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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 26η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθμ. 15/19-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες 

ήταν 30, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ        

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αναστασιάδης Ηλίας  

6. Αραμπατζής Θεόδωρος 

7. Γαλάνης Στέργιος 

8. Γάτσιος Αθανάσιος 

9. Γκότσης Ηλίας 

10. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

11. Δημητρίου Ευστράτιος 

12. Δήμου Ιωάννης 

13. Δούκας Γεώργιος 

14. Δρίγκα Χρυσούλα 

15. Θεοχάρης Μιχαήλ 

16. Ίντος Δημήτριος 

17. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

18. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

19. Μερετούδης Δημήτριος 

20. Μηλίδης Θεόδωρος 

21. Μοσχολιός Ζωγράφος 

22. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

23. Μπόικος Αθανάσιος 

24. Μυστακίδης Παύλος 

25. Νεράντζης Βασίλειος 

26. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

27. Φωτιάδης Στέφανος 

28. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

29. Χράπας Παντελής 

30. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

1. Αγοραστός Αγοραστός 

2. Αναστασιάδης Αντώνιος 

3. Αρναούτογλου Φωτεινή 

4. Βαλτσάνης Δημήτριος 

5. Ηλιοπούλου Σταλαχτή 

6. Νιζάμης Δημήτριος 

7. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

8. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

9. Σούζας Ζαχαρίας 

10. Στεργίου Νικόλαος 

11. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 
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      Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. 

Δερμεντζής Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία. 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

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

κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

      Μετά την ολοκλήρωση του 22ου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός 

Σύμβουλος, κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων:  

     α) της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης     

          Δήμου Σερρών.  

          Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κ. Αρναούτογλου Φ.    

     β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών. 

          Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Δήμου Ι.  

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής προμήθειας: 

α) τοπογραφικού εξοπλισμού, 

β) ψυχρής ασφάλτου   και 

γ) οικοδομικών υλικών έργων αυτεπιστασίας Δήμου Σερρών, 

    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Γαλάνης Στ. και Μυστακίδης Π. 

            

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 4η 

τεχνική συνάντηση στον Δήμο Θέρμης στις 5 Ιουλίου 2013 στο 

πλαίσιο του έργου: «EASY TRIP». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.       

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.              

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2013 του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ με θέμα: 

«Έγκριση ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2012».                

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Αρναούτογλου Φ. 

   

 ΘΕΜΑ 6ο :  Ενημέρωση επί της αριθμ. 2/2013 του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ με θέμα: 

«Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης» και ορισμός 

εκπροσώπου του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση της 

ΔΑΕΚΑΣ ΑΕ. 

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Αρναούτογλου Φ. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών»: 

   α) της αρ. 12/2013 με θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης       

        προϋπολογισμού έτους 2013», 

   β) της αρ. 13/2013 με θέμα ¨Έγκριση υποβολής αιτήματος προς    

        τον Δήμο Σερρών για την τροποποίηση λειτουργίας των     



  

 

      «ΑΣΤΕΡΙΩΝ», της διαδικασίας παραχώρησης των  

      «ΑΣΤΕΡΙΩΝ» και αποδοχή αιτημάτων για την παραχώρηση των  

      «ΑΣΤΕΡΙΩΝ» και 

    γ) της αρ. 29/2013 με θέμα «Έγκριση ισολογισμού 2012».         

 Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.   

 

 ΘΕΜΑ 8ο :  Ενημέρωση επί αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ. 

       

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της υπ' αριθμ. 76/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

του Δήμου Σερρών με θέμα: «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων 

κληροδοτημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2012». 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Ν.Π. κ. Χατζημαργαρίτης Μ.            

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για εκτυπωτές -

πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά, έτους 2013. 

Εισηγήτρια: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών των βελτιωμένων 

εκδόσεων (Releases) των προγραμμάτων του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.        

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ηλεκτρικού πίνακα της 

οικίας Μάλλιου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση χρονικής παράτασης τριών μηνών της σύμβασης για την 

προμήθεια 57.552 λίτρων φρέσκου γάλακτος. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 14ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013: 

α) για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου μας   και 

β) για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας     

     Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2012-2013.     

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που 

αποτελεί τμήμα των αριθμ. 934 και 925 τεμαχίων του αγροκτήματος 

Άνω Ορεινής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην γειτονιά Σιγής - 

Κηφισιά υπέρ της κ. Ζαφειριάδου Μαρίας. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση 

αγροτικών δρόμων του Δήμου μας έτους 2012». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.           
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 ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα και τεχνικής περιγραφής των 

εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση υδραυλικής και 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στους ξενώνες Χρυσοπηγής». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.           

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πεζοδρόμηση 

τμήματος της οδού Μεραρχίας». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 21ο :  Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Γεργιανού Μπουρβάνη 

Αντωνία, πρώην δημ. υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας… το λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά. Ανακοινώσεις… ζήτησε να κάνει ο κ. Δήμαρχος, ενημέρωση σχετικά με 

το Αυτοκινητοδρόμιο, μετά έχω να πω κάτι εγώ και μετά έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά… προηγείται… 

Δ.Σ. : Προηγούνται οι ανακοινώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προηγούνται οι ανακοινώσεις. Τι θέλετε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …η διαδικασία που έγινε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι η διαδικασία την οποία ακολουθούμε σύμφωνα με τον κανονισμό 

λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου… μετά θα έχετε το λόγο εσείς. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι όταν είναι ένα θέμα επί της διαδικασίας προηγείται 

όλων των άλλων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά τις ανακοινώσεις. Μετά τις ανακοινώσεις. 

Δ.Σ. : Αφού δεν ξεκίνησε η διαδικασία ακόμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ξεκινήσαμε, ούτε εκτός ημερήσιας, ούτε απάντηση στην επερώτηση που 

έχει κάνει Δημοτικός Σύμβουλος. Αν έχετε ανακοινώσεις… τι θέλετε να πείτε, κ. Μηλίδη; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θέλω επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε, να πω μια κουβέντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ξεκινήσει η διαδικασία και θα μιλήσετε. Ξεκίνησε η διαδικασία; 

Δ.Σ. : Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση, ενημέρωση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Με την απαρτία τι γίνεται η διαδικασία; 

Δ.Σ. : Να γίνει μια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανακοίνωση από τον Δήμαρχο, από τον Πρόεδρο, μετά έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …στις ερωτήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιες ερωτήσεις; 



  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …δεν θα αφαιρέσουμε το λόγο από κανέναν, εμείς απλώς θέλω να σας 

ενημερώσω σχετικά με το Αυτοκινητοδρόμιο για κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι 

ενδιαφέροντα, ενδιαφέρουν τον Σερραϊκό λαό και εσείς πρέπει να ενημερωθείτε, σύντομη θα 

είναι η ενημέρωση… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Επιτρέψτε μου παρακαλώ. Ο κ. Μηλίδης 

έθεσε θέμα επί της διαδικασίας. Επειδή ακριβώς το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό εμπιστεύεται 

τη δικιά σας διαδικασία. Ακούστε τι θέλει ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης και στη 

συνέχεια κάντε το επόμενο βήμα. Έτσι τουλάχιστον λέει το… και η εμπειρία. Επιτρέψτε μου να 

την καταθέσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Διαφορετικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …η παρουσία ή ο λόγος επί της διαδικασίας δεν έχει θέση, τη στιγμή που 

εσείς κόβετε και ράβετε τη διαδικασία όπως εσείς θέλετε. Με μία δημοκρατική διαδικασία, εσείς 

θα λέτε, εμείς θα λέμε, θα γίνεται αυτό που λέτε εσείς. Άρα λοιπόν εδώ δεν τίθεται θέμα 

δημοκρατικής έκφρασης, αλλά επιβάλλεται μια διαδικασία. Οφείλετε να την ακολουθήσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, νομίζω ότι ξεφύγαμε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι ξεφύγαμε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ, προηγείται ο Δήμαρχος με την ανακοίνωση, θα κάνω κι 

εγώ μια ανακοίνωση και μετά θα έχει το λόγο ο κ. Μηλίδης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, ήθελα να σας ενημερώσω για 

κάποιες ενέργειες που έγιναν σχετικά με το θέμα του Αυτοκινητοδρομίου. Μετά την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών ενημέρωσης και απαντήσεων από τη διαχειριστική αρχή 

Μακεδονίας και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ενημέρωση που έγινε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, έγιναν οι εξής ενέργειες και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις σχετικά με το θέμα του 

Αυτοκινητοδρομίου. Ορίστηκε επιτροπή για να συντάξει πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών, 

σχετικά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην πίστα του Αυτοκινητοδρομίου, μετά την… 

της πίστας. Αυτό το αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή. Επίσης η Οικονομική Επιτροπή 

ανέθεσε στο νομικό σύμβουλο του Δήμου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός 

υπευθύνου στον Εισαγγελέα σχετικά με την απόδοση ευθυνών. Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή 

αποφάσισε να αναθέσει στον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στον κ. Λοΐζο, 

να διερευνήσει το φαινόμενο της αποκόλλησης των… της πίστας, δηλαδή το πρόβλημα αυτό 

που παρουσιάστηκε και να μας προτείνει τον τρόπο αποκατάστασης. Ο καθηγητής μας 

απάντησε και είπε ότι αναλαμβάνει να μας πει τον τρόπο της αποκατάστασης. Το πώς θα 

αποκατασταθεί και μάλιστα μπορεί να έχει υπό την εποπτεία του και την όλη διαδικασία 

υποστήριξης υλοποίησης της αποκατάστασης. Εν συνεχεία, καταθέσαμε αίτηση στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, στο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, στο παράρτημα Κεντρικής 

Μακεδονίας και τους ζητήσαμε να αναλάβουν να διερευνήσουν τα αίτια του προβλήματος όσον 

αφορά το έργο της αναβάθμισης της πίστας του Αυτοκινητοδρομίου. Λοιπόν, μας απάντησαν 

προφορικά ότι αναλαμβάνουν να διερευνήσουν το θέμα των αιτιών και να προτείνουν τρόπους 

αποκατάστασης επίσης, απάντησαν προφορικά, θα απαντήσουνε και γραπτώς και εκτός 

ημερήσιας διάταξης έχουμε αυτό το θέμα για να κερδίσουμε χρόνο φέρνουμε το θέμα για να 

αναθέσουμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν το πρόβλημα 

της αναβάθμισης της πίστας του Αυτοκινητοδρομίου. Επίσης… λοιπόν, επίσης επιδόθηκε ειδική 

διαταγή στον εργολάβο, βάσει του άρθρου 60 για να αποκαταστήσει τη βλάβη που έχει 

προκληθεί. Ο εργολάβος έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση προς την Οικονομική Επιτροπή και αν 

η Οικονομική Επιτροπή απορρίψει την ένσταση είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη 

βλάβη, φυσικά όσον αφορά τα, το ποιος… με τι χρήματα θα γίνουνε, θα αποκατασταθεί η βλάβη 
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γίνεται σε πρώτη φάση με χρήματα του εργολάβου, μπορεί να πάει στα δικαστήρια και αν τα 

δικαστήρια τον δικαιώσουν, ο Δήμος πληρώνει την αποκατάσταση, αν όχι την πληρώνει ο ίδιος. 

Αν δεν την αποκαταστήσει τη βλάβη, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και γίνεται διαγωνισμός για να 

βγάλουμε καινούριο εργολάβο και επειδή θέλουμε να υπάρχουνε και κάποια χρήματα έτοιμα αν 

χρειαστούν για το θέμα αυτό του Αυτοκινητοδρομίου, σήμερα μάλιστα υπάρχει και θέμα στην 

ημερήσια διάταξη, όπως γνωρίζετε η ΔΑΕΚΑΣ από την πώληση του υδροηλεκτρικού είχε 

1.000.000€, 1.000.000 και κάτι. Λοιπόν τα 600 χιλιάρικα διατέθηκαν για την τοποθέτηση 

φωτοβολταϊκών σε 26 σχολεία, ήδη έχει ολοκληρωθεί το έργο και υπάρχει ένα υπόλοιπο 

280.000€. Λέμε τα 255 χιλιάρικα να έρθουνε στο Δήμο προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε 

κυρίως για το Αυτοκινητοδρόμιο αν χρειαστεί και κάποια χρήματα που θα προκύψουν από τις 

εκπτώσεις της ΣΑΤΑ. Θα έχουμε αυτήν την ετοιμότητα, θα υπάρχουν τα χρήματα και αν 

χρειαστούν θα τα διαθέσουμε. Αυτά είχα να σας πω σχετικά με το Αυτοκινητοδρόμιο και αν 

θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση είμαι στη διάθεσή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης. Άλλος; Ο κ. Μπόικος. Παρακαλώ, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… χαιρετίζω βεβαίως το Σώμα. Σήμερα ακούω με έκπληξη 

έχουμε θέμα ημερήσιας διάταξης για το Αυτοκινητοδρόμιο. Δεν θέλω… κ. Δήμαρχε, η ερώτηση 

είναι προς εσάς. Στη συνεδρίαση, τη 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πήραμε 

κάποιες αποφάσεις. Πώς μπορεί αποφασίζει στη συνέχεια και πήρατε κάποια εντολή εσείς από 

το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι κυρίαρχο όργανο, ανώτατο όργανο. Πώς προέκυψε να 

κάνει… η Οικονομική Επιτροπή; Δεν έχει αρμοδιότητα και μετά την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εσείς είστε ο… εσείς πρέπει να ενεργήσετε. Πώς πήρατε αποφάσεις στην 

Οικονομική Επιτροπή…; Για μας… δεν υφίσταται… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, μέσα από την Οικονομική Επιτροπή 

πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις. Ποια απόφαση δεν έπρεπε να πάει στην Οικονομική Επιτροπή; 

Να το ακούσω. Ποια. Την ανάθεση στο νομικό σύμβουλο για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά 

πρέπει την απόφαση αυτή να την πάρει η Οικονομική Επιτροπή. Ο ορισμός της επιτροπής για τη 

διαπίστωση βλαβών επίσης πρέπει να γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. Η ανάθεση σε 

εμπειρογνώμονα επίσης από την Οικονομική Επιτροπή. Η ανάθεση στο ΤΕΕ επίσης από την 

Οικονομική Επιτροπή. Ε τότε άμα είναι… δηλαδή ο Δήμαρχος να παίρνει όλες τις αποφάσεις, 

να καταργήσουμε τα θεσμικά όργανα. Έτσι έπρεπε να γίνει και κάναμε αυτό που επιβάλλει ο 

νόμος και η Οικονομική Επιτροπή και λειτουργώντας πάλι στην εντολή και στο πνεύμα του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτό το πνεύμα που μίλησε το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά 

υλοποιήσαμε και μηνυτήρια αναφορά αναθέσαμε στο νομικό σύμβουλο να κάνει και όλα τα 

σχετικά που προβλέπονται από τη νομοθεσία και μάλιστα η ειδική διαταγή που δόθηκε, δόθηκε 

μετά από πάρα πολύ μεγάλη έρευνα που έγινε στην Αθήνα από εμένα σε συνεργασία πάντα και 

με τους παράγοντες, τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Έτσι και στο Υπουργείο και στο 

ΥΠΕΧΩΔΕ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε ιδιώτες έγκριτους νομικούς πήγα και στο 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μετά από όλη αυτήν την έρευνα καταλήξαμε ότι έτσι πρέπει να 

πορευτούμε. Αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη, μπορεί να την καταθέσει, να πει ότι αυτό που 

κάνατε δεν είναι σωστό. Να το ακούσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Απηύθυνα και μια ερώτηση σε εσάς, κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …ο κ. Δήμαρχος ότι έχουμε σήμερα εκτός ημερήσιας θέμα για το 

Αυτοκινητοδρόμιο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Ενημέρωση σας κάνω. Έχω δικαίωμα βάσει του 

