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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 21/2013 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

    Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 25η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 21/19-09-2013 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 36, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

              

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αγοραστός Αγοραστός 

6. Αναστασιάδης Αντώνιος 

7. Αναστασιάδης Ηλίας 

8. Αραμπατζής Θεόδωρος 

9. Γαλάνης Στέργιος 

10. Γάτσιος Αθανάσιος 

11. Γκότσης Ηλίας 

12. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

13. Δημητρίου Ευστράτιος 

14. Δήμου Ιωάννης 

15. Δούκας Γεώργιος 

16. Δρίγκα Χρυσούλα 

17. Θεοχάρης Μιχαήλ 

18. Ίντος Δημήτριος 

 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αρναούτογλου Φωτεινή 

2. Βαλτσάνης Δημήτριος 

3. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

 

19. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

20. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21. Μερετούδης Δημήτριος 

22. Μηλίδης Θεόδωρος 

23. Μοσχολιός Ζωγράφος 

24. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

25. Μπόικος Αθανάσιος 

26. Μυστακίδης Παύλος 

27. Νεραντζής Βασίλειος 

28. Νιζάμης Δημήτριος 

29. Σούζας Ζαχαρίας 

30. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

31. Στεργίου Νικόλαος 

32. Φωτιάδης Στέφανος 

33. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

34. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

35. Χράπας Παντελής 

36. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

4. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

5. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

 

      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. 

Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθηµανή και Τσίµας Θωµάς.  

      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ∆ηµοτικού 

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.  
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   • Κατά την έναρξη της συζήτησης του 8ου θέματος προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος και ∆ρίγκα Χρυσούλα, ενώ λίγο πριν την ολοκλήρωσή του προσήλθαν 

οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αραµπατζής Θεόδωρος και ∆ηµητρίου Ευστράτιος.  

    

   • Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.:  

   - Αναστασιάδης Ηλίας, κατά την ολοκλήρωση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέματος.  

   - Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, μετά την ολοκλήρωση του 15ου θέµατος.  

   - Αναστασιάδης Αντώνιος, µετά την ολοκλήρωση του 17ου θέµατος.  

   - Καλαϊτζίδης Βασίλειος, µετά την ολοκλήρωση του 19ου θέµατος.  

 

   • Κατά τη συζήτηση του 26ου θέµατος, παρόντες ήταν: ο κ. ∆ήµαρχος και οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι κ.κ. ∆ινάκης Κωνσταντίνος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μηλίδης Θεόδωρος, 

Μοσχολιός Ζωγράφος, Μπόικος Αθανάσιος, Μυστακίδης Παύλος, Παπαβασιλείου Βασίλειος 

και Χράπας Παντελής. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μέσων 

ατομικής προστασίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 2η 

Πολιτιστική Εκδήλωση στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2013 στην περιοχή 

Conce (της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας) 

στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Conce». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

  

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην τελική 

εκδήλωση στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 στο Petrich της Βουλγαρίας 

στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής 

συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-

Βουλγαρίας με ακρωνύμιο PROMO SAFE DRIVING».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση 3ης τροποποίησης στην υλοποίηση της πράξης «Προώθηση 

της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στην 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας (PROMO SAFE 

DRIVING) όσον αφορά την προθεσμία ολοκλήρωσής της».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 787/2012 Α.Δ.Σ. και 

ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την υλοποίηση της πράξης: «Προώθηση της ασφαλούς 

κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στην διασυνοριακή 

περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING), για το 

χρονικό διάστημα από 1-10-2013 έως και 31-12-2013». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 



 

4 

 

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερρών: 

α) υπ' αρ. 144/2013 με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού 2014 

κληροδοτήματος Τσιάγκα Κων/νου (Δ/νση Β. Βασιλείου 32 - 

Σέρρες) ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης» και 

β) υπ' αρ. 145/2013 με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού 2014 

κληροδοτήματος Σιόλα Αφροδίτης, (Δ/νση Β. Βασιλείου 32 - 

Σέρρες) ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».  

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

 

 ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση της υπ' αριθμ. 192/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2013».  

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

 

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της υπ' αριθμ. 60/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής που αφορά την έκθεση πεπραγμένων της, έτους 2012. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας των κ.κ. Φώτογλου 

Χαραλάμπους, Δημητριάδη Αναστασίου και κληρ. Χεριστανίδη Ε. 

με δημοτική έκταση. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π  

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση ασφάλισης του τουριστικού περιπτέρου «Ξενία Ακρόπολης  

Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής 

και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους 

προσερχόμενους, στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου, 

πωλητές (επαγγελματίες - παραγωγούς).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Παραχώρηση ή ανάθεση άσκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Κυνοκομείου του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

  

 ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση διενέργειας συντήρησης - επισκευής φωτοτυπικών 

μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

  

 ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση δαπάνης για την κοπή και απομάκρυνση εκριζωθέντος 

δέντρου στην συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Ορφέως και 

διάθεση σχετικής πίστωσης. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013:  

α) για την αποδοχή χρηματοδότησης από ΚΑΠ 2013 για την κάλυψη 
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λειτουργικών δαπανών σχολείων και για την κάλυψη δαπάνης 

υλοποίησης του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου,  

β) για την αποδοχή χρηματοδότησης για την εξόφληση πάσης 

φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου (43533/2012 απόφαση 

ΥΠ.ΕΣ.), 

γ) για την αποδοχή της χορήγησης προκαταβολής έναντι εσόδων από 

τους ΚΑΠ για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών, 

δ) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν το αντίτιμο ηλεκτρικού 

ρεύματος και διάφορες κρατήσεις και 

ε) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την παροχή 

υπηρεσιών ωρίμανσης της πράξης ¨Πρότυπη πράσινη 

αγροκτηνοτροφική Κοινότητα Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητές:Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μυστακίδης Π. και Γρηγοριάδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης και 

μεταφορά αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση μελετών των έργων: α) Διάφορες επισκευές - κατασκευές 

στο Ειδικό Σχολείο, 4ο Δημ. Σχολείο, Μουσικό Σχολείο και 3ο 

Νηπιαγωγείο Σερρών και 

β) Επισκευές - συντηρήσεις - ανακατασκευές στα W.C. των 15ου και 

21ου Δημ. Σχολείων Σερρών και 13ου και 20ου Νηπιαγωγείων 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων και τεχνικής περιγραφής των 

εργασιών των έργων: 

α) Κατασκευή ψευδοροφής στο 1ο, 3οκαι 4ο ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ 

Σερρών, 

β) Ανακατασκευή δαπέδου στο Γυμνάσιο Λευκώνα, 

γ) Κατασκευή χώρου αρχείου της Πολεοδομίας στο αμαξοστάσιο 

του Δήμου Σερρών και  

δ) Πλακόστρωση αύλειου χώρου Κοινοτικού Καταστήματος και 

Κοινοτικού Ιατρείου Κουβουκλίων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω 

Βροντούς». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. 

Κουρτέση Δημήτριο του Αλεξάνδρου, στην Δ.Κ. Μητρουσίου του 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου από 4 έως 6 

Σεπτεμβρίου 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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 ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου: 

α) από 22 έως 23 Αυγούστου 2013 και 

β) από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και για τις 17-9-2013.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 26ο :  Ενημέρωση σχετικά με θέματα της ΕΣΑΝΣ, που αφορούν:  

α) τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ στην 

πρόσκληση με κωδικό 4.11 (Α.Π. οικ. 107646/Π 146) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί η πράξη 

«Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ν. Σερρών»,  

β) την ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με 

τίτλο: ¨Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ν. 

Σερρών¨ και 

γ) τους όρους για τα τεύχη της φάσης Β.ΙΙ του Δημόσιου Διεθνούς 

Διαγωνισμού με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για 

την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου με 

τίτλο «Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ν. 

Σερρών».  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

 

 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με τον κ. 

Δήμαρχο, ο οποίος θέλει να κάνει μια πρόταση στο Σώμα, ένα ψήφισμα συγκεκριμένα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι  Σύμβουλοι, προτείνω το Δημοτικό 

Συμβούλιο να εκδώσει ένα ψήφισμα, το οποίο θα καταδικάζει τη δολοφονία του Παύλου 

Φύσσα, θα καταδικάζει τη βία και τη βιαιότητα, διότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία εξοντώνουν 

και ευτελίζουν την δημοκρατία. Μπορεί να σχηματιστεί μια Επιτροπή από κάποια παράταξη, 

αύριο να συνέρθουν, να συντάξουν το κείμενο, και να το στείλουμε... να βγει προς τα έξω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Μπόικε, παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή τώρα μάλιστα έγραψα ένα μικρό κειμενάκι, αν γίνεται να 

το διαβάσω και αν γίνει αποδεκτό, για να μην μπλεκόμαστε και ταλαιπωριόμαστε με τις 

Επιτροπές... Είναι δύο λεπτάκια θα μου πάρει να το διαβάσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ. Ναι, κύριε Μηλίδη... 

Δ.Σ. : ...Τώρα γίνεται με επιτροπή, νομίζω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Το πιο σωστό, έτσι το κάνουμε πάντα κ. Μηλίδη, συμφωνώ. Θα παρακαλούσα 

ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη... μισό λεπτάκι, ένας εκπρόσωπος αύριο από κάθε 

παράταξη, να συνταχθεί όμορφα αυτό το ψήφισμα και να το στείλουμε... αρμοδίως, έτσι, για να 

μην υπάρχουν αντιπαραθέσεις και... Συμφωνείτε; 

Δ.Σ. : Είναι αποδεκτό από όλους, από όλες τις παρατάξεις. 

Δ.Σ. : Αν υπάρξουν αντιπαραθέσεις στο περιεχόμενο, αυτές θα... 

Δ.Σ. : Εντάξει, αν είναι... διαβάστε το... 

Δ.Σ. : Εγώ... σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα γίνονται διαφορετικοί αυτοί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε... μισό λεπτάκι, είναι ένα... είναι ένα ψήφισμα... 
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Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... είπα... Επιτροπή... 

Δ.Σ. : Σταμάτα... 

Δ.Σ. : Και εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είμαι υπέρ της Επιτροπής... 

Δ.Σ. : Επιτροπή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Να γίνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ψηφίζουμε υπέρ της Επιτροπής... 

Δ.Σ. : Ναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... ναι... ναι... Η πλειοψηφία θέλει την Επιτροπή. Λοιπόν, από κάθε 

παράταξη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Αυτό είναι το αυτονόητο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφήστε τα αυτονόητα, τίποτε δεν είναι αυτονόητο, κ. Αναστασιάδη Ηλία, τίποτε 

δεν είναι αυτονόητο πλέον. Από την παράταξή σας, κ. Μηλίδη... 

Δ.Σ. : Ας πάει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. Από την παράταξη του κ. Φωτιάδη... Από την 

παράταξη του κ. Φωτιάδη... Από εσάς ο κ. Μπόικος, φυσικά, και η κα. Σαραντίδου... Και από 

την παράταξη της Συμπολίτευσης... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Εγώ. Εγώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Χασαπίδης. Η κα. Δρίγκα Χρυσούλα από την παράταξη του κ. Φωτιάδη... 

Δρίγκα Χρυσούλα... 

Δ.Σ. : ...Τι ψηφίζουνε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν... 

Δ.Σ. : ...Τι ώρα είπατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στις... Τι ώρα... στις 10.30-11.00 η ώρα, στο γραφείο του Προέδρου, το δικό 

μου. Εντάξει; ...Δίπλα στη Γραμματεία... 

Δ.Σ. : ...10.30 ή 11.00, να πούμε συγκεκριμένα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Θέλετε 11.00 η ώρα, σας βολεύει... 

Δ.Σ. : ...Όχι, Πρόεδρε, πιο νωρίς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...11.00 η ώρα, 10.30, 10.00, προτείνετε εσείς... 

Δ.Σ. : 11.00 η ώρα είναι καλά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...10.30 λοιπόν, 10.30 στο γραφείο του Προέδρου. Ωραία. Λοιπόν, από τον 

Σύλλογο Υγειονομικών Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ Σερρών, έχω στα χέρια μου ένα Δελτίο Τύπου, μια 

ανακοίνωση, την οποία και σας διαβάζω: Ο ΕΟΠΥΥ σήμερα εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους 

όλων των ασφαλιστικών ταμείων, και τη μεγάλη μερίδα των μικροσυνταξιούχων που πλήρωσαν 

ακριβά ασφάλιστρα όλη τους τη ζωή, για δωρεάν εξετάσεις και ιατρική περίθαλψη. Παρά τις 

διαβεβαιώσεις, μόλις πριν ένα μήνα, του Υπουργού Υγείας, ότι κανείς δεν πρόκειται να κλείσει 

τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, επιχειρεί να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Με επικοινωνιακά 

τερτίπια αποπροσανατολεί την κοινή γνώμη, και με το πρόσχημα της μεταρρύθμισης μετατρέπει 

τον ΕΟΠΥΥ από πάροχο σε αγοραστή υγείας. Το 45% των ήδη φτωχοποιημένων Ελλήνων δεν 

θα έχει πρόσβαση στην υγεία. Τα νοσοκομεία κλείνουν, η μετατροπή τους σε κέντρα υγείας 

αστικού τύπου δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσει τις παροχές που υπάρχουν του συστήματος 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η ίδια η Τρόικα, σε όλα τα μνημόνια και σε κάθε ευκαιρία, 

επαναλαμβάνει στην κυβέρνηση ότι πρέπει να ξεχάσει τους ιδιώτες και να ενισχύσει τις ήδη 

υπάρχουσες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι λογικό να τρίβουν τα 

χέρια τους οι... και τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, αφού βλέπουν τα κέρδη τους να 

πολλαπλασιάζονται, και ταυτόχρονα να καρπώνονται το μεγαλύτερο μέρος από την πίτα της 

υγείας. Είναι γνωστό σε όλους, ΕΟΠΥΥ, σε Υπουργείο, κυβέρνηση, ότι ο ιδιωτικός τομέας 

στοιχίζει πολλαπλάσια, από ότι το ήδη υπάρχον δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας. Τι θα γίνουμε όλοι 

εμείς, οι ασφαλισμένοι, όταν κλείσει ο ΕΟΠΥΥ; Οι παροχές θα αγοράζονται και σύντομα, το 

συντομότερο, το σημερινό 15% συμμετοχής, θα βρεθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Στις μονάδες 

υγείας έχουν πρόσβαση οι ασφαλισμένοι όλων των ταμείων και, το κυριότερο, η μεγάλη μερίδα 
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των φτωχών μικροσυνταξιούχων, για δωρεάν εξετάσεις και ιατρική περίθαλψη, για τις οποίες 

πλήρωναν ακριβά ασφάλιστρα όλη τους τη ζωή. Γιατί πρέπει να μένουν ανοιχτές οι  μονάδες; Τι 

θα χάσουν οι ασφαλισμένοι όταν κλείσουν; Την δωρεάν συνταγογράφηση, την κατ' οίκον 

νοσηλεία, την δωρεάν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, την δωρεάν... πλήρης βιοχημικός και 

ορμονολογικός έλεγχος, τη δωρεά ακτινογραφιών και αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, 

δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις, τεστ ΠΑΠ, παρακολούθηση εγκύου, δωρεάν εμβόλια για 

ενήλικες, παιδιά και ηλικιωμένους, δωρεάν φυσιοθεραπείας και κατ' οίκον για τους κλινήρεις, 

δωρεάν προληπτική οδοντιατρική στα σχολεία, δωρεάν οδοντοστοιχίες, μεταλλικούς σκελετούς 

και οδοντικά μηχανήματα για παιδιά. Καλούμε όλους τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ, 

συνταξιούχους, εργαζόμενους και μη, να αγωνιστούν μαζί μας για την διατήρηση των μονάδων 

υγείας του ΕΟΠΥΥ. Αγωνιζόμαστε για τη δημόσια δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 

αγωνιστείτε μαζί μας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, η Πρόεδρος, κα. Μπιρμπίλη 

Ευαγγελία και η Γενική Γραμματέας Κομψή Κωσταντινιά. Επειδή έχουμε εδώ το Διοικητικό 

Συμβούλιο, το νεοσύστατο μάλιστα Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υγειονομικών 

Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ Σερρών, θα παρακαλούσα την Πρόεδρο, δίπλα σε ένα μικρόφωνο, εάν 

θέλει κάτι να πει. Ελάτε. 

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ : Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την ακρόαση. Όπως αντιλαμβανόμαστε, 

ο ΕΟΠΥΥ αφορά το κοινωνικό σύνολο. Εμείς ως λειτουργοί υγείας θέλουμε η υγεία να 

παραμείνει δωρεάν, όπως είναι σήμερα. Δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας που απειλούνται να 

χαθούν λόγω κινητικότητας, είναι και όλοι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, δεν διευκρινίστηκε, που 

θα απευθυνθούν εάν κλείσουν οι μονάδες του ΕΟΠΥΥ. Στην συνάντηση που είχαμε την 

προηγούμενη Πέμπτη με τον Υπουργό Υγείας, μας είπε και για δύο σενάρια, τα οποία στην 

πορεία μπορεί να γίνουν και τρία. ...Είτε θα πάει ο ΕΟΠΥΥ στον ΕΣΥ, είτε το ΕΣΥ στον 

ΕΟΠΥΥ, είτε θα γίνει ένας καινούριος Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Όπως και 

να 'χει όμως, για ένα μικρό διάστημα, εκτός από την κινητικότητα των υπαλλήλων, θα 

παραμείνουν οι μονάδες κλειστές. Εμείς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, γιατί εάν παραμείνουν 

οι μονάδες κλειστές, όλοι οι ασφαλισμένοι όταν ρωτήσαμε, πού θα απευθύνονται, μας είπε στα 

νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία ήδη ξέρουμε ότι είναι επιβαρυμένα. Στην δική μας την πόλη έχουμε 

περίπου 800 ασφαλισμένους που έρχονται ημερησίως, είχαμε 175.000 περίπου το πρώτο 

εξάμηνο του 2013. Ο Νομός μας είναι μεγάλος, με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, οπότε δεν 

μπορεί να ταλαιπωρηθεί όλος αυτός ο κόσμος και να μην... περίθαλψη. Ζητώ την 

συμπαράστασή σας και θέλουμε να παραμείνει η υγεία δωρεάν, να βρεθεί μια λύση χωρίς το 

κλείσιμο των μονάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Δ.Σ. : Ψήφισμα, θέλατε κάτι ψήφισμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το ψήφισμα, από ότι μου είπε η Πρόεδρος, είναι... θα είναι περίπου το ίδιο... 

