμμα. Απ’ ότι κατάλαβα εγώ, εξ’ ου και το 

ερώτημα αρχικά, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου 

ακινήτου.  

    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος γραμματέα;  

    κ. Χουρουζίδης: Η κ. Μπιτζίδου. 

    κ. Πρόεδρος: Κυρία Μπιτζίδου. 

    κ. Μπιτζίδου: Ναι, κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, εγώ χαίρομαι που τέθηκε το θέμα γιατί επιτέλους 

πρέπει να ακουστούν και κάποιες αλήθειες, γιατί πολλές ανακρίβειες έχουνε διαδοθεί και 

ακούγονται συνεχώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και θα ήθελα να ενημερώσω τον κ. 

Φωτιάδη, αν δεν το ξέρει, που ενδεχομένως το ξέρει, ότι μετά ενάμιση χρόνο παραδόθηκε από την 

Περιφερειακή Ενότητα στον Δήμο Σερρών, παραδόθηκαν τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία και 

συγκεκριμένα το καλοκαίρι. Άρα όταν εγώ παρέλαβα τα νηπιαγωγεία, την επομένη μέρα, αν όχι 

την επομένη μέρα, την ίδια εβδομάδα μπήκαν συνεργεία. Αν θέλετε να ξέρετε την 

πραγματικότητα κ. Φωτιάδη και να ρωτάτε. Λοιπόν, άρα, της Περιφερειακής Ενότητας ήταν 

ευθύνη να ολοκληρώσει το έργο και όχι του Δήμου. Επιτέλους… 

    κ. Χουρουζίδης: …κατάσταση της ΔΕΥΑΣ…  

    κ. Μπιτζίδου: ..επιτέλους, να ολοκληρώσει τα νηπιαγωγεία, επιτέλους. Λοιπόν, με 

συγχωρείτε…                  

    κ. Πρόεδρος: Γραμματέα, τελευταία φορά σου το λέω. Θα σε ανακαλέσω στην τάξη και σένα. 

Επιτέλους δηλαδή. 

    κ. Μπιτζίδου: Επίσης να ενημερώσω, να ενημερώσω το Σώμα στο εξής: ότι το Νομικό 

Πρόσωπο το οποίο είχε στην ιδιοκτησία του αυτό το χώρο, τον παραχώρησε στο Δήμο γιατί 

αδυνατούσε να το συντηρήσει και να το επισκευάσει. Και ο Δήμος Σερρών για τον ίδιο λόγο 

έδωσε το χώρο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία είχε υποχρέωση να κάνει μελέτη και 

ανακαίνιση. Άρα η μελέτη έγινε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και προέβη σε κατασκευή και 

ανακαίνιση του συγκεκριμένου χώρου. Και φυσικά απ’ ότι αποδεικνύεται, ελλιπώς. Δεν υπήρχαν 

οι κατάλληλες υποδομές γιατί αυτή τη στιγμή, η νέα μελέτη η οποία έγινε προσεκτικά, δείχνει ότι 

πρέπει να υπάρχουνε, έτσι, στοιχεία, υπάρχουν υποδομές στήριξης, θεμελίωση. Επίσης να πούμε 

ότι πολύ καλά γνωρίζουμε, ότι εκείνος ο χώρος είχε προγραμματιστεί για αθλητικό σχολείο, για 

δια βίου μάθηση χώρο. Και αυτό σημαίνει, ότι το δια βίου μάθηση, έτσι, το σχολείο το οποίο 

ήτανε για κατάρτιση, προσπάθησε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και δεν τα κατάφερε. Και 

επίσης να ενημερώσουμε το Σώμα, ότι όταν αυτό το κτήριο, η αντιδήμαρχος παιδείας είδε ότι, κι 

αυτό ας με διαψεύσει ο δήμαρχος, ότι ήτανε για τέτοιους χώρους, επ’ ουδενί λόγο δεν το 

παραχωρούσα για κανέναν άλλο, παρά μόνο για σχολικές δραστηριότητες.  
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Και μάλιστα ο σχεδιασμός που έκανα, και η υπηρεσία μου, ήτανε αποκλειστικά γι’ αυτό το λόγο. 

Αλλά όλες οι προσπάθειες πρέπει να ενημερώσουμε ότι απέβησαν άκαρπες για την εξασφάλιση 

χρηματοδότησης και ανακαίνισης του συγκεκριμένου χώρου. Και από την έρευνα που έκανε ο 

Δήμαρχος… 

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε σας παρακαλώ κυρία αντιδήμαρχος.  

    κ. Μπιτζίδου: …ναι ολοκληρώνω, μόνο η ΔΕΥΑΣ είχε αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ και γω. Τον κ. Κατιρτζόγλου δεν τον σημειώσατε. Παρακαλώ κ. 

Κατιρτζόγλου.      

    κ. Κατιρτζόγλου: Λοιπόν, κ. πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Αν ένα συμπέρασμα που προέκυψε 

σήμερα από τη συζήτηση που διεξήχθη μέχρι τώρα, είναι αυτό που ομολόγησε η δημοτική αρχή. 

Βρήκαμε δηλαδή το ταμείο της ΔΕΥΑΣ να έχει κάποια χρήματα, χρήματα τα οποία έχουν 

εξοικονομηθεί από τις μειώσεις των μισθών των υπαλλήλων, από τις μειώσεις των δανείων, από 

όλα τα άλλα τα οποία κουβεντιάσαμε και στο προηγούμενο ζήτημα, χρήματα τα οποία έπρεπε να 

επιστρέψουν στις τσέπες των Σερραίων δημοτών με τη μορφή της μείωσης των τιμολογίων, και το 

βρήκαμε το ταμείο αυτό λοιπόν, και τι κάνουμε; Κάνουμε αξιοποίηση ενός χώρου που δεν είναι 

χώρος που ανήκει στη ΔΕΥΑΣ. Αυτό, να ξέρετε, θα σας καταδιώκει τα επόμενα χρόνια. Χρεώνετε 

τη ΔΕΥΑΣ και έχετε και το θράσος να λέτε ότι απαλλάσσεται από τα ενοίκια η ΔΕΥΑΣ, όταν θα 

πληρώνει τριπλάσιο ποσό σε δόσεις δανείων τα επόμενα χρόνια, λοιπό, τη χρεώνετε τη ΔΕΥΑΣ, 

χρεώνεται τους Σερραίους δημότες, τους στερείται από τα χρήματα τα οποία πρέπει να τους 

επιστρέψετε στην τσέπη τους με τη μορφή της μείωσης των τιμολογίων, όπως είχαν κάνει με 

γενναίες αποφάσεις άλλες ΔΕΥΑ της Ελλάδος, και τι κάνετε; Αξιοποιείται ένα κτήριο, νομίζουν 

ότι θα κάνετε κάποιο έργο εκεί. Μα κάνετε μια τρύπα στο νερό. Είναι δυνατόν να θεωρείτε 

αναπτυξιακό έργο, έργο που προάγει το συμφέρον της ΔΕΥΑΣ η ανακαίνιση ενός κτηρίου 

τεράστιου, στο οποίο πάλι ομολογείτε ότι θα βάλετε κι άλλες υπηρεσίες; Και ποιος θα πληρώσει 

την ανακαίνιση. Γιατί να πληρώσει η ΔΕΥΑΣ την ανακαίνιση, όταν κι άλλες υπηρεσίες θα 

στεγαστούν στον ίδιο χώρο. Γιατί να μην πάει αναλογικά λοιπόν αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή η 

καταλήστευση των ταμείων της ΔΕΥΑ. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον: κάνετε μια τρύπα στο 

νερό διότι πάλι έχουμε την ίδια κατάσταση: τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ. Αλλού 

το αμαξοστάσιο και τα οχήματα, αλλού οι διοικητικές υπηρεσίες. Και θα συνεχίζεται να γίνεται το 

ίδιο μπάχαλο. Λοιπόν, θα έπρεπε, αν έπρεπε να ξοδέψουμε κάποια χρήματα με πολύ χαμηλότερο 

κόστος, ο κ. Δήμου δε το κατάλαβε, αλλά συμφώνησε με αυτό που είπε ο κ. Μηλίδης. 3.500 

τετραγωνικά μέτρα, 3,5 εκατομμύρια. 1.000 τετραγωνικά μέτρα είπε ο κ. Μηλίδης, ένα 

εκατομμύριο, ναι. Χίλια τετραγωνικά μέτρα λοιπόν, στο οικόπεδο με καινούριο σύγχρονο κτήριο 

απέναντι από το Ηρώων, θα ήταν υπέρ αρκετά για να στεγαστούν οι διοικητικές υπηρεσίες της 

ΔΕΥΑΣ και ο υπόλοιπος χώρος είναι επίσης υπέρ αρκετός για να γίνει το αμαξοστάσιο της 

ΔΕΥΑΣ.  

Αυτό συνιστά κάκιστη διαχείριση των οικονομικών της ΔΕΥΑΣ και πρέπει να το αναλογιστείτε, 

σας το είπε και η κ. Σαραντίδου, δεν είναι αργά να καταλάβετε ότι κάνετε λάθος στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, στην παρούσα χρονική συγκυρία όμως, θα έπρεπε να μην 

επιλεγεί η οδός αυτή, του να ξοδέψουμε χρήματα δηλαδή για να κάνουμε τέτοια φαραωνικά έργα. 

Θα έπρεπε να επιλεγεί η επιστροφή των χρημάτων στην τσέπη των Σερραίων δημοτών με τη 

μορφή της μείωσης των τιμολογίων. Προσωρινά θα μπορούσαμε να στεγαστούμε στο δημαρχείο 

του Σκουτάρεως. Υπέρ αρκετό είναι. Και να ετοιμάσουμε προσεκτικά συγκεκριμένα βήματα μετά 

από 1, 2, 3 χρόνια την κατασκευή ιδιόκτητου –μισό λεπτό κ. πρόδρε, μισό λεπτό– την 

κατασκευή… 

    κ. Πρόεδρος: Δευτερολογία. 

    κ. Κατιρτζόγλου: Να τελειώσω τη φράση μου. …την κατασκευή λοιπόν ιδιόκτητου κτηρίου 

όπως είναι το όραμα όλων όσοι προηγήθηκαν και θά ’πρεπε να είναι και το δικό σας τ’ όραμα. 

Όσον δε το συγκεκριμένο κτήριο, γιατί μας λέτε ότι δεν έχουμε και συγκεκριμένη πρόταση, 

λοιπόν, δεν έχετε ακουστά … 
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    κ. Πρόεδρος: Στη δευτερολογία σας κ. Κατιρτζόγλου, ευχαριστώ πολύ.    

    κ. Κατιρτζόγλου: Καλώς.        

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, δευτερολογία. Μηλίδης, Κοτρώνης, Φωτιάδης, Κατιρτζόγλου, 

Αναστασιάδης, και κλείσαμε. Κύριε Μηλίδη. Και η κ. Μπιτζίδου.  

    κ. Μπιτζίδου: Αν χρειαστεί. 

    κ. Πρόεδρος: Εφόσον χρειαστεί. Και ο κ. Σταυρόπουλος. Άλλος κανείς; κ. Μηλίδη, δύο λεπτά 

σας παρακαλώ. 

    κ. Μηλίδης: Δύο ή τρία κ. πρόεδρε; 

    κ. Πρόεδρος: Δύο, δύο, δύο. 

    κ. Μηλίδης: Δεν μπορώ να αντιληφθώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω το είχα 

καταστήσει σαφές στην πρώτη μου ομιλία, γιατί εμμένει η δημοτική αρχή σε μια λανθασμένη 

απόφαση, η οποία πιστεύω, το πιστεύω πραγματικά ακράδαντα, ότι θα είναι και οδυνηρή. Θα 

είναι οδυνηρή στο μέλλον και θα φανεί αυτό. Κρινόμαστε όλοι βέβαια και θα κριθούμε απ’ τον 

λαό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε και την κοινωνία. Η κοινωνία θέλει άλλα 

πράγματα. Αυτή τη στιγμή θέλει περισσότερο κοινωνικό έργο. Δε θέλει έτσι μεγαλεπήβολα έργα. 

Και εν πάσει περιπτώσει εμείς έχουμε την άποψή μας και την έχουμε πει και είναι διατυπωμένη 

και μέσα, άσχετα αν δεν την κατάλαβαν κάποιοι, λέμε ότι να ξεκινήσουμε και θα είμαστε δίπλα, 

αρωγοί στη δημοτική αρχή να πάμε στο ιδιόκτητο κτήριο. Αυτή είναι η πρότασή μας και επιμένω 

στην άποψη ότι για 1.000 τετραγωνικά περίπου που είναι υπέρ αρκετό, χρειάζεται ένα 

εκατομμύριο περίπου ευρώ. Αυτή είναι, το συζήτησα με πάρα πολλούς εργολάβους και 

μηχανικούς. Με ποιόν άλλο. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός στο θέμα. Αυτές είναι οι τιμές 

σήμερα. Λοιπόν, επιπλέον, μπήκε εγγυητής προφανώς, εγγύηση, μπήκε η ΔΕΥΑΣ. Αυτό σημαίνει 

ότι για να τη δίνει η τράπεζα δάνειο, σημαίνει ότι έχει οικονομική ευρωστία. Προς τι τότε το 

δάνειο. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Άμα έχει οικονομική ευρωστία προχωράμε. Και απεδείχθει από 

τα προηγούμενα που έχουν ειπωθεί εδώ μέσα από πολλούς συναδέλφους, γιατί υπήρξε οικονομικό 

όφελος κι είχαμε και στοιχεία. … Όταν λέμε, δε λέμε αύριο το ξεκινάμε, το τελειώσαμε, να μπει 

στο πρόγραμμά μας. Και στο κάτω-κάτω ο κ. δήμαρχος αθέτησε την προεκλογική του υπόσχεση, 

το οποίο το λεν οι εργαζόμενοι ότι θα κτίσουμε στο οικόπεδο το ιδιόκτητο. Το Σκούταρι 

αναφέρουμε σαν μια προσωρινή λύση και λέμε το Σκούταρι…  

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. 

    κ. Μηλίδης: Τελείωσα … και λέμε ότι προσωρινή μετεγκατάσταση γιατί θα απαλλαγούμε από 

τα ενοίκια και ο χώρος είναι 700 τετραγωνικά. Ενώ τα άλλα τα δημαρχεία είναι λίγο μικρότερα, 

αυτός είναι ο λόγος, και δίνουμε και πνοή στην περιφέρεια. Επομένως κ. Δήμαρχε και την ύστατη 

στιγμή, κάνω έκκληση. Αναθεωρήστε αυτή σας την απόφαση. Δεν είναι σωστή. Να πάμε στο δικό 

μας το ιδιόκτητο αυτό που ήταν όνειρο όλων και νομίζω και δικό σας, είμαστε δίπλα σας και 

προσωρινά να πάμε στο Σκούταρι.                    