κανονισμού να σας ενημερώνω… 

Δ.Σ. : …άλλο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας… 

Δ.Σ. : …ανακοίνωση την οποία… 



  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανάθεση πραγματογνωμοσύνης είναι στο ΤΕΕ… 

Δ.Σ. : …και με αφορμή αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο «Αναβάθμιση υποδομών 

Αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών». Είναι θέμα το οποίο 

θα πούμε μετά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα όταν σας ενημερώνουμε, διαμαρτύρεστε. Αν δεν σας ενημερώσουμε, πάλι 

διαμαρτύρεστε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …δεν ήρθε αυτό…; 

Δ.Σ. : Βεβαίως. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ε λοιπόν μη λέτε ότι δεν… μη λέτε ότι δεν υπάρχει προ ημερησίας. Υπάρχει προ 

ημερησίας, τέρμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Με αφορμή αυτό σας ενημερώνω για ένα σύνολο ενεργειών και αποφάσεων. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άρα υπάρχει θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δηλαδή δεν θέλατε να σας ενημερώσω;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι. Νομίζω, νομίζω, συγγνώμη που κάνω αυτή τη διακοπή, 

νομίζω ότι ξεκινάμε με μία ένταση. Μια υπερένταση θα έλεγα. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τι φταίει, δεν αναρωτιέστε, κ. Πρόεδρε; Και εν πάση περιπτώσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ειλικρινά, έρχεστε με μια επιθετικότητα ας πούμε λες και θα μαλώσουμε εδώ 

μέσα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εδώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τέτοια διάθεση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …σήμερα το μεσημέρι πήραμε αυτό, προ ημερησίας διατάξεως, που αφορά αυτά 

που είπε προηγουμένως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άρα υπάρχει θέμα, υπάρχει… γιατί το αρνείται ο Δήμαρχος ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν αρνείται ο Δήμαρχος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, δεν είναι έτσι… δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Σας παρακαλώ, δεν είναι 

έτσι. Υπάρχει θέμα προ ημερήσιας διάταξης να αναθέσουμε στο ΤΕΕ να ερευνήσει τα αίτια του 

προβλήματος. Με αφορμή αυτό το θέμα σας ενημερώνω γενικότερα. Δεν θέλετε να σας 

ενημερώνω; Αν δεν θέλετε να μην σας ενημερώνω. Αλλά εγώ δια μέσω του Δημοτικού 

Συμβουλίου ενημερώνω όλο τον σερραϊκό λαό. Όποιος δεν θέλει να ενημερωθεί, ας μην 

ενημερωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κάτι… ο κ. Μπόικος έχει σειρά. Παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ερώτηση. Απ’ ό,τι κατάλαβα υπάρχει περίπτωση ανάλογα με το αποτέλεσμα της 

πραγματογνωμοσύνης να καταλογιστεί η ευθύνη στην εταιρεία που έστρωσε τον τάπητα, 

ανάλογα τι θα δείξει… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι. Όχι. Όχι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δηλαδή, μισό λεπτό. Όλα τα έξοδα θα τα αναλάβει ο Δήμος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δηλαδή η ΑΕ ως εταιρεία δεν θα πληχτεί καθόλου; Δεν θα πληρώσει τίποτα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να σας απαντήσω. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αυτή έχει κεφάλαιο κτλ, τίποτα εκεί πέρα, δεν θα δοθεί από το κεφάλαιο της 

εταιρείας; Τα κέρδη που πρέπει να έχει, γιατί αν δεν έχει πώς λειτουργεί; Θα έπρεπε να έχει 

κλείσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να σας απαντήσω, ίσως δεν καταλάβατε, κ. Μπόικε, αυτό που είπα. Σύμφωνα 

με το άρθρο 60 όταν υπάρχει μια βλάβη σε ένα έργο σύμφωνα με το άρθρο ο Δήμος πάει και 

λέει στον εργολάβο, πάνε να αποκαταστήσεις τη βλάβη, αμέσως. Ο εργολάβος πρέπει να την 

αποκαταστήσει. Αν δεν… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …ειδική εντολή… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …ειδική διαταγή, έτσι λέγεται. Ειδική διαταγή. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : …ρώτησα ποιος θα φορτωθεί τα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό σας λέω. Σας προείπα, ο εργολάβος θα το πληρώσει. Αν ο εργολάβος 

όμως… σε πρώτη φάση το πληρώνει αυτός. Μετά πάει στα δικαστήρια και λέει ότι εγώ δεν 

φταίω, πρέπει τα χρήματα αυτά να τα δώσει ο Δήμος. Αν το δικαστήριο πει, Δήμε, εσύ θα τα 

δώσεις τα χρήματα, τότε ο Δήμος δίνει τα χρήματα, αλλά σε πρώτη φάση το αποκαθιστά ο 

εργολάβος. Αν δεν… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, ρώτησα ο Δήμος είναι ταυτόσημο πρόσωπο με την 

Ανώνυμη Εταιρεία; Άλλο ο Δήμος, άλλο η Ανώνυμη Εταιρεία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα σας πω… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αυτό ρώτησα. Ταυτίζονται δηλαδή τα δυο αυτά πράγματα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να σας απαντήσω. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ο Δήμος και η Ανώνυμη Εταιρεία; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να σας απαντήσω. Η Ανώνυμη Εταιρεία, το Αυτοκινητοδρόμιο, δεν έχει καμία 

μα καμία σχέση με το έργο. Το έργο το κάνει ο Δήμος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Καμία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Καμία σχέση δεν έχει το Αυτοκινητοδρόμιο με το έργο. Μα καμία! Το έργο το 

κάνει ο Δήμος. Το ακίνητο ανήκει στο Δήμο, το Αυτοκινητοδρόμιο ο Δήμος το παραχώρησε για 

20 χρόνια κατά χρήση. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για το έργο, ο Δήμος κάνει το έργο. Ο Δήμος 

μπήκε σε πρόγραμμα, με χρήματα του Δήμου γίνεται, μέσω προγράμματος. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : …πίστας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι. Κύριε Δήμαρχε, αυτό που είπατε για την ειδική διαταγή σύμφωνα με το 

άρθρο… λοιπόν, έπρεπε αυτό να γίνει από την αρχή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα σας απαντήσω. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Από την αρχή έπρεπε, δηλαδή με το που παρουσιάστηκε το πρόβλημα έπρεπε να 

δοθεί ειδική διαταγή για την αποκατάσταση. Υπάρχει ένα, ένας χρόνος κενός. Γιατί; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα σας απαντήσω, κ. Γκότση. Δεν υπάρχει κανένας κενός χρόνος και να σας πω 

γιατί. Το έργο γινότανε μέσω του ΙΝΤΕΡΕΚ. Έπρεπε εμείς να ενημερώσουμε την υπερκείμενη 

αρχή που μας δίνει τα χρήματα, τη διαχειριστική αρχή. Αυτό κάναμε αμέσως. Η διαχειριστική 

αρχή, αυτά τα είπαμε και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο όταν σας ενημέρωσα. Υπήρχε 

μια συνεχής, αρκετές ας πούμε συναντήσεις με τη διαχειριστική αρχή, η διαχειριστική αρχή 

ενημέρωσε την υπερκείμενη αρχή, που είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και η ειδική υπηρεσία, η 

αρχή πληρωμών, η αρχή πληρωμών απάντησε, έτσι με τους χρόνους που απαντάνε. Δυστυχώς 

κράτος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι; Κι όταν υπήρχε έτσι λειτουργούσε, τώρα ακόμα 

χειρότερα. Ήταν αργοί οι χειρισμοί και μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία έπρεπε να 

ενημερώσουμε εμείς, να μας πουν, δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε του κεφαλιού μας. Έπρεπε να 

μας πουν τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακόμα-ακόμα και αυτοί δεν ξέρανε. Λοιπόν κι όταν 

ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και έφερα όλα τα έγγραφα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας 

ενημέρωσα, από κει και πέρα ξεκινήσαμε τη διαδικασία για να… δεν μπορούσαμε να κάνουμε 

κάτι αν δεν ενημερώσω, ενημερώναμε τις υπερκείμενες αρχές. Εσείς οι ίδιοι θα ερχόσασταν και 

θα λέγατε γιατί δεν ενημερώσατε τους από πάνω. Καταλάβατε; Και θέλω να συμπληρώσω και 

να πω ότι το δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο για το έργο αυτό, το Αυτοκινητοδρόμιο είναι 

ένα στην Ελλάδα. Το έργο γινόταν με χρήματα προγράμματος. Λοιπόν, δεν υπήρχε 

προηγούμενο, δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία, κανένας δεν ήξερε τίποτα. Ήταν επόμενο και 

πολύ σωστά κάναμε, έπρεπε να πάμε στους από πάνω, να τους ενημερώσουμε. Έπρεπε να 

προηγηθεί αυτός όλος ο κύκλος. Αλλιώς θα μας κατηγορούσαν αν κάναμε του κεφαλιού μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, όλα αυτά που λέτε στη συζήτηση, αν και θεωρώ ότι μας 

αιφνιδιάζετε και θα έπρεπε, κ. Πρόεδρε, το θέμα να… 



  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αν θέλετε το ξαναφέρνω. Την άλλη φορά…  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει… ο τρόπος να το ξαναφέρετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως. Όπως θέλετε εσείς. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όποτε θέλετε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το οφείλουμε στο σερραϊκό λαό για την ενημέρωση, αλλά νομίζω δεν ταιριάζει 

αυτό το θέμα το τόσο μεγάλο να μπαίνει με λογική αιφνιδιασμού. Παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλα αυτά 

η ερώτηση είναι συγκεκριμένη και σαφής προς εσάς, κ. Δήμαρχε. Ο ΕΣΠΕΛ, ο σύμβουλος 

ποιότητας έργων, ο μόνος αρμόδιος, διότι αναζητάτε εδώ ΤΕΕ, αναζητάτε επιτροπές κτλ. Ο 

ΕΣΠΕΛ ενημερώθηκε; Και πότε ενημερώθηκε, παρακαλώ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως ενημερώθηκε και απάντησε μάλιστα. Νομίζω ότι απάντησε και είναι 

στη διάθεσή σας όλα τα έγγραφα… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν μας δώσατε ποτέ έγγραφα του ΕΣΠΕΛ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα τώρα απάντησε ο ΕΣΠΕΛ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πότε τώρα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τώρα, τώρα, πρόσφατα. Τώρα πρόσφατα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πότε στείλατε έγγραφο στον ΕΣΠΕΛ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έχει εδώ και καιρό που στείλαμε έγγραφα, η τεχνική υπηρεσία. Όλη τη 

διαδικασία αυτή τη γραφειοκρατική δεν είναι δυνατόν να την ξέρω, αλλά είναι στη διάθεσή σας 

τα πάντα, ελάτε να ενημερωθείτε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αύριο, κ. Δήμαρχε, θέλουμε εμείς πότε ενημερώσατε το συγκεκριμένο… Είναι ο 

μόνος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Με μεγάλη χαρά. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ο μόνος αρμόδιος ο οποίος έπρεπε να ελέγξει από… και ήταν ο μόνος ο 

οποίος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πήγανε στον ΕΣΠΕΛ, τι να σας πω. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ωραία λοιπόν, θέλω το έγγραφο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως, ελάτε αύριο να το πάρετε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αύριο θα ‘ρθουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως, ελάτε να τα πάρετε, ελάτε στην τεχνική υπηρεσία να σας 

ενημερώσουμε και για τον ΕΣΠΕΛ και για… αλλά αυτό για το ΤΕΕ, εκτός αν κάποιος, μπορεί 

κάποιος να είναι παντογνώστης και να ξέρει περισσότερα και από τους καθηγητές του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά το δρόμο προς το ΤΕΕ εμένα μου το υπέδειξαν οι δυο 

καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μου λένε για τα αίτια το πιο σοβαρό θεσμικό 

όργανο για να σας απαντήσει είναι το ΤΕΕ, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, είναι ένας 

κρατικός φορέας  αυτός. Εγώ άκουσα αυτούς τους καθηγητές που ξέρουν πολύ… εγώ δεν ξέρω 

τίποτα μπροστά σε αυτούς. Τώρα μπορεί κάποιοι από σας… να τα ξέρουνε όλα και να 

διαφωνούν, αλλά ό,τι έγινε μέχρι τώρα έγινε μετά από πολύ μεγάλη έρευνα, είμαι στη διάθεσή 

σας να σας τα πω όλα ένα προς ένα. 

Δ.Σ. : …κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 

ΠΟΡΕ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Δεν νιώσατε ότι ο κ. Δήμαρχος μας προσβάλλει με αυτόν τον υπαινιγμό; Θα του ζητήσετε 

να ανακαλέσει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, κανέναν υπαινιγμό. Όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται. Εγώ είπα… αν 

κάποιος ξέρει πολύ περισσότερα… έτσι; Κανέναν υπαινιγμό. 

Δ.Σ. : Εσείς δεν νιώθετε ότι προσβάλλει το Σώμα; Ακούσατε κανέναν από δω…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν απευθύνθηκε σε κάποιον προσωπικά… 

Δ.Σ. : …εγώ έκανα τις ερωτήσεις και ο κ. Μπόικος προφανώς, εμείς δηλαδή… καθηγητές. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν υπαινίχθηκα κανένα… όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται. 



11 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας το κλείσουμε εδώ το θέμα, διότι 

αυτήν την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα την οποία εισπράττω μόλις πατήσει το πόδι ο πρώτος 

Δημοτικός Σύμβουλος εδώ, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους, να 

κάνουμε εποικοδομητική συζήτηση, διότι οι συμπολίτες μας αρχίζουν και… εδώ και καιρό μας 

έχουν βαρεθεί, έτσι; Ας μην τραβάμε το σχοινί στα άκρα, ας κάνουμε εποικοδομητικές 

συζητήσεις, ας μην πετάμε ο ένας προς τον άλλον κορώνες και απευθύνομαι προς όλους. Κύριε 

Δήμαρχε και σε σας και στους επικεφαλής και σε όλους… Συγγνώμη, κ. Φωτιάδη, μη 

διαμαρτύρεστε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …γιατί εξομοιωνόμαστε. Πέταξε κανείς κορώνα από…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας έδωσε κανείς το λόγο και με διακόπτετε; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όταν όμως στρεβλώνετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ, δεν στρεβλώνω τίποτε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όταν στρεβλώνετε ο κανονισμός είναι σαφής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, καλόν είναι, καλόν είναι να έχουμε… όχι, δεν νομίζω να υπάρχουν 

άλλες ερωτήσεις επί του θέματος, έτσι δεν είναι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Δήμαρχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι, επί του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Υποθέτω πως ο κ. Αγγελίδης, ο Δήμαρχος και το Σώμα γνωρίζει το άρθρο 

264 του κώδικα και τον 1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Με βάση αυτά εδώ και το καταστατικό 

του Αυτοκινητοδρομίου εκπλήσσομαι όταν ακούω τον Δήμαρχο ότι θα χρησιμοποιηθεί η ΣΑΤΑ 

ή το αποθεματικό του Δήμου για την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα, λαμβανομένου υπόψη 

ότι μέσα στο καταστατικό του Αυτοκινητοδρομίου σε συνδυασμό με τα άρθρα τα οποία ανέφερα 

προηγουμένως, απαγορεύεται ρητώς, ρητώς η οποιαδήποτε χρηματοδότηση του Δήμου προς ΑΕ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 264. Τώρα, εάν οι νομικοί έχουν μια, έχουν ενημερώσει τον 

Δήμο, τον κ. Αγγελίδη, διαφορετικά, να μας ενημερώσει. Γιατί νομικούς με τους οποίους 

συζήτησα και συμβουλεύτηκα, μου είπαν ότι ιδιαίτερα για τη ΣΑΤΑ που είναι χρήματα με 

ταυτότητα, με ταυτότητα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια ΑΕ, ανεξάρτητα εάν είναι 

προς χρήση. Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει αντισταθμιστικό όφελος για το Δήμο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, ίσως εγώ να μην έχω μεταδοτικότητα και να μην 

καταλάβατε αυτό που είπα. Το έργο δεν το κάνει η Ανώνυμη Εταιρεία του Αυτοκινητοδρομίου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κατάλαβα απόλυτα τι είπατε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είναι έργο… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …αυτό μίλησα κι εγώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα είναι έργο του Δήμου, όχι του Αυτοκινητοδρομίου. Έργο του Δήμου. 