Αυτό είναι Δελτίο Τύπου... αύριο μου είπαν, κ. Γκότση, ότι θα φέρουν το ψήφισμα, το οποίο θα 

φροντίσω να το δουν οι επικεφαλής... συγγνώμη, οι εκπρόσωποι για το ψήφισμα το οποίο θα 

καταθέσετε... για τον... για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, οπότε θα έχετε κι εκείνο μαζί, για 

να το ψηφίσετε, και να το εγκρίνετε φυσικά και να το ψηφίσετε. Λοιπόν, κάποια ανακοίνωση 

από κάποιον άλλο συνάδελφο, Αντιδήμαρχο και λοιπά. Εσείς, κ. Γαλάνη; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση ήθελα να κάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, βεβαίως. 

Δ.Σ. : Είναι η στιγμή κατάλληλη να την κάνω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... 

Δ.Σ. : Αφορά σε ένα θέμα που συζητήσαμε στο προηγούμενο Συμβούλιο, στις 11/09, 

συγκεκριμένα το ζήτημα για την εκμίσθωση του χώρου στο Λευκώνα, και επειδή λήφθηκε εδώ 

μια θετική γνωμοδότηση επί της εκμίσθωσης. Επειδή όμως κατά τη διάρκεια της συζήτησης, 

κάποιο υπηρεσιακό πρόσωπο εδώ μας είπε ότι υπάρχει και πλήρης μελέτη περιβαλλοντική,  

μάλιστα την είχε, νομίζω ο κ. Σαραντέας, το ερώτημα είναι το εξής, η απόφαση που λήφθηκε, 

αφορά έτσι όπως είναι το θέμα μόνο στην εκμίσθωση ή μήπως θα εκληφθεί και ως θετική 

γνωμοδότηση και επί της περιβαλλοντικής μελέτης; Διότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση, και ο κ. 

Αντιδήμαρχος όπως τοποθετήθηκε, γιατί, αν θυμάστε, όταν ρωτήσαμε ότι αν θα γίνει 
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περίφραξη, επειδή είπε θα φυτέψει δεντράκια και τα λοιπά... Ε, ναι, αυτά τα θέματα θα τα 

κανονίζει η περιβαλλοντική μελέτη. Έτσι όπως μπήκε το θέμα ήταν σα να μην... σα να μην 

υπήρχε μελέτη... 

Δ.Σ. : ...Υπήρχε όμως. 

Δ.Σ. : Υπήρχε ναι, το ερώτημα είναι και... να μην πλατειάζω, εάν η θετική γνωμοδότηση είναι 

μόνο επί της εκμίσθωσης, όπως ήρθε το θέμα, αυτός ήταν ο τίτλος ή θα εγκριθεί  και ως... 

γνωμοδότηση θετική και επί της περιβαλλοντικής μελέτης, αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη, θα απαντήσετε εσείς; 

Δ.Σ. : ...Είχα την ευκαιρία... Είναι αυτό που σε είχα ρωτήσει πάλι και προχθές. 

Δ.Σ. : ...Περιβαλλοντική μελέτη... 

Δ.Σ. : ...Επόμενη... Εντάξει, εντάξει, ωραία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ωραία... 

Δ.Σ. : ...Πρόεδρε, μία ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι. Ο κ. Φωτιάδης, και εσείς. Παρακαλώ, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Κύριε Δήμαρχε και κ. Αντιδήμαρχε των Οικονομικών και της Διοίκησης, με 

έκπληξη... απευθύνθηκε μια οικογένεια σε μένα, και μου λέει το εξής, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, 

απέκτησε από κληρονομιά μια κυρία ένα χωράφι στην περιοχή Σιγής. Με την εισφορά σε χρήμα 

και βεβαίως εκεί μειώθηκε η επιφάνεια, έχασε περίπου ενάμιση στρέμμα και έπρεπε τότε με την 

πράξη, να δώσε 17.000€. Το συγκεκριμένο τεμάχιο είναι σε επαφή με τον οικισμό, όπως και τα 

δύο οικόπεδα τα οποία θέλουν για αντικατάσταση, κ. Πρόεδρε. Αυτή η οικογένεια είναι... 

πολύτεκνη, πολυμελής, και σήμερα διαπιστώσαμε ότι έναντι αυτής της απαίτησης, η οποία 

βέβαια πολλαπλασιάστηκε, έγινε τριάντα τέσσερα χιλιάρικα, έγινε κατάσχεση, πήραν όλα τα 

χρήματα, όπου είχε λογαριασμό η ευρύτερη οικογένεια, ο γιος, φοιτητής, είχε 150€, τα πήρε ο 

Δήμος όλα. Ο αδελφός, άλλη, ξεχωριστή οικογένεια, μέσω της μητέρας η οποία ήταν στους 

λογαριασμούς. Αυτό πώς μπορεί, και έτσι θα συνεχίσουμε; Πώς πρέπει να συμβαίνει; Και 

μάλιστα ο πατέρας, ο μονόμισθος, είναι και υπάλληλος του Δήμου, του οποίου του πήραμε 

βεβαίως και τον μισθό. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί κ. συνάδελφοι, δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί, δεν 

μπορώ να εξετάσω την συγκεκριμένη περίπτωση γιατί δεν την γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά αν 

έχετε αντιληφθεί σε ποια περίοδο ζούμε, ζούμε σε μια περίοδο που ο έλεγχος της σύστασης των 

εσόδων είναι αυστηρότατος. Στον Δήμο, εσείς πρώτοι ασκείτε κριτική σαν Αντιπολίτευση, όταν 

υπάρχουν οφειλές δημοτών, είτε είναι υπέρογκες, είτε είναι μικρές, προς τον Δήμο, και θα 

πρέπει αυτές οι οφειλές να διεκδικηθούν. Θα σας θυμίσω ότι, έχω επαναλάβει σε αυτήν εδώ την 

αίθουσα και το 2012, και το 2013, έχουν σταλεί επιστολές και προς τους οφειλέτες και 

επιστολές προ κατάσχεσης, που σημαίνει ότι, ειδοποιήσεις συνεχείς, για να έρθουν, και 

συστημένες οι περισσότερες, για να έρθουν και να καταβάλουν τις οφειλές τους. Για κάποιες 

από αυτές τις περιπτώσεις έχουν έρθει και έχουν εξυπηρετηθεί ικανοποιητικά, κάποιοι άλλοι 

όμως συμπολίτες μας, όχι. Η Ταμειακή Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη πλέον, γιατί υπάρχει 

έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για την είσπραξη των εσόδων, και για την, για να 

ακολουθήσει κανείς όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, να εφαρμόσει απαραίτητα τον 

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σας πληροφορώ ότι όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι, αρκετοί 

Δήμοι, για να μην είμαι υπερβολικός, εφαρμόζουν την ίδια τακτική, δηλαδή, στέλνουν τις 

πρώτες ειδοποιήσεις, στέλνουν επιστολές προ κατάσχεσης, και έπειτα προβαίνουν σε κατάσχεση 

εις χείρας τρίτου. Αυτό το οποίο αναφέρει ο συνάδελφος, λέγεται κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 

δηλαδή σε αυτούς που οφείλουν ποσά, και ξεκίνησε η Ταμειακή Υπηρεσία με τον Προϊστάμενο, 

τον κ. Θεοδωρίδη, από τα μεγαλύτερα ποσά και όχι φυσικά από τα μικρότερα, ξεκίνησε από 

οφειλές που μπορεί να είναι και 80.000€, αν θυμάμαι μία από τις μεγάλες οφειλές και όχι από 

τις μικρότερες, για να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στην κοινωνία. Επομένως... Ταμειακή 

Υπηρεσία, αν δεν προβεί στην εφαρμογή του ΚΕΔ, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, θα 

βρεθεί εκτεθειμένη και θα κριθεί ο υπηρεσιακός παράγοντας, ο κ. Δήμαρχος και ο ομιλών, να τα 

πληρώσει από την τσέπη του, έχουν αλλάξει οι νόμοι. Δεν ελεγχόμαστε μόνο για τις δαπάνες, 

ελεγχόμαστε πλέον και για τα έσοδα, αν τα εισπράττουμε... και ποινικές διώξεις, αν τα 
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εισπράττουμε και αν εφαρμόζουμε τις διαδικασίες. Ο κ. Θεοδωρίδης, ο Προϊστάμενος Τεχνικής 

Υπηρεσίας, ο οποίος υπογράφει την όλη διαδικασία, είναι στη διάθεσή σας, να ενημερωθείτε. 

Εγώ λαμβάνω υπόψη πολύ σοβαρά αυτήν την αναφορά, τη συγκεκριμένη, για να τη δω 

διεξοδικά γιατί όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, υπάρχουν κάποιοι οφειλέτες οι οποίοι τόσα 

χρόνια δεν ανταποκρίνονται και φυσικά θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η 

μεμονωμένη περίπτωση στην οποία, δεν μπορώ να την γνωρίζω, είναι πάρα πολλές οι 

περιπτώσεις και... αν θυμάμαι καλά, το έγγραφο... είναι πολύ μεγάλο νούμερο αυτό που 

διεκδικούμε. Θα τη δω προσεκτικά, όπως κάνω κάθε φορά που μου επισημαίνετε κάτι... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... Μια παρατήρηση επί του θέματος, αν επιτρέπεται... εκτός του 

κανονισμού είναι βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : ...Το μικρόφωνο... 

Δ.Σ. : ...Μια παράκληση θα ήθελα να κάνω προς τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους, 

ζητήματα που αφορά... που αφορούν τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ορθό είναι να 

μη λέγονται εδώ μέσα, να μην έρχονται, εκτός και αν επιθυμούμε, αυτοί οι οποίοι είναι 

εντεταλμένοι να εφαρμόζουν τον νόμο, να τον παραβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά αυτό εδώ το ζήτημα που τέθηκε 

τώρα. Υπάρχουν οφειλές παρελθόντων χρόνων, και πάνε οι συμπολίτες μας να πληρώσουν. Οι 9 

στους 10 φεύγουν διότι δεν υπάρχει η ρύθμιση η οποία υπάρχει στην εφορία και δεν έχει 

επεκταθεί στους Δήμους. Σαν αποτέλεσμα έχουμε να χάνουμε έσοδα, διότι οι άνθρωποι δεν 

μπορούν να πληρώσουν. Παραδείγματος χάριν, 100 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 500-600... 

Δ.Σ. : ...Προβλέπεται... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Λοιπόν... Δεν υπάρχει, γιατί πήγα εγώ μέσα, το θέμα το εξέτασα, και στείλαμε 

προ κατάσχεση σε έναν, αυτά που χρωστούσε, δεν είχε να πληρώσει, αλλά μου είπαν ότι οι 9 

στους 10 φεύγουν γιατί, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, εβδομήντα δίνει... κύριε Δήμαρχε. Έχουν 

κάνει αίτημα προς την ΚΕΔΕ, και στο Υπουργείο. Καλό θα είναι, αν μπορείτε και όταν 

κατεβαίνετε στην Αθήνα, να πάτε, να γίνεται η ρύθμιση διότι χάνει έσοδα ο Δήμος. Απλά 

πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν... σωστά, εμένα μου είπαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες ότι η 

ρύθμιση η οποία υπάρχει στην εφορία δεν... Γιατί, με τη ρύθμιση... με τη ρύθμιση, η... τα 

επιτόκια φεύγουν και πληρώνεις το αρχικό ποσό, ενώ τώρα ρύθμιση... τώρα ρύθμιση υπάρχει, ή 

θα δώσεις 100€ αλλά θα πληρώσεις όλο το ποσό με τους τόκους, δηλαδή τα 100€ που έχουν 

γίνει 800, θα τα πληρώσεις όλα. Πρώτον αυτό, κ. Δήμαρχε. Δεύτερον... 

Δ.Σ. : ...Δεν ξέρω... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Δεύτερον, κ. Δήμαρχε, θα ήθελα, αν μπορείτε, διότι άκουσα στα μέσα τη 

σύσκεψη που έγινε με τους επικεφαλής όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο. Σήμερα, με το 

διαδίκτυο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε κλάσματα δευτερολέπτου φεύγει λοιπόν το νέο και 

πάει μέχρι Αμερική, σε όλο τον κόσμο... Τι συνέβη, κ. Δήμαρχε, πάλι; Εμένα που τηλεφωνικά, 

που μίλησα σε κανάλι, σε δημοσιογράφο, είπα ότι κάτι δεν κάνει καλά ο εργολάβος. Δεν είναι 

δυνατόν σε δυο μέρες να ξηλώνεται, κάπου δεν πατάει καλά. Όσο το μείγμα να είναι άχρηστο, 

δηλαδή σαν... δεν είμαι και τεχνικός, πολιτικά το συζητάω το θέμα, αλλά σαν... σαν άνθρωπος, 

σαν πολίτης λέω ότι κάτι δεν γίνεται σωστά όσον αφορά την τέχνη. Έντεχνα δεν γίνεται το... 

Λοιπόν, θα ήθελα, αν μπορούσατε, με λίγα λόγια γιατί... δεν είναι δυνατόν τώρα, αν το 

συζητήσουμε εδώ, να μας πείτε δυο κουβέντες, ότι θα βγει έξω. Βγήκε, σας πληροφορώ εγώ, 

βγήκε προτού ακόμα το πείτε εσείς. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μισό λεπτάκι... Θέλετε να απαντήσετε... 

Δ.Σ. : ...Ο κ. Δήμαρχος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είναι το ίδιο θέμα, κ. Αντιπρόεδρε... Παρακαλώ, συμπληρώστε και εσείς... 

Μισό λεπτάκι... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι, αυτό σχετικά με την αποπληρωμή των 

βεβαιωμένων οφειλών των πολιτών, των συμπολιτών προς τον Δήμο, έχω να πω υπεύθυνα ότι, 

ό,τι λεφτά έρχονται στο ταμείο του Δήμου, είμαστε υποχρεωμένοι να τα παίρνουμε σαν έναντι 
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οφειλής. Δεν είναι απαραίτητα να γίνει ρύθμιση. Παρακαλώ ας το δούμε αυτό και ας μην 

πέφτουμε σε τέτοιους λάκκους, να μου επιτραπεί η έκφραση. Μια δραχμή αν θα φέρει ένας, ένα 

ευρώ, έχει υποχρέωση να το πάρει. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, νομίζω ότι είναι... Διετέλεσα 

Τμηματάρχης 18 χρόνια... και ξέρω. Ευχαριστώ... Άλλο αυτό, κ. Πρόεδρε, άλλο αυτό... Αυτό... 

όχι... φέρε 100 λοιπόν, φέρε 50, αλλά οι τόκοι παραμένουν και παραμένει το... όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να δώσω το λόγο στον Αντιδήμαρχο... 

Δ.Σ. : ...Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : ...Τα πράγματα έχουν ως εξής... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μισό λεπτάκι, κ. Αναστασιάδη, πρέπει να απαντηθεί αυτό το θέμα και μετά... 

Δ.Σ. : ...Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, και το 2011 η Πολιτεία, και το 2012, έδωσε τη 

δυνατότητα να γίνουν ρυθμίσεις στους πολίτες, από την πλευρά των πολιτών-οφειλετών προς 

τους Δήμους. Θα σας θυμίσω ότι η Δημοτική Αρχή είχε πάρα πολύ... ενδιαφέρον, σε 

συνεννόηση με τον κ. Δήμαρχο, δώσαμε και συνέντευξη τύπου και το 2011, και το 2012, έτσι 

ώστε οι συμπολίτες μας να μπορέσουν να έρθουν να κάνουν ρυθμίσεις και χρηματικές 

καταβολές και να εξυπηρετηθούν. Το 2011 η διαδικασία αυτή πήγε περίφημα, ήρθαν αρκετοί, 

έκαναν τμηματικές καταβολές και κάποιοι μάλιστα εξόφλησαν ολικώς. Το 2012 όμως, παρότι... 

κύριε Πρόεδρε, δεν πήγε πάρα πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσαμε, διαφημίσαμε 

θα το έλεγα, προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ήρθαν το 2012 πολλοί συμπολίτες μας, άρα 

αυτό με τις ρυθμίσεις είναι λίγο-πολύ και ένας μύθος. Μην ξεχνάτε ότι, για να κάνεις μια 

ρύθμιση, πρέπει να έχεις και λεφτά, και ο κόσμος λεφτά δεν έχει. Έρχομαι στο 2013, εναγωνίως 

οι Δήμαρχοι, το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Δήμαρχος, που βρέθηκε και στα ανάλογα συνέδρια, 

εξέδωσε ψήφισμα η ΚΕΔΕ, και είμαι προετοιμασμένος, τα έχω μαζί μου γιατί ο κ. Γκότσης 

έκανε μια... στις υπηρεσίες, και οι υπηρεσίες προετοίμασαν τον Αντιδήμαρχο, εναγωνίως οι 

Δήμαρχοι στα Ιωάννινα, τον Μάιο, οι Δημοτικές δεν είναι, το 2013 εξέδωσαν ψήφισμα στο 

συνέδριο που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα προς την κυβέρνηση, σας παρακαλούμε οι ρυθμίσεις 

που ισχύουν για την Πολιτεία, αυτές οι ρυθμίσεις να ισχύουν και για τους Δήμους, και για τις 

οφειλές προς τους Δήμους. Ξεκίνησε αυτό, μετά ήρθαν μια σειρά Δημάρχων, 49 Δήμαρχοι είχαν 

καταθέσει ένα ψήφισμα πάλι προς τον κ. Στουρνάρα, και του λένε, η κατάσταση είναι... σε 

παρακαλούμε, οι ρυθμίσεις που ισχύουν για την Πολιτεία, για τις οφειλές προς το Δημόσιο, να 

ισχύουν και για τους Δήμους. Τίποτα. Είδα στο διαδίκτυο, με την έρευνα που έκανα, όπως λέει ο 

κ. Γκότσης, οι πληροφορίες τρέχουν παντού, και η κυρία, η Βουλευτής της Πάτρας, η κα. 