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, και σε σας ένα δίλεπτο. 

    κ. Φωτιάδης: Ένα λεπτό θα χρειαστώ κ. πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, 

κάνω έκκληση στο εξής: με αυτή την απόφαση αλλοιώνουμε κάτι το οποίο απ’ τον γενικό 

σχεδιασμό της πόλεως, τον χωροταξικό, τον διοικητικό, είχε εμπεδωθεί, κάτω οι δράσεις της 

ΔΕΥΑ, διοίκηση, αποθήκες, τεχνικό προσωπικό. Συνεχίζουμε λοιπόν επ’ αόριστο τη διάσπαση 

αυτής της υπηρεσίας. Στο συγκεκριμένο συγκρότημα κάνουμε μίξη. Προσέξτε, παιδάκια του 

νηπιαγωγείου, παιδάκια του παιδικού, θα παίζουν δίπλα στο ΚΑΠΗ, θα επισκέπτεται κάποιος 

δημότης – πολίτης, αναλογιστείτε ότι οι φωνούλες θα ενοχλούν και αυτό το συνονθύλευμα εκεί 

των δράσεων δεν θα έπρεπε επ’ ουδενί να συμβεί. Το κτήριο, ορθά είπε η κ. Μπιτζίδου, ήταν στο 

Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθηση ήταν η στόχευση, για τεχνικούς λόγους, κ. Μπιτζίδου η 

χρηματοδότηση είχε εξασφαλιστεί. Υπάρχουν και αποφάσεις. Λοιπόν, εν πάσει περιπτώσει, 

είμαστε εκτός εδώ θέματος, ποιος έπρεπε να πληρώσει; Δεν θα μπορούσε μετά τον ¨Καλλικράτη¨ 

να πληρώσει επ’ ουδενί η Περιφέρεια.  
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Έπρεπε να πάρεις πρωτοβουλίες. Έπρεπε να πάρεις πρωτοβουλίες, δεν μπορούσες. Λοιπόν, κ. 

δήμαρχε και κλείνω, σεις πραγματικά, χρησιμοποιώ αυτολεξεί την έκφρασή σας, κάνετε ένα 

τεράστιο άνοιγμα στα οικονομικά, μία τεράστια τρύπα στα οικονομικά της ΔΕΥΑ. Σεις επί της 

ουσίας ακυρώνετε τη δυνατότητα της ΔΕΥΑ να κάνει έργα. Σεις επί της ουσίας προσπαθείτε 

σήμερα να κάνετε με εμμονή ένα έργο το οποίο όπως εξήγησα, δεν θα μπορούσε επ’ ουδενί να 

συνεχιστεί εκεί. Το κόστος τεράστιο. Σαράντα χρόνια κ. συνάδελφοι εάν μέναμε εκεί στο ενοίκιο.  

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κ. Φωτιάδη. 

    κ. Φωτιάδης: Η μεταστέγαση ήταν η λύση. Μέχρι που να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις 

που συμφωνούμε όλοι για να πάμε εκεί όλες οι υπηρεσίες. Τεράστιο λάθος, και βεβαίως περιμένω 

την απάντηση κ. δήμαρχε, με ποιο επιτόκιο, γιατί επιλέξατε ιδιωτική τράπεζα που θα παίξει με 

άλλα κριτήρια και βεβαίως με ποια υποθήκη.  

    κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ κ. Φωτιάδη, ο κ Κοτρώνης έχει το λόγο. 

    κ. Κοτρώνης: Θ’ αρχίσω κ. πρόεδρε για να προλάβω πρώτα από ένα πολύ σημαντικό θέμα. 

Έβγαλε το σωματείο εργαζομένων μια ανακοίνωση κι αντί ν’ απαντήσετε, η τρόικα, και σεις 

συμπεριλαμβάνεστε κ. δήμαρχε μέσα, προσπαθήσατε να πείσετε τον πρόεδρο ο οποίος ανήκει 

στην παράταξή σας να εκθέσει τους συναδέλφους του λέγοντας ότι είναι ψέματα, είναι 

παραταξιακή ανακοίνωση ενώ ξεχάσατε ότι υπήρχε συνέντευξη στο Σερραϊκό Θάρρος την 

προηγούμενη μέρα και τον εκθέσατε, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί στον αέρα απ’ την τηλεόραση 

προχθές, έλεγε λοιπόν ο πρόεδρος, που αποδεικνύεται ότι ήξερε: ¨Ας ελπίσουμε να 

ευαισθητοποιηθεί ο δήμαρχος και ν’ απαντήσει στους προβληματισμούς που θέτουμε¨. Που 

θέτουμε. Και τον αναγκάζει τον άνθρωπο να πει ψέματα ότι δεν ήξερε και ότι αυτή η ανακοίνωση 

είναι παραταξιακή. Ένα αυτό. Δεύτερο: -αυτό ήθελα να το πω γιατί δεν προλαβαίνω-. Τρία 

εκατομμύρια περίπου θα στοιχίσει αυτή η μετεγκατάσταση. Αν κάνουμε μια διαίρεση με το 

35.000, γιατί τόσα μπορούσαμε να πληρώσουμε, για πρώτη φορά ομολόγησε ο κ. δήμαρχος. 

Βγαίνει στις τηλεοράσεις και λέει γλυτώνουμε 55, 55 χιλιάδες, ενώ είναι 45, γιατί η εγκύκλιος 

επιβάλει τη μείωση του 20%, συν τον κ. Κωνσταντινίδη που τον πήρα εγώ τηλέφωνο και δέχεται 

στα 30. 85 χρόνια θα μας στοιχίσει αυτό. Αυτό θα μας στοιχίσει 85 χρόνια. Και πάτε ένα ερείπιο 

60 χρόνων να το κάνετε, ενώ τη δημοτική αγορά μας λέγατε ¨είναι έτοιμη¨ ¨και ¨τι θέλετε να την 

κρατήσετε¨ που ήταν 40 χρόνων. Λοιπόν, ή θα έχετε ένα σταθερό επιχείρημα ή δεν θα το 

αλλάζετε κατά το δοκούν. Και γελάσατε όταν σας είπαν οι εργαζόμενοι ότι κινδυνεύουμε να μας 

το πάρει το ΤΑΙΠΕΔ. Σας το είπα και σε επερώτηση πριν από δυο χρόνια. Ότι κινδυνεύουμε από 

το ταμείο αξιοποίησης να μας τα πάρει. Και τότε γελούσατε ειρωνικά. Τώρα όμως, αν διαβάσετε 

τον Στυλιανίδη, για το δάνειο των 2 εκατομμυρίων που πήρατε για τον Δήμο, θα στερείτε τους 

μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι είπε ο κ. Στυλιανίδης. Ότι αν γίνονται κατασχέσεις και 

δεν υπάρχει στο λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών χρήματα για τους εργαζόμενους, δεν 

θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, αν αυτά που σας είπαν οι συμβουλάτορές σας θεωρείται 

ότι αυτό που κάνετε είναι αποφασιστικότητα, όχι δεν είναι αυτό. Αυτό είναι αλαζονεία και 

μεγαλομανία. 

    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος; Η κ. Σαραντίδου. Όχι. Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

    κ. Κατιρτζόγλου: Δεν θα δευτερολογήσω κ. πρόεδρε, ευχαριστώ. 

 

    κ. Χουρουζίδης: Ο κ. Αναστασιάδης. 

    κ. Αναστασιάδης: Για να υπάρχει σωστή λειτουργία της ΔΕΥΑ, πρέπει να γίνει στο ιδιόκτητο 

οικόπεδο που έχουμε, μπορούμε να πάρουμε παρεκκλίσεις αν χρειαστούν και καθ’ ύψος αλλά και 

τον συντελεστή δομήσεως να τον αυξήσουμε και να σταματήσει το μεγάλο κακό που πάτε να 

κάνετε. Κι όσο για αυτά που λέει η Μπιτζίδου, δεν υπάρχει στατική επάρκεια, να μας πει ποιος 

μηχανικός υπέγραψε ότι υπάρχει στατική ανεπάρκεια. Κι είναι ντροπή να λέτε ψέματα εδώ μέσα.  
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Τι πράματα είναι αυτά… είναι ντροπή. Κύριε πρόεδρε, επαναλαμβάνω, για να υπάρχει σωστή 

λειτουργία της ΔΕΥΑΣ, πρέπει να είναι όλη η διοίκηση εκεί, πρέπει να υπάρχουν αποθήκες, τα 

πάντα, διότι έτσι που είναι σκόρπια, η ΔΕΥΑΣ χάνει πάρα πολλά λεφτά. Σωστή λειτουργία είναι: 

στο οικόπεδο εκείνο να γίνουν όλες οι λειτουργίες. Απλό πράγμα είναι, φιλοσοφία χρειάζεται;  

    κ. Πρόεδρος: Ποιος είναι ο επόμενος; Ο κ. Σταυρόπουλος. 

    κ. Σταυρόπουλος: Θέλω να πω το εξής: ακούω συνέχεια για χίλια ευρώ το τετραγωνικό. 

Μόνον ο κόμβος που πρέπει να γίνει στο κάτω, στο Ηρώων, ο κόμβος που πρέπει να γίνει, γιατί ο 

δρόμος είναι εθνικός, θα σας φάει 500 χιλιάρικα, μόνον ο κόμβος, και φωτισμός και τα λοιπά. 

Περιαστικός ναι, με μπάρες δεξιά και αριστερά, με μπάρες δεξιά και αριστερά. Ο κόμβος… 

    (Τον διακόπτει ο κ. Αναστασιάδης). 

    κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτετε, μπορείτε να μην διακόπτετε; Δεν αντέχετε να ακούτε έναν, έναν 

ομιλητή δεν μπορείτε να τον αντέξετε;  

    κ. Αναστασιάδης: Θα μας τρελάνετε εδώ μέσα εσείς. 

    κ. Πρόεδρος: Δεν μπορείτε να τον αντέξετε;  

    κ. Σταυρόπουλος: Εκεί, γι’ αυτό είπα: άλλο είναι το κτήριο που κτίζει μες στην πόλη, άμεσα, 

κι άλλο είναι το κτήριο που κτίζει εκεί. Εκεί είναι ένα εκτός σχεδίου κτήριο, για τα 1000 μέτρα, 

γιατί δεν κάνει τόσο, ας ερθεί αυτός ο εργολάβος που ρώτησε ο κ. Μηλίδης να μας πει και να μας 

τα κάνει όλα αυτά με τα χίλια ευρώ. Μόνο ο κόμβος, διότι είναι σε δρόμο περιαστικό κλειστό, 

μόνον ο κόμβος, αν θα πάρουν και πότε θα πάρουν την άδεια να γίνει. Άρα το κοστολόγιο είναι 

πολύ μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο κ. πρόεδρε. Λοιπόν… 

    κ. Πρόεδρος: Μπράβο σας κ. Κατιρτζόγλου, συνεχίστε τη συνομιλία.   

    κ. Κατιρτζόγλου: Εντάξει άμα ρωτάτε και … 

    κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε κ. Κατιρτζόγλου.  

    κ. Σταυρόπουλος: Λοιπόν, και η ευκολία που λέτε σήμερα όλοι, μετά από 6 μήνες, γι’ αυτό το 

είπα στην αρχή. Γιατί κάνατε έξι μήνες να μας φέρετε το θέμα αυτό. Εδώ ο άλλος έχει 

εγκατασταθεί εδώ και δυο μήνες, που πρέπει κι αυτόν να τον αποζημιώσουμε, αν αποφασίσουμε 

διαφορετικά. Γιατί δεν το κάνατε πριν εφτά μήνες στην πρώτη δημοπρασία, η οποία ήταν…, τη 

βγάλαμε άγονη… όχι άγονη, ήτανε, την ξανακάναμε, ήταν ακριβή, είπαμε μη συμφέρουσα και 

την ξανακάναμε και πρέπει να έχει παγώσει. Θα μπορούσατε τότε να το φέρετε το θέμα, όχι 

σήμερα, έγινε μια εργολαβία, έγινε δεύτερη εργολαβία, κι όπως το φέρατε σήμερα, θα 

μπορούσατε να το φέρετε και τότε. Σήμερα θα βγάλουμε τον εργολάβο από μέσα, πληρώνουμε 

και εργολάβο τώρα. Αυτό είναι το τυπικό, έτσι; Αλλά πρέπει να τον πληρώσουμε κι αυτόν. Πώς 

να το κάνουμε δηλαδή τώρα. Λοιπόν, και ξαναεπαναλαμβάνω, εκεί που θέλουμε να γίνει αυτό το 

έργο, δεν θα γίνει καμιά φορά με τα λεφτά αυτά που λέμε. Και εκεί πάλι δάνειο θα παίρναμε. Δεν 

θα παίρναμε δάνειο, κει δεν θα πληρώναμε το δάνειο; Εκεί θα βρίσκαμε από άλλο κονδύλι;  

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κ. Σταυρόπουλε.   

    κ. Σταυρόπουλος: Ευχαριστώ πολύ. 

    κ. Χουρουζίδης: Θα πρέπει κ. δήμαρχε να…, κ. πρόεδρε, συγνώμη κ. δήμαρχε, θα πρέπει να 

ξεκινήσω από κει που σταμάτησα γιατί δεν πρόλαβα. Πράγματι η μελέτη προβλέπει 3.500 

τετραγωνικά μέτρα, προϋπολογισμού 2.863.000. Και με την επικαιροποίηση που έγινε αρχές, τον 

5ο μήνα φαντάζομαι του 2012, η μελέτη προβλέπει 2.655.000 και έτυχε έκπτωσης 37%. Τώρα, για 

να γίνουν όμως όλα αυτά, έχουμε μια σειρά, -κ. πρόεδρε θα σας παρακαλέσω ένα λεπτό θα μου 

δώσετε επιπλέον-, πρέπει να σας αναφέρω μια σειρά μελετών: ανάθεση μελέτης αποτύπωσης 

διαστάσεων  ποιοτικού ελέγχου  σκυροδέματος  14.500, ποιοτικός  έλεγχος σκυροδέματος 13.000,  

συν το ΦΠΑ όλα αυτά, ανάθεση ελέγχου ικανότητας υφιστάμενου κτηρίου 13.500 συν το ΦΠΑ, 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατά σύνταξη φακέλου έκδοσης οικοδομικής αδείας 14.500 συν το 

ΦΠΑ, ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατά σύνταξη φακέλου 14.500 συν το ΦΠΑ, ανάθεση 

μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, περιβαλλοντολογικών όρων του έργου της ΔΕΥΑ 

Σερρών τελικό, γενικό 6.000 συν το ΦΠΑ.  
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Αντιλαμβάνεσθε ότι θα πρέπει ο Σερραίος καταναλωτής να πληρώσει όλες αυτές τις μελέτες που 

υπολογίζονται στις 90.000 ευρώ. Σκέφθηκε ποτέ κανείς όλο αυτό το κτήριο των 3.500 

τετραγωνικών μέτρων, είπε κάτι ο δήμαρχος, πόσο θα στοιχίσει η συντήρηση και λειτουργία 

αυτού του κτηρίου; Όταν υπήρξα εγώ υπάλληλος 30 ολόκληρα χρόνια και αλόγιστα πολλές φορές 

χρησιμοποιούσα και την ψύξη και την θέρμανση, αναλογίστηκε ποτέ κανείς πόσο θα στοιχίσει 

πραγματικά η συντήρηση και λειτουργία; Πάμε τώρα, και όλα αυτά για να γίνουν, αναγκάζεται η 

ΔΕΥΑΣ να προβεί σε δάνειο. Ποιο είναι το δάνειο; Απευθύνθηκε σε 11 τράπεζες. Μόνο μία 

τράπεζα ανταποκρίθηκε. Αυτή ήταν η τράπεζα Πειραιώς. Και υποχρεωθήκαμε να υπογράψουμε 

μνημόνιο για να μας δώσει το δάνειο του ενός εκατομμυρίου. Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Κυρία Μπιτζίδου. 