Δ.Σ. : Γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνει. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, λοιπόν, άρα τα χρήματα αυτά μπορεί να τα διαθέσει. Καταλάβατε; 

Δ.Σ. : …να γίνει…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ… σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι διάλογος 

μεταξύ σας… Λοιπόν, σχετικά με ένα θέμα, το οποίο μου μετέφεραν και αφορά… λίγο τα 

κινητά σας, σας παρακαλώ αν μπορείτε να κλείσετε ή να απενεργοποιήσετε. Λοιπόν, ένα θέμα, 

το οποίο προέκυψε και μου το μετέφεραν από κάποιοι που παρακολούθησαν ας πούμε 

τηλεοπτικά κανάλια. Είναι ένα θέμα το οποίο στις 19-6-2013, ημέρα Τετάρτη, ο κ. Μηλίδης, δια 

χειρός μάλιστα απ’ ό,τι με ενημέρωσε η γραμματεία, μου έφερε να βάλω γι’ αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο χωρίς αυτό να είναι τσεκαρισμένο πουθενά γι’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να μπει 

το θέμα προς συζήτηση, σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, μια διευκρινιστική και μετά έχετε το λόγο. 



  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εντάξει. Θα περιμένω. Εντάξει. Δηλαδή εγώ κάνω την αίτηση, κ. Πρόεδρε, εγώ 

κάνω την… και δεν μου δίνετε το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …και κάνατε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστείτε λίγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σέβομαι απόλυτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστείτε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εσείς δεν σέβεστε και δίνετε αφορμή… με τους υπαινιγμούς που έκανε ο 

Δήμαρχος και δεν έχω καταλάβει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, ακούστε σας παρακαλώ. Να έχετε την υπομονή δυο λεπτά να με 

ακούσετε και μετά να έχετε το λόγο. Σας το υποσχέθηκα. Έτσι; Λοιπόν, σχετικά με το θέμα 

αυτό, το οποίο φέρατε στις 19/6, ημέρα Τετάρτη, την ημέρα που έκλεινα την ημερήσια διάταξη. 

Έτσι; …να με πάρετε ένα τηλέφωνο, να μου πείτε, Βασίλη, που πολλές φορές το έχετε κάνει, 

αλλά αυτή τη φορά ίσως διέφυγε, αυτό το θέμα σε παρακαλώ βάλτο. Εγώ με την καλή μου 

πρόθεση, χωρίς να θέλω να ρίξω το θέμα κάπου αλλού, είπα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

λέω τη Γραμματέα, θα το βάλουμε προς συζήτηση. Διανοήθηκε κανείς ποτέ, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, ένα θέμα το οποίο είναι υπογεγραμμένο από όλες τις παρατάξεις, ο Πρόεδρος να 

μην το βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο; Είναι θέμα δηλαδή προς συζήτηση και να γίνεται στα 

τηλεοπτικά κανάλια ας πούμε ζήτημα ένα τέτοιο θέμα; Γιατί δεν το έβαλα σε αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο; Για πείτε μου σας παρακαλώ. Πού αναγράφεται αυτή η υποχρέωση του Προέδρου, 

μόλις του πάνε ένα θέμα… και ξέρετε, ό,τι θέματα θέλετε, μπορείτε να φέρνετε, φυσικά εφόσον 

τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν υπάρχει ούτε μία στο 

εκατομμύριο περίπτωση να μην τα φέρω, ως τακτικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, 

γιατί λοιπόν δημιουργούμε τέτοιες εντυπώσεις στα τηλεοπτικά κανάλια, δημιουργώντας ένα 

θέμα από κει που δεν υπάρχει; Δηλαδή υπήρχε περίπτωση ο Πρόεδρος να μην το φέρει σε 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα προς συζήτηση; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μπορούσατε να το κάνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα μπορούσατε να το κάνετε λέτε…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι βέβαια. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, εντάξει, θα μου δώσετε το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ούτε ποτέ είχα πρόθεση, κ. Μηλίδη, να κάνω κάτι τέτοιο, ούτε μου επιτρέπει η 

θέση μου. 

Δ.Σ. : Και ο κανονισμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κανονισμός. Μα είναι δυνατόν; Και γιατί δηλαδή να δημιουργούμε αυτήν 

την ένταση… και ο χαρακτήρας… με ξέρετε πολλά χρόνια… Είμαι υποχρεωμένος από τον 

κανονισμό… Βεβαίως, θα σας τον δώσω… αλλά ειλικρινά μου κάνει εντύπωση ας πούμε για 

άλλη μια φορά… προς τι αυτή η ένταση. Τι εξυπηρετεί; Ειλικρινά, απευθύνομαι πρώτα σε σας 

και όσοι με ακούνε από το σερραϊκό λαό. Σε σας ο λόγος, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, ευχαριστώ για το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι το θέμα είναι πάρα 

πολύ σημαντικό, το υπογράφουν όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης και σας μέμφομαι 

προσωπικά γιατί κάνετε τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης μεροληπτικά, δεν την κάνετε… 

Μεροληπτείτε και είμαι βέβαιος ότι το κάνετε σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Είμαι απολύτως 

βέβαιος. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που το έχετε κάνει, το έχετε κάνει και με το 80% το 

θέμα της ΔΕΥΑΣ, το οποίο το βάλατε τόσο σοβαρό θέμα 25ο να το συζητήσουμε στις 2 το πρωί, 

όταν εγώ προσωπικά σας ζήτησα ότι θέλω να το βάλετε μετά το θέμα της… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος και αφήστε τα θέματα της ΔΕΥΑΣ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα με διακόπτετε;… Το ξανακάνατε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξεφεύγουμε του θέματος. 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Καθ’ έξιν το κάνετε. Λοιπόν, το θέμα είναι για να ξέρουν και οι συνάδελφοι, είναι 

πάρα πολύ σοβαρό. Αφορά τη διαχείριση, το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχουμε 

φτάσει στην τελική φάση, έχει γίνει… διάλογος, απ’ ό,τι διαβάζουμε, γιατί… διότι ο Δήμαρχος 

απαξιώνει να ενημερώσει το Σώμα, λοιπόν, μια και είναι Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ. Μη μειδιάτε, κ. 

Δήμαρχε, θα τα ακούσετε, όπως πρέπει, όπως σας ακούμε κι εμείς. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν 

έχουμε φτάσει στην τελική φάση, τη φάση των προσφορών, των… προσφορών και το Σώμα, 

αλλά κυρίως ο σερραϊκός λαός δεν γνωρίζει τίποτα. Τι θα πληρώνει δηλαδή σαν κόστος της 

διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο, αν γίνουν οι υπογραφές, 

μπουν οι υπογραφές από κει και πέρα δεν γίνεται τίποτε. Επειδή λοιπόν λέτε ότι με ξέρετε σαν 

χαρακτήρα κι εσείς με ξέρετε σαν χαρακτήρα, πάρα πολύ καλά χαρακτήρα, λέτε να πήγα στις 8 

το πρωί της Τετάρτης γιατί με έπιασε πρεμούρα; Πήγα λοιπόν στις 8 το πρωί της Τετάρτης, εσείς 

ακόμη δεν ήσασταν εκεί, εγώ έπρεπε να φύγω στο νοσοκομείο είχα δουλειά, το άφησα στη 

Γραμματέα και ακόμη δεν είχε συνταχθεί η ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι, δεν θέλω να 

επικαλούμαι τη Γραμματέα, είπε ότι είναι Τετάρτη πρωί 19 του μηνός. Και όταν για τέτοιο 

εξαιρετικά σοβαρό θέμα και τόσο κατεπείγον θέμα λέτε θα το βάλετε σε ένα Συμβούλιο… 

νομίζω… ειρωνεύεστε το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ειρωνεύεστε, το υποτιμάτε. Ένα τέτοιο 

σοβαρό θέμα που έχει τις υπογραφές όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, τους 

απαξιώνετε όλους. Είναι όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Το απαξιώνετε, κ. Πρόεδρε, 

λυπάμαι γι’ αυτό και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχωρώ, αποχωρούμε, γιατί το κάνετε καθ’ έξιν. 

Θέλετε να συνεδριάσετε μόνοι σας, σαν παρεούλα, συνεδριάστε. Αποχωρούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν ακούω τίποτα. Το έχετε κάνει καθ’ έξιν… είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε να σας πω κάτι… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Συνεδριάστε μόνοι σας, σαν παρεούλα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, κ. Μηλίδη, μισό λεπτάκι. Δεν δέχεστε το διάλογο; Αυτό δείχνει 

και κάτι άλλο από μέρους σας. Εσείς δεν δέχεστε διάλογο… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είστε υπότροπος… είστε υπότροπος. Και το θέμα της ΔΕΥΑΣ σας είπα και το 

βάλατε 25ο στις 2 το βράδυ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …το βράδυ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει πρόταση… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σας καθιστώ υπεύθυνο έναντι του σερραϊκού λαού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι είναι αυτά που λέτε τώρα; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σε συνεννόηση με τον κ. Δήμαρχο. Σας καθιστώ υπεύθυνο με τον κ. Δήμαρχο. 

Ένα τόσο σοβαρό θέμα που το υπογράφουνε δεκαπέντε… όλη η αντιπολίτευση το απαξιώνετε 

τόσο πολύ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, έχετε την υπομονή να με ακούσετε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …οχτώ το πρωί, εσείς να μην είστε στο γραφείο σας… βάλτε το τον 

δεκαπενταύγουστο στα μπάνια του λαού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, έχετε την υπομονή να ακούσετε ένα λεπτό; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …να συνεδριάζετε σαν παρεούλα εδώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …προσωπικά τον κ. Μηλίδη, δεν λέγεται διάλογος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τριάντα πέντε χρόνια με ξέρεις ποιος είμαι, με ξέρεις πάρα πολύ καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ καλά. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Προχθές… το θέμα και μου λες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν έχετε… ο Πρόεδρος σας καλεί να τον ακούσετε για ένα λεπτό. Αλλά δεν 

έχετε ούτε αυτήν τη δημοκρατική ευαισθησία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, ειλικρινά επειδή δεν είναι ούτε του χαρακτήρα μου, αλλά και ο κ. Μηλίδης βλέπετε 

ότι έρχεται ως ταύρος σε υαλοπωλείο, ειλικρινά με λυπεί το θέμα. Εγώ είχα την ευγενή 



  

 

καλοσύνη να του πω το εξής, το θέμα να το βάλουμε σε ψηφοφορία για να το συζητήσουμε. Ως 

εκτός ημερήσιας θέμα. 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί όχι; Εγώ δεν είμαι σκληρός και ατάραχος σε μια θέση και δεν είχα καμία 

πρόθεση ούτε τον κ. Μηλίδη να θίξω, ούτε τις παρατάξεις. Δηλαδή αν το θέμα αυτό το 

συζητούσαμε με ηρεμία σε ένα επόμενο Δημοτικό, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τι θα 

γινόταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ερωτώ δηλαδή, τι θα άλλαζε από τη σημερινή 

συζήτηση; Θα άλλαζε κάτι το οποίο θα ήταν εις  βάρος του σερραϊκού λαού; Και ειλικρινά εγώ 

ζητώ την κατανόησή σας και την άποψή σας για το θέμα αυτό. Εάν νομίζετε ότι κάτι θα 

συνέβαινε διαφορετικό εις βάρος του σερραϊκού λαού, εάν το θέμα το συζητούσαμε όπως 

προβλέπεται από τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ δεν έκανα τίποτε παράτυπο ή 

παράνομο. Εφαρμόζοντας τον κανονισμό. Μου το έφερε, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος 19 του 

μηνός, τη μέρα που έκλεινα την ημερήσια διάταξη. Και μάλλον ο κ. Μηλίδης ειλικρινά, αν και 

δεν μου αρέσει όταν απουσιάζει κάποιος να κάνω σχόλιο, δεν έχει υπόψη του τι υφίσταται ο 

Πρόεδρος εκείνη την ημέρα που ετοιμάζει τα θέματα και κλείνει την ημερήσια διάταξη. 

Ειλικρινά, το έχω πει βέβαια στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θέλει να με καταλάβει. Ειλικρινά 

λυπάμαι ας πούμε για τη στάση του αυτή. Και θέλω την κατανόηση τη δική σας, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, της αντιπολίτευσης, ειλικρινά με στεναχωρούν τέτοια θέματα. 

Δ.Σ. : Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Φωτιάδη και κ. Μπόικο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, διερωτάμαι, διερωτάται οποιοσδήποτε Σερραίος και 

διερωτόμαστε κι εμείς ως παράταξη… κι εγώ… σας παρακαλώ, τι σας εμπόδισε να εισάγετε ένα 

θέμα, το οποίο ο κύριος συνάδελφος με τις υπογραφές όλης της αντιπολίτευσης σας το έφερε η 

ώρα 8 το πρωί τη μέρα που εσείς συντάσσατε την ημερήσια διάταξη. Ένα δεύτερο, κ. Πρόεδρε, 

θεωρώ ότι είναι ολίσθημα… να επικαλείστε φέρτε το και θα το βάλουμε σε ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το προβλέπει ο κανονισμός. Συγγνώμη για τη διακοπή. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Παρακαλώ. Όταν η αντιπολίτευση… όταν η αντιπολίτευση εδώ είναι σύσσωμη, 

σας φέρνει ένα θέμα, δεν έχετε το δικαίωμα να το βάλετε σε διαδικασία, παρά να το εισάγεται 

ως τακτικό θέμα. Τηρήστε σας παρακαλώ, τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, δεν με ακούσατε τι είπα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σας άκουσα πολύ καλά, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν με ακούσατε, παραποιείτε αυτά τα οποία είπα. Συγγνώμη για το διάλογο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, σας ακούω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα θέμα μπαίνει, όταν μπει στην ημερήσια σαφώς και δεν χρειάζεται να πάρει 

την ψήφο του Σώματος, αλλά όταν ένα θέμα όπως πρότεινα, αλλά έφυγε ο κ. Μηλίδης, να το 

φέρουμε εκτός ημερήσιας και τα θέματα που φέρνει η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση 

μπαίνουν σε ψηφοφορία. Εφόσον το Σώμα αποφασίσει, τότε γίνεται θέμα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εκτός ημερήσιας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το εκτός ημερήσιας… Αυτό σας… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν μας ενδιαφέρει ούτε κι εμένα προσωπικά, ούτε την παράταξη το εκτός 

ημερήσιας… είπατε εσείς. Απλώς επανέρχομαι και σας λέω και πάλι, τι σας εμπόδισε όταν 8 η 

ώρα, μετά συντάξατε εσείς την ημερήσια διάταξη, ήταν ένα θέμα ενημέρωσης. Είχατε πέντε 

μέρες, πέντε μέρες ολόκληρες για να ενημερωθεί αν ήθελε ο εισηγητής ή ο Δήμαρχος από τις 

υπηρεσίες για να ενημερώσετε το Σώμα και τον σερραϊκό λαό, γιατί βλέπω σήμερα… τον 

σερραϊκό λαό συνεχώς. Εν πάση περιπτώσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρώτα το Σώμα και… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως και εμμέσως το Σερραϊκό λαό. Λοιπόν, σωστά το κάνετε. Πέστε μου τι 

σας εμπόδισε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θα επαναλάβω το ίδιο, κ. Φωτιάδη. Δεν με εμπόδισε τίποτε. 