Πατριανάκου, αν δεν απατώμαι, και ο κ. Αυγενάκης, έχουν κάνει ερωτήματα στη Βουλή για τις 

ρυθμίσεις που πρέπει να γίνονται στους Δήμους, θα μπορούν δηλαδή να γίνονται στους Δήμους, 

από την πλευρά των οφειλετών. Μέχρι σήμερα, το ξέρει πολύ καλά ο κ. Δήμαρχος... δεν έχει 

γίνει απολύτως τίποτα. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να σκέφτομαι, και δεν το θε312ωρώ αυτό 

που θα πω παρακινδυνευμένο, ότι η Πολιτεία πρώτα έκανε τη ρύθμιση για το Δημόσιο, να 

μπορέσει να ενισχύσει τα έσοδά της στο δημόσιο, για να αυξήσει τα έσοδα του δημοσίου, και 

τους Δήμους τους άφησε τελευταίους. Εμείς, σε συζητήσεις που κάναμε και με άλλους Δήμους, 

κ. Πρόεδρε, βλέπουμε την ίδια αγωνία και την ίδια δυστοκία σε όλη την Ελλάδα, όλοι οι 

Δήμαρχοι και όλες οι Ταμειακές Υπηρεσίες λένε αυτό που λέει ο κ. συνάδελφος, ότι θέλουνε να 

κάνουμε τμηματικές καταβολές ή ρυθμίσεις τέτοιου είδους ώστε να αποφεύγονται και οι 

επιβαρύνσεις, και δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, το λεν ξεκάθαρα όλοι οι Δήμαρχοι, εγώ έχω τα 

έγγραφα, πολύ καλά ο κ. συνάδελφος το ανέδειξε, βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 

θέτουν εκτάκτως και μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί... και δικαίωση Δήμων... και δεν βλέπουμε, κ. 

Πρόεδρε, αποτέλεσμα. Έχει δίκιο ο συνάδελφος που το θέτει, έχουν γίνει ήδη... ενδιαφερόμαστε 

κι εμείς, μιλάμε με άλλους Δήμους και Ταμειακές Υπηρεσίες, αποτέλεσμα μηδέν. Σας λέω, σας 

το θυμίζω αυτό, κρατήστε το στο μυαλό σας, ότι το 2012, κ. Πρόεδρε, που έγινε η ρύθμιση το 

2012, κ. Πρόεδρε, δεν είχε επιτυχία, ο κόσμος δεν έχει λεφτά, ό,τι ρυθμίσεις και να του κάνεις 

του κόσμου, αν δεν έχει χρήματα, τι ρύθμιση... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... για το θέμα αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος αυτού, κ. Αναστασιάδη; Παρακαλώ, ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Μελέτη και γίνει μετά η πράξη εφαρμογής, δίδεται εισφορά σε χρήμα 
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και εισφορά σε γη. Την εισφορά σε γη, την παίρνει ο Δήμος χωρίς να ρωτήσει κανένα... Αλλά η 

εισφορά σε γη... σε χρήμα δίδεται όταν θα γίνουν τα έργα υποδομής, δηλαδή θα πρέπει να 

υπάρχει διάνοιξη της οδού, θα πρέπει να υπάρχει αποχέτευση, θα πρέπει να υπάρχει ύδρευση, θα 

πρέπει να υπάρχει... Δυστυχώς όμως, πληρώνουν άνθρωποι, είναι παράνομο αυτό που κάνετε 

και να αναφέρετε στο Υπουργείο κάτω ότι όταν εμείς θα είμαστε εντάξει, συνεπείς στους 

πολίτες μας, τότε δεν πάμε να κατασχέσουμε τα λεφτά του, είναι απαράδεκτο πέρα για πέρα. 

Είναι ντροπή αυτό που γίνεται, ένα χωράφι που γίνεται οικόπεδο και στην ουσία δεν υπάρχει 

τίποτε, ούτε νερό, ούτε φως, ούτε οδοποιία, τίποτε. Πώς θα... τα χρήματα... με ποιο δικαίωμα; 

Κύριε Πρόεδρε, είναι σοβαρό το θέμα και να τα αναφέρετε και στις... υπηρεσίες του κράτους, 

διότι από την ώρα που δεν γίνονται τα έργα υποδομής, γι' αυτόν τον λόγο εισπράττεται, πρώτα 

γίνεται η υποδομή και μετά... ότι παίρνουμε την εισφορά σε χρήμα για τον λόγο αυτό, όχι για 

τίποτε άλλο. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλώ, να κάνετε αναφορά του Υπουργείου, διότι είναι 

άδικο αυτό, πολύ άδικο, δεν το καταλαβαίνετε; Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Θα αναφερθώ λίγο σε αυτές τις ρυθμίσεις. Είναι γεγονός ότι σήμερα κανείς πολίτης δεν 

θέλει να χρωστάει, κανείς... αλλά η δυνατότητα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λίγη ησυχία σας παρακαλώ, συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : Υποχρεώσεις του απέναντι και ειδικά στον Δήμο, είναι περιορισμένες. Εγώ θα έλεγα 

καμία, μα καμία ρύθμιση δεν θα έχει αποτέλεσμα εάν πρώτα δεν καταργηθούν όλες οι 

προσαυξήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί κάποιος πολίτης μας να χρωστάει 500€, και με τις 

προσαυξήσεις να έχει φτάσει, να περνάει το χιλιάρικο. Ούτε και η ρύθμιση... να καταργηθούν 

πρώτα, κ. Δήμαρχε, να ζητηθούν να καταργηθούν οι προσαυξήσεις, και το καθαρό χρέος να βγει 

στην διαδικασία ρύθμισης, για να μπορεί ο κάθε Σερραίος και η κάθε Σερραία και ο κάθε 

Έλληνας και Ελληνίδα να μπορούν να το πληρώσουν... 

Δ.Σ. : Το αρχικό ποσό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, απαντήστε στο... δεύτερο ερώτημα του κ. Γκότση... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Γκότση, για την διαπίστωση της... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για την διαπίστωση τυχόν προβλημάτων στην πίστα του αυτοκινητοδρομίου, 

μετά την εκτέλεση της ειδικής διαταγής από τον εργολάβο, για τις αποκαταστάσεις που έπρεπε 

να κάνει, έχω δώσει εντολή στην Τεχνική μας Υπηρεσία να διαπιστώσουν αν υπάρχουν 

προβλήματα και περιμένω το πόρισμά τους, οπότε θα σας ενημερώσω και υπεύθυνα. Τίποτα 

δεν... σε καμία περίπτωση, τίποτα δεν θα κρύβουμε, όλα, για όλα, για τα πάντα, ό,τι υπάρξει, θα 

ενημερωθείτε και όλες οι κινήσεις, πιστεύω ότι από όλες τις πλευρές, γίνονται με γνώμονα το 

συμφέρον του αυτοκινητοδρομίου και της πόλης, και του Δήμου μας. 

Δ.Σ. : Υπάρχει πρόβλημα όμως, κ. Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Περιμένω το πόρισμα της Τεχνικής Υπηρεσίας... 

Δ.Σ. : Το επίσημο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Αλλιώς δεν μπορώ να πω τίποτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, και πάμε σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 7 του άρθρου 67... Τι; 

Δ.Σ. : ...Στην ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Βέβαια, δώστε τη... Ανακοίνωσε... Το θέμα... κύριε Γαλάνη... 

Δ.Σ. : Για να απαντήσω σε ένα θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Για να μην πάω στο εκτός ημερήσιας... 

Δ.Σ. : Για να απαντήσω σε ένα θέμα που τέθηκε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

προ-προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσε τα τέλη τσιμενταυλάκων στα Καλά 

Δένδρα, και εγώ... 

Δ.Σ. : Το θέμα... 

Δ.Σ. : Είχε τεθεί εδώ... Είχε τεθεί σαν ερώτημα, πρέπει απαντήσω ότι σε συνεργασία που είχαμε 

και με τον κ. Τσίμα, ο κ. Τσίμας ανέλαβε μια πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της 

Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων, έκανε πρόταση και απόφαση ελήφθη του Τοπικού 

Συμβουλίου, για να καταργηθεί το τέλος τσιμενταυλάκων που αφορά όμβρια και όχι άρδευση ή 
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οτιδήποτε άλλο, και αυτό ουσιαστικά σε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο του Χριστού, της 

Τοπικής Κοινότητας Χριστού, ο οποίος και αυτός θα λάβει την ανάλογη απόφαση, κ. Πρόεδρε, 

θα προχωρήσουμε σε διαδικασίες για το 2014, κατάργησης του τέλους αυτού τσιμενταυλάκων, 

γιατί σε αυτές τις δύο Κοινότητες πλέον για... ασκείται η αρμοδιότητα από την ΔΕΥΑ. Σε 

συζήτηση που έκανα και με τον κ. Αντιδήμαρχο... τον κ. Μυστακίδη, και με τον κ. Αμπατζή, και 

με τους δύο Προέδρους, τον κ. Τσίμα και τον κ. Μεταλλίδη, υπάρχει αυτή η διάθεση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είναι και οι δύο Πρόεδροι εδώ... 

Δ.Σ. : ...Ναι, είναι εδώ, τους ευχαριστώ και τους δύο. Υπάρχει αυτή η διάθεση, ο κ. Τσίμας πήρε 

αυτήν την πρωτοβουλία για την κατάργηση του τέλους. Οι παρεμβάσεις που έγιναν το 2012 και 

2013 από την Τεχνική Διεύθυνση... το 2011, ναι, θα περάσουν πλέον, περνάνε στη ΔΕΥΑ, η 

οποία ΔΕΥΑ από εδώ και πέρα, κ. Πρόεδρε, γιατί έχει την ύδρευση, την αποχέτευση και τα 

όμβρια, ουσιαστικά θα επιβαρυνθεί με αυτήν την υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. 

Επομένως, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αυτές για την κατάργηση και το 2014. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απλώς αυτό ανακοινώνεται στο Σώμα, οπότε σε επόμενη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου θα έρθει... 

Δ.Σ. : ...Όλη η διαδικασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όλη η διαδικασία, Δημοτική  Επιτροπή και λοιπά, για να το ψηφίσουμε. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης διερεύνησης αποκατάστασης 

ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας αυτοκινητοδρομίου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 

του άρθρου 67 του νόμου 3852/2010, με την προέγκριση προγραμματικής σύμβασης 

διερεύνησης-αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα στο αυτοκινητοδρόμιο, με εισηγητή τον κ. 

Αντιδήμαρχο Έργων, κ. Παύλο Μυστακίδη. Παρακαλώ, κ. Μυστακίδη. Καταρχάς, συμφωνεί το 

Σώμα; Να ρωτήσω πρώτα εσάς... σύμφωνοι... 

Δ.Σ. : ...Ενημέρωσες τον Αντιπρόεδρο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. 

Δ.Σ. : Ενημέρωσε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, όχι, δεν ενημέρωσε, είναι εκτός ημερήσιας θέμα, προς ψήφιση. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Σύμβουλοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Συμφωνεί το Σώμα, έτσι; Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις; Ωραία.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στο αυτοκινητοδρόμιο 

απευθυνθήκαμε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο εργαστήριό του, το οποίο εποπτεύεται 

από τον καθηγητή κ. Λοΐζο Ανδρέα, ο οποίος υπολόγισε μια αμοιβή της τάξεως των 20.000€ για 

να κάνει ελέγχους πριν και μετά την αποκατάσταση από τον εργολάβο. Αυτή τη στιγμή, επειδή 

έχουν γίνει οι εργασίες και θέλουμε να ελέγξουμε, δια των δοκιμιών, το τι έχει συμβεί, ζητάμε 

την συγκατάθεσή σας για να κάνουμε αυτήν την προγραμματική σύμβαση με τον καθηγητή και 

να ενταχθεί η προγραμματική σύμβαση στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013, να ψηφιστεί και στον 

προϋπολογισμό του έτους 2013 του Δήμου, και να καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσης της 

παραπάνω προγραμματικής σύμβασης, ο οποίος θα είναι απευθείας ανάθεση στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε... και να πω, αυτό το θέμα ξαναήρθε, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε 

απόφαση, πήγε στην Περιφέρεια και απορρίφθηκε, για ποιον λόγο, τα χρήματα τα παίρνουμε 

από την ΣΑΤΑ για να τα δώσουμε, όμως από ΣΑΤΑ, χρήματα για παροχή υπηρεσιών δεν 

μπορούμε να δώσουμε. Γι' αυτό απορρίφθηκε η απόφαση αυτή... και είπε τώρα, τα χρήματα 

αυτά θα τα δώσουμε από ιδία έσοδα... αυτή η διόρθωση... 

Δ.Σ. : ...Είναι το θέμα, έχει σχέση με έργο, αλλά... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Επί της ουσίας, όπως αναφέρει και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, λογιστική 
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τακτοποίηση. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος, ερώτηση; Άλλος; 

Δ.Σ. : Εγώ. 

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

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η ερώτησή μου είναι, πόσα χρήματα αθροιστικά δίνει ο Δήμος μας προς τρίτους 

για να πάρουμε τεχνικές συμβουλές. Στην προηγούμενη συζήτηση, δεύτερη ερώτηση, ο κ.  

Λοΐζος είχε εν μέρει αναλάβει, έτσι δεν είναι; Την ευθύνη. Τώρα αναλαμβάνει συνολικά και 

ζητάει είκοσι χιλιάρικα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είχε αναλάβει εν μέρει, είχε αναλάβει συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή να 

μας υποδείξει τον τρόπο της αποκατάστασης και να ελέγξει εάν έγινε σύμφωνα με τον τρόπο 

που υποδεικνύει. Αυτό ήταν. Το πόσα χρήματα είναι, τα χρήματα αυτά, αρχικά μας ζητούσε 

37.000, αν δεν κάνω λάθος, και με κάποιο, θα μου επιτρέψετε να πω, παζάρεμα που κάναμε, 

κατεβήκαμε στα είκοσι χιλιάρικα συν το ΦΠΑ.  

Δ.Σ. : Πρόεδρε, εγώ ρώτησα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, συνολικά, κ. Φωτιάδη, συνολικά είναι αυτή η δαπάνη και η δαπάνη που 

έχουμε προς... 

Δ.Σ. : Είναι και προς το Τεχνικό Επιμελητήριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, και στο Τεχνικό Επιμελητήριο... 

Δ.Σ. : Πόσα είναι; 

Δ.Σ. : Στο Τεχνικό Επιμελητήριο είναι πολύ μικρό το ποσό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δύο χιλιάδες... 

Δ.Σ. : Όλα μαζί πόσα είναι; 

Δ.Σ. : Όλα μαζί... δεν ξέρω πόσα λεφτά είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εγώ δεν το γνωρίζω... 

Δ.Σ. : Δεν νομίζω να ξεπερνάν τις πενήντα, σε καμία περίπτωση... Μάλλον πολύ λιγότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ερώτηση από τον κ. Αναστασιάδη Αντώνη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Έχω πει από την πρώτη μέρα που ήρθε το θέμα, θα πρέπει να ξηλωθεί 

για να γίνει από την αρχή, ό,τι και αν κάνουμε, δεν θα γίνει ποτέ. Ξέρει πάρα πολύ καλά... γιατί 

ήξερα ότι θα συμβεί. Μειοψήφησα και είπα να μην το πειράξουνε, δυστυχώς όμως 

καταστράφηκε. Υπάρχει, κ. Αντιδήμαρχε, η Ολλανδογερμανική εταιρεία, ακούτε, η οποία 

μπορεί να πιστοποιήσει αν ο εργολάβος έκανε σωστή δουλειά, διότι δημοσιεύεται... Και εκεί 

έπρεπε... Να ξηλωθεί από την αρχή, αυτό ήταν... ήταν με προσοχή δουλεμένο, είχαν... κανονική, 

βγήκαν... διαβάθμιση σωστή, σωστή ποσότητα της πίσσας και σωστή θερμοκρασία, αυτά τα 

ξέρετε. Μην... Συμβουλίου, κατάλαβε με τι σου λέω, από την πρώτη μέρα φωνάζω εγώ... ό,τι 

και αν κάνουμε είναι αλχημείες. Ντροπή δηλαδή... καταστράφηκε. Γιατί δεν το ξηλώνετε... να 

γίνει ένα σωστό έργο; Ναι, κ. Πρόεδρε, να ξηλωθεί, μην πείτε μετά πουθενά φταίω. Έτσι πρέπει 

να γίνει γιατί, κ. Αντιδήμαρχε, δεν βάζεις αυτήν την εταιρεία που έχει γνώση βαθιά, που είναι 

ειδική, ξέρει από αυτά τα πράγματα, έχει κάνει εκατό. 

Δ.Σ. : Αναφερθήκαμε στη συζήτηση... η οποία είναι διεθνώς... Γερμανική... 

Δ.Σ. : Γερμανική... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Τι δουλειά έχει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο; 

Δ.Σ. : Αυτή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... 

Δ.Σ. : Θα κάνει άλλη δουλειά... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε... τι λέω... 

Δ.Σ. : Αυτοί θα μας δώσουνε κάποια αποτελέσματα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τίποτα δεν θα δώσουν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην... σας παρακαλώ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Απλό πράγμα είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Απάντηση στην ερώτηση του κ. Αναστασιάδη δόθηκε νομίζω... 

Δ.Σ. : Ένα μέρος... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ, δώσατε απάντηση... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν αρκεί, Πρόεδρε, είναι σοβαρό το θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, όσον αφορά την εταιρεία, πήγαμε σε αυτήν την εταιρεία, αυτή είναι η 

καλύτερη εταιρεία παγκοσμίως... Εμείς προσπαθήσαμε να το διασφαλίσουμε παντού, και στην... 

και το Τεχνικό Επιμελητήριο, και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και οπουδήποτε αλλού θα μας 

πρότεινε κάποιος να πάμε, θα πηγαίναμε. Λοιπόν, όσο αφορά το ξήλωμα όλης της πίστας, 

σύμφωνα με τον νόμο, ο νόμος, το άρθρο 60 λέει, με την ειδική διαταγή πάνε να 

αποκαταστήσεις τις ζημιές. Αν το λέγαμε στον εργολάβο, αν θα το κάνεις όλο, να το ξηλώσεις 

όλο, θα πήγαινε στα δικαστήρια και θα δικαιωνόταν. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα γινόταν τίποτα. 

Η ειδική διαταγή που δόθηκε, δόθηκε πολύ σωστά, που λέει πάνε να αποκαταστήσεις τις 

ζημίες... 