    κ. Μπιτζίδου: Μισό λεπτό, εγώ θάθελα κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, να τονίσω τί αγώνα κάναμε για 

να ολοκληρώσει η Περιφερειακή Ενότητα τα νηπιαγωγεία. Και τρέχαμε, τρέχαμε κάτω στην 

Αθήνα κι εγώ κι ο Δήμαρχος προσωπικά, με τον Διευθύνων Σύμβουλο τον κ. Δρούλια, και με 

τους εργολάβους, για να βοηθήσουμε την Περιφερειακή Ενότητα, που έπρεπε να ολοκληρώσει το 

έργο. Αλλά δυστυχώς, μας το παρέδωσε ημιτελές το καλοκαίρι.                                                                     

    κ. Πρόεδρος: Υπάρχει άλλος; Όχι. Κύριε Δήμαρχε. 

    κ. Γκότσης: Περάσαμε και την 5η ώρα. 

(Συμπληρώθηκε και η 5η ώρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου). 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, με την… αφού ολοκληρώσει ο Δήμαρχος το θέμα, αν θέλετε με την δική 

σας σύμφωνη γνώμη μπορούμε να συνεχίσουμε. Εάν δεν θέλετε, αύριο. Ότι αποφασίσει το Σώμα. 

Αλλά μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου.   

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, κ. πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, η αξιοποίηση του κτηρίου… 

    κ. Πρόεδρος: Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

    κ. Δήμαρχος: Πάντως εγώ σας ακούω όλους χωρίς να βγάζω άχνα. Άχνα δεν βγάζω.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Ίντο. 

    κ. Δήμαρχος: Και θα παρακαλέσω πρόεδρε, δεν δέχομαι καμία διακοπή, όπως δεν διέκοψα 

ποτέ κανέναν. Κάποτε πρέπει να μάθουν να λειτουργούν κάποιοι εδώ μέσα. Λοιπόν, η αξιοποίηση 

του κτηρίου του πρώην ορφανοτροφείου και η μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ σ’ αυτό, είναι μια 

πολύ σημαντική και πολύ σωστή απόφαση με πολλαπλά οφέλη, για το Δήμο, τη ΔΕΥΑΣ και τους 

δημότες. Είναι μια απόφαση που τη βλέπει με ικανοποίηση η συντριπτική πλειοψηφία του 

Σερραϊκού λαού. Το έργο εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε 

τα εγκαίνια.  

    Θέλω να απαντήσω σε κάποια απ’ αυτά που ειπώθηκαν. Θα πάει η ΔΕΥΑΣ στο Δημαρχείο 

Σκουτάρεως. Ξέρετε πόσα τετραγωνικά έχει το Δημαρχείο Σκουτάρεως; Που είναι ο κ. Τατούδης; 

700; Δεν έχει 700. Έχει 510 τετραγωνικά μέτρα. 240 τετραγωνικά μέτρα στο ισόγειο και 270 

τετραγωνικά μέτρα στον όροφο. Ξέρετε πόσα τετραγωνικά μέτρα έχει σήμερα αυτό το κτήριο που 

στεγάζεται η ΔΕΥΑΣ και είναι ο ένας πάνω στον άλλον; 707 τετραγωνικά μέτρα. Πρώτον δηλαδή 

δεν μπορεί να γίνει. Δεν χωράνε για να παν, ούτε στο Σκούταρι, πολύ περισσότερο στον Λευκώνα 

ή στον Προβατά και δεύτερον, είναι μία κεντρική υπηρεσία του Δήμου. Οι κεντρικές υπηρεσίες 

του Δήμου, των Δήμων, είναι στην πρωτεύουσα των Δήμων. Όσοι διετέλεσαν δήμαρχοι στους 

πρώην δήμους, ας μου πουν μια κεντρική τους υπηρεσία που την πήγαν σ’ ένα χωριό. Μία. 

Καμία.  

    Για τους εργαζομένους είπατε. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων που ήταν στο Δ/κό Συμβούλιο 

της ΔΕΥΑΣ και προς τιμήν του, είπε ναι σε όλες τις αποφάσεις για την μετεγκατάσταση της 

ΔΕΥΑΣ.  

Και την ανακαίνιση του ορφανοτροφείου. Σε όλες. Και μπράβο. Ποτέ δεν είπα εγώ προηγουμένως 

ότι η ΔΕΥΑΣ δίνει ενοίκιο 55.000 ευρώ. Για όνομα του Θεού. Είπα τέτοιο πράγμα; Δεν είπα ότι 

25% μείωση πετύχαμε και φτάσαμε στις 45.000; Θα εκτεθείτε ακόμα μία φορά. Όπως εκτεθήκατε 

με τη δημοτική αγορά. Που όλοι, και τότε όλοι μαζί, όλοι μαζί εν χορώ λέγατε: βιάζομαι, τι 

έγκλημα ήταν αυτό που βιάζομαι. Καταδικάζουμε την πόλη, λάθος που βιάζομαι και τα λοιπά.  
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Και είδατε ποιος δικαιώθηκε στο τέλος. Έτσι και δω, δεν υπάρχει περίπτωση να μη δικαιωθώ. 

Αυτό είναι σίγουρο, θα το δείξει ο χρόνος, διότι αν δεν κάνουμε αυτή την κίνηση που κάνουμε 

τώρα, και το κτήριο θα καταρρεύσει και η ΔΕΥΑΣ ποτέ δεν θα κτίσει εκεί. Αυτό είναι σίγουρο 

για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά.  

    Όμως αυτή η τακτική του να μη θέλετε να γίνει τίποτα σ’ αυτόν τον τόπο, σας κάνει κακό. 

Αφουγκραστείτε λίγο την τοπική κοινωνία. Δεν αναφέρομαι σ’ όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους. Υπάρχουν και δημοτικοί σύμβουλοι υπεύθυνοι. Τίποτα να μη γίνει. Ούτε τα 

στρατόπεδα, ούτε αναψυκτήρια, εν χορώ αντιδράσεις. Για τα στρατόπεδα: 300 στρέμματα 

ενσωματώθηκαν στην περιουσία του Δήμου Σερρών. Αντίδραση. Τα αναψυκτήρια: όχι, να μην 

αξιοποιηθούν, αντίδραση. Ενώ τα χαίρεται και τα απολαμβάνει ο κόσμος.  

    Πότε είπαμε μεις, το είδατε ποτέ να είναι γραμμένο ότι είναι προεκλογική μας δέσμευση να 

κάνουμε το κτήριο της ΔΕΥΑΣ στο Ηρώων, στο οικόπεδο που έχει; Το είδατε πουθενά αυτό 

γραμμένο; Ακούσατε να το λέω εγώ σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης; Και λέτε, δεν ήταν, δεν 

το υποσχεθήκατε αυτό. Και κάναμε περισσότερα απ’ ότι υποσχεθήκαμε. Κάνουμε και πράγματα 

που δεν τα υποσχεθήκαμε. Και αυτό είναι στα θετικά μας. Παιδάκια υπάρχουν εκεί, νηπιαγωγείο, 

και πως θα είναι η ΔΕΥΑΣ και πως θα είναι και το ΚΑΠΗ. Μα παιδάκια παιδικού σταθμού είναι 

στο νοσοκομείο, τώρα. Υπάρχει παιδικός σταθμός στο νοσοκομείο. Είναι ασυμβίβαστα αυτά; 

Αυτό που θα γινόταν δια βίου μάθησης εκεί, το κυνηγήσαμε απ’ την πρώτη στιγμή, δεν υπήρχαν 

λεφτά, δεν δίνανε δεκάρα τσακιστή. Σας τα είπε η κ. Μπιτζίδου. Δεκάρα τσακιστή δεν δίναν.  

    Κανέναν πρόεδρο εγώ δεν έπεισα να πει τίποτα. Ο ίδιος ο πρόεδρος είπε: εγώ δεν υπέγραψα το 

δεδομένο, το κείμενο. Ο ίδιος το είπε. Το είπε και δημοσίως.  

    Θα μας το πάρει, θα μας πάρουν τα ακίνητα το ΤΑΙΠΕΔ, ξέρω γω πως το λέν αυτό, λοιπόν, μα 

αν φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο, τότε θα μας πάρει και το δημαρχείο, θα μας πάρει και την 

ΚΕΔΗΣ, θα μας πάρουν τα πάντα. Τι σημαίνει μ’ αυτό. Και το δημαρχείο και το διοικητήριο και 

όλα μπορούν να τα πάρουν. Αυτό τι σημαίνει. Θα σταματήσει η ζωή και θα περιμένουμε να δούμε 

αν θα φτάσουμε στην πλήρη κατάρρευση του κράτους για να κάνουμε κάτι;  

    Λοιπόν, ¨εν αγνοία σας πήρατε απόφαση, εν αγνοία του δημοτικού συμβουλίου¨. Λοιπόν, γιατί 

εν αγνοία του δημοτικού συμβουλίου. Είχαμε υποχρέωση να φέρουμε το θέμα στο δημοτικό 

συμβούλιο; Καμία υποχρέωση. Νόμιμα έγιναν όλα, όλες οι ενέργειες νόμιμες. Μα αν δεν ήταν 

νόμιμες δεν θα τις ενέκρινε η Περιφέρεια. Δεν θα τις ενέκριναν πάνω στα οικονομικά. Τα 

ελεγκτικά συνέδρια και τα λοιπά. Από χίλια κόσκινα πέρασε όλη η ιστορία. Είναι όλα νόμιμα. Δεν 

ήμασταν υποχρεωμένοι να φέρουμε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Κι όπως καλά σας είπε ο κ. 

Σταυρόπουλος, …τόσο πολύ το… αλλά απ’ την πρώτη στιγμή πριν ξεκινήσουμε, πριν το φέρουμε 

το θέμα στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, το ανακοινώσαμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Σας απαγόρευε κανένας να κάνετε αυτό που κάνετε τώρα; Και δήθεν μας σύρατε. Καθόλου δεν 

μας σύρατε. Βάσει του κανονισμού του δημοτικού συμβουλίου, έχετε το δικαίωμα να μαζευτεί 

ένας αριθμός υπογραφών και να φέρετε ένα θέμα. Φέρτε κι άλλα. Δεν ξέρετε τι ευχαρίστηση 

νοιώθω να συζητάω και να επιχειρηματολογώ. Πολύ καλό είναι αυτό. Φέρτε κι άλλα θέματα. 

Λοιπόν, και στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ υπάρχει εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης. Έγινε 

τίποτα μυστικό; Έγινε τίποτα κρυφό; Σας απαγόρευσε κανένας ποτέ να ενημερωθείτε για κάτι που 

συζητάμε στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ; Ανοικτό είναι το Δ/κό Συμβούλιο, για τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, για το Σερραϊκό λαό, για σας, για όλους, υπάρχει εκπρόσωπος της 

αντιπολίτευσης. Τι είναι αυτό που έγινε εν αγνοία του δημοτικού συμβουλίου; Τόσο πια 

διαστρέβλωση των πάντων; Της αλήθειας. Καμία σχέση με την αλήθεια;  

    ¨Το κτήριο, ότι είναι πολύ παλιό¨: το κτήριο κτίστηκε στη δεκαετία του 1970. Είναι παλιό ένα 

κτήριο 40 ετών, 50 ετών; Πόσοι δεν καθόμαστε σε σπίτια τουλάχιστον 50 ετών και περισσότερο. 

Είναι παλιό ένα κτήριο 50 ετών; Και θα έπρεπε αυτό να το αφήσουμε να καταρρεύσει;  
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    Ακούστηκε να λέτε ότι θα διαθέσει η ΔΕΥΑΣ για την ανακαίνιση του κτηρίου αυτού, 

2.324.000 ευρώ. Που το είδατε; Η ΔΕΥΑΣ θα διαθέσει αυτό το ένα εκατομμύριο δάνειο, για την 

ανακαίνιση του κτηρίου. Και στο τέλος μπορεί και λιγότερα. Που τα είδατε τα 2.300.000; Αν 

ήταν,  άλλο αν ήταν ο προϋπολογισμός. Πόσο θα στοιχίσει, πόσο το χτύπησε ο εργολάβος. Με ένα 

εκατομμύριο θα κάνει εκείνο το κτήριο το ωραίο, να δείτε πόσο ωραίο, πόσο ακόμα πιο ωραίο θα 

γίνει, με ένα εκατομμύριο. Τι 2 εκατομμύρια και 300 χιλιάδες λέτε;  

    Καμία οικονομική επιβάρυνση με το δάνειο αυτό, ούτε για το δήμο, ούτε για τους δημότες, 

αλλά μόνον οφέλη. Μόνον οφέλη. Η ΔΕΥΑΣ θα γλυτώσει από τα νοίκια, 45.000 ευρώ το χρόνο, 

και θα εγκατασταθεί μόνιμα σ’ ένα κτήριο του δήμου. Του δήμου. Δικό της δηλαδή. Διότι, το 

κτήριο ακούστηκε εδώ, ότι δεν είναι του δήμου. Το κτήριο είναι του δήμου. Ανήκει στο νομικό 

πρόσωπο, το οποίο παραχώρησε το κτήριο αυτό δωρεάν στη ΔΕΥΑΣ για 25 χρόνια και είναι 

βέβαιο ότι θα συνεχίσει να είναι εκεί και μετά τα 25 χρόνια. Μα είναι δυνατόν ο δήμος να βγάλει 

τον εαυτό του απ’ αυτό το κτήριο το δικό του; Είναι δυνατόν να βγάλει τα νηπιαγωγεία; Άσχετα 

αν ήρθαν τώρα στο δήμο. Και να μην ερχότανε, θα ήταν δυνατόν να τα βγάλει;  

    Οι δημότες δεν θα επιβαρυνθούν ούτε ένα λεπτό, ούτε με ένα λεπτό. Αντιθέτως ωφελούνται οι 

δημότες, με μείωση στα τιμολόγια του νερού 10% και με την επέκταση του τιμολογίου, του 

ειδικού τιμολογίου. Θα ωφεληθούν κατά 800 χιλιάδες ευρώ, αυτά μεταφράζονται, τα είπα και στο 

προηγούμενο θέμα, κατά 800 χιλιάδες ευρώ. Αυτές οι δύο αποφάσεις θα ωφελήσουν τους δημότες 

κατά 800 χιλιάδες ευρώ. Άρα, όχι μόνον δεν θα επιβαρυνθούν οι δημότες αλλά θα ωφεληθούν.  