Απλούστατα, εν θέμα όταν έρχεται αυθημερόν, εκείνη τη στιγμή, που εγώ ήδη έχω προετοιμάσει 
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τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και κλείνω, Τετάρτη έπρεπε να κλείσει η ημερήσια 

διάταξη και όχι Πέμπτη. Αν έκλεινα την Πέμπτη, λόγω της… Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, 

έπρεπε μία μέρα πιο μπροστά να σας στείλω την ημερήσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν; Δηλαδή, δεν 

ξέρω αν έχετε περάσει από αυτό το στάδιο. Βεβαίως… κ. Δήμαρχε και θα το κλείσουμε εδώ το 

θέμα αφού πάρετε το λόγο κι εσείς. Λοιπόν, είχα εγώ καμιά πρόθεση κακή να μη φέρω το θέμα 

σήμερα; Είπαμε, σε ένα επόμενο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή ποια είναι η 

υποτίμηση του Σώματος, των παρατάξεων; Ποια είναι η υποτίμηση, θέλω να μου πείτε. Με το 

χέρι στην καρδιά. Ποια είναι η υποτίμηση δηλαδή; Για να το καταλάβω κι εγώ, γιατί δεν το 

καταλαβαίνω. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έπρεπε να το φέρετε και ήσασταν υποχρεωμένος. Είναι η απάντησή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή είναι η απάντησή σας, κ. Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Διότι η ημερομηνία δεν ήταν καθορισμένη. Εσείς επιχειρηματολογείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ… Έκανα εγώ, θέλω να μου απαντήσετε όμως, έκανα παράβαση του 

κανονισμού; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι; Με συγχωρείτε, κ. Φωτιάδη, αλλά δεν έχετε διαβάσει για άλλη μια φορά θα 

σας το πω, τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει;… Ειλικρινά, 

ειλικρινά… ο κ. Μπόικος ζήτησε το λόγο… να τα ξεκαθαρίσουμε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είπατε ότι δεν θεωρήσατε πως το θέμα για τη διαχείριση έπρεπε να τεθεί… στη 

σημερινή συνεδρίαση και ότι θα το θέσετε στην επόμενη. Εγώ θεωρώ ότι το ζήτημα έπρεπε να 

τεθεί τώρα και θα σας πω γιατί. Πρώτα-πρώτα είναι κατεπείγον. Στην επόμενη συνεδρίαση θα 

είναι κάπως αργά. Γιατί πάλι θα μαθαίνουμε από αλλού ότι τέλος του μήνα… μήνα λήγει και η 

προθεσμία του ανταγωνιστικού διαλόγου μεταξύ των τεσσάρων εταιρειών που επιλέχθηκαν, που 

προεπιλέχθηκαν και ακολουθεί βάσει της υπογραφής της σύμβασης. Λοιπόν και ό,τι υπογραφεί 

θα δεσμεύσει όλες τις επόμενες, όλες τις μελλοντικές… 

Δ.Σ. : …χρόνια. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …δημοτικές αρχές για 27 χρόνια. Κι όμως ένα τόσο σημαντικό θέμα το 

αποφεύγετε. Και δεν είναι τώρα μόνο με τον κ. Μηλίδη κι εγώ θυμάμαι επανειλημμένα στους 

προηγούμενους μήνες να λέω και στον Δήμαρχο τι γίνεται με το θέμα, φέρε ενημέρωση για το 

θέμα… ποιες εταιρείες θα το πάρουν, πού θα πάνε τα δημοτικά τέλη και ο Δήμαρχος μου έλεγε 

απευθύνσου στην ΕΣΑΝΣ, ενώ ο ίδιος είναι Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ. Επομένως δεν είναι ζήτημα 

ότι τώρα μόνο τέθηκε το θέμα και επιμένετε να πω, αποφεύγετε να το καθυστερείτε όσο 

μπορείτε για να μας πείτε στο τέλος, α τώρα τι να κάνουμε, υπογράφηκε η σύμβαση, 27 χρόνια η 

εταιρεία θα τα χειρίζεται τα πράγματα και η εταιρεία θα καθορίζει αν τα τέλη καθαριότητας θα 

πάνε πέντε και έξι φορές επάνω. Λοιπόν, την ίδια στιγμή που συστήνετε διαπαραταξιακές 

επιτροπές για το πώς θα πάρουμε ένα δικηγόρο, συζητάμε… διυλίζετε τον κώνωπα. Πώς θα 

λύσουμε τις διαφορές μεταξύ δυο δημοτών ας πούμε, να κάνουμε διαπαραταξιακές επιτροπές 

και ένα τέτοιο ζήτημα που δεσμεύει, μας δεσμεύει όλους για 27 χρόνια και δεν ξέρουμε πόσα θα 

πληρώνουμε, άκρα του τάφου σιωπή. Στην επόμενη συνεδρίαση. Τότε θα είναι αργά. Εγώ δεν 

μπορώ να δεχτώ αυτήν την εξοργιστικά… στάση. Δεν θα συναινέσω εάν αποφασιστεί να μη 

συζητηθεί το θέμα, γιατί κι εγώ είμαι ένας που το υπόγραψε και μάλιστα με προθυμία, διότι κι 

εγώ το είχα θέσει επανειλημμένα τους προηγούμενους μήνες ότι πρέπει να συζητηθεί. Εάν εσείς 

αποφασίσετε ως δημοτική αρχή, ως πλειοψηφία να μη συζητηθεί αυτό το θέμα σήμερα, εγώ δεν 

θα συναινέσω εδώ με τη φυσική μου παρουσία σε αυτήν την απαράδεκτη διαδικασία. Είστε 

απαράδεκτοι, σας το λέω καθαρά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τον χαρακτηρισμό απαράδεκτος σας τον επιστρέφω και λέω ότι λέτε και 

ψέματα. Ποτέ δεν μου θέσατε ερώτημα και έμεινε αναπάντητο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ψέματα λέτε εσείς, Δήμαρχε. 



  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ποτέ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ποτέ… λέτε ψέματα, ψεύδεστε, ποτέ των ποτών δεν τέθηκε ερώτημα από σας 

και δεν απαντήθηκε. Ποτέ. Φέρτε μου εδώ πρακτικά, φέρτε μου κασέτες για να δούμε. Ποτέ. 

Ψέμα μεγάλο αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, εδώ το προεκλογικό άγχος τελικά δημιουργεί 

παρεκτροπές. Έχετε καταληφθεί από προεκλογικό άγχος, το οποίο σας δημιουργεί ένα αμόκ, ένα 

παραλήρημα και εκτίθεστε συνεχώς…. Στο προκείμενο… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είναι τώρα εντός θέματος ο κ. Δήμαρχος, κ. Πρόεδρε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απαντήστε στο προκείμενο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είναι εντός θέματος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στο προκείμενο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στο προκείμενο. Εγώ δεν σας διέκοψα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτά τα ψέματα που λέγατε δεν σας διέκοψα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ψέματα λέτε εσείς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως ψέματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …μη διακόπτετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρέπει επιτέλους, επιτέλους να καταλάβετε ότι το χρονικό, τη χρονική στιγμή 

που θα έρθει ένα θέμα και η σειρά των θεμάτων καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και από τον Δήμαρχο. Αυτό λέει… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όταν υπογραφεί η σύμβαση και μετά θα το φέρετε, κ. Δήμαρχε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, γιατί δεν έχετε την υπομονή…; Ακούστε πρώτα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …να σέβεστε… Θα μάθετε να σέβεστε; Θα μάθετε να σέβεστε;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας καλώ στην τάξη, γιατί είναι η πολλοστή φορά που… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα μάθετε να σέβεστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί δηλαδή το κάνετε αυτό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα μάθετε να ακούτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τη χρονική στιγμή που έρχεται ένα θέμα και τη σειρά του θέματος στο 

Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον κανονισμό την καθορίζουν ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος. 

Ο Πρόεδρος δεν αρνήθηκε να μπει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για όνομα 

του Θεού. Ο Πρόεδρος είπε θα το βάλω αμέσως. Η ημερήσια διάταξη έκλεινε την Τετάρτη, την 

Τετάρτη το πρωί το φέρανε το θέμα και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το φέρουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στο επόμενο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το φέρουμε. Αλλά για να… 

σας είπε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα διαβάσετε τον κανονισμό και θα με δικαιώσετε. 

Δ.Σ. : Από πού προκύπτει ότι την επόμενη Τετάρτη, σήμερα είχαμε Συμβούλιο και γιατί δεν το 

ξέραμε εμείς; Από πού προκύπτει; Και το πάτε ανάποδα. 

Δ.Σ. : Ήταν… από τον Πρόεδρο και από τον Δήμαρχο. 

Δ.Σ. : Εμείς το ξέραμε; 

Δ.Σ. : Τώρα, θα με αφήσετε να μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη… τι έχετε πάθει δηλαδή και διακόπτετε… ζητάτε πολλές φορές 

να σας προστατέψω να μη διακόπτει κανείς. Το κάνω. Εσείς γιατί το επαναλαμβάνετε; Δηλαδή, 

δεν σας καταλαβαίνω ειλικρινά. Η υπερένταση αυτή δεν ξέρω πού οδηγεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …προεκλογικό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πού οδηγεί δεν ξέρω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …σας εκθέτει συνεχώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Παρεκτρέπεστε, λόγω προεκλογικού άγχους και απ’ ό,τι φαίνεται 

παρεκτρέπεστε συνέχεια… η κατάστασή σας. Αυτό… λοιπόν, ποιος είπε ότι δεν θα το φέρουμε 

το θέμα; Το θέμα θα ερχόταν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είχατε δίκιο, θα είχατε δίκιο 

αν λέγαμε ότι δεν θέλουμε να φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέραν του ότι είμαστε 

υποχρεωμένοι, δεν ήταν δυνατόν να μην το φέρουμε. Όμως εγώ, για να δείτε πόσο στημένη ήταν 

η κατάσταση από την παράταξη του κ. Μηλίδη και τι θέατρο παίχτηκε, εγώ αμέσως θα έπαιρνα 

το λόγο και θα έλεγα τώρα να το συζητήσουμε και σας λέω και πάλι, Παρασκευή. Έκτακτο 

Δημοτικό Συμβούλιο γι’ αυτό. Παρασκευή, έκτακτο, Πρόεδρε. Προτείνω έκτακτο Δημοτικό 

Συμβούλιο γι’ αυτό το θέμα. 

Δ.Σ. : Κανένα πρόβλημα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, με μεγάλη χαρά, μου δίνετε μεγάλη χαρά… 

Δ.Σ. : …δυο ώρες… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σας παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Είναι δυνατόν τώρα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Επιτρέπεται όποτε παίρνει το λόγο ο Δήμαρχος να δέχεται βροχή διακοπών, ενώ 

δεν διακόπτει κανέναν; Λίγο σεβασμό στον κανονισμό, στο θεσμό. Σεβαστείτε το θεσμό, τίποτα 

άλλο, το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, εγώ δεν πρότεινα τώρα; Θα συζητούνταν. 

Έφυγαν, αν θέλετε το συζητάμε και τώρα. Κανένα πρόβλημα. Μεγάλη χαρά μου δίνετε γι’ αυτό 

το θέμα. Και μάλιστα και μάλιστα… και μάλιστα… και μάλιστα… 

ΜΑΥΡΙΔΟΥ : …δεν θα αποχωρήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Μαυρίδου… 

Δ.Σ. : Κοιτάξτε… έξω. Έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι τέτοια πράγματα εδώ μέσα από δημοσιογράφους. Δεν θα αποχωρήσετε, θα 

αποχωρήσετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πού καταντήσαμε δηλαδή, δημοσιογράφοι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να δίνουν εντολές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …να απευθύνονται στον κ. Φωτιάδη και να του λένε θα αποχωρήσετε ή δεν θα 

αποχωρήσετε. Πού φτάσαμε εδώ μέσα δηλαδή; Για συμμαζευτείτε λιγάκι! 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δυστυχώς, τα πρόστιμα φαίνεται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιτέλους! Σας παρακαλώ, κ. Δήμαρχε, επί του θέματος... Σας παρακαλώ, επί 

του θέματος και όχι εκτός θέματος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κάποια πρόστιμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, ξανά το λέω. Για τελευταία φορά θα σας διακόψω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν και για να δείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιτέλους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και για να δείτε, όταν είχε πρωτοέρθει το θέμα με δημότες… και δεν έμπαινε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή το θέμα του εργοστασίου, του εργοστασίου που έπρεπε να 

γίνει στο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου δεν είναι θέμα Δημάρχου Σερρών ή θέμα Δήμου Σερρών, είναι 

θέμα όλων των Δημάρχων. Είναι θέμα της ΕΣΑΝΣ, Εταιρείας Στερεών Αποβλήτων Νομού 

Σερρών και του λέω του κ. Μηλίδη, ελάτε σας παρακαλώ αν θέλετε στην ΕΣΑΝΣ να 

ενημερωθείτε καλύτερα, να οπλιστείτε με επιχειρήματα για να μας κολλήσετε στον τοίχο, 

λοιπόν, τον κάλεσα δυο φορές και δεν ήρθε. Τόσο σοβαρό το θεωρεί το θέμα που δεν ήρθε δυο 

φορές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών, της 

ΕΣΑΝΣ, για να ενημερωθεί του δέοντος, διότι το θέμα του εργοστασίου δεν είναι θέμα Δήμου 

Σερρών, είναι θέμα όλου του Νομού, όλων των Δήμων. Και εσείς από το μένος που έχετε για να 

πλήξετε τη δημοτική αρχή, λοιπόν, στεναχωρείτε και τους άλλους Δημάρχους, διότι δεν 

μπορείτε να καταλάβετε ότι τους μειώνετε και εκείνους. Είναι θέμα Εταιρείας Στερεών 

Αποβλήτων. Εγώ και τώρα σας λέω αν θέλετε το συζητάμε το θέμα. Και τώρα! Ιδού η Ρόδος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 



  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …ιδού και το πήδημα… τώρα; Παρασκευή. Όποτε θέλετε ελάτε να το 

συζητήσουμε. Αύριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όποτε θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πάρα πολύ, μη διακόπτετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όποτε θέλετε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με όλο το σεβασμό και απευθύνομαι 

στην αντιπολίτευση κυρίως. Θέλετε το θέμα να συζητηθεί σήμερα; Θέλετε το θέμα…; …γι’ 

αυτό το λόγο ερωτώ εσάς… Θέλετε το θέμα να το φέρουμε και ως μοναδικό θέμα, ειλικρινά το 

λέω… 

Δ.Σ. : …τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. Δεν… κ. Δήμαρχε, σας παρακαλώ δεν θέλω να με 

διακόπτετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, απευθύνομαι είπα στην αντιπολίτευση, στον κ. Φωτιάδη, στους 

επικεφαλής δηλαδή και τον κ. Μπόικο. Θέλετε το θέμα να το συζητήσουμε την Πέμπτη, την 

Παρασκευή, πότε θέλετε εσείς ειλικρινά, κάντε μου την πρόταση για να είναι παρόντες με όλο 

το σεβασμό και η αξιωματική αντιπολίτευση, η παράταξη του κ. Μηλίδη, η οποία απεχώρησε, 

ειλικρινά το λέω και θα τη στιγματίσει αυτό το οποίο έκανε, διότι εσείς είχατε την υπομονή, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να περιμένετε. Έτσι, έτσι χαρακτηρίζεται ο πολιτικός πολιτισμός, 

με την υπομονή, με το διάλογο να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Όχι παίρνουμε τα 

μπογαλάκια μας και φεύγουμε. Λοιπόν, ειλικρινά σε σας, πότε θέλετε να το φέρουμε προς 

συζήτηση το θέμα. Στο επόμενο Συμβούλιο; Αύριο; 

Δ.Σ. : Τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρόταση… θέλετε να κάνετε εσείς τώρα; 

Δ.Σ. : Και τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, κύριε… σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ μην με ξαναδιακόψετε! 

Επιτέλους δηλαδή! Ο λόγος είναι στον κ. Φωτιάδη και στον κ. Μπόικο! Επιτέλους, σταματήστε! 