Δ.Σ. : Που δεν έκανες καλά... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτά που δεν έκανες καλά, με τον προσφορότερο τρόπο. Τώρα, από εκεί και 

πέρα, κοιτάξτε... η διαφορά με αυτό που λέει ο κ. Αναστασιάδης, είναι θέμα εργολάβου. Αν ο 

εργολάβος, εξαρτάται τώρα, δεν θέλω να κάνω κανέναν χαρακτηρισμό, μπορεί κάποιος άλλος 

εργολάβος να έλεγε, πάω να το κάνω όλο, μια κι έξω, να τελειώνουμε, και να μην έχουμε 

μπελάδες. Αν, ίσως αυτό να ήταν το καλύτερο, εντάξει, δεν διαφωνώ, αλλά δε μπορούσαμε να 

τον υποχρεώσουμε, διότι αν τον υποχρεώναμε, τότε του δίναμε την δυνατότητα να πάει σε 

δικαστήρια και θα δικαιωνόταν. Καταλάβατε ποια είναι; Ποιος δεν θα ήθελε... όλοι αυτό θα 

θέλαμε, αλλά δεν γινόταν. Τα ξέρει πολύ καλά ο κ. Αναστασιάδης αυτά, είναι θέμα εργολάβου. 

Κάποιος άλλος μπορεί να το έφτιαχνε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, προχωράμε... προχωράμε στο εντός ημερήσιας θέμα, που ανέφερα 

προηγουμένως. Α, συγγνώμη, τοποθετήσεις επί του θέματος. Τοποθετήσεις επί του θέματος; 

Δ.Σ. : ...Ψηφίζω... 

Δ.Σ. : ...Ψηφίζω... 

Δ.Σ. : ...Ομόφωνα ναι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Όχι, εγώ διαφωνώ, να μην... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Αναστασιάδης διαφωνεί, και πάμε στα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Να γίνει από την αρχή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Στα θέματα ημερήσιας...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 624/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μέσων ατομικής 

προστασίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...στα θέματα ημερήσιας διάταξης, με πρώτο θέμα, συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι... 

Δ.Σ. : Ναι... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 625/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 2η Πολιτιστική 

Εκδήλωση στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2013 στην περιοχή Conce (της πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας) στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Conce». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δεύτερο,  έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 2η 

Πολιτιστική Εκδήλωση στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2013 στην περιοχή Conce, πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Conce». 

Δ.Σ. : Ναι... 

Δ.Σ. : Ναι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Ναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης κάτι να ρωτήσει προφανώς ή να τοποθετηθεί... Λίγη ησυχία 

σας παρακαλώ, κ. Γαλάνη, κ. Φωτιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα κάνω ότι... αλλά στοιχειώδη... συνείδηση, 

πρέπει εγώ... ανάμεσα στο Συμβούλιο, και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, ήθελα να κάνετε 

λίγο έλεγχο χρόνου, αλλά ποτέ δεν τον έχετε κάνει. Και αν... χρόνου, αυτό το πράγμα δεν... 

Είναι προσβολή για αυτό εδώ το Συμβούλιο. Η περιοχή αυτή λεγόταν ανέκαθεν, μετά από το 

500 μ.Χ. ...μέχρι και του πολέμου. Ο Τίτος ο Εβραίος ήταν ακόμα στη Μακεδονία όταν ενώθηκε 

και έγινε Γιουγκοσλαβία, το ξέρετε... Εκεί κατοικούσαν ανέκαθεν, από το 1180 π.Χ. ...Δεν είχαν 

καμία σχέση με τη Μακεδονία... Τότε στην αρχή... κάτω από τον συνειρμό Μοναστήρι που 

λέμε... αυτή ήταν η Μακεδονία ανέκαθεν, ανέκαθεν. Με ποιο δικαίωμα... και λέτε την λέξη 

Μακεδονία εδώ μέσα; Είναι προσβολή για εμάς, κ. Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω, και σε παρακαλώ 

πάρα πολύ να κάνετε έλεγχο χρόνου για να καταλάβετε τι έγκλημα γίνεται εδώ μέσα... Ουδέποτε 

υπήρξε εκεί Μακεδονία. ...Ήτανε από την περιοχή τα Δαρδανέλια και πλέον... από την Τροία. 

Με ακούτε, κ. Πρόεδρε... οι Τούρκοι από την Τροία, το 1180 που έγινε ο Τρωικός πόλεμος, 

πήγανε πάνω στην... Καμία σχέση δεν είχαν αυτοί, αυτοί ήταν, των βιοποριστών της... κάνανε 

κλέψιμο... κλέβανε τα πάντα. Ποιοι είναι αυτοί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ολοκληρώστε, κ. Αναστασιάδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ολοκληρώνω, είναι σοβαρό θέμα, κ. Πρόεδρε, δεν είναι τόσο από 

πράγμα. Εγώ πάντως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είναι σαφής η θέση σας, είναι αρνητική η άποψή σας... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Εσείς πώς το δέχεστε; Εσύ, εσένα που... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Καταγράφεται, έχουμε δημοκρατία, το Σώμα ψηφίζει... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Δημοκρατία δεν μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Το Σώμα ψηφίζει ανεξάρτητα, εγώ σέβομαι τις απόψεις σας, αλλά δεν μπορώ 

να μην το θέσω... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Τέσσερις χιλιάδες χρόνια ιστορία της Μακεδονίας, τα Ελληνικά αυτά, 

βόρεια Ελληνικά φύλλα να κατέβουν... ο οποίοι κατοικούσαν ανέκαθεν εκεί, από το 1180 π.Χ. 

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

εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών. Ο Αντιπρόεδρος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 

ΙΝΤΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Ίντος. Ο κ. Γκότσης, ναι. Ο κ. Μηλίδης, ναι. Όχι ο κ. Αναστασιάδης... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης, όχι. Ο άλλος λείπει. Ο κ. Χρυσανθίδης, ναι. Ο κ. 

Μπόικος, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος... Λοιπόν, περνάμε στο τρίτο θέμα, έγκριση 

συμμετοχής εκπροσώπων... Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 626/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην τελική εκδήλωση 

στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 στο Petrich της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση 

της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στην διασυνοριακή περιοχή 

Ελλάδας-Βουλγαρίας με ακρωνύμιο PROMO SAFE DRIVING».  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωράμε στο επόμενο θέμα, τρίτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, έγκριση 

συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στην τελική εκδήλωση στις 23 Σεπτεμβρίου στο Petrich 

Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε 

τοπικό επίπεδο στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας με ακρωνύμιο PROMO SAFE 

DRIVING. Αυτό έγινε κιόλας. 

Δ.Σ. :  Παρών, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 3ης τροποποίησης στην υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της 

ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στην διασυνοριακή περιοχή 

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

ολοκλήρωσής της».  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, έγκριση τρίτης τροποποίησης της υλοποίησης... στην υλοποίηση 

της πράξης «Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στην 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING) όσον αφορά την 

προθεσμία ολοκλήρωσής της».  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ; 

Δ.Σ. : ...Επειδή τα είπατε όλα μαζί, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κ. Γρηγοριάδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Βεβαίως, έχετε τον λόγο. Άλλος κανείς ερώτηση, από το Σώμα; 

Δ.Σ. : ...Όχι ερώτηση, τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Τοποθέτηση, καλώς. 

Δ.Σ. : ...Έχουμε ψηφίσει πολλά ανάλογα προγράμματα στα οποία βάζετε αντιπροσωπεία. 

Κάποια στιγμή... 

Δ.Σ. : ...Τώρα λέμε κάτι άλλο... 

Δ.Σ. : ...Το ξέρω ότι είναι το άλλο αλλά δεν πρόλαβα γιατί ο Πρόεδρος λίγο έτρεχε και, αν μου 

επιτρέπετε, αν δεν μου επιτρέπετε σταματώ, αλλά κάποια στιγμή, εδώ και δυόμιση χρόνια, 

περιμένω να κάνετε... το κέρδος, το όφελος... το χειροπιαστό όφελος, δεν το έχω δει. Μέχρι 

τώρα λέμε PROMO SAFE, το ένα, το άλλο... το κέρδος, το όφελος για τον Σερραίο, για τον... 

δημότη. Πραγματικά, δηλαδή, περιμένω να ακούσω κάτι. Είχατε υποσχεθεί ότι θα το πείτε, γι' 

αυτό να γίνει αντιληπτό στον κόσμο, τι όφελος είχαμε; Τι κάνουμε μόνο ταξίδια... Απλά, να 

ξέρουμε. Παρακαλώ... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Έχετε δίκιο, και σας είπα ότι θα γίνει η παρουσίαση και γι' αυτό το 

πρόγραμμα, και για τα άλλα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, και στην κοινωνία. Αυτά βεβαίως θα τα 

κάνω μόνος μου και ήδη υπάρχει... η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση 

Προγραμματισμού, διευθύνσεις διάφορες, έτσι ώστε συγχρονισμένα θα κάνουμε τις 

παρουσιάσεις. Τα έργα αυτά δεν τελείωσαν, είναι μεγάλα έργα, πολύ χρήσιμα, και πρέπει, έχετε 

δίκιο απόλυτο, να τα μάθουμε και εμείς καλύτερα, και ο κόσμος. 

Δ.Σ. : ...Με συγχωρείτε, επεκτείνοντας την ερώτηση, επειδή εσείς απαντήσατε έτσι, εγώ τώρα 
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δεν μπορώ να μάθω ποια Τεχνική Υπηρεσία... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Έχετε δίκιο, σας είπα... 

Δ.Σ. : ...Τώρα που ξέρω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο Αντιδήμαρχος θα το οργανώσει και θα το δρομολογήσει... 

Δ.Σ. : ...Νομίζω θα είναι... 

Δ.Σ. : ...Πρέπει να τελειώσουν αυτά τα έργα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα, κ. Μηλίδη, για να μην... στο μέσον... Ο κ. 

Μπόικος, τοποθέτηση επί του θέματος, κάποιος άλλος, εκτός από τον κ. Μπόικο; Ορίστε, 

παρακαλώ, κ. Μπόικε, έχετε τον λόγο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, αυτό το θέμα, μαζί με το επόμενο, το πέμπτο, γιατί είναι στο ίδιο 

πρόγραμμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ ξεκινώντας από ένα ερώτημα, είδα και την εισήγηση, το ερώτημά μου ήταν 

βέβαια, πως συνδυάζεται η ασφαλής κυκλοφοριακή συνείδηση, γιατί αυτό είναι το βασικό, ο 

τίτλος, ας πούμε, της πρότασης, με την αποκατάσταση της πίστας του αυτοκινητοδρομίου, γιατί 

στην εισήγηση, στην πρώτη σελίδα, αναφέρεται αυτό. Επίσης, στην δεύτερη σελίδα της 

εισήγησης, παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης Δήμου Σερρών, και να δούμε 

και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά. Από το σύνολο του ποσού που πάει στο πρόγραμμα και 

μοιράζεται στους δύο Δήμους Σερρών και... 

Δ.Σ. : ...Petrich... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Ναι, Petrich Βουλγαρίας. Στον δικό μας Δήμο, σύμφωνα με την εισήγηση, 

αντιστοιχεί το ποσό 1.300.000€, και από αυτά οι 972.000€ πάνε στο αυτοκινητοδρόμιο, κι άλλες 

172.000 για πληρωμή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Δηλαδή, στην ουσία από το ένα 

τριακόσια, το ένα εκατομμύριο πάει αυτοκινητοδρόμιο και τεχνικό σύμβουλο, και εγώ δεν 

μπορώ αυτό να το συνδυάσω, πώς χωράει με την ανάπτυξη της ασφαλούς κυκλοφοριακής 

συνείδησης. Μπορείτε αυτό να μου το εξηγήσετε; Θα μου πείτε, αυτό τώρα σαν ερώτηση 

έρχεται, αλλά ταυτόχρονα είναι και τοποθέτηση, διότι αν τελικά περί αυτού πρόκειται, ότι το 

πρόγραμμα είναι για να αναπτυχθεί μια ασφαλής κυκλοφοριακή συνείδηση, και ότι τελικά το 

σύνολο της χρηματοδότησης πάει στο αυτοκινητοδρόμιο και 172.000 για πληρωμή υπηρεσιών 

τεχνικού συμβούλου, τελικά δεν έχει αυτό καμία σχέση με τον τίτλο του προγράμματος, και εγώ 

βέβαια ασφαλώς με αυτήν την οπτική, το καταψηφίζω, όπως και το πέμπτο, διότι πρόκειται για 

το ίδιο πρόγραμμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γρηγοριάδη; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Προφανώς γνωρίζετε ότι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα δεν είναι αναβάθμιση 

μόνο του αυτοκινητοδρομίου. Ήταν μια ευκαιρία για να αναβαθμιστεί. Αναβαθμίστηκε το πάρκο 

κυκλοφοριακής αγωγής, αναβαθμίστηκε η πίστα του καρτ, και έγινε κάτι πολύ σημαντικό που 

είναι και μοναδικό στην Ελλάδα, η Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης. Σε αυτήν την σχολή, όπως 

καλά επεσήμανε ο κ. Μηλίδης, όλα αυτά θα ειπωθούν εδώ για να τα μάθουμε όλοι μας, πέρασαν 

εκατοντάδες άνθρωποι στον προσομοιωτή, έδειξαν τα πλεονεκτήματα, τα προτερήματα, τις 

δράσεις που μπορούν να γίνουν, και στη συνέχεια, άρα δεν σημαίνει ότι έγινε μόνο αναβάθμιση 

της πίστας. Η σχολή αυτή θα μείνει για πολλά χρόνια, θέλω να πιστεύω, εδώ. Μέσα στη σχολή 

αυτή συνεργάζονται όλα τα γραφεία, σχολές οδήγησης συγγνώμη, και αυτοί μαζί με εμάς, θα 

συνεχίσουμε αυτό το έργο. Είναι πολύ σημαντικό έργο, ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε. Άρα 

δεν είναι μόνο η πίστα, είναι η πίστα του καρτ, είναι η Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης, και το 

πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Θα σας πω ότι προχθές ήρθαν δύο καθηγητές από τη Σόφια, 

επισκέφθηκαν το Petrich, και ήρθαν μετά εδώ για να δουν όλα αυτά τα πράγματα, και έμειναν 

εντυπωσιασμένοι. Επίσης, στη Βουλγαρία γίνεται κάθε χρόνο ένας μεγάλος θεσμός, σε ένα 

κεντρικό ξενοδοχείο, και ο Δήμος Petrich δηλώνει την υποψηφιότητά του, και κατά πάσα 

πιθανότητα, θα πάρει το πρώτο μέρος, την πρώτη θέση, όσον αφορά με αυτό το πρόγραμμα.  

Είμαστε καλεσμένοι και εμείς για να υποστηρίξουμε, και πιστεύω ότι θα πάρουν το πρώτο 

βραβείο αυτοί και, κατά συνέπεια, θα είμαστε και εμείς ως εταίροι. Αυτά από το πρόγραμμα, αν 

θέλετε κάτι άλλο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε, νομίζω. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, απλώς... ναι, πέντε δευτερόλεπτα, παραπάνω δεν... Εγώ αυτά που 

είπα, τα είπα βάσει αυτών που διάβασα στην εισήγηση, έτσι; Από το ένα τριακόσια, 

επαναλαμβάνω, εννιακόσιες εβδομήντα δύο... μία χιλιάδες είναι για το... αυτοκινητοδρόμιο, 

αναβάθμιση, και εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες για πληρωμή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. 

Ευχαριστώ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αυτά είναι ο προϋπολογισμός... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Κύριε Πρόεδρε... κάτι να πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Αναστασιάδη, ας μην... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. :  ...Δεν μιλάω εγώ πολύ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν είναι θέμα, καταστρατηγούμε τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Παρακαλώ, δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Ποιοι θα πάνε στα Σκόπια, αυτό δεν μας είπατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όποιος θέλει, συμμετέχει στην αποστολή... Όποιος θέλει από το Δημοτικό 

Συμβούλιο... 

Δ.Σ. : ...Εκπρόσωποι των Βλάχων θα πάνε, εκπρόσωποι... και εκπρόσωποι του Δήμου... Δεν 

είναι συγκεκριμένο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εάν θέλετε μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς... Δεν υπάρχει περιορισμός... 

Δ.Σ. : ...Θέλεις να τον στιγματίσεις; 

Δ.Σ. : ...Δεν είναι κακό να πάει...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Τι λες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, επί του τετάρτου θέματος δεν υπάρχει ομοφωνία... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Όχι, όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Μπόικος. Οι υπόλοιποι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 628/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 787/2012 Α.Δ.Σ. και ανανέωση της 

σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης: 

«Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στην 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING), για το χρονικό 

διάστημα από 1-10-2013 έως και 31-12-2013». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο πέμπτο θέμα, έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 787/2012 

απόφασης Δ.Σ. και ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

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

επίπεδο στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING), για το 

χρονικό διάστημα από 1-10-2013 έως 31-12-2013... Όχι ομόφωνα και εδώ... εκτός του κ. 

Αναστασιάδη και του κ. Μπόικου, και οι υπόλοιποι ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Αντώνη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Αντώνη Αναστασιάδη, βεβαίως. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

 

 

 



 

20 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 629&630&631/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έκτο θέμα, έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του νόμου 1080/80.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Μια ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ερώτηση έχουμε από τον κ. Νιζάμη. 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε αλλά λείπει η κα. Δρίγκα. Εγώ... δεν ξέρω αν μπορώ να 

απαντήσω... Σε ποια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εντάξει, Πρόεδρος της Επιτροπής η κα. Δρίγκα... 

Δ.Σ. : ...Ο κ. Μπόικος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μπορεί ο κ. Μπόικος... 

Δ.Σ. : ...Ναι, είναι μέλος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ, κ. Νιζάμη, την ερώτηση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Στο συγκεκριμένο θέμα είναι εισηγητής κάποιος, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισηγητής τυπικά, από την... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Τυπικά, ουσιαστικά, η ημερήσια διάταξη αυτό αναφέρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Νιζάμη... και κάνω διευκρίνηση... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Τα ερωτήματα. Λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και κάνω τη διευκρίνηση, και λέω... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Επί του ερωτήματος... Επί του ερωτήματος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι, θα απαντήσω πρώτα για αυτό το οποίο είπατε... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Δεν απευθύνθηκα σε εσάς, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εισηγητής είναι, μπαίνει ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο 

Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να δώσει τον λόγο στην Πρόεδρο της συγκεκριμένης Επιτροπής ή σε 

ένα μέλος της Επιτροπής, έτσι; Διευκρινιστικά το λέω. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, είσαι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ νομίζω ότι ξεκαθάρισα το θέμα... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Είσαι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλώς; Λοιπόν, στο ερώτημα, 

ήθελα να ρωτήσω αν ο κ. Αντιδήμαρχος, ο κ. Εισηγητής γνωρίζει, οι πράξεις επιβολής αυτών 

των διαφορών, των προστίμων, οι οποίοι... και συμβιβάζουν... μεταξύ του πολίτη και τον Δήμο, 

σε πόσο χρόνο αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο και σε πόσο χρόνο αποπληρώνονται, γιατί 

από ότι γνωρίζω, οι ενδιαφερόμενοι είναι διαθετιμένοι να καταβάλουν... τα λεφτά, την στιγμή 

που παίρνουν την πράξη επιβολής. Αν γνωρίζετε, ερώτηση. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, εγώ δίνω τον λόγο στον κ. Μπόικο, όταν συνεδριάζει η Επιτροπή, η 

οποία δια ακυρώσεως έχει αναδειχθεί, είναι η κα. Χρυσούλα Δρίγκα, η συνάδελφος 

Προεδρεύουσα, ο κ. Μπόικος είναι μέλος, μαζί και κάποιος ακόμα που μου διαφεύγει το τρίτο 

όνομα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Καλλιντέρης... 