    Αξιοποιείται ένα ακίνητο του δήμου το οποίο κατέρρεε, στην κυριολεξία κατέρρεε. Μπαίναν 

μέσα, γινόταν πλιάτσικο κάθε βράδυ εκεί μέσα. Πλιάτσικο. Όποιος προλάβαινε πήγαινε, έκλεβε, 

και διάφορα περιθωριακά στοιχεία. Και εκεί, αν χρειαστεί, σ’ αυτό το κτήριο, διότι Δήμος 

ΔΕΥΑΣ είναι το ίδιο πράγμα, λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε κι άλλες υπηρεσίες και τι εννοώ: 

οργανισμούς, νομικά πρόσωπα, κοινωφελής επιχειρήσεις, αν χρειαστεί, του Δήμου. Αν χρειαστεί 

γιατί όχι, και μια υπηρεσία και εκτός Δήμου, δημόσια υπηρεσία. Λοιπόν, αποσυμφορείται το 

κέντρο της πόλης. 1.000 πολίτες επισκέπτονται κάθε μέρα τη ΔΕΥΑΣ. Λοιπόν, υπάρχει χώρος 

πάρκιγκ εκεί. Και η περιοχή θα αναπτυχθεί, είναι βέβαιο ότι θα αναπτυχθεί η περιοχή.       

    Έγινε ένα ερώτημα, ακούστηκε: μα, λέει με το ένα εκατομμύριο ευρώ ξέρετε πόσα χρόνια 

μπορείτε να μείνετε σ’ αυτό το κτήριο τώρα, στο ενοίκιο; Με το ένα εκατομμύριο. Άπειρα χρόνια, 

γιατί έχουν και ερωτηματικά. Πόσα χρόνια λέει, πόσα νοίκια μπορείτε να πληρώσετε, άπειρα. Και 

έπρεπε λέει, να μείνετε εκεί, να ¨διαπραγματευτείτε την μείωση του ενοικίου¨ και να μείνετε εκεί. 

Μα διαπραγματευτήκαμε τη μείωση του ενοικίου. Πετύχαμε 25% μείωση. Από 55 πήγε στις 45 

χιλιάδες ευρώ. Η ΔΕΥΑΣ τα ίδια λεφτά που θα έδινε για ενοίκια 25 ετών, τα ίδια και λιγότερα 

λεφτά, θα δώσει για το δάνειο στα 25 αυτά χρόνια. Το δάνειο θα στοιχίσει στη ΔΕΥΑΣ 1.274.000 

ευρώ. Τα ενοίκια, μην κοιτάτε τώρα που μειώθηκαν, μετά από 3-4 χρόνια, θα γίνει τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή. Δηλαδή μετά το 2017 που θ’ αρχίσουμε να συνερχόμαστε, ο ιδιοκτήτης θα βάλει 

κι ένα 3% σίγουρα. Λοιπόν, με αυτά τα ενοίκια στα 25 χρόνια, η ΔΕΥΑΣ θα πληρώσει ενάμιση 

εκατομμύριο ευρώ. Και αυτά που σας λέω εγώ, δεν είναι δικά μου νούμερα, είναι νούμερα της 

υπηρεσίας. Είναι νούμερα της υπηρεσίας και είναι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 

γλυτώνει νοίκια η ΔΕΥΑΣ και θα μείνει μόνιμα σ’ ένα κτήριο του Δήμου, ενώ παράλληλα 

αξιοποιείται ένα ακίνητο του Δήμου, η περιουσία, και δεν αφήνουμε αυτήν την περιουσία να 

καταρρεύσει.  

    Ακούστηκε, ότι με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, με το ένα εκατομμύριο, μπορούσε να 

κατασκευασθεί εκ θεμελίων το σύγχρονο κτήριο στο οικόπεδο της ΔΕΥΑΣ. Λοιπόν, σύγχρονο 

κτήριο, διοίκηση, με αμαξοστάσιο και τα λοιπά, και τα λοιπά, εκεί απέναντι στο Ηρώων. Η 

ΔΕΥΑΣ, πρέπει να σας πω ότι στο ορφανοτροφείο, θα χρησιμοποιήσει 1.278 τετραγωνικά μέτρα. 

300 τετραγωνικά μέτρα στο ισόγειο, 789 τετραγωνικά μέτρα στον 1ο όροφο και 188 τετραγωνικά 

μέτρα στον τρίτο όροφο.  
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Για το κτήριο στο Ηρώων, το νέο κτήριο, με βάση το κτιριολογικό πρόγραμμα που συνέταξε η 

ΔΕΥΑΣ το 1999 ξέρετε πόσες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα προβλέπεται να κατασκευασθούν εκεί; 

5.000 τετραγωνικά μέτρα. Απ’ τα οποία: τα 2.600 είναι τα γραφεία και τα 2.400 είναι οι αποθήκες. 

Ξανασυντάσσει κτιριολογικό πρόγραμμα η ΔΕΥΑΣ το 2007. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αυτό το κτιριολογικό του 2007, αυξάνονται τα τετραγωνικά μέτρα του κτηρίου. Πάνε στα 6.279 

τ.μ., από τα οποία: 3.409 τ.μ. για κτήριο διοίκησης, και 2.870 τ.μ. για αποθήκες και τα λοιπά. 

Δηλαδή για χώρους το κτιριολογικό πρόγραμμα που συνέταξαν οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ για 

γραφεία μόνον, στο νέο κτήριο προβλέπαν 3.409 τ.μ. Και αυτά θα τα κτίσουν με ένα εκατομμύριο 

ευρώ. Με πολλαπλάσια εκατομμύρια του ενός, θα έπρεπε να διατεθούν για να γίνει αυτό το 

σύγχρονο κτήριο, σας είπε ο κ. Σταυρόπουλος, μόνον ο κόμβος θέλει 400 χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, 

η ΔΕΥΑΣ επαναλαμβάνω, στο κτήριο του ορφανοτροφείου θα καταλάβει 1.278 τ.μ., ενώ στο νέο 

κτήριο απέναντι από το Ηρώων, μόνο για τα γραφεία έπρεπε να κτιστεί ένα κτήριο 3.409 τ.μ. 

Λοιπόν, το οικόπεδο της ΔΕΥΑΣ, αυτό που βρίσκεται απέναντι από το Ηρώων, ξέρετε ότι είναι 

εκτός σχεδίου πόλεως. Και για να κατασκευαστεί εκεί κτήριο, χρειάζεται να ψηφιστούν νέοι όροι 

δόμησης στην περιοχή. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Στο μηδέν είναι όλα. Γι’ αυτό σας είπα ποτέ 

δεν θα γινόταν, ή θα γινόταν δεν ξέρω πότε. Αν γινόταν. Από την ΔΕΥΑΣ δεν υπάρχει καμία 

ολοκληρωμένη ψηφισμένη μελέτη για το νέο κτήριο. Δεν υπάρχει καμία οικοδομική άδεια 

εγκεκριμένη από την πολεοδομία. Η ΔΕΥΑΣ απλώς συνέταξε, είχε συντάξει μία σειρά 

αρχιτεκτονικών σχεδίων που αφορούσαν μόνον κατόψεις ορόφων και γενικής διάταξης 

εγκαταστάσεων αμαξοστοιχείου χωρίς τελική ολοκληρωμένη υπόλοιπη αρχιτεκτονική πρόταση. 

Αυτά δε τα λέω εγώ. Πάτε, οι υπηρεσίες τα λεν, με υπογραφές. Δεν υπάρχει καμία στατική 

μελέτη, για το νέο κτήριο μιλάμε, δεν υπάρχει καμία ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, δεν υπάρχει 

μελέτη ΚΕΝΑΚ –αυτές οι ενεργειακές προδιαγραφές– λοιπόν, δεν είχε εκπονηθεί για το 

προτεινόμενο κτήριο ούτε από την υπηρεσία ούτε από εξωτερικό συνεργάτη αυτά εκπονήθηκαν. 

Η ΔΕΥΑΣ ξεκίνησε με εξωτερική συνεργασία, τη σύνταξη φακέλου την οποία κατέθεσε στις 

αρμόδιες αρχές για έγκριση όρων δόμησης, στο σύνολο των εγκαταστάσεων που το κτιριολογικό 

πρόγραμμα προέβλεπε. Η παραπάνω τροποποίηση των όρων δόμησης της περιοχής για της 

ΔΕΥΑΣ, έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, λόγω της μεγάλης επιφάνειας του 

κτηρίου που επρόκειτο να κατασκευασθεί και του υψηλότατου πραγματικού κόστους, προ χρέους, 

δεν υπολογίστηκε από την υπηρεσία ούτε, καταρχήν τουλάχιστον, και ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου. Δεν το προϋπολόγισαν. Διότι έβλεπαν οδηγούσε σε αδιέξοδο.  

    Λοιπόν, ελέχθη, και γράφτηκε, ότι η επιχείρηση, η ΔΕΥΑΣ, στο νέο κτήριο, στο ανακαινισμένο 

κτήριο του πρώην ορφανοτροφείου θηλέων, θα έχει γραφεία εμβαδού 5 φορές μεγαλύτερα από τα 

σημερινά. Και μάλιστα λένε στο κείμενο: ¨αναρωτιέται κανείς εύλογα, είναι κάτι τέτοιο αναγκαίο; 

Γιατί εμμένει η δημοτική αρχή στη δημιουργία φαραωνικών γραφείων σε μια τόσο δυσμενή 

οικονομική συγκυρία;¨. Λοιπόν, η ΔΕΥΑΣ το επαναλαμβάνω και πάλι, να σας το θυμίσω, πόσα 

τετραγωνικά μέτρα θα καταλάβει, εκεί 1.278 και πόσα θα καταλάμβανε στο νέο κτήριο. Στο νέο 

κτήριο 3.400 τετραγωνικά μέτρα θα καταλάμβανε. Τώρα, για να δούμε το λειτουργικό κόστος της 

ΔΕΥΑΣ, εγώ δε λέω ότι νάναι, αυτά, αυτά…  

    …είπα εγώ δεν διέκοψα κανέναν, άκουγα και γω από πολλούς να λένε ότι νάναι και δεν τους 

διέκοπτα, δεν τους διέκοπτα… 

    (Φωνάζει ο κ. Αναστασιάδης). 

    κ. Πρόεδρος: Η επόμενη διακοπή που θα κάνετε ξέρετε τι σημαίνει.  

    κ. Αναστασιάδης: Τί σημαίνει ρε. Τρεις χιλιάδες… αϊ δεν ντρέπεστε λίγο…                                                                                       

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, πάμε στο λειτουργικό, στο λειτουργικό κόστος, της ΔΕΥΑΣ στο κτήριο 

του πρώην ορφανοτροφείου θηλέων. ¨Πόσο θα στοιχίσει η θέρμανση¨ λέει;  

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

    κ. Δήμαρχος: Που πάτε κύριοι; ¨Πόσο θα σας στοιχίσει η θέρμανση, πόσο θα σας στοιχίσει ο 

ηλεκτροφωτισμός¨, χαθήκατε.  
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Η θέρμανση και ο ηλεκτροφωτισμός στο κτήριο του ορφανοτροφείου θα μας κοστίσει πιο φθηνά 

απ’ ότι μας κοστίζει τώρα. Ο ηλεκτρισμός… ο ηλεκτροφωτισμός συγνώμη, θα στοιχίσει λιγότερο 

λόγω του ότι στο κτήριο θα χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες τύπου LED, έτσι, τύπου LED που θα 

έχουμε μείωση κατανάλωσης κατά 50% και φυσικά πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Όσον αφορά τη 

θέρμανση; Το κτήριο του ορφανοτροφείου θα πληρεί  όλες τις προδιαγραφές που τίθενται από το 

ΚΕΝΑΚ, δηλαδή τις ενεργειακές προδιαγραφές, θα έχει μόνωση, θα έχει διπλά παράθυρα και δεν 

θα είναι ενεργοβόρο. Συγχρόνως θα χρησιμοποιηθούν μορφές ενέργειας για θέρμανση που θα 

ρίχνουν αισθητά το κόστος.  

    Πέρα απ’ αυτά όμως, η ΔΕΥΑΣ στο κτήριο του πρώην ορφανοτροφείου θηλέων, θα έχει και 

κάποια έσοδα. Θα έχει κι ένα κυλικείο εκεί. Που θα της φέρνει κάποια έσοδα. Επίσης, εκτός από 

το κυλικείο, θα έχει έσοδα από την παραγωγή ρεύματος, λόγω του ότι θα τοποθετηθούν 

φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα λειτουργεί πιο οικονομικά 

εκεί η ΔΕΥΑΣ, τα αναλύουν αυτά οι υπηρεσίες.  

    Εγώ τελειώνοντας, τελειώνοντας αυτό που θέλω να πω είναι ότι: όλες αυτές οι ωφέλειες που θα 

προκύψουν από τη σημαντική αυτή απόφαση που πήρε η διοίκηση της ΔΕΥΑΣ και κατ’ επέκταση 

η δημοτική αρχή, τόσο για την αξιοποίηση του κτηρίου του ορφανοτροφείου, όσο και για τη 

μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ, έχουν γίνει αντιληπτές απ’ τη συντριπτική πλειοψηφία του 

Σερραϊκού λαού και γνωρίζουν πολύ καλά, γνωρίζει πολύ καλά ο Σερραϊκός λαός, ότι, και τόχουν 

καταλάβει, ότι αυτό το έργο θα βοηθήσει και στην καλύτερη λειτουργία της ΔΕΥΑΣ και του 

Δήμου, στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, στην καλύτερη λειτουργία της πόλης. Ένα έργο 

που βοηθάει στην κατεύθυνση του νοικοκυρέματος του Δήμου, διότι αξιοποιεί και την περιουσία 

του Δήμου και λειτουργεί οικονομικότερα η ΔΕΥΑΣ.  

    Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι αυτό το έργο του χρόνου τέτοιον καιρό, οι πολίτες θα έχουν τη 

δυνατότητα να το απολαύσουν και να το χαρούν. Σας ευχαριστώ πολύ.  

(Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22ου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. 

Αναστασιάδης Αντώνιος). 

    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ώρα έχει παρέλθει όπως όλοι γνωρίζετε, 

επαφίεται στη δική σας κρίση και μόνο στη δική σας εάν θέλετε να συνεχίσουμε ή να 

επανέλθουμε αύριο.    

    Βεβαίως, το θέμα θα μπει σε ψηφοφορία κ. Κοτρώνη. Για να συνεχίσουμε. Η πρόταση του κ. 

Μηλίδη είναι να συνεχίσουμε.   

(Ναι, ναι,  ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο κ. Ίντος - ναι, κ. Κατιρτζόγλου, κ. Σαραντίδου…,  

…όχι, όχι, όχι σε κανένα θέμα, ότι απορίες έχετε, τοποθετήσεις κλπ, θα εξαντλήσουμε όλη την 

ημερήσια. Βεβαίως γιατί όχι.  

κ. Χρυσανθίδη - ναι, η παράταξη του κ. Φωτιάδη - ναι, κ. Κοτρώνη - όχι, ναι, ναι, ναι, ναι και οι 

υπόλοιποι).  

 

-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- (Για συνέχιση ή όχι της συνεδρίασης) 

 

Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΑΠΩΝ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 
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Χασαπίδης ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΝΑΙ 

Τατούδης ΝΑΙ 

Κατιρτζόγλου ΝΑΙ 

Γκότσης ΝΑΙ 

Μηλίδης ΝΑΙ 

Αναστασιάδης ΑΠΩΝ 

Ίντος ΝΑΙ 

Σαραντίδου ΝΑΙ 

Χρυσανθίδης ΝΑΙ 

Γάτσιος ΝΑΙ 

Φωτιάδης ΝΑΙ 

Δρίγκα ΝΑΙ 

Ηλιοπούλου ΝΑΙ 

Κοτρώνης ΟΧΙ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΝΑΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

                   

    – Εγκρίνει το Σώμα να συνεχιστεί η συνεδρίαση, πλην του κ. Κοτρώνη. 
 

23ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο: ¨Συνδέσεις με δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ¨ της 

πράξης: ¨Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και 

αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το 

βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα¨. 

             Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, 23ο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι:  Έγκριση υλοποίησης του 

υποέργου 2 με τίτλο: ¨Συνδέσεις με δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ¨ της πράξης: ¨Αποκατάσταση πηγών 

Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης 

(μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα¨. Ομόφωνα Ναι;  

    κ. Στεργίου: Εγώ όχι, δεν το ψηφίζω κ. πρόεδρε, επιτέλους, αυτό το θέμα δύο χρόνια 

παρατηρούμε, έρχεται συνέχεια…  

    κ. Πρόεδρος: Είναι για την σύνδεση με τη ΔΕΗ. 

    κ. Στεργίου: Το ξέρω.  

    κ. Πρόεδρος: Ε, τι να κάνουμε κύριε… 
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    κ. Στεργίου: Εγώ κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση. Να μπει από τη ΔΕΥΑΣ, γιατί η μελέτη 

του έργου από την έρευνα που έχω κάνει είναι λανθασμένη και το έργο να μπουν μηχανικοί της 

ΔΕΥΑΣ να δουν τη μελέτη, γιατί αυτό δεν είναι… νερό, είναι νερό του Καματερού. Λοιπόν, κάνω 

συγκεκριμένη πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο. 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, καταγράφεται η πρότασή σας, έτσι; Και είναι αρνητική. Λοιπόν, αυτό 

είναι σύνδεση με τη ΔΕΗ, έτσι; Το έργο έχει τελειώσει και συνδέεται με τη ΔΕΗ. Ε, τι να 

κάνουμε δηλαδή. Μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό; Είναι γεγονός αυτό που λέτε κύριε 

Στεργίου, εντάξει, είναι γνωστό πλέον.  

(Ο κ. Στεργίου συνεχίζει να μιλάει, εκτός μικροφώνου)  

    κ. Μυστακίδης: Εγώ στο γόνατο μελέτες και αποφάσεις και κρίσεις για μελέτες δεν μπορώ να 

κάνω. Άμα έχετε κάτι συγκεκριμένο, αν βάλετε κάποιο μελετητή να … 

    κ. Στεργίου: Θα το επαναφέρουμε θέμα. Επειδή τό’βαλες τώρα, θα το φέρουμε θέμα.      

 

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

24ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών εξυγίανσης για το έργο: ¨Κατασκευή 

12θέσιου δημοτικού σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)¨.        

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

    κ. Πρόεδρος: 24ο θέμα. Λίγο την προσοχή σας. (επειδή συνεχίζει ο κ. Στεργίου να κάνει διάλογο 

με τον κ. Μυστακίδη). 24ο: Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών εξυγίανσης για το έργο: 

¨Κατασκευή 12θέσιου δημοτικού σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)¨. Ομόφωνα 

ναι; 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

25ο ΘΕΜΑ: Έγκριση μίσθωσης δύο απορριμματοφόρων οχημάτων διάρκειας τριών (3) μηνών 

έκαστο.  

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.   

 

    κ. Πρόεδρος: 25ο θέμα: Έγκριση μίσθωσης δύο απορριμματοφόρων οχημάτων διάρκειας τριών 

(3) μηνών έκαστο. Τοποθέτηση από τον αντιδήμαρχο τον κ. Χράπα και θα μπούμε σε κύκλο 

ερωτήσεων, τοποθετήσεων κ.λ.π. Παρακαλώ κ. αντιδήμαρχε. 

    κ. Χράπας: Το θέμα είναι έγκριση της μίσθωσης των δύο απορριμματοφόρων διάρκειας τριών 

μηνών έκαστο, προϋπολογισμού 20.000,00 € το καθένα για τις δημοτικές ενότητες, όπως 

αναφέρεται στην εισήγηση. Όλοι γνωρίζετε, από τους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν με τον 

νέο Δήμο Σερρών, τα οχήματα που έχουν έρθει είναι τέσσερα. Δύο απ’ τον πρώην δήμο 

Σκουτάρεως, ένα από τον πρώην Καπετάν Μητρούση και ένα απ’ τον Λευκώνα. Απ’ τα τέσσερα 

τα τρία είναι ακινητοποιημένα και η πρόταση της υπηρεσίας είναι να οδηγηθούν στον ΟΔΥ για 

κόψιμο, για παροπλισμό. Το ένα του Λευκώνα λειτουργεί κι αυτό μας βγάζει συνεχές βλάβες κι 

αυτή τη στιγμή μάλιστα είναι στο συνεργείο με σασμάν, όπως έχουμε τη γνωμάτευση πιο 

μπροστά όπως σας είπα της υπηρεσίας του τμήματος κίνησης των οχημάτων. Επειδή τα οχήματα 

της Δ/νσης Καθαριότητας δεν επαρκούν για την καθημερινή αποκομιδή, ήδη έχουμε παραχωρήσει 

ένα όχημα στον εργολάβο ενώ είχαμε την ευθύνη να του παραχωρήσουμε τρία, κι ο εργολάβος 

αυτή τη στιγμή έχει ένα όχημα του Δήμου, και τα οχήματα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη 

Δ/νση Καθαριότητας είναι δέκα. Ενώ οι περιοχές που έχουν κατανεμηθεί στα απορριμματοφόρα 

ήταν δώδεκα και τις μειώσαμε πρόσφατα σε έντεκα. Δηλαδή ήδη υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή 

λειτουργία της υπηρεσίας για να κάνει σωστή αποκομιδή. 
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 Εμείς θέλουμε να προβούμε στην αγορά τουλάχιστον δύο απορριμματοφόρων, αλλά έως σήμερα 

δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να έχουμε μαζεμένα 360 χιλιάρικα, που θα πρέπει να τα 

προϋπολογίσεις τόσο, άσχετα με το πόσο θα βγει η έκπτωση, για να μπορέσουμε να αγοράσουμε. 

Κι αυτό γιατί: η διαδικασία για να κάνεις μια αγορά ενός αυτοκινήτου είναι η νόμιμη διαδικασία, 

είναι: πρώτα πρέπει να ξεκινήσεις από τον ΟΔΥ, αυτό που δεν έγινε σε παλαιότερες δημοτικές 

αρχές κι αυτή τη στιγμή έχουμε τρία επιβατικά YARIS τα οποία κάθονται στο αμαξοστάσιο και 

δεν μπορούν να κινηθούν.  

Ο ΟΔΥ όπως γνωρίζετε όλοι σας, έχει καταργηθεί όπως όλοι οι οργανισμοί. Μόλις πρόσφατα, 

πριν από ένα εικοσαήμερο περίπου μας ενημέρωσαν, και μάλιστα τηλεφωνικά όχι εγγράφως, ότι 

αυτή η αρμοδιότητα πλέον έχει έλθει στην Περιφέρεια. Είναι οι υπηρεσίες δημοσιονομικού 

ελέγχου των εκάστοτε Περιφερειών. Από δω και πέρα δηλαδή, άνοιξε ο δρόμος για να 

μπορέσουμε να πάρουμε βεβαίωση απ’ τον ΟΔΥ ότι δεν υπάρχουν τα οχήματα σε κάποιον ΟΔΥ 

για να μπορούμε να αγοράσουμε. Από την άλλη όμως και μεις δεν θέλουμε να διαθέσουμε αυτή 

τη χρονική στιγμή αυτό το ποσό, που δεν τόχουμε ολόκληρο για να κάνουμε αυτές τις αγορές. 

Όπως γνωρίζετε με τον κ. Καλαφάτη όλοι οι δήμαρχοι του Ν. Σερρών έχουν επαφές τον τελευταίο 

καιρό, για να δοθούν αυτά τα εκατομμύρια ευρώ, τα τεσσεράμισι – πέντε, αν δεν κάνω λάθος κ. 

δήμαρχε, σε μορφή χρημάτων ή μεταφορικών μέσων και μέσων αποκομιδής απορριμμάτων στους 

δήμους του Ν. Σερρών. Όπως τα δικαιούται βέβαια ο Ν. Σερρών αυτά τα ποσά. Οπότε αν θα 

έρθουν αυτά τα χρήματα, θα είναι χρήματα με προγράμματα, και δεν θα βαρύνουν και το Σερραίο 

δημότη, θα αντικαταστήσουμε σχεδόν όλο το στόλο μας. Κι αυτό θέλουμε. Ήδη με πρόγραμμα 

έχουμε πάρει ένα απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης και πεντακόσιους κάδους. Αυτή η 

συγκεκριμένη μίσθωση αφορά το έτος 2013. Το επόμενο έτος. Είναι για τρεις μήνες, αλλά ο 

εργολάβος θα λειτουργήσει μέχρι τη λήξη τη σύμβασής του, που είναι 27 Απριλίου. Στην ουσία 

βέβαια θα λειτουργήσει τέσσερις μήνες. Μετά από κει το πρόβλημα τελειώνει. Όταν λέμε 

τελειώνει, τελειώνει. Έχουμε προβλέψει στο νέο διαγωνισμό ο νέος ανάδοχος που θάρθει, να 

κάνει αποκομιδή με δικά του μέσα. Δεν θα έχουμε δηλαδή το ίδιο πρόβλημα πάλι. Γι’ αυτούς τους 

λόγους που σας έχω προαναφέρει ζητώ από το Σώμα να ψηφίσετε το θέμα ως έχει και την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. 

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Άλλος; Εκτός απ’ τον κ. Φωτιάδη; 

Κανένας. Παρακαλώ κ. Φωτιάδη. 

    κ. Φωτιάδης: Κύριε Χράπα θέλω να ακουστεί, η μίσθωση των δύο απορριμματοφόρων είναι 

για το έτος; ’13, για το πρώτο τετράμηνο;          

    κ. Χράπας: Για τρεις μήνες, του ’13. 

    κ. Φωτιάδης: Το πρώτο τρίμηνο δηλαδή, δύο απορριμματοφόρα για το πρώτο τρίμηνο.  

    κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. Στεργίου, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης. Και 

η κ. Σαραντίδου. Κύριε Μηλίδη. 

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το θέμα των μισθώσεων των 

απορριμματοφόρων, επειδή ήρθε και άλλο θέμα πριν από λίγο καιρό σε προηγούμενο συμβούλιο, 

εμείς είμαστε αντίθετοι σ’ αυτή τη λογική των ενοικίων, γι’ αυτό δεν ψηφίζουμε την ανάλογη 

εισήγηση, επειδή θα πρέπει πάντοτε να αναζητούμε άλλες λύσεις και νομίζω ότι μετά από την 

κουβέντα που έγινε με τον Υπουργό, θα υπάρξει σύντομα λύση. Έτσι κατάλαβα από τις 

ανακοινώσεις και των Δημάρχων και σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε και με τον κ. 

αντιδήμαρχο νομίζω εδώ στο δημοτικό συμβούλιο, ενδεχομένως και έξω απ’ το δημοτικό 

συμβούλιο, -δεν έχει σημασία που έγινε η συζήτηση-. Θα δοθεί λύση έτσι. Είμαστε αντίθετοι μ’ 

αυτή τη φιλοσοφία, είναι πολλά τα χρήματα, είναι πολλά τα χρήματα, 20 χιλιάδες ευρώ συν το 

ΦΠΑ και τα λοιπά, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε 

τις εποχές που ζούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν πρέπει μ’ αυτή τη λογική συνέχεια, 

νοικιάζουμε για τρεις μήνες, σε τρεις μήνες ξανά το ίδιο πρόβλημα, άλλους τρεις μήνες, γι’ αυτό 

είμαστε αντίθετοι μ’ αυτή τη λογική. Άλλες λύσεις, υπάρχουν άλλες λύσεις.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη.   

94 



    κ. Φωτιάδης: Κύριοι συνάδελφοι, 100 χιλιάδες ευρώ πλήρωσε ο δήμος με τις τέσσερις 

αναθέσεις και αντιλαμβάνεστε ότι σχεδόν πλησιάσαμε την αγορά ενός απορριμματοφόρου. 