Κύριε Φωτιάδη, πρώτα εσείς. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συμπεριφορά του Δημάρχου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Φωτιάδη, σας παρακαλώ. Κύριοι 

συνάδελφοι, μην μιλάτε. Κάντε υπομονή. Κύριε Φωτιάδη, ζητώ την κατανόησή σας. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, είχα το λόγο και νομίζω ότι δεν πρέπει να με διακόψει κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφώς. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επιτέλους! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφώς. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λέω συγκεκριμένα πράγματα. Η συμπεριφορά σήμερα 

του Δημάρχου είναι προκλητική τεχνηέντως. Απευθύνει μομφές, υπαινιγμούς και 

χαρακτηρισμούς ευθέως και επί προσωπικού. Δεν τον ανακαλεί. Το ποιος έχει προεκλογικό 

άγχος είναι εξόφθαλμο. Ζητούσα από σας και παρακαλώ, ούτε και αυτό που κάνετε βοηθάει τη 

διαδικασία και σας ερώτησα εγώ πώς ήξερε ο κ. Μηλίδης, αυτός που συντόνισε και έφερε το 

έγγραφο, ότι είχαμε σήμερα συμβούλιο για να μετράτε εσείς τις πέντε μέρες και να προκύπτει 

ότι δήθεν σας αιφνιδίασε; Εμείς δεν είχαμε υπόψη μας όταν ήρθε ο κ. Μηλίδης ότι μετά από 

πέντε μέρες θα είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα το επιχείρημά σας δεν στέκει, είναι αίολο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άποψή σας είναι αυτή. Επί του συγκεκριμένου… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …επί συγκεκριμένου ομιλώ. Δεν είχαμε πάρει εμείς ούτε καν την πρόσκλησή 

σας με την ημερήσια… για να μπορεί… Άρα λοιπόν; Εσείς στο δικό σας σχεδιασμό, με τη δική 

σας τεχνοτροπία σύνθεσης και... Τι λέει ο κανονισμός, κ. Πρόεδρε; Όταν σύσσωμη η 

αντιπολίτευση, πρωτόγνωρο, σύσσωμη η αντιπολίτευση. Δεν καταλαβαίνετε; Και ο Δήμαρχος 

έφυγε τώρα. Δεν καταλαβαίνει ότι έχει εκτεθεί στο σερραϊκό λαό; Για ποιο λόγο…; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …αφήστε με, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν σας αφήσω… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Καλά, να σταματήσουμε λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε ναι. Ζήτησα κάτι… νομίζω… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όλη την ιστορία με τον τώρα… έτσι ή αλλιώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας ζήτησα κάτι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, αφήστε με όμως να αιτιολογήσω. Αυτό που ζητάτε δεν θα έπρεπε καν 

να το ζητήσετε, όταν η αξιωματική αντιπολίτευση είναι απούσα.¨ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και δεν θα έπρεπε να επιτρέψετε στον Δήμαρχο να πει τώρα, λες κι έχουμε 

πανηγύρι… πώς το λένε αυτό στο χωριό;… Λοιπόν, τώρα, ύστερα, είναι ντροπή και 

υποβάθμιση. Λοιπόν, να το φέρετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να το βάλετε τάχιστα, 

γιατί υπάρχει μια σαφής διαφορά, κ. Πρόεδρε και κάνετε ότι δεν την καταλαβαίνετε, όπως και 

κάποιοι ανήσυχοι. Να φύγουν, να φύγουν έλεγαν επί ένα δεκάλεπτο και δεν το ανακαλέσατε. 

Όταν μπαίνει ένα θέμα ημερήσια διάταξη έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα να προσφύγουμε, να 

ανατρέξουμε στο αρχείο και να είμαστε έτοιμοι. Όταν το βάζετε όμως αιφνιδίως, υπάρχει το 

στοιχείο του αιφνιδιασμού ή τουλάχιστον της συγκεκριμένης μειωμένης δυνατότητας 

πρόσβασης σε ενημέρωση και γενικότερα σε όλο αυτό που πρέπει να συντελεστεί, γι’ αυτό και ο 

νομοθέτης λέει πέντε μέρες νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι ατυχές… σήμερα, τώρα να το 

βάλουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν λέει πέντε μέρες νωρίτερα, κ. Φωτιάδη… τρεις εργάσιμες. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τρεις συν δυο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρεις εργάσιμες, ούτε συν δυο, ούτε πλην δυο.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …θα ξεχάσουμε και αυτά που… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …θα σας ξαναστείλω τον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τρεις λέει, η μέρα που στέλνεται… η μέρα συνεδρίασης, πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρεις εργάσιμες. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Καλά. Εντάξει, καλά… Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν λέω και δεν 

είναι και βεβαίως δυνατόν να συζητηθεί εκτός ημερήσιας. Λοιπόν, εγώ σας ερωτώ και πάλι, 

εμείς δεν γνωρίζαμε ότι σήμερα θα έχουμε συνεδρίαση όταν σας φέραμε το θέμα. Όλη η 

αντιπολίτευση, είστε υποχρεωμένος, αυτό να μου απαντήσετε, είστε υποχρεωμένος όταν όλη η 

αντιπολίτευση σας φέρνει ένα θέμα για συζήτηση να το βάλετε στο επικείμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο, ναι ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η απάντησή μου είναι, κ. Φωτιάδη, την οποία θα επαναλάβω για πολλοστή 

φορά, δεν πειράζει, η επανάληψη είναι μήτηρ μάθησης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να τα μάθετε καλά εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Κάποιος άλλος δεν τα έχει μάθει καλά. Λοιπόν, το θέμα ήρθε… 

βεβαίως, θα το επαναλάβω, κ. Δήμαρχε. Το θέμα ήρθε ανήμερα της έκδοσης της ημερήσιας 

διάταξης. Δεν θα άλλαζε τίποτε, αλλά επιχειρήθηκε από τη συγκεκριμένη παράταξη αυτό το 

θέατρο του παραλόγου. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν το δέχομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν πειράζει… Αυτό το θέατρο, διότι περί θεάτρου επρόκειτο. Λοιπόν… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κάνετε λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …έχω δικαίωμα βάσει κανονισμού και ξανά σας λέω, ανατρέξτε στον 

κανονισμό, να φέρω το θέμα σε επόμενο συμβούλιο. Ξέρετε τι άλλο λέει ο κανονισμός; Εάν ο 

Πρόεδρος με τον Δήμαρχο δεν φέρουν ένα θέμα σε συνεχή, σε τρία, τέσσερα Δημοτικά 

Συμβούλια μέσα στον ίδιο μήνα, μέσα σε ένα μήνα δηλαδή από τη μέρα που τίθεται από την 

αντιπολίτευση, τότε έχει δικαίωμα η αντιπολίτευση να πράξει τα νόμιμα. Και δεν συνέβη κάτι 

τέτοιο. 



  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει; Και ας το κλείσουμε εδώ, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν 

αλλάζει τίποτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. 

Μπόικος δυο λεπτά. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ακούστηκαν πολλά για ψέματα σήμερα, μπορεί να λέω εγώ ψέματα, μπορεί όμως 

να λέει και ο κ. Δήμαρχος. Τέλος πάντων, επί της ουσίας, εγώ επισημαίνω… τέλη καθαριότητας 

πέντε-έξι φορές πάνω, 27 χρόνια παράδοση διαχείρισης απορριμμάτων σε ιδιώτες. Τελειώνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …συγγνώμη, συγγνώμη, για να μην πάμε στην ουσία του θέματος… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ωραία, ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …επειδή δεν θα συζητηθεί. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και επειδή ο χρόνος πραγματικά… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ένα λεπτό εγώ θέλω να τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια ώρα έχουμε για τα θέματα εκτός ημερήσιας. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είπε ακόμα ο κ. Δήμαρχος ακόμη και τώρα. Το θέμα λέει δεν είναι του Δήμου, 

είναι των Δημάρχων και της ΕΣΑΝΣ. Ο ίδιος είναι Πρόεδρος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα 

απαντούσε συνέχεια, πάτε να ρωτήσετε στην ΕΣΑΝΣ. Και όσο για το προεκλογικό άγχος, εγώ 

θα το ομολογήσω, έχω προεκλογικό άγχος. Αλλά, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη και κ. Δήμαρχε, μήπως 

υπάρχει καμιά παράγραφος του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που να μας 

απαγορεύει να έχουμε προεκλογικό άγχος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κ. Δήμαρχε, νομίζω ότι… φτάνει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Με δυο λόγια… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση να τεθεί ερώτημα και να μην 

απαντηθεί. Η απάντηση ότι αυτό είναι ένα θέμα ολόκληρου του Νομού, αυτό είναι αλήθεια. 

Αυτή είναι, αυτή είναι η απάντηση… Είναι… δεν αφορά το Δήμο μόνο Σερρών, είναι όλων των 

Δημάρχων. Είναι της ΕΣΑΝΣ θέμα, το καταλαβαίνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και κλείνουμε εδώ, κ. Δήμαρχε, ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχει μια επερώτηση 

από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Κατιρτζόγλου, την αφήνω, ήταν έτοιμη να απαντηθεί, για το 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει σύντομα. Σε δυο βδομάδες οπωσδήποτε. 

Υπάρχει μια ερώτηση… από την παράταξη του κ. Φωτιάδη για την κατάσταση του έργου 

Δημοτικός Λαχανόκηπος. Προς τον Δήμαρχο Σερρών, κ. Αγγελίδη… Δημοτικού Συμβουλίου… 

του 2013, κ. Δήμαρχε. Στις 22-6-2013 μετά από πληροφορίες για την ύπαρξη δυσκολιών στην 

πορεία υλοποίησης του Δημοτικού Λαχανόκηπου κλιμάκιο της… με τον επικεφαλής… 

επισκέφτηκε το χώρο για να έχει μια άμεση αντίληψη της κατάστασης. Διαπιστώθηκαν: πολύ 

καλή περίφραξη και δίκτυο πλαστικών σωλήνων ποτίσματος, πόσιμο νερό χρησιμοποιείται για 

πότισμα, χαμηλός αριθμός συμμετοχής ωφελουμένων, 80 ενδιαφέρθηκαν, περίπου 50 

συμμετέχουν ενεργά, ενώ ο ελάχιστος στόχος του προγράμματος είναι 100. Τέταρτο, 

ακατάλληλο και σκληρό χώμα ανάμεικτο με πέτρες και υπολείμματα οικοδομικών υλικών. 

Πέμπτο, έλλειψη υποδομών για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. Έκτο, απογοητευτικός 

συντονισμός και υποστήριξη των προσπαθειών του… από τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρών. 

Διατίθεστε να δώσετε άμεση προτεραιότητα; 1ον) Στο χημικό έλεγχο του χώματος του 

λαχανόκηπου εξετάζοντας την καταλληλότητά του για τέτοιου είδους καλλιέργειες. 2ον) Σε 

γεώτρηση για το επαρκές πότισμα των καλλιεργειών. 3ον) Στη σύνδεση βρύσης που έχει 

προσφερθεί από χορηγό με το δίκτυο πόσιμου νερού. 4ον) Στον εμπλουτισμό του χώματος με 

φυσική λίπανση. Χρειάζεται διάθεση φορτηγών αυτοκινήτων από το Δήμο να μεταφέρουν τη 
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φυσική λίπανση που διαθέτουν δωρεάν γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες. 5ον) Σε στέγαστρα 

και πέργκολες σε σημεία για την ανάπαυση και προστασία των καλλιεργητών κατά τις πολύ 

θερμές ώρες της ημέρας και σε περίπτωση βροχής. 6ον) Στην εγκατάσταση τουλάχιστον δυο 

χημικών WC για τις ανάγκες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 7ον) Στην παρέμβαση του 

Δήμου στη διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών ΚΤΕΑΛ για την έκδοση μηνιαίας κάρτας 

απεριόριστων διαδρομών, τιμή των 10€ στους ενδιαφερόμενους καλλιεργητές του λαχανόκηπου. 

8ον) Στη διάθεση περισσότερου χώρου καλλιέργειας από τα 50 τετραγωνικά μέτρα σε 

πολυμελείς οικογένειες. 9ο) Στη συνεχή στήριξη των ψυχοκοινωνικών προσπαθειών… Οι 

παρεμβάσεις αυτές θα μπορέσουν να δημιουργήσουν περισσότερα κίνητρα για την επίτευξη του 

προβλεπόμενου στόχου, τόσο στον αριθμό των συμμετεχόντων ωφελουμένων συνδημοτών μας, 

όσο και στην ποιότητα. Όλοι μας επιθυμούμε την πετυχημένη συνέχιση και ολοκλήρωση του 

έργου. Με τιμή, ο επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης, Στέφανος Φωτιάδης. Κύριε Φωτιάδη, στο 

επόμενο δημοτικό… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, τώρα, τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε χρόνο, κ. Δήμαρχε. Δεν έχετε χρόνο. Έχουμε περάσει τη μία ώρα και 

έχουμε θέματα εκτός ημερήσιας. Όχι, όχι, όχι… 

Δ.Σ. : Άμα θέλετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, σας παρακαλώ πολύ. Στο επόμενο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δεν έχουμε χρόνο. Σας παρακαλώ πολύ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 445/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για το έργο 

«Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου 

Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ένα θέμα που έχουμε εκτός ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, ανάθεση πραγματογνωμοσύνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα 

Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο «Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου 

κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών». Εισηγητής ο κ. Μυστακίδης. Δυο λόγια, κ. Μυστακίδη 

για ενημέρωση του Σώματος. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον τίτλο τον 

διαβάσατε, κ. Πρόεδρε, είναι, αφορά το θέμα αυτό την ανάθεση πραγματογνωμοσύνης για τη 

διερεύνηση του φαινομένου της αποκόλλησης των αδρανών από την τελική στρώση του 

οδοστρώματος της κύριας πίστας του Αυτοκινητοδρομίου αφενός και αφετέρου την εκτίμηση 

του τρόπου και του κόστους αποκατάστασης της τελικής στρώσης του οδοστρώματος της κύριας 

πίστας, καθώς επίσης και τον έλεγχο εφαρμογής των εθνικών προδιαγραφών και όρων. Το 

αρμόδιο τμήμα του ΤΕΕ μας πληροφόρησε ότι προφορικά αποδέχονται τον ορισμό 

πραγματογνώμονα από το Νομό Θεσσαλονίκης όπως εμείς ζητήσαμε και ότι η δαπάνη για τη 

διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης ανέρχεται σε 2.090,40€ με χαρτόσημο και με ΦΠΑ και ότι 

η σχετική οικονομική προσφορά θα σταλεί στις αμέσως επόμενες μέρες. Με βάση την 

πραγματογνωμοσύνη… με βάση την ανάθεση της πραγματογνωμοσύνης ζητάμε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο λόγω του επείγοντος του θέματος να αποφασίσουμε για την τροποποίηση, 

πρώτον για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερρών για το έτος 2013, 

δεύτερον την ανάθεση της πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια του έργου αναβάθμιση υποδομών 

Αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών στο ΤΕΕ Τμήμα 

Κεντρικής Μακεδονίας και τρίτον την ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης των 2.090,40€. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 



  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε εισηγητά και κ. Δήμαρχε, δεν θεωρείτε ότι κάπως ετεροχρονισμένα 

ανακαλύψατε το ΤΕΕ και όλες αυτές τις ενέργειες, οι οποίες έπρεπε να γίνουν πάραυτα; Και 

σήμερα μετά την απόφαση, δεν είναι τοποθέτηση, κ. Δήμαρχε… κ. Πρόεδρε, αν θέλετε την 

κόβω εδώ την ερώτηση, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν νιώθετε ότι…; 

Δ.Σ. : …απάντηση. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν νιώθετε ότι το ΤΕΕ θα έπρεπε να ήτανε στην περίφημη συνεδρίαση, τη 12η 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Φωτιάδη, εφόσον εσείς το γνωρίζατε γιατί δεν μας το προτείνατε 

αφενός, αν γνωρίζατε ότι θα έπρεπε να είναι το ΤΕΕ, αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι αυτό δεν 

σταματάει καμιά ροή από την έρευνα που κάνουμε. Εμείς κάναμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, 

απευθυνθήκαμε όπου έπρεπε να απευθυνθούμε, στείλαμε στον εργολάβο τα δέοντα, δηλαδή 

τη… διαταγή, προχωράει η δουλειά, υπάρχουν κάποιες προθεσμίες μέσα στις οποίες των 40 

ημερών που δώσαμε στον εργολάβο θα είναι έτοιμη ήδη και η πραγματογνωμοσύνη. Δεν 

χάνουμε χρόνο δηλαδή, αν αυτό εννοείτε, το χάσιμο του χρόνου δηλαδή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λίγο να συμπληρώσω κι εγώ και να πω, αν και τα εξήγησα αυτά και 

προηγουμένως, έπρεπε να γίνουν όλες οι απαραίτητες προηγουμένως ενέργειες ενημέρωσης των 

υπερκείμενων αρχών, διαχειριστική αρχή, Υπουργείο Ανάπτυξης και όταν ολοκληρώθηκε αυτός 

ο κύκλος αμέσως κάναμε τις επόμενες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Λοιπόν, για το ΤΕΕ, ο 

καθηγητής πανεπιστημίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εκείνος μου πρότεινε, μας 

πρότεινε να πάμε στο ΤΕΕ, ότι είναι ο καλύτερος θεσμικός φορέας. Αλλά όπως είπε και ο κ. 