Δ.Σ. : ...Ο κ. Καλλιντέρης, όταν συνεδριάζει η Επιτροπή και ετοιμάζονται τα πρακτικά, 

αποστέλλονται. Δεν νομίζω να υπάρχει, από εκεί και πέρα, καθυστέρηση στην αποστολή, 

πράγμα το οποίο θα το ελέγξω ενδελεχώς αλλά όπως σας απαντώ, όταν η Επιτροπή συνεδριάσει 

και παίρνει όποιες αποφάσεις παίρνει, τις οποίες εγώ... Γράφονται τα πρακτικά, προχωράμε 

άμεσα... Θα το ελέγξω αλλά αυτή είναι η απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, θέλετε να απαντήσετε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γιατί εμείς κάναμε το πρακτικό, 

το υπογράψαμε, έμεινε στην Υπηρεσία, στο γραφείο έξι... ποια Υπηρεσία... ναι, από εκεί και 

πέρα είναι ζήτημα των υπαλλήλων και της Υπηρεσίας. Δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα 

του κ. συναδέλφου. 
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ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεν είσαι... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Όχι, επειδή του δώσαμε τον λόγο, ναι... Μπορώ να αναπτύξω το σκεπτικό μας, 

για ποιον λόγο είπαμε να μειώσουμε το πρόστιμο, αλλά το πότε θα πάει, δεν το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Η ερώτηση είναι, νομίζω, συγκεκριμένη, απάντηση δόθηκε. Ομόφωνα ναι, 

λοιπόν; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 632/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερρών: 

α) υπ' αρ. 144/2013 με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού 2014 κληροδοτήματος Τσιάγκα 

Κων/νου (Δ/νση Β. Βασιλείου 32 - Σέρρες) ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης» και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 633/2013 

β) υπ' αρ. 145/2013 με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού 2014 κληροδοτήματος Σιόλα 

Αφροδίτης, (Δ/νση Β. Βασιλείου 32 - Σέρρες) ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του  Νομικού Προσώπου Δήμου Σερρών : α) υπ' 

αρ. 144/2013 με θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού 2014 κληροδοτήματος Τσιάγκα Κων/νου, 

διεύθυνση Β. Βασιλείου 32, Σέρρες, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης¨ και β) υπ' αρ. 

145/2013 με θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού 2014 κληροδοτήματος Σιόλα Αφροδίτης, 

διεύθυνση Β. Βασιλείου 32, Σέρρες, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης¨. Εισηγητής ο 

Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης. Ομόφωνα ναι; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης, ερώτηση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ  : Ήθελα να ρωτήσω, σύμφωνα με τις εισηγήσεις, οι οποίες μας κοινοποιήθηκαν... 

με email, αναφέρεται, ενοίκια 3.000€, δαπάνες 400€ προς αμοιβή λογιστή και λοιπά. Ήθελα να 

ρωτήσω αν εισπράττονται ενοίκια, ένα, και αν καταβάλλονται οι αμοιβές αυτές, αν υπάρχουν 

παραστατικά, τόσο είσπραξης, τόσο καταβολής. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... υποθετικοί προϋπολογισμοί, δεν εισπράττονται ούτε ενοίκια, ούτε 

καταβάλλονται αμοιβές σε λογιστές. Είμαστε υποχρεωμένοι απλά να καταρτίσουμε έναν 

προϋπολογισμό, βάσει τις διατάξεις του άρθρου 101 του νόμου... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Τι θα βοηθήσει... 

Δ.Σ. : ...Πρέπει να μπαίνουν... 

Δ.Σ. : ...Είναι επί της Βασιλέως Βασιλείου, είναι η περιουσία... προσώπου αλλά δεν είναι... 

πρόσωπο, είναι συνιδιοκτήτης. Στο ένα κτήριο είμαστε στο 1/3, στο άλλο είμαστε στο 1/8, των 

κληρονόμων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης... 

Δ.Σ. : ...Είναι εικονικοί οι προϋπολογισμοί... 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Όχι και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Μοσχολιός, όχι. 

Δ.Σ. : Οι προϋπολογισμοί είναι εικονικοί, να γραφτεί στα πρακτικά. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 192/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2013». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, όγδοο θέμα, έγκριση της υπ' αριθμ. 192/2013 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΚΕΔΗΣ. με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2013». Ομόφωνα ναι; Υπάρχουν 

ερωτήσεις; Εισήγηση θέλει να κάνει ο εισηγητής; Στη διάθεσή σας. 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : ...Κύριοι συνάδελφοι, να θυμίσω για την ιστορία ότι είχε έρθει το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λίγο, κύριοι, σας παρακαλώ... 

Δ.Σ. : ...Είχε έρθει πριν από καιρό προς ψήφιση το ετήσιο σχέδιο... Επιχείρησης, αυξημένο κατά 

350.000€... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ... 

Δ.Σ. : Να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Γκότση, παρακαλώ... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Συγγνώμη. 

Δ.Σ. : ...Από το Σώμα να... το υλικό της ΚΕΔΗΣ, έτσι ώστε να είναι προς τα κάτω, έτσι και 

έγινε, και ήμασταν υποχρεωμένοι να αναμορφώσουμε και τον προϋπολογισμό μας, βάσει της 

μείωσης του ετησίου σχεδίου δράσης, στους συγκεκριμένους κωδικούς. Οποιαδήποτε ερώτηση 

υπάρχει, είμαι εδώ για να απαντήσω. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος. Τοποθετήσεις επί του θέματος. 

Δ.Σ. : Εγώ να αναφέρω μόνο κάποιες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ο κ. Μηλίδης, και μετά ο κύριος... τοποθετήσεις. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, παρότι σε... την αναμόρφωση σε μεγάλη κλίμακα... βλέπω πάλι 

κάποιους κωδικούς, οι οποίοι έχουν μεγάλα κόστη, μεγάλα τα πάντα. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας 

που είναι μέλος της ΚΕΔΗΣ, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε κάποιους 

κωδικούς, τώρα έχω και εγώ... Πρέπει να πω ότι, κάποιοι κωδικοί, ενδεικτικά... πολύ ενδεικτικά, 

ας πούμε, έξοδα ενημέρωσης και προβολής της Επιχείρησης, δεν θα μπω σε νούμερα, όπως είναι 

επίσης το “έξοδα αμοιβής ορχήστρας”... 57.000. Θεωρώ ότι κάποιοι κωδικοί είναι πάλι 

φορτωμένοι. Τελικά δηλαδή αυτή η ευρείας κλίμακας αναμόρφωση του προϋπολογισμού που 

πραγματικά... το οποίο λειτουργεί υπό μορφή σοκ, γίνεται ένα σοκ. Τι δηλώνει αυτό, τι σημαίνει 

αυτό. Σημαίνει ότι υπήρχε αδυναμία προγραμματισμού έστω και για μικρή κλίματα, για έναν 

χρόνο. Και αυτή η αδυναμία δεν... μόνο στην ΚΕΔΗΣ... αλλά και στον Δήμο γενικότερα, τη 

Δημοτική Αρχή. Φαίνεται ότι... δεν ήταν ρεαλιστικά, το είχαμε επισημάνει πάρα πάρα πολλές 

φορές, για πολλές πολλές εκδηλώσεις, ότι είστε υπερβολικοί. Δεν μπορεί σήμερα, με αυτήν την 

οικονομική κρίση, να μου λέτε 57.000 για ορχήστρωση... να μου λέτε κάποιους άλλους 

κωδικούς, που δεν θα αναφέρω τα ονόματα, δαπάνη... διοργάνωση συνεδρίων, μεγάλα ποσά. 

Θεωρώ δηλαδή ότι κάποια ποσά, πέραν των δομών, για τις δομές βεβαίως λέμε ναι, για τη 

“Βοήθεια στο Σπίτι”, και όλες τις άλλες κοινωνικές δομές που υπάρχουν στο ΚΕΔΗΣ, κανείς 

δεν έχει αντίρρηση, αλλά για τις υπερβολικές δαπάνες, είμαστε αντίθετοι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, 

ως παράταξη, λέμε ναι στα κόστη των δομών και στο διοικητικό κόστος, δηλαδή μισθούς... Ναι, 

στα κόστη των πολιτιστικών εκδηλώσεων, κυρίως στην περιφέρεια, παρότι μερικές δαπάνες 

πάλι γίνονται υπερβολικές, όχι όμως, όχι στα κόστη των... εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια και 

στις υπόλοιπες δαπάνες γιατί συνυπάρχει το στοιχείο της υπερβολής και της σπατάλης. Ανέφερα 

προηγουμένως ενδεικτικά μερικούς κωδικούς, για να γίνει κατανοητό στο Σώμα, γιατί έχουμε 

αυτήν την συγκεκριμένη πρόταση και δεν ψηφίζουμε εξ' ολοκλήρου τον προϋπολογισμό, την 

αναμόρφωση της ΚΕΔΗΣ. Λέμε λοιπόν, Γραμματέα, θα ήθελα να... να σας το δώσω και 

γραπτώς, την πρότασή μας... Ναι λέμε λοιπόν στα κόστη των δομών και στο διοικητικό κόστος. 

Ναι στα κόστη των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιφέρειας, γιατί εκεί έχει και πιο... 

μολονότι μερικές δαπάνες παρόλα αυτά κρίνονται υπερβολικές, αλλά λέμε ναι γιατί η 

περιφέρεια πρέπει να πάρει μια ζωντάνια, την έχουμε εγκαταλείψει. Όχι στα κόστη των 
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πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια, και στις υπόλοιπες δαπάνες, γιατί υπάρχει το 

στοιχείο της σπατάλης και της υπερβολής. Αυτή είναι η συγκεκριμένη πρότασή μας, 

αναφέρθηκα για ποιες σπατάλες λέω, και αν κανείς δει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την 

εισήγηση, θα δει πραγματικά ότι παρότι έγινε αυτός... στην αναμόρφωση, δείχνει ότι υπήρχε 

αδυναμία να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, παρόλα αυτά υπάρχουν δαπάνες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, θα είμαι ιδιαιτέρως σύντομος διότι ήθελα κυρίως 

να κάνω κάποιες ερωτήσεις αλλά, επειδή ήμουν με τον κ. Αντιδήμαρχο έξω, θα κάνω λοιπόν 

επισημάνσεις, κ. Πρόεδρε. Θα κάνω μια επισήμανση την οποία νομίζω όλοι με έκπληξη 

διαβάσατε, στην δεύτερη σελίδα, στην δεύτερη παράγραφο, η πορεία είσπραξης εσόδων εντός 

του έτους 2013 κρίνεται ανεπαρκής. Και μόνον αυτή η ομολογία νομίζω είναι καθοριστική. Να 

επισημάνω, κ. Πρόεδρε, ότι ο ισολογισμός του 2012, της Επιχείρησης... Να επισημάνω επίσης 

ότι οι ορκωτοί, νομίζω κάναν την έκθεσή τους για το 2011. Επίσης νομίζω, διορθώστε με... στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι αυτά είναι σοβαρές καθυστερήσεις, να μην πω παραλείψεις. 

Επίσης, στην σελίδα την πρώτη, όπου είναι και οι πίνακες, με έκπληξη βλέπουμε, προς το τέλος,  

στην διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων να προστίθεται 10.000€. Δεν μπορεί 

κανείς να κατανοήσει γιατί, και αυτό το νούμερο.  Αυτό το νούμερο δεν θα το ψηφίσουμε, 

βεβαίως. Επίσης, στην επόμενη σελίδα, στο μέσο, τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

γίνονται μηδέν. Σημαίνει δηλαδή, όπως επίσης και τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, 

δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε δύο εδώ προβλέψεις αλλά και αυτήν... Σε συνδυασμό με την 

εγγραφή με τον κωδικό 0215 στο τέλος 7132 που αφορά την προμήθεια του λεωφορείου, το 

οποίο ξέρουμε όλοι ότι πληρώθηκε το Πάσχα του 2012. Πληρώσαμε το λεωφορείο στον 

προμηθευτή το Πάσχα του 2012, σκεφτείτε πόσοι μήνες, και δεν έχει κυκλοφορήσει το 

λεωφορείο. Έτσι, θεωρώ ότι πραγματικά η Δημοτική Αρχή είναι εκτεθειμένη στα συγκεκριμένα 

παιδιά και θα πρέπει κάποιος κάποτε να μας απαντήσει γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό. Αλλά και 

από την εγγραφή, την μείωση σε μηδέν, σημαίνει ότι για το τρέχον έτος δεν υπάρχει σχεδιασμός 

να κυκλοφορήσει το λεωφορείο, αυτό καταλαβαίνει κανείς με αυτήν την μείωση. Κλείνοντας, 

θεωρώ ότι αυτή η εναγώνια προσπάθεια, που στηρίζουμε την Δημοτική Επιχείρηση, δεν 

ταιριάζει, και θα έπρεπε πολύ εγκαίρως να είχαν ληφθεί μέτρα από την Δημοτική Αρχή, και 

είχαμε πει εμείς και επιμέναμε ότι όλες αυτές οι μεγάλες ανακοινώσεις, και θα πω και κάτι προς 

την Πρόεδρο, την κυρία η οποία είναι υπεύθυνη, και μας είπε ότι δεν θα πληρώσουμε για τα 100 

χρόνια τίποτα, τουλάχιστον από αυτά τα μεγάλα γεγονότα τα οποία είχατε σχεδιάσει, εγώ θέλω 

να ρωτήσω τη συνάδελφο, πόσο μας στοίχισαν αυτές οι εκδηλώσεις των 100 χρόνων, θα πρέπει 

μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να ακουστεί. Πόσα είναι τα τιμολόγια, όλα τα τιμολόγια που 

κόπηκαν ή τελικά, να το πω απλά, πόσο μας στοίχισε μέχρι που σταμάτησαν οι εκδηλώσεις; 

Κύριε Πρόεδρε, έκλεισα, τα πιο πολλά ήταν ερωτήματα τα οποία δεν πρόλαβα να διατυπώσω, 

όμως με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα να απαντηθούν. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δήμου... Ναι, θέλετε να τοποθετηθείτε... η κα. Μπιτζίδου; Παρακαλώ, κα. 

Μπιτζίδου. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Εγώ έχω ένα μικρό κομμάτι, θα απαντήσω... στον κ. Φωτιάδη. Οι εκδηλώσεις... 

δεν έχουν ολοκληρωθεί, οικονομικά δεν έχει κλείσει, γιατί ένα μέρος το οποίο υλοποιεί, έχει 

υλοποιηθεί μάλλον διαδικαστικά από τον εργολάβο, δεν έχει αποπληρωθεί, άρα δεν έχουμε 

ακόμη και τα ακριβή κόστη. Οπότε εκκρεμούν και κάποιες αμοιβές, καταβολή κάποιων, έτσι, 

εκδηλώσεων, αποπληρωμή, λόγω του ότι υπάρχει ένα πρόβλημα χρηματοδότησης της ΚΕΔΗΣ. 

Από εκεί και πέρα, αυτές οι εκκρεμότητες δεν έχουν κλείσει, ξέρετε πολύ καλά ότι ο ανάδοχος 

δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες, και αυτή η εκκρεμότητα προσπαθούμε να κλείσει, για να 

μπορούμε να κάνουμε την... σίγουρα την σωστή ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, και για 

αυτό το θέμα δεσμευτήκαμε, άρα, κ. Φωτιάδη, έχουμε λίγο χρονικό διάστημα μπροστά μας, 

μέχρι τέλος του χρόνου, όπου λήγουν και ουσιαστικά όλες οι εκδηλώσεις, με την 

χρηματοδότηση από χορηγίες, θα έχουμε μια σαφή εικόνα τι θα καλύψουν οι χορηγοί μας, γιατί 

υπάρχει ένα μεγάλο μέρος που καλύπτονται από χορηγίες ακόμη, παράδειγμα, το τρίτο 

επιστημονικό συνέδριο που προγραμματίζεται για 17 μέχρι 19 Οκτωβρίου, οπότε, και επίσης 
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πολλά θα πληρωθούν μέσω των χορηγιών. Άρα σε αυτήν... αυτήν την χρονική στιγμή, δεν θα 

μπορούσαμε να σας δώσουμε σαφή εικόνα, όμως μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχετε τα 

πραγματικά στοιχεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμου. 

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ακούω συνεχώς, 

οτιδήποτε υπάρχει σε θέμα ΚΕΔΗΣ, ακούω τα ίδια και τα ίδια, σπατάλες, σπατάλες, σπατάλες. 

Πού, πώς; Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερα για κάτι παιδικές χαρές που πήγαμε 

και πληρώσαμε όλοι μας, που δεν υπάρχουν. Και κάποιους ηλιακούς που πληρώσαμε και δεν 

υπάρχουν, και κάποιους θερμοσίφωνες που πληρώσαμε και δεν υπάρχουν, μέσα από 

κατασχέσεις. Εκεί τσιμουδιά. Οι σπατάλες της ΚΕΔΗΣ μας ενοχλούν; Ποιες σπατάλες; Ένα 

τριακόσια παραλάβαμε και έχουμε πληρώσει περίπου τα 2/3 και παραπάνω. Αυτό μας ενοχλεί; 

Ανοίξαμε τρύπες... κλείσαμε τρύπες, όχι ανοίξαμε τρύπες. Αν δεν θέλουμε να βλέπουμε την 

αλήθεια ή αν δεν μπορούμε να διαβάζουμε προϋπολογισμό ή αν δεν θέλουμε να διαβάσουμε 

σωστά έναν προϋπολογισμό, να μας το πουν εδώ, και θέλουμε να κάνουμε πολιτική τέτοια. 