Αισθάνεται η παράταξή μου απόλυτα δικαιωμένη, όταν πριν ένα χρόνο σ’ αυτή την αίθουσα 

λέγαμε: πάρτε τα χρήματα, κάντε ένα…, πάρτε ένα τράκτορα, πάρτε απορριμματοφόρα, κάδους, 

γιατί οι ευκαιρίες δεν είναι συνεχώς μπροστά μας. Χρεώνετε το δήμο αδίκως, αδίκως, και 

ιδιαίτερα θεωρώ ότι η μίσθωση για κάθε όχημα είναι υψηλή. Εφτά συν ΦΠΑ, τις θεωρώ 

υπερβολικές αυτές τις συμβάσεις. Μήπως μπορούσατε να κάνετε μια καλύτερη διαπραγμάτευση; 

Κατά τα λοιπά νομίζω ότι…, εύχομαι μάλλον να πάρετε τα 5 εκατομμύρια, διότι πραγματικά αυτά 

τα χρήματα είναι πεταμένα χρήματα, μπορούσαμε να τα έχουμε για άλλη χρήση.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Κοτρώνης δεν ζήτησε λόγο, όχι. Η κ. Σαραντίδου. 

    κ. Σαραντίδου: Θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο μια ιστορική αναδρομή για να δείτε πως το 

όλο θέμα απ’ την αρχή ήτανε λάθος χειρισμοί. Λάθος χειρισμοί που μας οδήγησαν να δίνουμε 

πολλά λεφτά για ν’ αγοράσουμε τελικά απορριμματοφόρα στον ιδιώτη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να 

κάνω μια μικρή αναδρομή. Όταν μπήκε η πρώτη εργολαβία για τον ιδιώτη, στη σύμβαση έγραφε 

να χρησιμοποιεί δικά μας οχήματα. Αυτό απαγορεύτηκε απ’ τον επίτροπό. Ποιος σας είπε ότι 

μπορεί ο ιδιώτης να χρησιμοποιεί οχήματα του Δήμου. Το κυνήγησαν απ’ ότι φαίνεται κάποιοι 

γιατί έπρεπε να πληρωθεί ο εργολάβος που δούλεψε με τα δικά μας οχήματα, τα οποία 

παρεμπιπτόντως τα χαλούσε, τα έφερνε κάτω να τα φτιάχνουμε, τα ξανάπερνε, ότι ήθελε έφτιαχνε 

και διάλεγε κιόλας και τα καλύτερα. ¨Αυτό το θέλω¨, ¨αυτό δεν το θέλω¨, είχε και τέτοιες 

επιλογές. Το κυνήγησαν λοιπόν κάποιοι και τελικά βγήκε απόφαση, αν βγήκε, εγώ όμως θέλω να 

τη δω την απόφαση αυτή και θα τη ζητήσω επίσημα να τη δω, ότι τελικά ο εργολάβος μπορεί να 

χρησιμοποιεί οχήματα του Δήμου. Και τώρα ερχόμαστε και τι λέμε: επειδή δεν έχουμε οχήματα 

του Δήμου να του δώσουμε, θα του νοικιάσουμε τα δικά του. Δηλαδή, νοικιάζουμε τώρα του 

ιδιώτη τα απορριμματοφόρα και τα δίνουμε στον ιδιώτη να τα δουλεύει. Αν υπάρχει λογική 

εξήγηση σ’ αυτό κι αν κάποιος το ακούει και θεωρεί ότι είναι λογικό. Πήγαμε δηλαδή απ’ τον 

ιδιώτη, του νοικιάσαμε το απορριμματοφόρο και του το δώσαμε να το οδηγάει. Και μάλιστα 

ομολόγησε ο κ. Χράπας σε μία συζήτηση που κάναμε, ότι η επόμενη δημοπρασία είναι 

υπερτιμολογημένη, για το ’13 και για το ’14, γιατί ο ιδιώτης πλέον θα έχει δικά του οχήματα και 

χτυπάει μεγαλύτερη τιμή. Δηλαδή και τον αγοράσαμε τον ιδιώτη τα οχήματα μ’ αυτές τις 

μισθώσεις και τον κάναμε και μάγκα γιατί ανέβασε την τιμή στην επόμενη δημοπρασία στο ένα 

εκατομμύριο ευρώ, ¨γιατί τώρα είμαι μάγκας, έχω και δικά μου οχήματα¨ σου λέει. 

Καταλαβαίνεται αυτά τώρα τι μπορεί να κρύβουν από πίσω; Πέρα απ’ το αλισβερίσι με τον 

ιδιώτη, που εγώ να σας πω να το βάλω στο τέλος, μιλάμε για το ξεπούλημα της καθαριότητας. 

Γιατί τώρα και του νοικιάζουμε και του δίνουμε, δύο απορριμματοφόρα έχει ο ιδιώτης 

ταυτόχρονα. Και τα δύο τα χάλασε κι ήρθε και τα παράτησε κάτω για να φτιαχτούν. Και να σας 

πω άλλος λάθος χειρισμός: ενώ γινόταν όλα αυτά και ψάχναμε πως θα καλύψουμε εμείς τον 

ιδιώτη, δεν κοιτούσαμε να καλύψουμε την υπηρεσία μας. Τι θέλω να πω: τα περισσότερα 

οχήματα που είναι κάτω σταματημένα, είναι σταματημένα γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά. Γιατί 

δεν έχουν ανταλλακτικά; Δεν έγιναν έγκαιρα οι δημοπρασίες για τα ανταλλακτικά; Δεν είναι 

σωστός αυτός που βγήκε στο διαγωνισμό για τα ανταλλακτικά και μεις δεν του σταματάμε τη 

σύμβαση και ανεχόμαστε, -γιατί ακούστηκε ότι μας φέρνει και λάθος ανταλλακτικά και 

καθυστερούν- , δεν μπορούμε, δεν κοιτάμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, παρά κοιτούσαμε 

πως θα λύσουμε τα προβλήματα του ιδιώτη; Υπάρχουν οχήματα που για 200 και 300 €, είναι 

εξάμηνα παρατημένα κάτω. Εξάμηνο και βάλε, για 200 και 300 €. Υπάρχει όχημα που είναι 

παρατημένο κάτω για σούστες γιατί δεν πληρώσαμε το σουστά. Δηλαδή αυτά, δεν πρέπει πρώτα 

να δούμε την υπηρεσία μας πως θα διορθώσουμε, παρά τρέχουμε να κάνουμε ακόμα πιο μάγκα 

τον ιδιώτη και ακόμα με δυσμενέστερους όρους για μας να ξεπουλήσουμε την καθαριότητα; Αυτά 

πρέπει να τα αναλογιστείτε, ίσως κάποιοι δεν τα ξέρουν. Ίσως το πρώτο και κύριο μέλημά μας 

είναι, θα πρέπει να είναι πως θα ενισχύσουμε την υπηρεσία καθαριότητας, με τα οχήματά της, με 

τα ανταλλακτικά της, με όλα. 
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 Μη μονάχα καμαρώνουμε ότι κάναμε και αποθήκη. Η αποθήκη πρέπει να έχει και ανταλλακτικά 

μέσα. Έχει ανταλλακτικά, αλλά έξι μήνες τα αυτοκίνητα είναι χωρίς ανταλλακτικά. Αυτά θάπρεπε 

να βρούμε, αυτά θάπρεπε να βρούμε, όλα έχουνε συνέχεια. Κι απ’ την αρχή αυτά ήταν λάθος 

χειρισμοί. Και πρέπει να το ομολογήσετε, δεν θεωρώ, λάθος χειρισμοί, ήταν εσκεμμένο από την 

πλευρά σας, εσκεμμένο για να βοηθήσετε ακόμα περισσότερο τον ιδιώτη, δεν ξέρω γιατί, είναι 

γνωστός σας, δεν είναι, δεν ξέρω πως. Αλλά τον κάναμε μάγκα τον ιδιώτη. Και ήρθε να μας 

χτυπήσει με ένα εκατομμύριο ευρώ τη δημοπρασία τώρα, γιατί; Με τα χρήματα του Σερραϊκού 

λαού. Αγοράζοντας αυτός καινούρια απορριμματοφόρα. Κι αν συνεχίσουμε τις μισθώσεις, στόλο 

ολόκληρο θα κάνει. Ενώ μπορούσαμε απ’ την αρχή και μεις να ψάξουμε και να βρούμε. 

 Κάθε φορά που μιλάω για την καθαριότητα, ο κ. Δήμαρχος ψιθυρίζει στον κ. αντιδήμαρχο. Και 

δεν διακόπτει ποτέ και ξέρω ότι του λέει μην απαντάς σ’ αυτά. Κι άλλη φορά έκανε νόημα, μην 

απαντάς σ’ αυτά. Ε, ο Σερραϊκός λαός όμως κρίνει, απαντήσετε δεν απαντήσετε σε αυτά. Τα 

ξέρει, τα ζει. Κι άλλη φορά σας είδα που μιλούσα εγώ για την καθαριότητα και φτιάχνατε έτσι. 

Δεν πειράζει. 

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας, ο χρόνος έχει παρέλθει. 

    κ. Σαραντίδου: Εγώ τα στοιχεία τα έχω μαζέψει, εγώ τα στοιχεία όσα μπορούσα να συλλέξω 

ψάχνοντας μόνη μου μέσα στα απορριμματοφόρα τα συνέλλεξα και θα τα δώσω και στους 

αρχηγούς των άλλων παρατάξεων για να ξέρουν τι συμβαίνει εκεί κάτω.  

    κ. Πρόεδρος: Δευτερολογία…, συγνώμη ο κ. Στεργίου έμεινε;  

    κ. Στεργίου: Πρώτα απ’ όλα θέλω να ζητήσω συγνώμη από τους συναδέλφους γιατί είχα δώσει 

θετική ψήφο την πρώτη φορά όταν μπήκε δημοπρασία για τα σκουπίδια, στα πλαίσια συνέχισης 

μιας εργολαβίας, γιατί έτσι μάζευαν τα σκουπίδια στους περιφερειακούς δήμους και έδωσα θετική 

ψήφο. Εκ των πραγμάτων αποδείχτηκε ότι πραγματικά είναι ασύμφορη, για πρώτη φορά δηλαδή 

στα Σέρρας, κάτι που πίστευα ότι ο ιδιώτης είναι πιο οικονομικός, αποδείχθηκε ότι οι υπάλληλοι 

του Δήμου είναι πιο οικονομικά να μαζεύουν τα σκουπίδια. Και έρχεται και η προηγούμενη 

μίσθωση για 20 χιλιάδες συν ΦΠΑ κι έρχονται κι άλλες δύο μισθώσεις, αν υπολογίσουμε, εγώ 

οικονομολόγος δεν είμαι, ένα απορριμματοφόρο κάνει 120 χιλιάδες με 130 χιλιάδες ευρώ. 

Λοιπόν, η απόσβεση ενός αυτοκινήτου στα 10 χρόνια είναι 12 χιλιάδες το χρόνο. Δηλαδή εδώ 

μιλάμε για κλοπή. Ο ιδιώτης μας κλέβει, έτσι; Μας κλέβει καταφανέστατα. Ο Δήμος, αν 

υπολογίσουμε ότι για 10 χρόνια που θα έκανε και με 20 χιλιάδες, τότε θα είχε 2 εκατομμύρια 400 

χιλιάδες ευρώ τα 10 χρόνια. Θα πληρώσουμε στον ιδιώτη αν μισθώναμε ένα… δηλαδή θα 

παίρναμε τρεις τόνους. Τρεις τόνους θα παίρναμε από αυτοκίνητα. Λοιπόν, θεωρώ απαράδεκτο να 

συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση και ξέρω πόσα λεφτά, με πόσα λεφτά έκανε την εισαγωγή ο 

ιδιώτης. Δεν θέλω να το πω, ψάξτε το και θα το βρείτε. Το απορριμματοφόρο από τη Γερμανία 

που τόφερε. 16 χιλιάδες ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θέλω να το δούμε. Λοιπόν, δηλαδή με μία 

μίσθωση έβγαλε ένα απορριμματοφόρο. Λοιπόν, θεωρώ, (χτύποι κουδουνιού), λοιπόν, νομίζω ότι 

έπρεπε ο Δήμος από την αρχή να πάει στην αγορά νέων αυτοκινήτων με οποιοδήποτε κόστος, με 

οποιοδήποτε κόστος. Και τώρα πρέπει να το σταματήσουμε και να δούμε αν μπορεί ο ιδιώτης να 

μαζεύει τα σκουπίδια απ’ τους περιφερειακούς δήμους άλλες ώρες, πρωινές, που δεν εμποδίζει 

την κυκλοφορία, με τα άλλα οχήματα, και να μην προβούμε στην μίσθωση. Και να κινηθούμε στο 

επόμενο τρίμηνο να αγοράσουμε καινούρια απορριμματοφόρα. Αυτή είναι η λύση. Ο Δήμος 

πρέπει να έχει τα δικά του απορριμματοφόρα. Δεν μπορούμε τελικά να πέφτουμε στον εκβιασμό 

του ιδιώτη και να προχωρήσουμε, δηλαδή, και να του κάνουμε ένα καινούριο στόλο με δικά μας 

λεφτά. Είναι απαράδεκτα αυτά. 20 χιλιάδες συν ΦΠΑ. Δηλαδή θα πάει γύρω στα 24 χιλιάρικα. 

Λοιπόν, 24.600, λοιπόν, εγώ νομίζω ότι μπορούμε άνετα, πάνω από κάθε οικονομική μελέτη που 

υπάρχει, να αποπληρώσουμε τα απορριμματοφόρα. Καινούρια απορριμματοφόρα. Και να 

αλλάξουμε σε 10 χρόνια το στόλο.  

    κ. Πρόεδρος: Δευτερολογία. 
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    κ. Μηλίδης: κ. πρόεδρε για μισό λεπτό θα μου επιτρέψετε, η ώρα είναι περασμένη, το 

καταλαβαίνω, όμως αυτή ομολογουμένως η καταγγελία του κ. Στεργίου μ’ έχει πείσει. Δηλαδή, 

καταγγελία είναι κ. Στεργίου, εν πάσει περιπτώσει, 16 χιλιάδες ευρώ λέει έφερε… μου κάνει 

εντύπωση. Και μεις τώρα για τρίμηνο 25 χιλιάδες. Θεωρώ, θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια τρέλα 

του Δήμου μας και όλων μας να προβαίνουμε σε τέτοιου είδους εκμισθώσεις, απ’ ευθείας 

μισθώσεις. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Πραγματικά. Και εν πάσει περιπτώσει, είπαμε ότι είναι 

25 στην πραγματικότητα. Και βέβαια, είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει κ. Χράπα πραγματικά, αυτό σας 

το λέω έτσι μέσα απ’ την καρδιά μου, κάντε έναν έλεγχο επί τόπου και σεις, όσο ξέρετε, με 

κάποιους δικούς σας ανθρώπους. Δεν μπορεί όλα να μην δεν λειτουργούν, δεν, δεν. Επειδή όλοι 

δουλεύουμε σε υπηρεσίες κι αυτό το ¨δεν¨ στην Ελλάδα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Το 

ένα δεν κάνει, το άλλο δεν κάνει. Γι’ αυτό είμαστε…, να προβούμε στην αγορά και σιγά-σιγά να 

τα αποπληρώσουμε, νάναι δικά μας, ολοκαίνουρια. Φτάνει, το κόστος είναι πολύ μεγάλο.     