Αντιδήμαρχος, αν κάποιος το είχε σκεφτεί πιο μπροστά γιατί δεν μας το πρότεινε; Άλλωστε η 

παράταξή σας το θέμα το γνώριζε από τις αρχές Οκτωβρίου… 

Δ.Σ. : …τα ίδια πράγματα. Θέλω  το λόγο… Ε, φτάνει πια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : …δεν θα τοποθετηθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Τα ίδια πράγματα αναγκαζόμαστε να λέμε ξανά και ξανά και ξανά. Είπα τι γνώριζα από 

την αρχή. Εδώ είναι ο κ. Καλαϊτζίδης, εδώ είναι ο κ. Δημητρίου, εδώ δεν ξέρω αν είναι κανένας 

άλλος. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μας λέγατε υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στην πίστα. 

Από κει και πέρα… με δυο λόγια, σε επανειλημμένες ερωτήσεις που ρωτάω, ο Πρόεδρος λέει 

ότι είναι όλα μια χαρά. Το πρόβλημα έρχεται το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι, από το 

Σεπτέμβριο μέχρι τώρα το καλοκαίρι καμία ενέργεια δεν έγινε. Και έχω πει και στον Πρόεδρο 

και εδώ συμφωνώ με τον Δήμαρχο, κακώς ενεπλάκη το Αυτοκινητοδρόμιο στη συγκεκριμένη 

διαδικασία. Είναι έργο του Δήμου. Αν φταίνε, φταίνε οι πολιτικοί και οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες του Δήμου. Το Αυτοκινητοδρόμιο γι’ αυτό διαφωνούσε και κάθετα στην πρόσληψη 

του ειδικού συνεργάτη από το Αυτοκινητοδρόμιο, γιατί τώρα εγκαλούμαστε και εμείς… που 

εγώ δεν το ψήφισα, να δούμε τι δουλειά μας έκανε αυτός ο συνεργάτης τώρα; Πού είναι η 

έκθεσή του αφού είχαμε ειδικό συνεργάτη; Όλα αυτά αυτός πρέπει να τα λέει, αλλά αυτά, κ. 

Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ, η αντιπολίτευση γνώριζε δια μέσω του κυρίου… σταματήστε το. 

Τι γνώριζε. Ας πει ο κ. Καλαϊτζίδης και ο κ. Δημητρίου. Τι γνώριζαν; Για ένα μικροπρόβλημα 

στις στροφές. Δηλαδή θα επιρρίψουμε την ευθύνη τώρα…; Ούτε καν στο Αυτοκινητοδρόμιο δεν 

πρέπει να επιρριφθεί ευθύνη. Υπάρχουν οι αρμόδιοι και είπα και τον Πρόεδρο την άλλη φορά 

στο προηγούμενο συμβούλιο κακώς ανέλαβε να κάνει εισήγηση. Τι δουλειά έχει ο Πρόεδρος 

του Αυτοκινητοδρομίου να κάνει εισήγηση; Υπάρχει αρμόδιος Αντιδήμαρχος… 

Δ.Σ. : Ενημέρωση ήταν, δεν ήταν εισήγηση. Λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… θέλει να τοποθετηθεί ο κ. Φωτιάδης. 

Δ.Σ. : Συμφωνείς δηλαδή εσύ, Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …παρακαλώ πολύ. Κύριε Δημητρίου, κ. Γάτσιο. Επιτέλους. Τρεις μείναμε εδώ 

πέρα. 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, σήμερα αιφνιδίως καλούμαστε να συζητήσουμε ένα 

θέμα, το οποίο ως προς τις πτυχές του εξαντλήθηκε απολύτως στην περίφημη συνεδρίαση με 

νούμερο 12. Σε αυτή τη συνεδρίαση προσήλθε η δημοτική αρχή και ιδιαιτέρως ο Δήμαρχος 

χωρίς να σκεφτεί ότι εκτίθεται απολύτως λέγοντας ότι ο τεχνικός σύμβουλος του εργολάβου 

είναι αξιόπιστος και μπορεί να εκπροσωπήσει και τα συμφέροντα του Δήμου. Σε αυτή τη 

συνεδρίαση προσήλθε ο Δήμαρχος χωρίς να κάνει τις ανάλογες ενέργειες, οι οποίες σήμερα 

ανακάλυψε μετά από εντολή του καθηγητή του πανεπιστημίου. Αυτά είναι στον κανονισμό και 

θα σας τα έλεγε ο Διευθυντής σας, κ. Αγγελίδη. Σήμερα δήθεν ανακάλυψε ότι το ΤΕΕ υφίσταται 

ως τεχνικός σύμβουλος και βεβαίως διερωτάται κανείς, κ. Δήμαρχε, κ. Αγγελίδη, εμείς εδώ, κ. 

Πρόεδρε, εγώ αύριο θα ‘ρθω να πάρω προσωπικά ο ίδιος το απόσπασμα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, είχα ρωτήσει, μου δώσατε εδώ ένα… σήμερα το ζητάω… εδώ και ένα μήνα. Θα το 

ακούσω, εγώ ζητώ το απόσπασμα, θέλω να δω τι γράψατε και σας το λέω ευθέως, διότι τότε, 

όταν μέλος της παράταξής σας είπε ποινική δίωξη και αγωγή κατά παντός υπευθύνου, με πρώτο 

τον εργολάβο, έτσι; Και στη συνέχεια εγώ ανέφερα κάποια πράγματα, ρώτησα, αυτό είναι 

πρόταση; Και είπε ο Δήμαρχος, είναι πρόταση της παράταξής μου. Λοιπόν, αυτό το απόσπασμα 

το θέλω, διότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση τελείωσαν όλα. Κύριοι συνάδελφοι, τελείωσαν 

όλα. Πώς προέκυψε η Οικονομική Επιτροπή στην οποία εμείς… δεν ψηφίσαμε. Γιατί δεν ήρθε ο 

ΕΣΠΕΛ, ο οποίος έπρεπε να ενημερωθεί πάραυτα και θα έπρεπε ο ΕΣΠΕΛ να πάρει και 

δείγματα. Θα πάρει τώρα λέτε. Αυτός είναι ο αρμόδιος. Και βεβαίως όταν εμείς λέμε κάποια 

πράγματα, κ. Πρόεδρε, το στοιχειώδες είναι, ζητώ την παρέμβασή σας, πάλι ο κ. Αντιδήμαρχος 

έκανε τον υπαινιγμό, λοιπόν, τα δέοντα και τα συμβατά με το νόμο πρέπει να τα κάνετε εσείς. 

Εμείς ελέγχουμε, αυτός είναι ο θεσμικός μας ρόλος. Όταν δεν τα κάνετε δεν σημαίνει ότι την 

ίδια στιγμή εμείς θα πρέπει… ναι, ναι, διότι δεν τον ανακαλέσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιον; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τον κ. Μυστακίδη. Προηγουμένως όταν υπαινίχθηκε κι αυτός στην ίδια 

συντονισμένη γραμμή του κ. Δημάρχου. Λοιπόν, εμείς με το θέμα του Αυτοκινητοδρομίου ό,τι 

είχαμε να πούμε το αποτυπώσαμε στη συνεδρίαση τη συγκεκριμένη. Εμείς σας είπαμε γιατί δεν 

φέρατε το ΤΕΕ, ακούστε το ηχητικό, κ. Μυστακίδη. Εμείς σας είπαμε ότι έπρεπε να έχετε εδώ 

τεχνικό σύμβουλο που να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Δήμου, εμείς είπαμε ότι κάποιοι 

είναι επίορκοι και δεν κάναν καλά τη δουλειά τους και αφήσανε να τρέξει πολύ νερό στην 

κατεύθυνση μιας υποτιθέμενης πρωτόγνωρης και αιφνίδιας κατάστασης που λέγεται 

προβληματικός τάπητας ανοιχτού, αντιολισθηρού τύπου. Πω, πω, τι φοβερό. Αν δεν στρώθηκε 

αυτοκινητοδρόμιο, κ. Δήμαρχε, στρώθηκαν χιλιόμετρα, να μην πω εκατοντάδες, χιλιάδες, δεν 

ξέρω πόσα ακριβώς, χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ και αυτός ο τύπος 

λοιπόν υπήρχε. Αυτά τα γνωρίζατε όλα και μην κάνετε ότι δεν τα γνωρίζατε ή ότι τώρα τα 

γνωρίσατε, απλώς σας αφήνουμε να εκτίθεστε. Όπως επίσης και οι περιβόητες… που κάνατε, να 

σας το πω ευθέως, στον Υπουργό Μακεδονίας, όπως επίσης στον Περιφερειάρχη. Ποιον 

κοροϊδεύετε; Θεωρείτε ότι κοροϊδεύετε κάποιον; Μπορεί να… κι εμείς σας τα είπαμε αυτά και 

είναι αποτυπωμένα. Σας είπαμε και είχα ρωτήσει τον Διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών, πώς θα 

βγει ο εργολάβος ο συγκεκριμένος από το έργο για να βάλουμε έναν άλλον; Πώς θα γίνει να 

συνεχιστεί για να επικαλύψουμε αυτόν τον περίφημο καθηγητή που είχε ως τεχνικό σύμβουλο ο 

εργολάβος που μας έκανε και νουθεσίες κι εσείς, Πρόεδρε, τον αφήσατε να μας νουθετεί και 

μας… και ποιος είναι και καλός ως αντιπολίτευση και ποιοι είναι κακοί. Αφού φτάσατε σε 

αυτήν την έκπτωση, σήμερα φέρνετε εκτός ημερήσιας. Εμείς θα αποχωρήσουμε τώρα. Ξέρετε 

γιατί, κ. Πρόεδρε; Διότι ενώ ξέρατε από διαρροή ότι η παράταξη του κ. Μηλίδη θα φύγει, 

φέρατε αυτό εκτός ημερήσιας διάταξης. Εμείς… απολύτως έχει σχέση. Ξέρατε ότι θα φύγει και 

φέρατε αυτό το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Τίποτα δεν επείγει γι’ αυτήν την περιβόητη. 

Και βεβαίως για μας; Καμία αρμοδιότητα δεν έχει η Οικονομική Επιτροπή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ… 



  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τελειώνω αμέσως. Καμία αρμοδιότητα δεν έχει η Οικονομική Επιτροπή, διότι ο 

κ. Γαλάνης ξέρει πολύ καλά ότι όταν ένα θέμα το παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν 

επιστρέφει πίσω. Όλα αυτά είχε εντολή ο Δήμαρχος να τα κάνει. Εγώ θέλω να δω τις εντολές 

του Δημάρχου που είναι… όργανο και έπρεπε να δώσει τις κατευθύνσεις του και θα δούμε με 

βάση την απόφαση, διότι όταν τη ζητήσαμε από τον Χρυσανθίδη, Γραμματέα, σε εσάς θα 

απευθυνθώ, μου είπατε ότι δεν υπάρχει απόσπασμα. Είναι έτσι; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Όχι δεν υπάρχει απόσπασμα, το θέμα ήρθε ως ενημέρωση… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : …και δεν λήφθηκε καμία απόφαση. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πώς δεν λήφθηκε καμία απόφαση, όταν εμείς… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Όχι… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όταν εμείς… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δυο πράγματα. Όταν ένα θέμα έρχεται για 

ενημέρωση… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : …κατατίθενται προτάσεις οι οποίες καταγράφονται… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μάλιστα. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : …και υπάρχουν και στο ηχητικό και θα υπάρξουν και σε έντυπο απόσπασμα… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μάλιστα; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : …αλλά δεν θεωρείται απόφαση. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αλήθεια; Όταν δηλαδή ο κ. Νιζάμης έκανε προτάσεις και έδωσε… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : …γραμμένες… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συγγνώμη και όταν ο κ. Δήμαρχος είπε ότι αυτές είναι απόψεις της παράταξής 

μας… και όταν εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κάνετε έναν διάλογο τώρα… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρία Γραμματέα, δεν αντιδικώ με σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δευτερολογία, τελειώνω. Δεν αντιδικώ με σας… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταστρατηγείτε κατ’ επανάληψη τον κανονισμό… καταστρατηγείτε μονίμως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξεπεράσαμε τα τρία λεπτά. Πέντε λεπτά μιλήσατε κι έχουμε άλλα δυο. Φτάνει. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ούτε και μια φωνή αντιπολίτευσης δεν δέχεστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα… εμείς δεν ανεχόμαστε; Σας λέω… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ούτε μια φωνή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …έχετε δικαίωμα δευτερολογίας και σας λέω πως θα συνεχίσετε με τη 

δευτερολογία… κάποια όρια ας πούμε. Περιμένετε. 

Δ.Σ. : Ε, ναι, αλλά πρέπει κι εσείς να μας ακούσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περιμένετε να ακούσετε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εμείς σας ακούσαμε με πολλή ευγένεια. Τώρα εσείς θα φύγετε; Δεν θα μας 

ακούσετε; 

Δ.Σ. : …απλώς να ξέρετε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μα μόνο εσείς μιλάτε, δεν μιλάει κανείς άλλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ. Γαλάνης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ με πολύ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν ξέρω, κ. Πρόεδρε… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …απόσπασμα… και ο Δήμαρχος είπε όλοι ψηφίζουμε ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν καταγράφεται. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αύριο θα έρθω να πάρω το απόσπασμα… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελικά… αυτά τα οποία…  

ΓΑΛΑΝΗΣ : …ο καθένας λέει… στο Δημοτικό Συμβούλιο και φεύγει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη, σας παρακαλώ… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …κι εμείς είμαστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Σας ανακαλώ στην τάξη! Ως Αντιδήμαρχο! 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελικά ήταν πολύ καλά στημένη η αποχώρηση και το χειρότερο από όλα; 

Δημοσιογράφος να λέει τον κ. Φωτιάδη πότε θα αποχωρήσετε, αν θα αποχωρήσετε…  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : …κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Εγώ σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Εγώ κάνω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …χρονοδιάγραμμα;  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Τον ρώτησα εάν θα αποχωρήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πού φτάσαμε σε αυτήν την πόλη; 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Ρώτησα αν θα αποχωρήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πού φτάσαμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο;… Σας παρακαλώ πολύ. 

Παρακαλώ πολύ. Ωραία… Πάρα πολύ καλά στημένο το θέατρο. Μπράβο. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : …σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : Συνέχισε, συνέχισε. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : …να κάνουμε και ρεπορτάζ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ρεπορτάζ να κάνετε έξω από την αίθουσα. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : …το κάνω, κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε δικαίωμα εδώ μέσα να λέτε τον κ. Φωτιάδη… δεν έχετε δικαίωμα. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούτε;… Να σέβεστε το χώρο και το θεσμό. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Το θέμα των απορριμμάτων… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν σας έδωσα το λόγο. Αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε έξω. 