Όταν λέμε ότι ψηφίζουμε μόνο κωδικούς για τις δομές, όταν δεν υπάρχουν δομές στον 

προϋπολογισμό, λέμε ψέματα. Όταν λέμε ότι ψηφίζουμε κωδικούς για δομές σε ετήσιο σχέδιο 

δράσης που δεν υπάρχουν κωδικοί, πάλι λέμε ψέματα. Ποιον κοροϊδεύουμε; Και στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμάστε καλά, ψηφίσαμε το ετήσιο σχέδιο δράσης και 

κάποιοι ψήφισαν όχι σε αυτό, όχι στην χρηματοδότηση. Δηλαδή, από τη μια μας κατηγορούν ότι 

δεν πληρώνουμε, δεν κάνουμε δημιουργούμε σπατάλες, και από την άλλη λέμε όχι στην 

χρηματοδότηση από τον Δήμο των Σερρών για την ΚΕΔΗΣ. Μια χρηματοδότηση που, εκ των 

πραγμάτων, για να καλύψουμε τις... δαπάνες, είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, ψηφίζουμε όχι στην 

χρηματοδότηση ΚΕΔΗΣ, αλλά ψηφίζουμε ναι στις... δαπάνες. Τι υποκρισία εδώ μέσα. Τι 

υποκρισία εδώ μέσα, Θεέ μου. Ας διαβάσουμε λοιπόν προσεκτικά τον προϋπολογισμό... Ας 

δούμε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Θα βγει και από πάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Αναστασιάδη, μην διακόπτετε. 

ΔΗΜΟΥ : Ας διαβάσουμε, λοιπόν, σωστά τον προϋπολογισμό. Έχουμε πάρει μια απόφαση 

στην ΚΕΔΗΣ, από 01/07 έως 31/12/2013, δεν υπάρχει καμία δαπάνη σε εκδηλώσεις ή 

οποιαδήποτε άλλη δαπάνη. Αυτό γίνεται πρώτη φορά στον Δήμο των Σερρών, και πήραμε αυτήν 

την απόφαση έτσι ώστε να μην καλύψουμε τις δραστηριότητες αυτές για λόγους οικονομίας. 

Άρα λοιπόν όταν ο συνάδελφος, ο κ. Αναστασιάδης ο Ηλίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο ψήφιζε 

όχι, ψήφιζε όχι σε... 100 χρόνων. Όταν σύσσωμοι εδώ μέσα, ομόφωνα, ψηφίσαμε στο αρχικό 

σχέδιο των 100 χρόνων των 300.000€, ομόφωνα ναι. Τι υποκρισία και εδώ. Τι κωλοτούμπα και 

εδώ. 

Δ.Σ. : ...Με την δέσμευση να δώσει ο Δήμος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ πολύ. Τοποθετείται ο Πρόεδρος, και νομίζω 

από όλους μας απαιτείται... 

ΔΗΜΟΥ : ...Μάλλον ενοχλούνται πάντα... 

Δ.Σ. : ...Είναι χειρότερη από ψέμα... 

ΔΗΜΟΥ : ...Ενοχλεί πάντα να ακούς την αλήθεια. Και εγώ ενοχλούμαι με αυτά που ακούω 

αλλά στη σειρά μου, απαντώ και δίνω απαντήσεις. Ας μάθουμε λοιπόν να ακούμε τις αλήθειες, 

γιατί η αλήθεια πάντα είναι αντικειμενική, και ο κόσμος την ξέρει την αλήθεια. Γίνεται μια 

σοβαρή προσπάθεια στην Επιχείρηση, και από πλευράς του Δήμου Σερρών για να 

χρηματοδοτηθεί η Επιχείρηση, και ακούω συνεχώς, χωρίς να έχουμε ενημέρωση, διάφορα 

ψεύδη να διασπείρουν στον κόσμο. Ας προσέχουμε ακόμα περισσότερο και ας μην 

διασπείρουμε ψεύδη στον κόσμο μέσα από τις τηλεοράσεις. Ας διαβάσουμε, ας ρωτήσουμε 

πρώτα και μετά να λέμε. Και όσον αφορά το λεωφορείο, γίνονται προσπάθειες, το ξέρει και ο κ. 

Δήμαρχος, που αν θέλει μπορεί να τοποθετηθεί γιατί έχει... και με τον ίδιο τον προμηθευτή και 

με τον έμπορο από την Αθήνα, για να κυκλοφορήσει, αλλά επειδή στα... θέλω να γίνω... μου 

επιτρέπετε, είχαμε 60 θέσεις, την δυνατότητα να καλύψουμε σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Παραλάβαμε 17 θέσεις, τις δημιουργήσαμε και τις κάναμε 60 και φέτος, για πρώτη φορά, 
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καλύπτουμε και το 60. Εξήντα θέσεις δικαιούμασταν εγγραφές και 60 εγγράψαμε. Άρα λοιπόν, 

αυτό σημαίνει ότι θα κοιτάξουμε με το αστικό... γιατί ήρθα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, 

κάποια συμπληρωματικά δρομολόγια, τα οποία δεν μπορεί το ήδη υπάρχον μεταφορικό μέσο 

της Επιχείρησης να καλύψει, να τα καλύψουμε μέσω του αστικού... δηλαδή είναι μια παραπάνω 

παροχή προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία επί του θέματος ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης... Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να μην δευτερολογήσω γιατί ακούω πράγματα περί 

υποκρισίας... Λοιπόν, πρώτον, αν θυμάται καλά το Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Πρόεδρος της 

ΚΕΔΗΣ έλεγε όχι μόνο θα πληρώσουμε, θα έχουμε και περίσσευμα. Αυτά τα έλεγε το Δημοτικό 

Συμβούλιο... Το δεύτερο, τι επιχείρημα αυτό που λέει ότι ψηφίσατε τα 100 χρόνια; Φυσικά, 

υπήρχε περίπτωση Σερραίος να μην ψηφίσει εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια; Και βεβαίως 

ψηφίζουμε εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια, σπατάλες δεν ψηφίζουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 

Σπατάλες δεν ψηφίζουμε, και σπατάλες γίνονται, έγιναν και τις επισημάναμε, όχι σήμερα, πάρα 

πολλές φορές. Δεν θέλω να αναφερθώ σε μία-μία γιατί νομίζω ότι το Σώμα τις ξέρει και 

κουράζεται... Και μόνο που λέτε εδώ στο... την εισήγησή σας, έγινε υπερεκτίμηση των εσόδων, 

σημαίνει ότι κάνατε πλασματικό προϋπολογισμό. Τι θα πει υπερεκτίμηση των εσόδων; Πού 

ζείτε, δεν έχετε ιδέα τι γίνεται μέσα στην ΚΕΔΗΣ; Τι Πρόεδρος είστε; Υπερεκτίμηση των 

εσόδων, άρα πλασματικός προϋπολογισμός. Το λέτε μόνοι σας, αυτοαναιρείστε, κ. Πρόεδρε, 

και, κ. συνάδελφοι, δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό μέσα από τον Πρόεδρο 

της ΚΕΔΗΣ. Λοιπόν, εμμένουμε στην πρότασή μας, διότι σας λέω ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, 

η κρίση είναι μεγάλη, δεν ψηφίζουμε σπατάλες. Το επισημάνω, κάτι επισημάνεται  και από 

άλλες παρατάξεις, συν δέκα χιλιάρικα ή όπως είπα και εγώ, τα πενήντα επτά χιλιάρικα για... 

μουσικούς, για κάποιες εκδηλώσεις, για τις οποίες πήγαν επτά άτομα μέσα. Επτά άτομα μόνο 

και να πληρώνει ο Σερραϊκός λαός δέκα χιλιάρικα. Λυπάμαι πάρα πολύ, εμένα να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  : Η διαφυγή με ένταση ίσως να ήταν, κάποια περίοδο...  μέθοδος διαφυγής. Εγώ 

θα επανέλθω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και θα είμαι πάρα πολύ ήρεμος, όποιες προσβολές 

και να ακούω. Η πορεία των εσόδων κρίνεται ανεπαρκής. Τα δέκα χιλιάρικα των συνεδρίων 

είναι, νομίζω, χορηγία της Συνεταιριστικής Τράπεζας, αν, προς την Μπιτζίδου η επισήμανση, 

διότι εκείνο το συνέδριο είπατε ότι θα είναι με χορηγία και μάλιστα ανέφεραν και τον χορηγό. 

Δεν αναφερθήκατε γιατί το λεωφορείο δεν κυκλοφορεί. Το έχετε, ενώ το πληρώσατε και μας 

λέτε ότι θα βάλετε αστικά, έπρεπε να το έχετε κάνει αλλά το λεωφορείο γιατί δεν κυκλοφορεί; 

Τι συνέβη εκεί; Επίσης, βεβαίως και είναι πρωτόγνωρη συμπεριφορά, πρώτη φορά συμβαίνει, 

ενώ είχαμε εξαγγελίες ότι το έτος, είναι πραγματικά ανά μήνα κοστολογημένες οι εκδηλώσεις, 

έχει διασπορά εκδηλώσεων και όλα έχουν καλώς και το σύνολο θα είναι από χορηγίες. Πρώτη 

φορά συμβαίνει στα μέσα του έτος να υπάρχει στοπ, σιγή για το υπόλοιπο εξάμηνο. 

Πρωτόγνωρο είναι, συμφωνούμε. Αυτό όμως δεν είναι διαχείριση, αυτό είναι αποτυχία. 

Αναφέρατε κάτι, κ. Πρόεδρε, για το... Εντάξει, είναι πράγματι επιτυχία σας, ότι αυξήσατε, με 

την έννοια ότι αναζητήσατε, κάνατε καλύτερη, αν θέλετε, παρότρυνση και ήρθαν... αυτό είναι 

θετικό. Αυτό όμως φέρνει έσοδα, αυτό φέρνει ευθύνες και εγώ αποσύρω τα έσοδα, λέω ευθύνες. 

Έχετε τα χρήματα, πήρατε πάρα πολλά χρήματα και δεν κάνετε παροχή. Θεωρείτε ότι αυτό είναι 

τυπικό; Είναι να το ονοματίζουμε; Έπρεπε να σκύβετε το κεφάλι. Ξαναλέω, τον Απρίλιο του 

2012 το λεωφορείο πληρώθηκε. Γιατί δεν κυκλοφορεί ακόμα; Κλείνοντας, θεωρώ ότι στην 

δεύτερη σελίδα, να μην πάω σε επί μέρους, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων φιλοξενίας τριάντα δύο χιλιάδες, και κάνατε λίγα, έξοδα αμοιβή ορχήστρας... 

αυτά όλα μπορούσαν να πάνε σε δύο κωδικούς, είτε είναι πολιτιστικών, είτε είναι όπως τα λέτε 

εδώ, επινοήσατε και πολλές εκφράσεις, και θα μπορούσαν να είναι συγκεκριμένα και καθαρά τα 

πράγματα. Επιλέξατε αυτήν την συγκεκριμένη εγγραφή. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε, αλλά 

νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Μπιτζίδου και κ. Πρόεδρε της ΚΕΔΗΣ. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, μία κουβέντα. Ναι, πολύ σωστά είπατε, 

Συνεταιριστική στηρίζει το συνέδριο και όχι μόνο το συνέδριο. Σωστά; Οπότε θα περιμένετε να 
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δείτε την πραγματική αποπληρωμή και... μπορείτε να μιλήσετε. Λυπάμαι, κ. Μηλίδη, που 

πραγματικά βγάζετε τόσο εύκολα συμπεράσματα και για εκδηλώσεις που ούτε καν πατήσατε, να 

δείτε, και ούτε καν ρωτήσατε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Εσείς απουσιάζατε... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Για ποιες εκδηλώσεις... Εγώ, αν απουσίαζα; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Στην εκδήλωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Μηλίδη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Την καλύτερη εκδήλωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Μηλίδη, θα παρακαλούσα πολύ να μην διακόπτετε... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Να προσέχετε, σας παρακαλώ... Λοιπόν, δεν θα πάμε επί προσωπικού. 

Ψεύδεστε, αυτές οι εκδηλώσεις παρακολουθήθηκαν από εμένα προσωπικά όλες, και ήμουν 

παρούσα σε όλες. Εάν υπήρχε μία, που δεν θυμάμαι να υπάρχει και δεν ξέρω για ποια 

αναφέρεστε, πού ξέρετε εσείς πού ήμουν και τι έκανα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Άλλο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην κάνετε διάλογο και μην διακόπτετε... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Συγγνώμη, εδώ το ράδιο αρβύλα κυκλοφορεί και λέτε, δηλαδή, τέτοια κατινιά 

και τέτοιο κουτσομπολιό που διασύρετε και διαδίδετε, εδώ μπορώ να το αντιληφθώ. Είναι 

χαρακτηριστικό ενός σοβαρού ανθρώπου; Σας παρακαλώ. Λοιπόν, είμαι κάθετη σε αυτό και σας 

παρακαλώ πολύ να προσέχετε πως αναφέρεστε στις εκδηλώσεις, χωρίς να έχετε ιδέα γι' αυτές. 

Και μπορώ να σας αποδείξω με... Σερραίους και με ονόματα, για κάθε εκδήλωση. Όσον αφορά 

τις εκδηλώσεις που ψηφίστηκαν και ήταν προτάσεις της Διάβασης Πεζών, ο κ. Μπόικος ήταν 

παρών και μπορεί να σας ενημερώσει, αν είχε δύο άτομα ή πέντε ή δέκα. Όσον αφορά για τις 

άλλες,... η αίθουσα ήταν κατάμεστη και σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε περί τίνος 

πρόκειται... για τι πράγμα λέτε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πρόεδρε, επί προσωπικού θέλω το λόγο... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Και εγώ θα συνεχίσω επί προσωπικού, κ. Μηλίδη... σας παρακαλώ πολύ να 

προσέχετε τι λέτε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Αλλά μην χάνετε την ψυχραιμία σας και μην κλαίτε όταν μιλάτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν θέλω τέτοιο διάλογο... Δεν θέλω να... την ατμόσφαιρα... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... Αυτός τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Κύριε Χράπα... Κύριε Αντιδήμαρχε... Κύριε 

Αντιδήμαρχε... Κύριε Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ... 

Δ.Σ. : ...Το επίπεδο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ, κ. Αντιδήμαρχε... Κυρία Μπιτζίδου, σας παρακαλώ πολύ, 

τελευταία φορά... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Εσείς μιλάτε για μένα... 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Σας παρακολουθώ, κ. Μηλίδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ..Λοιπόν, κ. Χράπα, δεν πήρατε τον λόγο. Λυπάμαι που αυξάνω τον τόνο της 

φωνής μου. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, επειδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Επί προσωπικού ζητήσατε τον λόγο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Αναφέρθηκαν κάποιες λέξεις που νομίζω ξέφυγαν από την κα. Μπιτζίδου, 

παρακαλώ να την ανακαλέσει, περί κατινιάς και αυτά, να τις ανακαλέσει, πρώτον. Δεύτερον... 

Να τις ανακαλέσει εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερον, εγώ προσωπικά και πολλά μέλη... 

της παρατάξεως μας, παρευρέθηκαν σε πάρα πάρα πολλές εκδηλώσεις, δεν είναι δυνατόν 

βέβαια, λόγω της δουλειάς, να είναι κανείς σε όλες, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και μάλιστα 

πολλές φορές ήταν και ο κ. Δήμαρχος, λοιπόν, πολλές φορές. Λοιπόν, δεν επικαλούμαι την 

μαρτυρία του αλλά παρακαλώ, κάποιες φράσεις να τις αποσύρει και να μην ωρύεται. Εδώ δεν 

είναι καφενείο, είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Τις κουβέντες να τις ανακαλέσει τώρα, περί κατινιάς 

και το οτιδήποτε... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Εγώ δεν είπα, δεν αναφέρθηκαν τέτοιες κουβέντες, έκανα κριτική μόνο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είναι ανεπίτρεπτη τις περισσότερες φορές από τον κάθε ένα μας που 

ξεστομίζει, έτσι; Καλό θα είναι να είμαστε συγκρατημένοι, υπάρχει ο πολιτικός λόγος, ας είναι 

οξύς, όμως οι χαρακτηρισμοί, θα παρακαλούσα, να μην πέφτουν σε αυτό το τραπέζι του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Κλείστε, σας παρακαλώ, τα κινητά σας. 

Δ.Σ. : ...Απο εκεί είναι, κάπου... 

Δ.Σ. : ...Ακούγεται τίποτα... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Γαλάνη... το κινητό... 

Δ.Σ. : ...Πού πάτε... Κλειστά είναι... 

Δ.Σ. : ...Από εκεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κάποιο... Κάτι μικροφωνίζει... Λοιπόν, κα. Μπιτζίδου, σας παρακαλώ πολύ, 

για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω την λέξη να την ανακαλέσετε, ας 

πούμε. Δεν αρμόζει σε έναν Δημοτικό Σύμβουλο... Παρακαλώ πολύ ανακαλέστε την λέξη της 

κατινιάς... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Οι ανακρίβειες που ειπώθηκαν εδώ μέσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Έτσι, πείτε την λέξη ανακρίβειες... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Οι ανακρίβειες που ειπώθηκαν εδώ μέσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν αρέσει σε κανέναν... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Παρακαλώ να αποσυρθούν. Χωρίς να ξέρετε κάτι, δεν μπορείτε να 

τοποθετείστε και να δημιουργείτε εντυπώσεις. Σας παρακαλώ πολύ και εσείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Να αποσύρετε τις ανακρίβειες για εκδηλώσεις των επτά ατόμων... Και 

φυσικά... φυσικά, γιατί είναι αναληθείς, και φυσικά μετά, πολύ ευχαρίστως, κ. Δήμαρχε, εγώ θα 

αποσύρω την έκφραση κατινιά γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είναι καλό να ανακαλέσετε... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Το είπα, σου είπα, μου είπες, δεν αρμόζει σε αυτόν τον χώρο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, δεν θα κάνουμε καμία συζήτηση... Σας παρακαλώ, κ. Μηλίδη, σας 

έδωσα τον λόγο; Γιατί πετάγεστε; Ή διευθύνω το Δημοτικό Συμβούλιο ή ελάτε εσείς εδώ. Είπα, 

κ. Μπιτζίδου, να ανακαλέσετε την λέξη κατινιά... Σας παρακαλώ πολύ... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Εφόσον ο κ. Μηλίδης αποσύρει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ανακαλέστε... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Την ανακριβή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Οι ανακρίβειες μπορούν να λέγονται... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Είναι αναληθές και απαράδεκτο... 