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Φωτιάδης. 

    κ. Φωτιάδης: Σταματήστε τις μισθώσεις, επισκευάστε τα απορριμματοφόρα, και να μπούμε 

αμέσως κ. αντιδήμαρχε, στη διαδικασία της προμήθειας, θέλουμε την έγκριση, δεν θέλουμε; Για 

να κάνουμε προμήθεια, παίρναμε κάποτε μια αδειοδότηση, μαζί με τον ΟΔΥ που επικαλέστηκε ο 

κ. αντιδήμαρχος, απ’ τον φορέα του Υπουργείου Εσωτερικών για να μας εγκρίνει. Δεν μπορούμε 

να αγοράσουμε λέει το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο. Μέσα όμως, μετά το Πάσχα θα μπορούμε. Όμως 

μέχρι τότε μπορούμε να επισκευάσουμε τα δικά μας και να πορευτούμε. Αυτή είναι η λύση και 

νομίζω ότι θα είναι τεράστιο λάθος να συνεχίσουμε. Κάναμε πραγματικά τον εργολάβο με 

περιουσία με τα χρήματα τα δικά μας και νομίζω ότι είναι τεράστιο λάθος. Εκνευρίστηκες κ. 

Χράπα στην προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά βλέπεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. 

Λάθος επιλογή. Τίποτα προσωπικό με σένα, αλλά είναι λάθος επιλογή, σταματήστε αυτήν. Ο 

εργολάβος του αρέσει να πάθει σασμάν το απορριμματοφόρο του Λευκώνα. Το βλέπω να είναι 

αλλού. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Επισκευάστε τα οχήματα και νομίζω ένα τρίμηνο - 

τετράμηνο μπορούμε να πορευτούμε και αγοράστε αμέσως δύο οχήματα να κάνουμε τη δουλειά 

μας.         

    κ. Πρόεδρος: κ. Σαραντίδου δευτερολογία; Όχι. Κύριε αντιδήμαρχε. 

    κ. Χράπας: Εδώ ειπώθηκαν πάρα πολλά, τα οποία έχετε την εντύπωση εσείς ότι, εμείς δεν 

θέλουμε να… αυτοκίνητα, δεν θέλουμε να αγοράσουμε οχήματα, δεν θέλουμε να ανανεώσουμε το 

στόλο, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Αυτό που θέλουμε όμως, το σίγουρο, όλοι μας εδώ 

μέσα, είναι να μαζεύουμε τα σκουπίδια καθημερινά και όπως πρέπει. Για να το επισπεύσουμε 

αυτό, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα δεν υπάρχει άλλος δρόμος, γι’ αυτό 

φέραμε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Θα υπήρχε η πιθανότητα να έχουμε οχήματα, να 

μπορούμε να τα διορθώσουμε εύκολα και να σας φέρναμε ένα τέτοιο θέμα; Είναι δυνατόν; 

Σύντομα θα δοθεί λύση απ’ τον Υπουργό, -πόσο σύντομα θα δοθεί λύση απ’ τον Υπουργό-. Το 

θέμα ακόμα έχουμε τις διαβεβαιώσεις, δεν έχουμε το νομικό πλαίσιο, πως θα βγουν τα χρήματα 

ακόμα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις μόνο. Μόνο συζητήσεις. Ο καιρός φτάνει, θα πάμε 

Ιούνιο και ακόμα δεν θάχουμε απάντηση απ’ τον Υπουργό αν θα δώσει τα χρήματα για να 

αγοράσουμε οχήματα. Και πότε θα αγοράσουμε οχήματα; Μετά από ένα χρόνο; Διαγωνισμοί είναι 

αυτοί. Είναι δυνατόν να λέμε ότι σύντομα θα τελειώσει το θέμα με τον Υπουργό και θα 

μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα; Μακάρι να τα πάρουμε αύριο. Δεν θα τα πάρουμε όμως 

αύριο. Εμείς πρέπει να προβλέψουμε πως θα μαζεύουμε τα σκουπίδια. 100 χιλιάδες ευρώ σε 

τέσσερις αναθέσεις. Όντως τόσο είναι με το ΦΠΑ. Από αυτά τα 100 χιλιάρικα που ψηφίζουμε και 

σήμερα, καλούμαστε να ψηφίσουμε και σήμερα, έτσι, είναι για δύο οικονομικά έτη όπως είπατε. 

Δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ ο εργολάβος. Εμείς όμως για να αγοράσουμε ένα απορριμματοφόρο, 

έτσι, θέλουμε μαζεμένα νάχουμε, –κύριε Στεργίου 120 είπατε; 150 χιλιάρικα, 120 όπως το είπατε– 

μαζεμένα 120 χιλιάρικα. Μαζεμένα 120 χιλιάρικα. Για να αγοράσουμε ένα απορριμματοφόρο.  
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Όπως γνωρίζετε το δημόσιο δεν μπορεί να αγοράσει οχήματα, έχει κάποιους περιορισμούς. 

Πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές και κάποια συγκεκριμένη παλαιότητα. Δεν μπορεί να πάρει 

ότι αμάξι θέλει 17 χρονών – 25 χρονών, έτσι; Αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε, έπρεπε να τα ξέρετε 

αυτά. Δεν μπορεί να λέγονται πράγματα επειδή αγόρασε ο εργολάβος 15 χιλιάρικα 

απορριμματοφόρο, εμείς να το πάρουμε 14. Δηλαδή, γιατί τα λέμε αυτά; Για τις εντυπώσεις; Μην 

τρελαθούμε εδώ μέσα. Ομολόγησα κ. Σαραντίδου, τι ομολόγησα κ. Σαραντίδου; Ε; Ότι 

υπερτιμολογήθηκε ο διαγωνισμός της αποκομιδής; Δεν είναι λογικό όταν έχει οχήματα δικά του η 

τιμή να μην είναι η ίδια; Ομολόγησα αυτό το πράγμα εγώ; Εγώ δε σας κάλεσα να σας ενημερώσω 

στο γραφείο μου για τη μίσθωση; Ενδιαφερθήκατε ποτέ να με ρωτήσετε τι στοιχεία θέλετε; Ποτέ, 

καμιά φορά δε με ρωτήσατε. Μόνη σας ψάχνετε να βρείτε στοιχεία. Γιατί, βρήκατε κανένα 

εμπόδιο; Ή αν με ρωτούσατε για ποιο λόγο τα μισθώνετε και γιατί τι συμφέρει, δεν θα σας 

απαντούσα; Δεν θα σας βοηθούσα; Δεν θα σας εξυπηρετούσα; Αλλά δυστυχώς η ημιμάθεια είναι 

χειρότερη της αμάθειας. Και σεις προσωπικά ενημερωθήκατε πολύ στραβά και λέτε μόνον αυτά 

που σας βολεύουνε.  

Τίποτα άλλο. Έχουμε την κατάσταση των οχημάτων, τι έχουν τα οχήματα της καθαριότητας. Θα 

σας πω σ’ ένα λεπτό. 200 ευρώ είπατε; 200 ευρώ ε; ΚΗΥ 3019 κινητήρας, κινητήρας λέω. 

Κινητήρας, ξέρεις τι σημαίνει κινητήρας; Πρέπει να τον αγοράσεις, να βρεις τα λεφτά να τον 

πληρώσεις, να τον πας στο συνεργείο έξω να στον βάλουν, να τον δώσεις λεφτά κι αυτόν να στον 

περάσει, γιατί δεν βασίζεται, σου λέει ¨πότε θα πληρωθώ¨. Το NISSAN, το NISSAN, δαγκάνες. 

Δεν υπάρχουν στο Ελληνικό εμπόριο. Από Ιαπωνία, παραγγελία από Ιαπωνία, πότε θαρθούν, 

άγνωστο. Πότε θαρθούν. Αντλίες. Όλες οι αντλίες στο απορριμματοφόρο είναι χαλασμένες, 

καμένες. Μας έστειλε δυο αντλίες, δεν ταιριάζουν, ξανά πίσω. Στο πήγαινε-έλα είμαστε, μήνες. 

Που είναι τα ανταλλακτικά; Τα παρήγγειλα. Πότε θαρθούν; Στο τελωνείο. Πότε θα τα πάρουμε; 

Όταν μου δώσεις λεφτά. Του δώσαμε λεφτά. Πού είναι; Δεν ήρθαν. Τα παρήγγειλα. Κάθε μέρα. 

Αυτός είναι ένας αγώνας καθημερινός για να βρούμε αυτοκίνητα. Δεν είναι τα 200 ευρώ κ. 

Σαραντίδου. Τα ποσά είναι και μεγάλα, αλλά όχι μόνο είναι μεγάλα, δεν έχουμε και 

ανταλλακτικά, γιατί αυτός που έχει πάρει το διαγωνισμό δεν έχει μαγαζί με ανταλλακτικά. 

Αγοράζει απ’ αλλού. Δεν έχει λεφτά; Δεν μπορεί να αγοράσει. Δεν τον πιστώνει κανένας. Να τον 

διώξουμε, να τον διώξουμε, αλλά θα έχουμε ανταλλακτικά άμα τον διώξουμε; Δεν θάχουμε. Οι 

τιμές που μισθώνονται, οι τιμές της μίσθωσης, όντως φαίνονται μεγάλες, και μένα δε μ’ αρέσουν 

προσωπικά. Και γω θάθελα να δώσουμε 10 χιλιάρικα αντί για 20. Πάλι θα υπήρχαν κάποιοι και θα 

λέγαν ¨πολλά είναι¨. Οι τιμές όμως αυτές βγαίνουν από ένα πίνακα του κράτους. Της ΤΥΔΚ αν… 

νομίζω της ΤΥΔΚ οι τιμές. Μια μπουλντόζα για να μισθωθεί θέλει την ημέρα 700 με 800 ευρώ. 

Ένας φορτωτής θέλει 500 με 600. Ένα φορτηγό 200 με 250. Σε μας βγαίνει η μίσθωση 165 ευρώ 

τη μέρα το απορριμματοφόρο, που δεν είναι φορτηγό, είναι πιο σύνθετο μηχάνημα. Πάλι είναι 

πολλά. Άμα νομίζουμε ότι κι αυτά είναι πολλά, τι να πω τότε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, 

δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να τα μισθώσουμε μέχρι τη λήξη της σύμβασης του 

εργολάβου και να λήξει το πρόβλημα της αποκομιδής στις ενότητες. Γι’ αυτό το λόγο σας καλώ 

όλους να ψηφίσετε αυτό το θέμα ως έχει, και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ 

πολύ.  

    κ. Δήμαρχος: … το εξής: Αυτό που ειπώθηκε για τον Υπουργό, για τον κ. Καλαφάτη. Ακόμα 

και να πει το ναι, έτσι, θα πουν ναι, ξεκινάμε την διαδικασία για να μας δώσουν 

απορριμματοφόρα, θέλει τουλάχιστον δέκα μήνες για νάρθουν στα χέρια μας. Αυτά όλα που λέτε, 

τα έχουμε σκεφτεί και μεις. Για ποιο λόγο να δίνουμε αυτά τα λεφτά εκεί να νοικιάζουμε. Πείτε 

μας όμως τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Μπορούμε ν’ αγοράσουμε, έχουμε μαζεμένα 150 

χιλιάδες ευρώ για να αγοράσουμε καινούριο αυτοκίνητο; Δεν έχουμε. Λοιπόν, ακόμα και να 

είχαμε, η διαδικασία αγοράς ενός αυτοκινήτου ξέρετε πόσο διαρκεί. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα που 

πήραμε από τους πρώην Δήμους, τέσσερα αυτοκίνητα, τα τρία είναι για απόσυρση.  
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Από την πρώτη στιγμή που τα πήραμε είναι ακινητοποιημένα. Δεν μπορούν να κινητοποιηθούν, 

να λειτουργήσουν. Το ένα χάλασε τώρα το σασμάν, κι αυτό δεν δουλεύει. Τα άλλα αυτοκίνητα, τα 

άλλα απορριμματοφόρα, εξυπηρετούν την πόλη. Είναι αυτά που είχε ο πρώην Δήμος. Και δεν 

φτάνουνε για τις δημοτικές ενότητες. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα; Αν μας δώσετε μία 

λύση ότι τώρα στους τρεις επόμενους, τέσσερις μήνες μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πιο φθηνό, 

να το ακολουθήσουμε. Σας τα είπε τόσο αναλυτικά και τεκμηριωμένα ο αντιδήμαρχος.  

    κ. Χράπας: Κι αν θέλετε για ένα λεπτό ακόμα να σας βοηθήσω, να σας βοηθήσω, να σας δώσω 

κάποια στοιχεία που δεν τα γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία αυτοκίνητα τα οποία είναι, το 

ένα μοντέλο 1980, 1983 και 1982. Αυτά τα τρία τα αυτοκίνητα που είναι 30 και, ετών, 

λειτουργούν σήμερα, δουλεύουν έξω. Έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο λείπει όλη η μάσκα, το 

τράκαρε ένας διμηνίτης, λείπει όλη η μάσκα από μπροστά, δεν έχει φώτα, δουλεύει βρε παιδιά, 

βγαίνει έξω και μαζεύει σκουπίδια. Γιατί; Γιατί δεν μας έστειλε μάσκα. Γιατί δεν μας έστειλε 

μάσκα; Γιατί την παρήγγειλε. Αυτά είναι πραγματικότητες που σας λέω, που τα ζούμε 

καθημερινά. Έτσι; Αν τον έδιωχνα, αν τον έδιωχνα αυτόν με τα ανταλλακτικά… ένα λεπτό, ένα 

λεπτό, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί σας κ. Φωτιάδη. Αν θα τον διώχναμε, τον βγάζαμε 

έκπτωτο, δεν μπορούμε να τον βγάλουμε έκπτωτο. 

 

 Γιατί; Ναι μεν δεν μας στέλνει, αλλά και μεις δεν είμαστε στις υποχρεώσεις μας εντάξει, εξήντα 

μέρες να τον πληρώνουμε, έτσι; Από την άλλη, τον βγάζουμε έκπτωτο. Θα έχουμε ανταλλακτικά 

άμα τον βγάλουμε έκπτωτο; Δεν θα έχουμε ανταλλακτικά πάλι. Πάλι δεν θα έχουμε 

ανταλλακτικά. Μέχρι να μπούμε σε νέο διαγωνισμό πόσος καιρός θα περάσει. Διαγωνισμός, όταν 

το ποσό είναι μεγάλο, γνωρίζετε ότι είναι και διεθνής. Είναι διεθνής διαγωνισμός. 500 χιλιάδες 

ευρώ είναι, εξακόσιες, πόσο είναι τα ανταλλακτικά. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και μπαίνει σε 

ψηφοφορία.    