Δ.Σ. : Τι είναι αυτό…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : …τις μομφές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι μομφές… 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω ρεπορτάζ… 

Δ.Σ. : …πολύ ωραία… τι είναι αυτά που λέτε; 

Δ.Σ. : …εδώ μέσα ρεπορτάζ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κάποια σοβαρότητα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο από την αντιπολίτευση 

και από κάποιους δημοσιογράφους, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και αν ακούγεται πικρή αυτή 

η αλήθεια. Επιτέλους δηλαδή! Παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κανονικά συνεχίζεται… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …να ζητήσω συγγνώμη για την αντίδρασή μου, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κι εμείς 

οι Σύμβουλοι της συμπολίτευσης έχουμε δικαίωμα, έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε της 

εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε κι εμείς εδώ και… Δεν μπορούμε να 

δεχόμαστε συνεχώς τα πυρά, για ό,τι καλό έχει κάνει αυτή η δημοτική αρχή να δέχεται συνεχώς 

τα πυρά, να βλέπουμε αυτό το θέατρο του παραλόγου να εξελίσσεται στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου και ξαφνικά κάποιοι αφού πουν αυτά που θέλουν να πουν… 



  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ, κ. Δήμαρχε. Σας παρακαλώ κι εσάς σήμερα. Σας παρακαλώ 

πολύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αφού, κ. Πρόεδρε, πουν αυτά που θέλουν να πουν οι συνάδελφοι της 

αντιπολίτευσης αποχωρούν κιόλας, μη… να ακούσουν αυτά που έχουμε κι εμείς να πούμε, γιατί 

αυτό είναι υποτίθεται εδώ, μια συζήτηση εποικοδομητική, αλλά μου φαίνεται ότι δεν ξέρω πότε 

θα φτάσει σε αυτή τη χώρα, πότε αυτή η χώρα θα φτάσει και αυτή η πόλη σε αυτό το επίπεδο να 

γίνονται εποικοδομητικές συζητήσεις και δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι σοβαροί θα θέλουν πλέον να 

ασχοληθούν με τα κοινά, γιατί όλη αυτή η ιστορία τους απωθεί… Θέλω να σας πω δυο 

κουβέντες μόνο για το συγκεκριμένο θέμα. Η συνεδρίαση… Κύριε Πρόεδρε, η συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε το θέμα της ενημέρωσης για το Αυτοκινητοδρόμιο, για 

τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στο Αυτοκινητοδρόμιο, οδήγησε σε κάποιες… οδήγησε σε 

κάποιες προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις υλοποιήθηκαν από τα όργανα που έπρεπε να 

υλοποιηθούν. Δηλαδή για να ορίσεις, για να οριστεί… για να ασκηθεί η οποιαδήποτε, για να 

συνταχθεί η μηνυτήρια αναφορά και να… στον αρμόδιο Εισαγγελέα, έπρεπε οπωσδήποτε να 

οριστεί ο νομικός σύμβουλος του Δήμου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως ορίζει ο 

Καλλικράτης, πράγμα το οποίο έγινε, έστω και αν ήταν πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

όχι απόφαση. Δηλαδή εμείς στην Οικονομική Επιτροπή σεβαστήκαμε τις προτάσεις που 

κατατέθηκαν στη συνεδρίαση τη γνωστή. Απαντώ δηλαδή με λίγα λόγια σε αυτά που δυστυχώς 

δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ για να ακούσει η αντιπολίτευση, ατυχές θεωρώ το γεγονός της 

απομάκρυνσής τους και μια έλλειψη ευγένειας στο πρόσωπό μας γιατί εμείς τους ακούμε με 

θρησκευτική ευλάβεια θα έλεγα, επομένως η Οικονομική Επιτροπή άμεσα, όπως ζήτησε και ο κ. 

Δήμαρχος αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο με τις προτάσεις του, όρισε το νομικό σύμβουλο, 

του έδωσε το φάκελο… για να συντάξει τη μηνυτήρια αναφορά και να γίνουν όλες οι ενέργειες 

όπως ακριβώς πρέπει να γίνουν. Η επιτροπή που ορίστηκε με το άρθρο 58… εισήγηση της 

τεχνικής διεύθυνσης, όπως ακριβώς έπρεπε να οριστεί. Και τέλος ο πραγματογνώμων που 

ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Λοΐζος… ορίστηκε μετά από αίτημα που 

υπέβαλε η δημοτική αρχή, ο Δήμος Σερρών προς το τεχνικό συμβούλιο, το τεχνικό συμβούλιο 

εξέδωσε την απόφασή του κατά πλειοψηφία και η Οικονομική Επιτροπή όρισε τον 

πραγματογνώμονα, τον κ. Λοΐζο. Τον εμπειρογνώμονα. Ετσι έχουν τα πράγματα και είναι η 

αλήθεια και θα πρέπει κάποιοι να έχουν το σθένος και το πνευμόνι θα το πω πολιτικά να 

αντέχουν να ακούσουν και μια άλλη άποψη. Δεν μπορούν να εκτοξεύουν αυτά που εκτοξεύουν 

δίκην θεάτρου πολιτικού, να αποχωρούν μη σεβόμενοι τους συναδέλφους τους, γιατί εμείς τους 

σεβόμαστε… και να αποχωρούν. Μπορεί να θέλουν λόγω του ότι πλησιάζουν εκλογές να 

δημιουργήσουν μια ένταση, αλλά, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, εμείς με πολύ σεβασμό ακούμε τις 

απόψεις τους. Θα θέλαμε και οι ίδιοι να το κάνουν αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Σύντομη και περιεκτική σας παρακαλώ… 

Δ.Σ. : …μια ώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν έκανα, κράτησα το χρόνο… 

Δ.Σ. : …διαλογική συζήτηση δεν γίνεται, Πρόεδρε… το λέω, αλλά δεν γίνεται διαλογική 

συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διάλογο… 

Δ.Σ. : Ο Πρόεδρος να κάνει διαλογική συζήτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν κάνει ο Πρόεδρος διαλογική συζήτηση. 

Δ.Σ. : …αλλά κοιτάξτε, τα κανάλια φαίνεται θέλουν μόνο τζερτζελέ και τίποτα άλλο, 

αποχώρησαν τα περισσότερα. Έτσι; Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι δικαίωμά τους. 

Δ.Σ. : Όχι, δεν είναι καθόλου δικαίωμά τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δικαίωμά τους. 



27 

 

Δ.Σ. : Όχι, καθόλου δεν είναι δικαίωμά τους. Αν θέλουμε να κάνουμε αντικειμενική ενημέρωση 

στον κόσμο, η αντικειμενική ενημέρωση δεν είναι ο τζερτζελές και η φασαρία. Λοιπόν, η 

αντιπολίτευση δυστυχώς μετά το ρεκόρ των ενστάσεων ανά την Ελλάδα, θα έχει και το ρεκόρ 

των αποχωρήσεων και ξέρετε αυτό γιατί; Γιατί είναι ανεπαρκέστατη. Δεν πατάει στα πόδια της 

καλά. Δεν έχει επιχειρήματα, δεν έχει ουσία ούτε στο λόγο της, δεν έχουν επιχειρήματα. 

Προσπαθούν με φασαρία και με θόρυβο να προκαλέσουν εντυπώσεις και να τραβήξουν το 

ενδιαφέρον του κόσμου. Ο κόσμος αυτά τα καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά, λοιπόν και μη 

νομίζουν ότι με τέτοια τερτίπια μπορούν να τον ξεγελάσουν. Δεν θέλουν να γίνει η 

αποκατάσταση του τάπητα του Αυτοκινητοδρομίου. 

Δ.Σ. : Συμφωνώ απόλυτα. 

Δ.Σ. : Δεν θέλουν, γιατί πιστεύουν ότι έχουν τη μεγάλη ευκαιρία τώρα τον Δήμαρχο ας πούμε, 

γιατί το πρόβλημά τους είναι ο Δήμαρχος, τον Δήμαρχο να τον τσαλαπατήσουν. Δεν θα το 

κατορθώσουν, διότι για μία ακόμη φορά έχουν άδικο. Δεν έχουν το δίκιο με το μέρος τους, όπως 

δεν είχα τον δίκιο με το μέρος τους σε πολλά θέματα και το δίκιο και η αλήθεια έλαμψε και 

νίκησε. Να αναφέρω στρατόπεδα, δημοτικές αγορές και πόσα άλλα θέματα. Το μόνο που τους 

ενδιαφέρει είναι πώς θα μπλοκάρουνε τις καταστάσεις. Πώς δεν θα παρθούν αποφάσεις, πώς δεν 

θα γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η αντιπολιτευτική τους τακτική. Μόνον αυτό τους 

ενδιαφέρει, να μη γίνει τίποτα, για να μην καταγραφεί τίποτα υπέρ της δημοτικής αρχής και ας 

καεί η πόλη. Αυτή είναι η αντιπολιτευτική τους δυστυχώς τακτική, ποτέ δεν κάναν 

αντιπολίτευση με ουσία, ποτέ δεν καταθέσαν προτάσεις, ποτέ δεν καταθέσαν επιχειρήματα, 

συκοφαντίες, καταγγελίες, λασπολογία και θόρυβο, σαματά. Προσπαθούν με το θόρυβο, με το 

θόρυβο να κρατηθούν στην επιφάνεια. Λοιπόν, για τη μηνυτήρια αναφορά. Καλά, αλλάζει η 

ουσία; Δεν ήθελαν να γίνει μηνυτήρια αναφορά; Να το πάρουμε και έτσι. Έγινε η μηνυτήρια 

αναφορά. Τη μηνυτήρια αναφορά ποιος θα την κάνει; Θα την κάνουμε εμείς, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι; Θα πρέπει να αναθέσουμε στο νομικό μας σύμβουλο. Γι’ αυτό το πήγαμε στην 

Οικονομική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε στο νομικό σύμβουλο να κάνει 

μηνυτήρια αναφορά. Εκτός αν έκανε κανένας από… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κύριε… παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Αν θέλει κάποιος από… αν ήθελε κάποιος από μόνος του να αναλάβει να κάνει τη 

μηνυτήρια αναφορά, να την έκανε. Μηνυτήρια αναφορά δεν θέλανε; Ε, δεν έγινε; Μα τι θέλουν 

επιτέλους; Ενημέρωση τους κάναμε, μας αιφνιδιάζετε λένε. Δεν τους… ξέρω γω αν δεν τους 

ενημερώσουμε, δεν μας ενημερώνετε. Δηλαδή, μια δημοτική αρχή που πραγματικά δεν ξέρει τι 

θέλει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι δημοτική αρχή… 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, μια αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση, συγγνώμη, που δεν ξέρει τι θέλει, δεν 

ξέρει πού πατάει και τι γυρεύει, όπως λέει και το λαϊκό άσμα. Δυστυχώς, το μόνο που τους 

ενδιαφέρει είναι αν είναι δυνατόν, αν μπορούσαν να κάψουν την πόλη για να μη γίνει τίποτα και 

να τα φορτώσουμε όλα στο Δήμαρχο και στη δημοτική αρχή, θα το κάνανε κι αυτό… και το 

κάνουνε ήδη αυτό. 

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

Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

 

 

 

 



  

 

ΠΡΑΚ. 1/15/13 

ΘΕΜΑ 1ο : Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 418/2013 

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέμα πρώτο, Αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων: α) 

της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών. Θα το 

κρατήσουμε για την επόμενη φορά, κ. Δήμαρχε, διότι εδώ στη θέση του αποβιώσαντος κ. 

Τατούδη Παναγιώτη πρέπει να μπει ένα μέλος από την αντιπολίτευση. Οπότε, κρατείται για την 

επόμενη συνεδρίαση.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΡΕΤΑΙ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 419/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής προμήθειας: α) τοπογραφικού 

εξοπλισμού, β) ψυχρής ασφάλτου και γ) οικοδομικών υλικών έργων αυτεπιστασίας Δήμου 

Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δεύτερο, συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής προμήθειας: α) 

τοπογραφικού εξοπλισμού, β) ψυχρής ασφάλτου και γ) οικοδομικών υλικών έργων 

αυτεπιστασίας Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Όπως 

ακριβώς αναγράφονται τα ονόματα των υπαλλήλων του Δήμου που βγήκαν από την κλήρωση. 

Έτσι; Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 420/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 4η τεχνική 

συνάντηση στον Δήμο Θέρμης στις 5 Ιουλίου 2013 στο πλαίσιο του έργου: «EASY TRIP». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τρίτο, έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 4η 

τεχνική συνάντηση στον Δήμο Θέρμης στις 5 Ιουλίου 2013 στο πλαίσιο του έργου: «EASY 

TRIP». Αντιδήμαρχος, εισηγητής ο κ. Γρηγοριάδης. Όποιοι θέλουνε… όποιοι θέλουν να 

συμμετέχουν μπορούνε να πάνε, έτσι, κ. Γρηγοριάδη;… Από την ομάδα εργασίας, φυσικά. 

Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 421/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου 

Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου 

του Δήμου Σερρών. Όπως θυμάστε, πριν από μερικά συμβούλια, πριν από αρκετά συμβούλια, 
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είχαμε θεσπίσει, κ. Αντιδήμαρχε, κ. Μερετούδη, το Κοινωνικό Φαρμακείο, απλώς ψηφίζουμε 

τον κανονισμό λειτουργίας. 

Δ.Σ. : …να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Ο κανονισμός λειτουργίας δεν…; …γιατί έχουμε κι εμείς… και πρέπει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 422/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2013 του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ με θέμα: «Έγκριση 

ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2012».                

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα πέμπτο, έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2013 του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ με θέμα: 

«Έγκριση ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2012». Η κα. Αρναούτογλου απουσιάζει, 

ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 423/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Ενημέρωση επί της αριθμ. 2/2013 του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ με θέμα: «Σύγκληση 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην έκτακτη γενική 

συνέλευση της ΔΑΕΚΑΣ ΑΕ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έκτο, ενημέρωση επί της αριθμ. 2/2013 του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ με θέμα: 

«Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην έκτακτη 

γενική συνέλευση της ΔΑΕΚΑΣ ΑΕ. Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ορίσουμε 

ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος… 

Δ.Σ. : Χατζημαργαρίτης… 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Γιατί όχι; 

Δ.Σ. : Χατζημαργαρίτης… 

Δ.Σ. : Σταυρόπουλος-Χατζημαργαρίτης. 

Δ.Σ. : Όχι είπα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : …Μπιτζίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τακτικό… και Μπιτζίδου αναπληρωματικό. Λοιπόν, θέμα έβδομο, έγκριση 

αποφάσεων του Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών», σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : …σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Επειδή είμαι και στην Οικονομική και στην Ποιότητα Ζωής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τίποτα δεν είναι. 

Δ.Σ. : Να μην έχει συνεδριάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, άδικα… 

 

 

 

 



  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών»: α) της αρ. 

12/2013 με θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2013» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 425/2013 

β) της αρ. 13/2013 με θέμα: Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον Δήμο Σερρών για την 

τροποποίηση λειτουργίας των «ΑΣΤΕΡΙΩΝ», της διαδικασίας παραχώρησης των 

«ΑΣΤΕΡΙΩΝ» και αποδοχή αιτημάτων για την παραχώρηση των «ΑΣΤΕΡΙΩΝ» και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426/2013 

γ) της αρ. 29/2013 με θέμα «Έγκριση ισολογισμού 2012». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέμα έβδομο, έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Σερρών»: α) της αρ. 12/2013 με θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2013», β) 

της αρ. 13/2013 με θέμα: Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον Δήμο Σερρών για την 

τροποποίηση λειτουργίας των «ΑΣΤΕΡΙΩΝ», της διαδικασίας παραχώρησης των «ΑΣΤΕΡΙΩΝ» 

και αποδοχή αιτημάτων για την παραχώρηση των «ΑΣΤΕΡΙΩΝ» και γ) της αρ. 29/2013 με θέμα 

«Έγκριση ισολογισμού 2012». Εισηγήτρια του θέματος η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., η κα. 