Δ.Σ. : ...Αυτό είναι πολιτική κριτική, είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εσείς τι πετάγεστε... τον συνήγορο... 

Δ.Σ. : ...Όχι, να καταλάβει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε... 

Δ.Σ. : ...Να καταλάβει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε. Πετάγεστε χωρίς λόγο... Όχι να μην 

πετάγεστε. Στα δικαστήρια... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και εκεί θα σας... Όχι... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι, απαράδεκτο είναι αυτό που κάνετε... 

Δ.Σ. : ...Πολιτική κριτική... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ακούσατε τις σας είπα; 

Δ.Σ. : ...Και αυτό που κάνει η Μπιτζίδου είναι απαράδεκτο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας ανακαλώ στην τάξη για πρώτη φορά, αν θέλετε να συνεχίσουμε... 
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Δ.Σ. : ...Καλά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Καλά; Καλά στον μπαμπά σας, όχι εδώ. Σας παρακαλώ πολύ... 

Δ.Σ. : ...Το τραβάτε πολύ, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν το τραβάω, εσείς προκαλείτε, κατ' επανάληψη, τα Δημοτικά Συμβούλια. 

Επιτέλους. Επιτέλους. Είστε και δικηγόρος. Λοιπόν, ανακαλέστε, σας παρακαλώ, για να 

προχωρήσουμε... Σας παρακαλώ... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Υπάρχει διάθεση εφόσον ανακαλέσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δεν θέλουμε αποφάσεις, διαδικασίες και ανακρίβειες και κατινιά, έτσι;  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Να σας πω, κ. Πρόεδρε, δεν έχω κανέναν... κανέναν λόγο να μην ανακαλέσω... 

αλλά σας παρακαλώ πολύ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλετε να ανακαλέσετε... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Αυτά που ακούγονται εδώ μέσα δεν είναι σωστά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλετε να ανακαλέσετε... Ωραία. Περνάμε στον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι, όχι, δεν έχετε τον λόγο, κ. Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, 

έχετε τον λόγο... για την δευτερολογία. 

ΔΗΜΟΥ : ...Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάλι δεν ακούω σε ποιον 

κωδικό, ποια σπατάλη, και πόσο. Με παράδειγμα, με αντιπαραβολή, ότι εκεί ξοδέψατε 

παραπάνω χρήματα. Αυτό το οποίο αναφέρει η πορεία είσπραξης των εσόδων εντός του 2013, 

ότι δεν ήταν επαρκής, ναι είναι αλήθεια Ο προϋπολογισμός που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2012, 

έγινε με έσοδα ανά παιδί... στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και δύο 

οκτακόσια, και μειώθηκε στα χίλια τριακόσια, δεν το θυμάστε αυτό; Πάλι λέμε εδώ τη μισή 

αλήθεια, κάποιος συνάδελφος που είπε. Άρα τι λέμε λοιπόν, πάλι ψέματα; Η υποκρισία λοιπόν 

συνεχίζεται και τώρα, πάλι. Ας προσέχουμε λοιπόν, να διασταυρώνουμε μια είδηση και μετά να 

τη λέμε και να την διασπείρουμε μέσα από τα κανάλια στους συμπολίτες μας. Το οτιδήποτε 

λέμε. Τα δέκα χιλιάδες που ανέφερε ο κ. Φωτιάδης στον κωδικό, αφορούν και κάποια υπόλοιπα 

τιμολογίων τα οποία δεν τιμολόγησε ο εργολάβος. Υπάρχει ακόμα ένας εργολάβος ο οποίος είχε 

αναλάβει δράσεις και εκδηλώσεις που δεν μπορούσαν να μπούνε στους διαγωνισμούς, είναι 

γνωστό επίσης το θέμα. Ναι, έχουμε, και ευτυχώς άκουσα και ένα θετικό, ότι κάνουμε μεγάλη 

προσπάθεια για να μαζέψουμε εξήντα εγγραφές για εξήντα θέσεις. Κάναμε το οτιδήποτε μας 

ζητήθηκε σε όλα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Οτιδήποτε μας 

ζητήθηκε, το κάναμε. Έχετε ακούσει ποτέ κάποιον υπάλληλο να σας παραπονεθεί ότι ζήτησε 

κάτι από την Διοίκηση και δεν το είχε; Το οτιδήποτε, ακόμα και ένα στυλό. Γίνονται πράγματα 

στα κέντρα τα οποία δεν γίνανε ποτέ. Βάψαμε τα κέντρα, συντηρήσαμε όλα τα κτίρια μας, το 

παλιό νοσοκομείο το συντηρήσαμε, εκεί που είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών, πήραμε... Δεν πληροφορηθήκατε, κ. Φωτιάδη, ότι πήραμε και γυμνάστρια στα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες; Η συνάδελφός σας, η Δημοτική 

Σύμβουλος, έκανε και ένσταση γι' αυτό. Γιατί καταφέραμε και πήραμε κάποιον άλλον. Άρα 

λοιπόν και... πήραμε... και... πήραμε... Αν δεν σας ενημέρωσαν, δεν το ξέρω εγώ, και... λοιπόν 

πήραμε, και οτιδήποτε μας ζητήθηκε, το κάναμε. Και ήδη σήμερα προκηρύχθηκαν και άλλες 

θέσεις, ωρομίσθιο, σε όλες τις δράσεις που έχει η ΚΕΔΗΣ. Κάθε Σεπτέμβριο παίρνουμε άτομα. 

Αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό; Αμφιβάλλει κανείς ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά στις εγγραφές; 

Αμφιβάλλει κανείς ότι παραλάβαμε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης με 140 θέσεις και τα 

διπλασιάσαμε; Αμφιβάλλει κανείς ότι παραλάβαμε 17 άτομα με ειδικές ανάγκες, με επτάμισι 

χιλιάδες το άτομο, δείτε πόσα έσοδα είχαμε τότε, και ότι τώρα έχουμε 60 άτομα με πεντέμισι 

χιλιάδες ευρώ, αμφιβάλλει κανείς; Σπατάλες, σπατάλες, σπατάλες, η καραμέλα. Η υποκρισία 

συνεχίζεται, και θα συνεχίζεται όσο γίνεται έργο στην ΚΕΔΗΣ. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Δήμαρχε... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : ...Θα είμαι πολύ σύντομος... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Για ποιο πράγμα... 

Δ.Σ. : ...Αναφέρθηκε σε ένα θέμα, σε μια... απόφαση, η οποία ελήφθη, έτσι... Αν έχει δικαίωμα 

να κάνει ένσταση ένας συνάδελφος, δεν έχει να κάνει δικαίωμα κανείς, και αυτό... 

Δ.Σ. : ...Η αλήθεια δεν είναι, κ. Πρόεδρε, ήταν γεγονός... 

Δ.Σ. : ...Να ανακαλεστεί... 

Δ.Σ. : ...Με συγχωρείς τώρα εδώ... 

Δ.Σ. : ...Θέλει άλλος να κάνει ένσταση; Θέλει κανείς να κάνει ένσταση... 

Δ.Σ. : ...Βεβαίως... 

Δ.Σ. : ...Ήταν κάτι παράτυπο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Τι σχέση έχει αυτό με την ανάκληση... Καμία σχέση... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε, να εξηγηθώ; Να εξηγηθώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εξηγείστε... 

ΔΗΜΟΥ : ...Ότι ήταν τόσο γνωστό το θέμα, το ότι είχε και... είχε και ένσταση από συνάδελφό 

μας, άρα λοιπόν, αν δεν το γνωρίζει ο κ. Φωτιάδης, ότι κάνουμε και προσλήψεις εκεί, είναι 

δικαίωμα της συναδέλφου τους, που δεν τους ενημέρωσε. Εκεί ήθελα... Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ...Δεν είναι θέμα... Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, για μια ακόμη φορά 

ακούστηκαν οι σπατάλες, αλλά κανένας δεν λέει ποιες είναι αυτές οι σπατάλες. Πείτε επιτέλους 

ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε παραδείγματα για τις σπατάλες που έγιναν, όχι αόριστα, διότι δεν 

θα πείσετε ποτέ ούτε ένα... Θα πρέπει να πείτε, έγιναν αυτές οι σπατάλες, και πήγαν εκεί αυτά 

τα χρήματα, άδικα πήγαν, ένα. Δεύτερον, για τα 100 χρόνια. Μα για όνομα, ο Δήμος Σερρών 

50.000€ έδωσε για τα 100 χρόνια, για τον εορτασμό των 100 χρόνων, και είναι δυνατόν να 

υπάρχει αντίρρηση για αυτό; Τα υπόλοιπα εκατό χιλιάρικα από χορηγίες... Δηλαδή, μεγαλύτερη 

οικονομία μπορούσε να γίνει πάνω σε αυτό το θέμα; Μα ούτε πενήντα χιλιάδες να μην 

διαθέσουμε για τα 100 χρόνια; Αυτό είναι πρωτάκουστο, δηλαδή συμφωνούσαμε να δώσουμε 

τριακόσιες χιλιάδες, τα κατεβάσαμε λόγω της οικονομικής κρίσης στα πενήντα, και τώρα λέμε 

γιατί, για πενήντα χιλιάδες ευρώ; Το αυτοκίνητο που πήραμε μέσω του ΟΠΑΔ. Το αυτοκίνητο 

το πήραμε, είναι εδώ, πληρώθηκε, απλώς πέσαμε στην αλλαγή του νόμου, δηλαδή ψηφίστηκε 

ένας καινούριος νόμος που βάζει, για να μπορέσει να κυκλοφορήσει πλέον το οποιοδήποτε 

αυτοκίνητο, βάζει μια πιστοποιημένη εταιρεία, και συγκεκριμένα την TUV, η οποία πρέπει να 

ελέγξει τα πάντα, για κάθε αυτοκίνητο, αλλιώς δεν πάνε τα χαρτιά στο Υπουργείο Μεταφορών. 

Και πέσαμε, είναι το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο έλεγξαν, τόσο τυχεροί ήμασταν. Το πρώτο 

αυτοκίνητο που έλεγξαν σε όλη την Ελλάδα ήταν το δικό μας. Πέσαμε σε εκείνη τη στιγμή και 

έχουμε αυτήν την καθυστέρηση, λόγω της γραφειοκρατικής διαδικασίας, η οποία τελειώνει από 

ότι μαθαίνω, διότι πολλές φορές πήρα και ο ίδιος στην TUV και έχουν γίνει τρικούβερτοι 

καυγάδες για αυτό, και με τον προμηθευτή. Διότι αυτά τα στέλνουν στην Αυστρία, η Αυστρία τα 

βλέπει, τα εγκρίνει, δεν υπήρχαν ζώνες, έπρεπε να βάλουμε ζώνες, σήμερα μάλιστα μας τις 

στείλανε τις ζώνες, φωτογραφίες, κόντρα φωτογραφίες. Πιστεύω ότι όπου να 'ναι 

ολοκληρώνεται η διαδικασία και θα κυκλοφορήσει το αυτοκίνητο του ΟΠΑΔ. Αν και για αυτό 

το θέμα, για το αυτοκίνητο, δεν μπορώ να καταλάβω, έγινε τόσος ντόρος, ακούστηκαν διάφορα 

πράγματα, το συνέδεσαν με αυτοκίνητο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ακούστηκαν και τέτοια πράγματα. Τι 

δουλειά έχει το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με αυτό το αυτοκίνητο, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχει 

γίνει σημαντικότατο έργο στην ΚΕΔΗΣ. Το ότι τα προγράμματα πάνε πάρα πολύ καλά, 

πολλαπλασιάζονται αυτοί οι συμπολίτες μας στους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες. 

Διπλασιάζονται οι υπηρεσίες προς τους πολίτες. Το ότι η ΚΕΔΗΣ... το κτίριο της πρώην... νυν 

ΚΕΔΗΣ, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια ανακαινίστηκε. Όταν το αναλάβαμε ήταν ερείπιο, 

αραχνιασμένο ήταν, δεν μπορούσες να μπεις μέσα, εγκαταλελειμμένο. Και τώρα έχει 

ανακαινιστεί, έχει βαφτεί μέσα-έξω, όπως και τα άλλα κέντρα που υπάρχουν στην περιφέρεια. Η 

οικονομική κρίση μας αναγκάζει να κόβουμε τις εκδηλώσεις. Όταν πήγα, είδα χρέη φυσικά. 

Όταν πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών τότε, για να σώσουμε την ΚΕΔΗΣ και ζητούσα... Σας 

παρακαλώ μη μιλάτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σταματήσετε επιτέλους, κ. Σταυρόπουλε, κύριε... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Λοιπόν, και ζητούσα την προκαταβολή, μια στιγμή τώρα, κ. Πρόεδρε, να 

τελειώνω, τελειώνω... Και ζητούσα την προκαταβολή των 200.000€ για να σωθεί η ΚΕΔΗΣ, 

ξέρετε που σκόνταψε και δεν θέλανε να το εγκρίνουν, και επί δυο μέρες είχα κατασκηνώσει έξω 

από το γραφείο του Υπουργού; Γιατί μέσα στην εισήγηση υπήρχε και μια λέξη, εκδηλώσεις. Και 

μου έλεγαν, μα είστε τρελοί, θα δώσετε λεφτά για εκδηλώσεις; Δεν σας δίνουμε τα λεφτά. 

Λοιπόν, και κάναμε... το σβήσαμε. Ξαναστείλαμε καινούριο έγγραφο, βγήκε η λέξη εκδηλώσεις. 

Ακούω την λέξη εκδήλωση και μπιμπικιάζω, λόγω της οικονομικής παρατήρησης. Λοιπόν, 

μπορούσαμε... ο Δήμος Σερρών θα ήταν έξω από το πνεύμα αυτό της οικονομικής κρίσης που 

μαστίζει την Ελλάδα, την συγκλονίζει συθέμελα; Ασφαλώς θα θέλαμε να κάνουμε εκδηλώσεις 

ακόμα περισσότερες, και αυτός ήταν ο στόχος μας, και δεν τις κόψαμε από την πρώτη στιγμή. 

Τις κρατήσαμε με νύχια και με δόντια επί δύο χρόνια, από ένα σημείο και μετά όμως ήταν 

αδύνατο να κρατηθούν. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά εγώ θα ήθελα να μη μιλάμε ποτέ γενικά και 

αόριστα. Σπατάλες, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε σπατάλες, ποιες είναι επιτέλους, ονομάστε 

τις. Και όσες εκδηλώσεις έγιναν, ήταν επιτυχημένες και είχε και κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν 

κάποια εκδήλωση... ειλικρινά, εγώ σχεδόν όλες τις παρακολούθησα, δεν είδα κάποια εκδήλωση 

με επτά άτομα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε... Ολοκληρώθηκε το θέμα, κύριε... 

να ρωτήσω, αν θέλετε τίποτα... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μπαίνει σε ψηφοφορία... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ... Την παράταξή σας... Ναι, κύριε... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Νιζάμης,. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Στεργίου. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Και η πρότασή μου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ...Και η πρόταση της παράταξης, οι κύριοι Σύμβουλοι του κ. Μηλίδη. Ο κ. 

Αναστασιάδης Αντώνης; Ναι ή όχι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν με άφησες να μιλήσω, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : ...Είπα κ. Πρόεδρε, ναι αλλά εκτός από τη σελίδα 4, τις πανομοιότυπες, πολλαπλές 

αναφορές, δηλαδή κωδικούς οι οποίοι επί της ουσίας λένε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αν θέλετε 

να διαβάσω τους κωδικούς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι, δεν χρειάζεται να διαβάσετε τους κωδικούς... Κύριε Μπόικε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, με σοβαρές επιφυλάξεις και θέλω να καταγραφεί αυτό. Ναι με σοβαρές 

επιφυλάξεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΗΣ, και ο κ. Δούκας, ναι, κ. Αντιδήμαρχος, ναι, ναι. Ο 

Γραμματέας την πρόταση της παράταξης. Ναι και ο Πρόεδρος. 

Δ.Σ. : ...Και ο κ. Θεοχάρης έξω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι, και ο κ. Θεοχάρης., ναι, εντάξει. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 635/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 60/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 

αφορά την έκθεση πεπραγμένων της, έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ένατο θέμα, έγκριση της υπ' αριθμ. 60/2013 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έκθεση... πεπραγμένων της, έτους 

2012. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 636/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας των κ.κ. Φώτογλου Χαραλάμπους, 

Δημητριάδη Αναστασίου και κληρ. Χεριστανίδη Ε. με δημοτική έκταση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο, έγκριση ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας των κ. Φώτογλου 

Χαραλάμπους, Δημητριάδη Αναστασίου και κληρονόμων Χεριστανίδη... Ευάγγελου πιθανόν με 

δημοτική έκταση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων, ο κ. Μυστακίδης. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ :  Κύριοι συνάδελφοι, οι συγκεκριμένοι κύριοι έχουν αγροτεμάχια κοντά στον 

Οικισμό... στα ξύλινα σπίτια, δηλαδή πηγαίνοντας, κινούμενοι βόρεια από την διασταύρωση 

Νεοχωρίου προς το νοσοκομείο, αριστερά σε εκείνον τον οικισμό, και αυτά τα χωράφια 

βρίσκονται βόρεια από τα ξύλινα σπίτια... Οι άνθρωποι αυτοί ισχυρίζονται, και από την αυτοψία 

που κάναμε με την Επιτροπή Σκοπιμότητας... εκεί, διαπιστώσαμε ότι τα χωράφια αυτά 

καταπατούνται από τους Ρομ, στο ένα μάλιστα βλέπω στο τοπογραφικό ότι υπάρχει και μια 

περίφραξη. Ο ένας, ο κ. Δημητριάδης... που έχει το 5670Α αγροτεμάχιο, έχει κάνει περίφραξη 

στο χωράφι του και σε λίγες μέρες εξαφανίστηκε η περίφραξη διότι τα βγάλανε οι Ρομ τα 

σίδερα... και τα πούλησαν σαν παλιοσίδερα. Αυτά τα αγροτεμάχια είναι δίπλα στο 5669 

δημοτικό αγροτεμάχιο, στο οποίο ο Δήμος διέθεσε λυόμενα, επί της Δημαρχίας του κ. 