                                                                                                          

-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ-   

 

Δινάκης ΟΧΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΟΧΙ 

Αραμπατζής ΑΠΩΝ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΟΧΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΟΧΙ 

Τατούδης ΟΧΙ 

Κατιρτζόγλου ΟΧΙ 

Γκότσης ΟΧΙ 

Μηλίδης ΟΧΙ 

Αναστασιάδης ΑΠΩΝ 
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Ίντος ΟΧΙ 

Χρυσανθίδης ΟΧΙ 

Γάτσιος ΟΧΙ 

Φωτιάδης ΟΧΙ 

Δρίγκα ΟΧΙ 

Ηλιοπούλου ΟΧΙ 

Κοτρώνης ΟΧΙ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΟΧΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

   

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

26ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

                        α) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας  και  

                        β) Βελτίωση οριζόντιας σήμανσης στον οδικό άξονα Σερρών - Μετοχίου - 

Ξηροτόπου.     

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: Πάμε στο επόμενο θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων: α) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας και β) Βελτίωση 

οριζόντιας σήμανσης στον οδικό άξονα Σερρών - Μετοχίου - Ξηροτόπου. Ομόφωνα ναι;  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

27ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Συντηρήσεις – επισκευές – κατασκευές στα 12ο Δημ. 

Σχολείο, 10ο Νηπιαγωγείο και Νηπιαγωγείο Προβατά¨.   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

    κ. Πρόεδρος: 27ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Συντηρήσεις – επισκευές – κατασκευές στα 

12ο Δημ. Σχολείο, 10ο Νηπιαγωγείο και Νηπιαγωγείο Προβατά¨. Ομόφωνα ναι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.    
 

28ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος έκτασης 116 τ.μ. εντός 

της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στον Δήμο Σερρών για την κατασκευή 

αντλιοστασίου ακαθάρτων στα πλαίσια του έργου: ¨Αποχέτευση λυμάτων 

οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου 

Λευκώνα¨.   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   
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    κ. Πρόεδρος: 28ο: Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος έκτασης 116 τ.μ. 

εντός της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στον Δήμο Σερρών για την κατασκευή 

αντλιοστασίου ακαθάρτων στα πλαίσια του έργου: ¨Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και 

ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα¨. Ομόφωνα ναι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

29ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους.    

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

    κ. Πρόεδρος: Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους. Ναι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

30ο ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη 

στις 22-23 Νοεμβρίου 2012.         

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

    κ. Πρόεδρος: 30. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη στις 22-23 Νοεμβρίου 2012. Ομόφωνα ναι.  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

31ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.       

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

    κ. Πρόεδρος: 31ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου. 

Ομόφωνα ναι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

32ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των αντιδημάρχων κ.κ. 

Αγιαννίδου Σταυρούλας, Γρηγοριάδη Παναγιώτη και Γαλάνη Στέργιου.   

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

    κ. Πρόεδρος: 32ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των αντιδημάρχων κ.κ. 

Αγιαννίδου Σταυρούλας, Γρηγοριάδη Παναγιώτη και Γαλάνη Στέργιου. Ομόφωνα ναι.  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

33ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων μας Κοκκινίδου 

Αθηνάς και Παζάρσκη Μιχαήλ.    

             Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

    κ. Πρόεδρος: 33ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων μας 

Κοκκινίδου Αθηνάς και Παζάρσκη Μιχαήλ. Ομόφωνα ναι. 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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34ο ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2012.           

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

    κ. Πρόεδρος: 34ο: Συμπληρωματική έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του Δήμου κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2012. Ομόφωνα ναι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

    κ. Πρόεδρος: Και πριν χτυπήσω τη λήξη του δημοτικού συμβουλίου, Χρόνια Πολλά στον Νίκο 

τον Στεργίου και στον γραμματέα. Δεν έχουμε άλλον Νίκο; Πολύχρονοι και γεροί να είστε. 

Χρόνια Πολλά.    

 

 

 

Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες αποφάσεις: 

 

 
777 / 2012 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού 

της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και 

τμημάτων ένταξης Δήμου Σερρών» της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού 

ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Σερρών» (ΟΠΣ 

369422). 

 

 

 

778 / 2012 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την υγειονομική ταφή των 

απορριμμάτων του Δήμου μας στον ΧΥΤ Ν. Σερρών. 

 

 

   

779 / 2012 Έγκριση της υπ’ αρ. 171/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Σερρών, με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών», περί έγκρισης 

προϋπολογισμού του έτους 2013. 

 

780 / 2012   Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών 

και Konce» από το Πρόγραμμα  Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ 

- FYROM 2007-2013. 

 

781 / 2012 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: « Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου  Σερρών» ποσού  88.279,73 € από το 

Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής και έγκριση υλοποίησης αυτής.  
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782 / 2012 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: 

«Ολοκλήρωση Τοπογραφικής Αποτύπωσης & Πολεοδομικής Μελέτης 

Π.Ε. Αγ. Αντωνίου-Αγ. Παντελεήμονα Σερρών», ποσού  35.036,46 € 

από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής και έγκριση υλοποίησης αυτής.  

 

783 / 2012 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Τοπικό 

σχέδιο για την απασχόληση στον Δήμο Σερρών», ποσού 7.811,40 €.   

 

784 / 2012 Τροποποίηση στην υλοποίηση του έργου “Forest Cities” (που 

χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία  LIFE +), έγκριση 

παράτασης αυτού και της παροχής υπηρεσιών «Επέκταση του 

Πληροφοριακού συστήματος  δυναμικής εκτίμησης του κινδύνου 

δασικής πυρκαγιάς (DFF-Risk) στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου 

Σερρών». 

 

785 / 2012 Έγκριση επιστροφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 

Κοινοτικής Συμμετοχής του έργου PROMO SAFE DRIVING που 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 (85% Κοινοτική 

Συμμετοχή, 15% Εθνική Συμμετοχή). 

 

786 / 2012 Έγκριση 2ης τροποποίησης της υλοποίησης της πράξης «Προώθηση της 

ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING)» 

(που χρηματοδο-τείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013), όσον αφορά την 

προθεσμία ολοκλήρωσής της. 

 

 

 

 

787 / 2012 Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της ασφαλούς 

κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή 

περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING)» (που 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013) του Δήμου Σερρών, 

για το χρονικό διάστημα από 15/3/2013 έως και 30/9/2013. 

 

788 / 2012 Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 για την 

εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών εκ του 

Δήμου Σερρών (Α.Δ.Σ. 455 & 456/2012) και είσπραξης οφειλών 

παρελθόντων ετών από τη ΔΕΥΑΣ (ΑΔΣ 54/2012) για τον Δήμο 

Σερρών.  

 

789 / 2012 Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2012 για την έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν μισθοδοσία και ασφαλιστικές 

εισφορές.  
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790 / 2012 Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Αποστολίδη Ιωάννη».  

 

791 / 2012 Έγκριση της υπ΄  αριθμ. 324 / 2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με 

τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ 

Βαθμού και λοιπών φορέων τους στο Τ.Π. & Δ.». 

 

792 / 2012 Έγκριση της υπ΄  αριθμ. 325 / 2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με 

τίτλο: «Δημιουργία Ειδικού Τιμολογίου  για Κοινωνικά Ευπαθείς 

Ομάδες».  

 

793 / 2012 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας μέρους κτηνιατρικών 

φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας, 

προϋπολογισμού 4.962,67 € με ΦΠΑ.   

 

794 / 2012 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ.κ. 

Πουρσανίδη Δημητρίου, Καλλιφρονίας  συζ. Γ. Δούκα-Μπάρμπα κ.λ.π.  

   

795 / 2012 Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων με δημοπρασία Κληροδοτήματος 

Αποστολίδη Ι. και των όρων δημοπρασίας τους.  

 

796 / 2012 Διατύπωση αιτήματος για εκποίηση του κληροδοτήματος Π. Κανάκη. 

 

797 / 2012 Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με ετήσιο μίσθωμα στις 

Σχολές Εκπαιδευτών Ν. Σερρών, με βάση την αρ. 591/2012 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

798 / 2012 Έγκριση μελέτης: «Προμήθεια δένδρων και θάμνων για τον 

Καλλικρατικό Δήμο Σερρών».  

 

799 / 2012 Έγκριση μελέτης προμήθειας εργαλείων κηποτεχνικών εφαρμογών για 

το Δήμο Σερρών, συνολικής δαπάνης ποσού 6.951,60 € με Φ.Π.Α. 

   

800 / 2012 Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης φθορών στον κυκλικό κόμβο στην 

διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών.  

801 / 2012   Έγκριση δαπάνης κατάθεσης ειδικού προστίμου για την υπαγωγή στις 

ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011 του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην 

κοινότητα Επταμύλων  του Δήμου Σερρών. 

802 / 2012 Έγκριση υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο «Συνδέσεις με δίκτυα 

ΔΕΔΔΗΕ» της Πράξης: «Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ 

στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης 

(μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα». 

803 / 2012 Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών εξυγίανσης για το έργο: 

«Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό 

Σχολείο Σερρών)», σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/2008. 

 

804 / 2012 Έγκριση μίσθωσης απορριμματοφόρου οχήματος  για τρεις μήνες  για 

την Δ.Ε. Σερρών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.   

 

805 / 2012 Έγκριση μίσθωσης απορριμματοφόρου οχήματος  για τρεις μήνες  για 

την Δ.Ε. Λευκώνα και ψήφιση σχετικής πίστωσης.   
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806 / 2012 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας», 

πρώην Δήμου Σκουτάρεως και διάθεση-ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

 

807 / 2012 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Βελτίωση οριζόντιας σήμανσης στον οδικό άξονα Σερρών-

Μετοχίου-Ξηροτόπου».  

 

808 / 2012 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨Συντηρήσεις - 

επισκευές - κατασκευές στα 12ο Δημοτικό Σχολείο, 10ο Νηπιαγωγείο 

και Νηπιαγωγείο Προβατά¨. 

 

809 / 2012 Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος έκτασης 116 

τ.μ. εντός της ΒΙΠΕ Σερρών, από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στο Δήμο Σερρών 

για την κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων στα πλαίσια του έργου: 

«Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού 

αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα».  

 

810 / 2012 Διαγραφή χρεών δημοτών μας από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς 

καταλόγους του Δήμου μας.  

 

811 / 2012 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Aνάπτυξης και 

Αγροτικής Οικονομίας κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη, κατά το μήνα 

Νοέμβριο  2012.  

 

812 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου 

Σερρών κ. Πέτρου Αγγελίδη, από 2-5 Οκτωβρίου 2012. 

 

813 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου 

Σερρών κ. Πέτρου Αγγελίδη, από 4-6 Νοεμβρίου 2012. 

 

 

 

814 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου 

Σερρών κ. Πέτρου Αγγελίδη, από 28-31 Αυγούστου 2012. 

 

815 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου 

Σερρών κ. Πέτρου Αγγελίδη, από 22-24 Οκτωβρίου 2012. 

   

816 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της Αντιδημάρχου 

Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλας 

από 19 έως και 21 Οκτωβρίου 2012, στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 

816α/2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της Αντιδημάρχου 

Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλας 

στις 8 Φεβρουαρίου 2012, στην Αθήνα. 

              

817 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη, τον 

Σεπτέμβριο 2012, στην Θεσσαλονίκη.  
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818 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη, στις 

12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012, στην Αθήνα.    

 

819 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη, από 

25-6-2012 έως  26-6-2012 στο Bansko Βουλγαρίας.      

 

820 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Διοικητικών-Οικονομικών Λειτουργιών-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Διαφάνειας κ. Στέργιου Γαλάνη, τον Ιούλιο 2012, στην 

Θεσσαλονίκη.  

 

821 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Διοικητικών-Οικονομικών Λειτουργιών-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Διαφάνειας κ. Στέργιου Γαλάνη, από 11 έως και 13 Σεπτεμβρίου 

2012, στην Αθήνα.   

 

822 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Διοικητικών-Οικονομικών Λειτουργιών-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Διαφάνειας κ. Στέργιου Γαλάνη, στις 29-30 Αυγούστου 2012, στην 

Αθήνα.    

 

823 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των κ.κ. Κοκκινίδου 

Αθηνάς και Παζάρσκη Μιχαήλ, υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα 

Νοέμβριο 2012.  

 

824 / 2012 Συμπληρωματική καταβολή εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 

του Δήμου για τους μήνες Aπρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2012.   

 

825 / 2012 Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε 

βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και 

νυχτερινές ώρες. 

 

Πρακτ.  

1/29/2012 

Αποσύρεται το θέμα ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 

για αποδοχή χορηγίας¨. 

   

Πρακτ.  

2/29/2012 

Αποσύρεται το θέμα με τίτλο: «Περί εκμίσθωσης χώρου για την 

εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών στην πλατεία του ΙΚΑ».  

 

Πρακτ.  

3/29/2012 

Αποσύρεται το θέμα με τίτλο: «Περί εκμίσθωσης χώρου για την 

εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών στην περιοχή πίσω από το 

στρατόπεδο Παπαλουκά».  

              

Πρακτ.  

4/29/2012 

Σχετικά με δημοπράτηση για την ανακατασκευή του πρώην 

ορφανοτροφείου θηλέων με σκοπό την μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ. 

 

Πρακτ.  

5/29/2012 

Σχετικά με επερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κατιρτζόγλου 

Βασιλείου για τα κληροδοτήματα του Δήμου Σερρών.  
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      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

          ΤΑ ΜΕΛΗ                                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
1)  Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

 

2)  Αγοραστός Αγοραστός  

 

3)  Αναστασιάδης Αντώνιος  

 

4)  Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

5)  Βαλτσάνης Δημήτριος  

 

6)  Γαλάνης Στέργιος 

 

7)  Γάτσιος Αθανάσιος  

 

8)  Γκότσης Ηλίας 

 

9)  Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

10) Δημητρίου Ευστράτιος 

 

11) Δήμου Ιωάννης 

 

12) Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

13) Δούκας Γεώργιος 

 

14) Δρίγκα Χρυσούλα 

 

15) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

16) Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

17) Ίντος Δημήτριος 

 

18) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

19) Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

 

20) Κοτρώνης Παναγιώτης 
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21) Μερετούδης Δημήτριος 

 

22) Μηλίδης Θεόδωρος 

 

23) Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

24) Μπιτζίδου Σοφία 

 

25) Μυστακίδης Παύλος 

 

26) Νιζάμης Δημήτριος 

 

27) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

28) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

29) Σούζας Ζαχαρίας 

 

30) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

31) Στεργίου Νικόλαος 

 

32) Τατούδης Παναγιώτης 

 

33) Φωτιάδης Στέφανος 

 

34) Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

 

35) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

36) Χράπας Παντελής 

 