Μπιτζίδου. Κάποια ερώτηση υπάρχει; 

Δ.Σ. : Ναι. Τι έχει αλλάξει; Ο τρόπος…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα μικρόφωνά σας. 

Δ.Σ. : Άλλαξε ο τρόπος παραχώρησης; 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Θα ήθελα… γενικότερα υπάρχει μια δυσαρέσκεια γενικά από τους τοπικούς 

φορείς για το είδος της καταβολής του αντιτίμου που δίνουν στο Δήμο, που είναι 300€ και 

επειδή ψάξαμε καλύτερα το θέμα, γίνεται μια πρόταση για… στον κανονισμό λειτουργίας η 

καταβολή που γίνεται από τους φορείς του Δήμου μας και της πόλης μας να κατατίθεται ένα 

χρηματικό ποσό 200€ και όχι 300… δηλαδή μια μικρή μείωση για να διευκολύνουμε τους 

δικούς μας δημότες λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Κι εδώ… θα ήθελα… πραγματικά να 

προσθέσουμε στην τροποποίηση του κανονισμού και την πρόταση που κάνει το τμήμα 

Προσόδων σχετικά, ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρώτα θα έχει λόγο για το αν θα παραχωρήσει την 

αίθουσα σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις, οι οποίες… αιτούνται οι… για να υλοποιήσουν και μετά 

εμείς θα προχωρούμε και θα δίνουμε την έγκριση για να πάει να πληρώσει… και θα 

ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία… Αυτό. Δηλαδή, θα ήθελα, κ. Πρόεδρε, να ενσωματώσουμε 

και αυτήν την παρατήρηση που κάνει το τμήμα Προσόδων, εάν θέλετε να τη διαβάσω, πολύ 

ευχαρίστως. 

Δ.Σ. : Το ΔΣ… 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να τη διαβάσετε, κα. Μπιτζίδου. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Όπως αντιλαμβάνεστε, η πρόταση του ΔΣ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί όπως έχει διατυπωθεί, αλλά μπορεί οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν το αίτημά 

τους στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., οι υπάλληλοι θα συντάξουν υπηρεσιακό σημείωμα προς το τμήμα 

Προσόδων, όπου θα αναγράφεται το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στο ταμείο του Δήμου 

σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση, το οποίο… στον ενδιαφερόμενο και πριν να 

οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διάθεσης της αίθουσας θα πρέπει να έχει καταβάλλει το σχετικό 

αντίτιμο, πράγμα που θα διασφαλίζει την είσπραξη των χρημάτων και θα βοηθούσε την 

απεμπλοκή του ποσού… των αιτήσεων. Δηλαδή, είναι εδώ η διαδικασία είναι, πρώτα να 

αποδέχεται το αίτημα ότι παραχωρεί την αίθουσα το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και μετά να… πληρώνει ο 

φορέας στο Προσόδων βάσει της κανονιστικής το αντίστοιχο αντίτιμο. Συμφωνούμε σε αυτό, 

γιατί μπορεί κάποια παράσταση ή κάποια… οτιδήποτε θέλουν να υλοποιηθεί ο φορέας να μην 

είναι κατάλληλο στο θέατρο… 
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Δ.Σ. : …μέχρι τώρα. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ήτανε… 

Δ.Σ. : Δεν ήταν δικιά μας απόφαση. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Υπάρχει… 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Δηλαδή με λίγα λόγια η ουσία ποια είναι. Τον ποιοτικό έλεγχο θα τον κάνει η επιτροπή, 

ποιοι αιτούντες θα γίνονται αποδεκτοί. Δεν θα… εμείς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ… θα πληρώνουν αυτοί 

πρώτα τα χρήματα, που καλά κάνουμε και τα μειώνουμε, γιατί κάποιοι δυσκολεύονται για να τα 

πληρώσουν και η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ… θα διαθέτουν την 

αίθουσα. Δηλαδή αν δεν αποδείξει κάποιος ότι έκανε την πληρωμή, δεν θα του διατίθεται η 

αίθουσα… Αν δεν αποδειχτεί ότι κατεβλήθη το τίμημα… απόφαση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για διάθεση 

της αίθουσας, δεν θα ανοίγει η αίθουσα για κανέναν. 

Δ.Σ. : …για να γνωρίζουμε ποιοι έχουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα μικρόφωνά σας αλλιώς δεν… 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει διάθεση να παραχωρείται από… σε όλους η 

αίθουσα και αυτό γίνεται, αλλά ενδεχομένως κάποιες παραστάσεις, οι οποίες έρχονται από έξω, 

κάποιοι θίασοι, αυτό μπορεί να το κρίνει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, να δίνεται η ευκαιρία 

να συζητιέται αυτό το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 

κώλυμα, κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Εκεί. Κατά τα άλλα δεν νομίζω να έχουμε κάποιο 

θέμα, αλλά ας το έχουμε υπόψη μας ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρέπει να είναι σύμφωνο ότι… 

Δ.Σ. : Σε σχολεία ή σε συλλόγους του Δήμου δίνεται… ή όχι; 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Λοιπόν, εδώ… μια παράγραφος, στην οποία αναφέρεται ότι αν ο σύλλογος 

θέλει να υλοποιήσει την εκδήλωση για κοινωφελείς σκοπούς, νομίζω ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρέπει 

να έχει την ευχέρεια να παραχωρεί δωρεάν το χώρο. Άρα υπάρχει αυτή η παράγραφος και η 

εκπαίδευση ενδεχομένως θα είναι κάποια υποψήφια εκδήλωση, οπότε δίνεται η δυνατότητα να 

παραχωρηθεί ο χώρος δωρεάν. Σύμφωνα με την κανονιστική… 

Δ.Σ. : Και σε πολιτικά κόμματα. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : …προτείνεται και αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.. 

Δ.Σ. : Και σε πολιτικά κόμματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να μην κάνουμε όμως διάλογο. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Το σκεπτικό, εάν διαβάσετε, λέει ότι οποιοσδήποτε εμπορικός φορέας πρέπει 

να καταβάλλει αντίτιμο… 

Δ.Σ. : Έγινε… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Ενημέρωση επί αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο οκτώ, ενημέρωση επί αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

Έχει κάποιος απορία; Κάποια ερώτηση; 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, είναι απλή ενημέρωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το επτά ομόφωνα και την ενημέρωση εννοείται. 

Δ.Σ. : Τροποποίηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τροποποίηση… φυσικά. Θέμα ένατο, το όγδοο ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 



  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 428/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 76/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Σερρών με θέμα: «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων κληροδοτημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. για 

το έτος 2012». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα ένατο, έγκριση της υπ' αριθμ. 76/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

του Δήμου Σερρών με θέμα: «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων κληροδοτημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. 

για το έτος 2012». Ερώτηση υπάρχει; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 429/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για εκτυπωτές -

πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά, έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο θέμα, έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για εκτυπωτές -

πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά, έτους 2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. Ενδέκατο… 

Δ.Σ. : Διαγωνισμός… 

Δ.Σ. : Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Είμαστε στο δέκα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο δέκα, ναι. 

Δ.Σ. : Στο δέκα φυσικά και είναι διαγωνισμός και, κ. Πρόεδρε, το ποσό μειώθηκε από τις 

69.770,52 στις 51.950,06 γιατί σε συνεννόηση και με το λογιστήριο αυτά τα χρήματα έχουμε να 

διαθέσουμε. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε δηλαδή παραπάνω χρήματα. Και προσπαθούμε με 

πολύ μεγάλη οικονομία να… 

Δ.Σ. : …είναι χαλασμένα. 

Δ.Σ. : Κι εμάς χαλασμένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε για τις ημερήσιες διατάξεις του Δημοτικού... 

Δ.Σ. : Για να βγάλουμε φωτοτυπίες να δώσουμε… κάναμε γύρες σε όλα τα…  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 430/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών των βελτιωμένων εκδόσεων 

(Releases) των προγραμμάτων του Δήμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ενδέκατο θέμα, έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών των 

βελτιωμένων εκδόσεων (Releases) των προγραμμάτων του Δήμου. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Είναι η SINGULAR, που έχουν τα προγράμματα, τους κάναμε τη διαπραγμάτευση, 

πέσανε από τις 13.000 στις έντεκα, είναι αυτοί που μας… τα προγράμματα του Δήμου για να 

λειτουργούμε. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 



33 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 431/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ηλεκτρικού πίνακα της οικίας 

Μάλλιου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο θέμα, έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ηλεκτρικού πίνακα της 

οικίας Μάλλιου, ποσού 1.400€ με ΦΠΑ. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 432/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση χρονικής παράτασης τριών μηνών της σύμβασης για την προμήθεια 

57.552 λίτρων φρέσκου γάλακτος. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τρίτο, έγκριση χρονικής παράτασης τριών μηνών της σύμβασης για την 

προμήθεια 57.552 λίτρων φρέσκου γάλακτος. 

Δ.Σ. : Για τον ένα μήνα… 

Δ.Σ. : …τα έχουμε ψηφίσει… 

Δ.Σ. : Πότε, ρε παιδιά; 

Δ.Σ. : Είναι… καλά, με συγχωρείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι παράταση… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …υποχρέωσή μας από το νόμο, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, να 

δίνουμε γάλα σε συγκεκριμένους υπαλλήλους. Παρατείνεται η χρονική διάρκεια, δεν αλλάζει το 

ποσό της σύμβασης και εδώ απ’ ό,τι καταλαβαίνω η υπηρεσία ήδη… το ΚΡΙ ΚΡΙ η εταιρεία που 

συνεργαζόμαστε που έχει κερδίσει το διαγωνισμό, έχουμε εκδηλώσει και 25.000, είμαι έτοιμος 

αν με ρωτήσετε, 25.842€ από τα 38 που έχουν εκτελεστεί ήδη, κ. Πρόεδρε. Τρεις μήνες 

παράταση, εγώ παράταση σας ζητώ, τρεις μήνες όπως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ζητάτε, κ. Γαλάνη, το απαιτεί ο νόμος. Το απαιτεί ο νόμος να δοθεί η 

παράταση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η σύμβαση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ακριβώς για να φτάσουμε στα 57.000 λίτρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Αντιδήμαρχε, για πόσους εργαζόμενους…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η απάντηση είναι, όσους προβλέπει ο νόμος…  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 433-434/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013: α) για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου μας και β) για τη μεταφορά μαθητών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 

2012-2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τέταρτο θέμα, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013: α) για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου μας, μείωση ποσού, εδώ, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά 1.300… κ. Αντιδήμαρχε; Το δέκατο τέταρτο θέμα. Ορίστε. 



  

 

Δέκατο τέταρτο. Ένα είναι αυτό για την, α) για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου μας, β) για 

τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών για 

το σχολικό έτος 2012-2013. 

Δ.Σ. : Ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις…  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 435/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που αποτελεί 

τμήμα των αριθμ. 934 και 925 τεμαχίων του αγροκτήματος Άνω Ορεινής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο, έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που 

αποτελεί τμήμα των αριθμ. 934 και 925 τεμαχίων του αγροκτήματος Άνω Ορεινής. Εάν 

θυμάστε, κ. Μυστακίδη, κάντε την εισήγηση αν θέλετε. Αν θυμάστε μας είχε απασχολήσει σε 

ένα προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …και η διαφωνία και ο προβληματισμός ήταν για το… θέμα, προτείναμε εδώ 

ως Δημοτικό Συμβούλιο να… τα 500€ ανά στρέμμα, όμως η… επιτροπή με το πρακτικό της που 

εξέδωσε στις 12-6-2013… την τιμή των 1.000€ συνολικά… ανά στρέμμα. 

Δ.Σ. : Δεν είναι ανά στρέμμα, είναι… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για τα 862 μέτρα. Μπράβο. 

Δ.Σ. : Συνολικά. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εάν αποφασίσουμε να το βγάλουμε σε δημοπρασία με αυτήν την αρχική τιμή 

και δεν υπάρξει κάποιος ενδιαφερόμενος, τότε θα… ο διαγωνισμός, τότε την επόμενη φορά 

μπορεί να γίνει μια μείωση της τιμής. Όμως εγώ είχα πει ότι, στο προηγούμενο συμβούλιο, ότι η 

αντίστοιχη με τη Δημαρχιακή Επιτροπή που είναι σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η 

Οικονομική Επιτροπή… μάλλον, τις αποφάσεις αυτών των οργάνων το Δημοτικό Συμβούλιο, 

απ’ ό,τι θυμάμαι από την προηγούμενη θητεία μου σε Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό 

Συμβούλιο είχε δικαίωμα να τις αυξομειώσει μόνο κατά 10%. Αυτές τις αποφάσεις των πρώην 

Δημαρχιακών Επιτροπών που σήμερα αντικαταστάθησαν από την Οικονομική Επιτροπή και την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Δεν… δηλαδή νομίζω, αυτό μπορεί να ερευνηθεί, αυτή η μείωση η 

μεγάλη που κάναμε δεν νομίζω ότι θα είναι σύννομη. Γι’ αυτό τελικά καταλήγουμε στο να 

δημοπρατηθεί με αυτήν την τιμή των 1.000€… 

Δ.Σ. : Να ρωτήσω κάτι…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, ερώτηση από τον κύριο... 

Δ.Σ. : Είχε θεσμοθετηθεί μια άτυπη επιτροπή… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτή η επιτροπή ήταν η επιτροπή… που υπήρχε και γνωμοδοτούσε εάν είναι 

να δόκιμο να εκποιηθεί ή να… κάποιο ακίνητο. Αυτό το νόημα έχει η επιτροπή… επιτροπή 

σκοπιμότητας εκποίησης ακινήτου, έτσι τη λένε. Αυτή συμφώνησε, ήτανε ομόφωνα συμφώνησε, 

γιατί είναι εκποίηση. Τώρα όμως το θέμα μας είναι η τιμή. 

Δ.Σ. : Ομόφωνα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα λοιπόν το θέμα αυτό. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 436/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην γειτονιά Σιγής - Κηφισιά 

υπέρ της κ. Ζαφειριάδου Μαρίας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δέκατο έκτο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγκριση 

καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην γειτονιά Σιγής - Κηφισιά υπέρ της κας Ζαφειριάδου 

Μαρίας. Ομόφωνα ναι. Ερωτήσεις; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 437/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση αγροτικών 

δρόμων του Δήμου μας έτους 2012». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο θέμα, έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: 

«Συντήρηση αγροτικών δρόμων του Δήμου μας έτους 2012». 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 438/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα και τεχνικής περιγραφής των εργασιών 

του έργου: «Αποκατάσταση υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στους ξενώνες 

Χρυσοπηγής». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο όγδοο, έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα και τεχνικής 

περιγραφής των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση υδραυλικής και ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης στους ξενώνες Χρυσοπηγής». 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις; Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πεζοδρόμηση τμήματος της 

οδού Μεραρχίας». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο ένατο, έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πεζοδρόμηση 

τμήματος της οδού Μεραρχίας». Εδώ ζητάει για τους λόγους που αναφέρετε στην εισήγηση, 

μέχρι 7 Ιουλίου, κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και, αν και δεν μου επιτρέπεται, να κάνω εγώ την ερώτηση. Μέχρι 7 Ιουλίου θα 

έχει τελειώσει και το συντριβανάκι; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …υποχρεούται να το έχει τελειώσει… Δεν είναι… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 



  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέμα εικοστό, διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους. Ομόφωνα 

ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 441-442-443/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο, επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. Ομόφωνα 

ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 444/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα. Γεργιανού Μπουρβάνη Αντωνία, 

πρώην δημ. υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο θέμα, έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα. Γεργιανού 

Μπουρβάνη Αντωνία, πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.                 
 

         

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

                                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  
 

 

                                                                                     ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 



  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