Μωυσιάδη, και κατά την αίτηση του κ. Δημητριάδη, αρχική... σχεδιασμός ήταν να μπουν 

τέσσερα σπίτια, ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν δέκα επτά σπίτια και μάλιστα έχει καταπατηθεί και 

ο αγροτικός δρόμος, και δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε στα χωράφια τους, να τα 

καλλιεργήσουν. Η... Επιτροπή σας είπα ότι ομόφωνα απεφάνθη να ανταλλαχθούν αυτά τα 

τεμάχια με Δημοτική έκταση. Επίσης, το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Σερρών, επίσης 

ομόφωνα απεφάνθη το ίδιο. Ο Οικονομικός Σύμβουλος του Δήμου, ο κύριος... μας λέει στο 

έγγραφό του, ότι αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει για αυτήν την ανταλλαγή είναι το Δημοτικό 

Συμβούλιο, και αν, βεβαίως, η ανταλλαγή αυτή είναι προς όφελος του Δήμου. Εμείς δηλαδή εδώ 

πρέπει να το αποφασίσουμε... 

Δ.Σ. : ...Να το... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Δεν τελείωσα. Και εισηγούμαι την συζήτηση του θέματος και να πάρουμε 

σχετική απόφαση για την ανταλλαγή ή όχι, με κάποια Δημοτική έκταση. Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : ...Η εισήγηση... 

Δ.Σ. : ...Μια ερώτηση... 

Δ.Σ. : ...Η εισήγηση ποια είναι... 

Δ.Σ. : ...Μισό λεπτό... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Η εισήγηση καταρχήν, σας είπα ότι τα όργανα εισηγήθηκαν, δηλαδή η 

Επιτροπή Σκοπιμότητας, που συμμετέχουν όλοι, εισηγήθηκε θετικά. Η Τοπική Κοινότητα... 

εισηγήθηκε θετικά, και εμείς σαν αρμόδιο όργανο τώρα θα το συζητήσουμε και θα πάρουμε 

απόφαση τώρα. 

Δ.Σ. : ...Εντάξει, εσύ ως... τι εισηγείσαι; 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Κοιτάξτε, συμμετέχω, όπως και ο κ. Σταυρόπουλος, στην Επιτροπή, 

εννοείται ότι η δική μου άποψη ήταν υπέρ της ανταλλαγής, διότι στην ουσία δεν υφίστανται 

αυτά τα αγροτεμάχια, πάντα με την προϋπόθεση που θέσαμε στην Διαπαραταξιακή, όπως 

θυμάται ο κ. Γάτσιος, η προϋπόθεση είναι να περιφραχτούν αυτά τα κτήματα για να 

ανταλλαχθούν, για να χρησιμοποιηθούν σαν γήπεδα. Και να διασφαλίζεται πάντοτε η... της 

περίφραξης, γιατί ο Δήμος έχει κάποιον μηχανισμό που μπορεί να το κάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, ερωτήσεις επί του θέματος... Γραμματέας... Μισό λεπτάκι να 

καταγραφούν τα ονόματα αυτών που θα ρωτήσουν. Ποιος θέλει να ρωτήσει; Ο κ. Μπόικος, 

Φωτιάδης,  ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Κατιρτζόγλου. Άλλος; Ο κ. Νιζάμης... και ο κ. Χασαπίδης. 

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε εισηγητά, από όσο γνωρίζω, όταν έρχεται προς ανταλλαγή ένα, όπως είναι 

εδώ, τεμάχιο, αγροτεμάχιο το είπατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λίγη ησυχία σας παρακαλώ, συνάδελφοι, λίγη ησυχία... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Αγροτεμάχια ή οικόπεδα είναι; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι αγροτεμάχια... Τώρα εάν έχουν αρτιότητα λόγω του δρόμου που έγινε, 

αυτό είναι... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αγροτεμάχια λοιπόν. Εγώ γνωρίζω ότι όταν έρχεται ένα θέμα, εδώ βεβαίως θα 

έπρεπε από τον... Δεν μας δώσατε ούτε ένα... Εν πάση περιπτώσει... Έρχεται όμως ταυτόχρονα 

και η προτεινόμενη έκταση, στην οποία θα εγκαταστήσουμε, θα ανταλλάξουμε, θα πρέπει να 

είναι η σύμφωνη γνώμη του Δημότη μας, και αυτά πάνε μαζί. Δεν μπορούμε να πάρουμε κατά 

πρώτον μια απόφαση να ανταλλάξουμε και να μην ξέρουμε, διότι πρέπει να γίνει η αποτίμηση 

της... για να πάνε σε συμβόλαιο και να υπάρχει και η τεκμηρίωση, εγώ αυτό ξέρω. Έτσι όπως το 

θέτετε είναι μισό, δεν μπορεί να προχωρήσει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σας είπα ότι το θέμα το φέρνουμε για πρώτη συζήτηση, για απόφαση ναι ή 

όχι. Το που θα εγκατασταθούν... θα γίνει μια περίπλοκη διαδικασία και... είναι γιατί... δεν 

έχουμε αποφασίσει ακόμα ποιο τεμάχιο μπορούν να εγκατασταθούν. Είναι μια διαδικασία 

πραγματικά περίπλοκη, να βρούμε τεμάχια κοινόχρηστα, θα γίνει διαπραγμάτευση, αν τα 

δέχονται, να εκτιμήσουμε την αξία τους πρώτα, να μπει η... Επιτροπή, δεν μπορεί σήμερα να 

γίνει αυτό. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μα εγώ σας είπα, ξέρω ότι, κατά πρώτον, έπρεπε να τους έχετε... σημεία, θα 

έπρεπε κατά πρώτον να συμφωνήσουν και όλα αυτά που λέτε είναι η δεύτερη φάση. Σήμερα, 

είμαστε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν μας πειράζει να πάρουμε μια πρώτη απόφαση... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Όχι βέβαια, δεν μπορεί να... έτσι. Διότι... δεν προκύπτει η ωφέλεια του Δήμου 

για να την πάρεις την απόφαση, θα στη βγάλουν άκυρη, για να το πω εκ του αποτελέσματος, αν 

θέλεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Είναι μια πρώτη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μη μιλάτε όλοι μαζί σας παρακαλώ... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Δεν θα την γράψετε την απόφαση; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Θα την γράψουμε... 

Δ.Σ. : ...Δεν προκύπτει η ωφέλεια του Δήμου... Πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση. Δεν είναι 

δυνατόν να πάρουμε μια απόφαση χωρίς να γράφετε μέσα τους λόγους και τα οφέλη του Δήμου 

για την συγκεκριμένη ανταλλαγή...  Αποσύρτε το. Αποσύρτε το, κ. Αντιδήμαρχε... θα πάει 

στράφι.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Κύριε Γκότση, εδώ πέρα το θέμα δεν είναι... έτσι, το θέμα είναι ότι ο 

Δήμος με τις δικές του παρεμβάσεις, έχει δημιουργήσει προβλήματα. Η ωφέλεια, δεν μπορεί να 

κάνει κάποιο έργο ο Δήμος... τους Ρομ εκεί πέρα, και να χαλάει όλη την περιοχή. Νομίζω ότι 

έχει κάποια ηθική υποχρέωση ο Δήμος να το αποφασίσει. Τώρα, η προφανής ωφέλεια, όταν 

λέμε, η ωφέλεια δεν είναι πάντα οικονομική, η ωφέλεια μπορεί να είναι και το όφελος του, η 

ηθική αποκατάσταση των δημοτών, δεν είναι μια ωφέλεια και αυτή; 

Δ.Σ. : ...Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι αλλά πρέπει να το τεκμηριώσεις αυτό... αλλά δεν είμαστε 

αντίθετοι... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μισό λεπτάκι, ερωτήσεις. Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Η ερώτηση η δική μου... συγγνώμη... η ερώτηση η δική μου, διαβάζοντας τις 

εισηγήσεις ήταν αυτή... Ίσως δεν μπόρεσα να το καταλάβω αλλά δεν έβγαλα... δεν προκύπτει η 

προφανής ωφέλεια του Δήμου, και αυτό ρωτάω, από που προκύπτει; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μόλις τώρα, κ. Μπόικε, απάντησα. Η ωφέλεια του Δήμου δεν είναι καθαρά 

οικονομική, δηλαδή αν θα πάρει ο Δήμος 5€, ωφέλεια είναι και όταν αποκαθιστά κάτι το οποίο 

έγινε, μια άσχημη κατάσταση που δημιουργήθηκε εξαιτίας δράσεων του Δήμου, ωφέλεια είναι 

όταν ικανοποιεί και κάποιους δημότες, αυτός δεν είναι ο στόχος, δεν είναι κοινωνικός ο ρόλος 

του Δήμου; Δεν είναι ωφέλεια το να... αποκαταστήσει τα αγροτεμάχια των ανθρώπων που δεν 

μπορούν να τα καλλιεργήσουν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, κ. Αναστασιάδη, ερωτήσεις. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Κύριε Αντιδήμαρχε, για να συγκρίνεις δύο πράγματα, πρέπει να 

υπάρχουν... Πού είναι... οικόπεδα; Πού πέφτουν... Όλη εκεί η περιοχή, όταν είχατε βάλει τις 

αντικειμενικές αξίες... βάλετε 800€... κι εγώ σας είπα δεν έχετε πέντε ευρώ. Ούτε με την... Έτσι 

δεν είναι; ...Δεν μπορεί να γίνει εκεί τίποτε, όλα είναι ρημαγμένα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Η ερώτησή σας, κ. Αναστασιάδη; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Ερώτηση, θα την κάνω... Πού θα δώσεις οικόπεδα, είναι μόνο δύο 

άνθρωποι ή είναι χίλιοι άνθρωποι εκεί γύρω; Είναι μόνο δύο ή χίλιοι άνθρωποι... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Είναι αυτοί οι δύο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Θα αδικήσεις τους άλλους... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Είναι αυτοί οι δύο συγκεκριμένα που... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Όλοι είναι, κύριε... Όλοι... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Λέμε για το... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Όλοι είναι, κανείς δεν... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Από την άλλη πλευρά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην κάνετε διάλογο... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Η μηδενική αξία, κ. Αναστασιάδη, πώς προέκυψε... Η μηδενική αξία των 

αγροτεμαχίων πώς προέκυψε... Προέκυψε λόγω της εγκατάστασης... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Αν δεν δείξεις πού θα πάρουν οικόπεδα, πάρε το πίσω, σε 

παρακαλώ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Μα αυτό... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Ανθρώπου... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Θα συσταθεί εκτιμητική επιτροπή... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Δεν είναι λογική... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Εσάς τι σας πειράζει; Η ουσία του θέματος αλλάζει; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Αλλάζει... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Δηλαδή σας πειράζει... αν θα μπει... στο Δημοτικό Συμβούλιο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Στην Πλατεία Ελευθερίας; Πού; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Μα είπαμε... εκτιμητική επιτροπή... Εσάς σας πειράζει αν ξανάρθει το 

θέμα; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Όχι... όχι... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Το συγκεκριμένο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην κάνετε διάλογο... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Μα για να προχωρήσουμε και να μην δουλεύουμε άσκοπα, πρέπει να 

έχουμε μια θετική γνωμοδότηση... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Λάθος έχετε, κ. Αντιδήμαρχε, παρακαλώ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Πώς θα προχωρήσουμε, να κάνουμε τόσες διαδικασίες, χωρίς να έχουμε 

μια θετική γνωμοδότηση... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Θα μας πείτε πού είναι τα οικόπεδα και θα δούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Κατιρτζόγλου... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Αυτό είναι δουλειά της Επιτροπής... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι, κ. Αντιδήμαρχε, είναι λίγο μπερδεμένα. Εγώ θα 
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επικαλεστώ και την επαγγελματική μου ιδιότητα, που ενοχλεί, που ενόχλησε προηγουμένως τον 

κ. Πρόεδρο. Λοιπόν... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Εγώ μπερδεμένα δεν λέω τίποτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν με ενοχλεί, κ. Κατιρτζόγλου... προς τα εδώ. Δεν με ενοχλεί η ιδιότητά σας, 

ίσα-ίσα τιμώ το επάγγελμά σας αλλά εσείς δεν το τιμάτε. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Πολύ περισσότερο, κ. Πρόεδρε... Να σας πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Επειδή τα θέλετε... Παρακαλώ, ερώτηση... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Ό,τι ώρα θέλετε, μπορείτε να παίρνετε τον λόγο και να λέτε ό,τι θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Λοιπόν, εμάς δεν μας δίνεται το δικαίωμα αυτό, και όταν 

δικαιολογημένα εκφράζονται τα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ερώτηση επί του θέματος του συγκεκριμένου... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Δεν είχατε την ευαισθησία, από μόνος σας, να επέμβετε, και χρειάστηκε 

να γίνει παρέμβαση... αντιπολιτεύσεως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ερώτηση επί του θέματος... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Μια τελευταία κουβέντα να πω, και την επαγγελματική μου ιδιότητα θα 

σέβεσαι, και εμένα θα σέβεσαι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εσείς δεν σέβεστε το Σώμα... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ ούτε στον πατέρα σας, ούτε στη μάνα σας, 

ούτε στη γυναίκα σας, εντάξει;  

Δ.Σ. : ...Την επαγγελματική... των άλλων, και να μην λέτε ότι... Ξεκάθαρα όλα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και ας μπούμε στο θέμα... Ερώτηση... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Θα κάνω την ερώτηση αλλά... σκεφτείτε... Λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σκεφτείτε τα εσείς πιο μπροστά... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Εγώ τα έχω σκεφτεί προ πολλού, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είστε και μικρότερος... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Και ένας λόγος παραπάνω εσείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Επί του θέματος... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Επί του θέματος. Λοιπόν, κ, Μυστακίδη, το λέει στην εισήγησή του ο κ. 

συνάδελφος, ο κ. Μεταξόπουλος, το διαβάσατε αλλά δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, εδώ είμαστε 

ένα κυριαρχικό όργανο, παίρνουμε αποφάσεις. Για να πάρουμε μια απόφαση, θα πρέπει να 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο, η προφανής ωφέλεια του Δήμου. Δεν μπορεί να γραφτεί 

κάτι αόριστο, ούτε κάτι ηθικό, ούτε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι μετρήσιμο. Συνεπώς, αυτό σας 

ανέφεραν οι προηγούμενοι, είναι το αυτονόητο. Η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσετε 

είναι αυτή, να βρείτε ποιες εκτάσεις θέλετε να τους μεταφέρετε, έτσι... Το αναλάβει ο 

οικονομικός... της υπόθεσης, σε ποιες εκτάσεις να τους μεταφέρετε, να γίνει η εκτίμηση, να 

αποτιμηθεί, να προκύψει ότι ο Δήμος έχει προφανές όφελος από αυτήν την διαδικασία, και μετά 

να το φέρετε για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πράγματι έτσι είναι, ότι πράγματι 

υπάρχει όφελος του Δήμου, και να προχωρήσουμε. Γενικώς και αορίστως, και με ηθικά και 

ηθικολόγια δεν παίρνει αποφάσεις κυριαρχικό όργανο, πρώτον αυτό. Και δεύτερον είναι το 

ζήτημα, που πρέπει να το σκεφτείτε και αυτό επίσης,  το πολιτικό. Πράγματι στην περιοχή εκεί 

υπάρχει πρόβλημα... Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα εκεί πέρα. Κι εγώ έχω πελάτη ο 

οποίος του έχει κόψει το οικόπεδο στη μέση, και άνοιξε δρόμο... και ένα σωρό, και άνοιξε 

δρόμο από εκεί πέρα, μέσα από ξένο οικόπεδο. Όλοι έχουν εκεί πέρα... γειτόνους τους 

συγκεκριμένους, και όλοι... με το ίδιο πρόβλημα. Σκεφτήκατε να έρθουν 100 άτομα και ζητάνε 

να γίνει ανταλλαγή, τι έχει να γίνει; Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από αυτό, αυτό 

είναι θέμα εκτίμησης, αυτό, πολιτικό, το νομικό σκέλος είναι αυτό που σας περιέγραψα. Έτσι 

πρέπει να γίνει, διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα νομίζω. Και αν το κάνετε θα 

είναι λάθος. Καλύτερα να το αποσύρετε, να κάνετε την προεργασία αυτή και μετά να... τις 

αποφάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 



 

35 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κάποιοι εκλαμβάνουν τις ερωτήσεις ως τοποθετήσεις, κάποιοι τις 

τοποθετήσεις ως ερωτήσεις και... νομίζω μετά από... 

Δ.Σ. : ...Και κάποια πράγματα δεν είναι τίποτα από τα δύο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Πενήντα έξι Δημοτικά Συμβούλια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται... 

Δ.Σ. : ...Κάποιοι παρεμβαίνουν τώρα χωρίς να έχουν τον λόγο... 

Δ.Σ. : ...Είναι... πολλοί, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ... Κύριε Νιζάμη, έχετε τον λόγο να κάνετε ερώτηση... Παρακαλώ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Βάλετε σε τάξη... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όλοι σε τάξη... Κύριε Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Σε παρακαλώ και εγώ... 

Δ.Σ. : ...Σέβεστε και τους Αντιδημάρχους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σταματήστε επιτέλους... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Τι μιλάς, ρε. Τι μιλάς κι εσύ ρε... 

Δ.Σ. : ...Λίγος σεβασμός... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Αναστασιάδη, σταματήστε επιτέλους... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Τι... μιλάς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ... 

Δ.Σ. : ...Να μιλάς εσύ δηλαδή... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Μη μιλάς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ σταματήστε... 

Δ.Σ. : ...Αν δεν κάτσεις... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Μη μιλάς... Δεν ντρέπεσαι λίγο και μιλάς... 

Δ.Σ. : ...Εσύ δεν ντρέπεσαι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μιλάτε ακόμα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Σε παρακαλώ πάρα πολύ... Να ντρέπεσαι λίγο που είσαι εδώ μέσα... 

Δ.Σ. : ...Αντιδήμαρχος μιλάει, δεν μιλάει... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Ψεύτη, δεν ντρέπεσαι λίγο... 

Δ.Σ. : ...Μιλάει ο Αντιδήμαρχος... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Άντε από εκεί... 

Δ.Σ. : ...Περιμένω να τον βάλεις... για το επάγγελμα του... Είναι απαράδεκτο... 

Δ.Σ. : ...Ατόπημα... Ατόπημα βαρύ... Ατόπημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Χασαπίδη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : ...Όχι, καλύφθηκα, δεν την κάνω την ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλύφθηκες. Άλλος, ο κ. Νιζάμης. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να... ή αν συνάγεται μέσα από την 

εισήγηση, τόσο του κ. Αντιδημάρχου, όσο και την γνωμοδότηση του κυρίου δικηγόρου, με τι 

αξίας έκταση γη, θα γίνει αυτή η ανταλλαγή, προκειμένου να κρίνω την... που θα δώσουμε. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Αντιδήμαρχε. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, είμαστε ακόμα στις ερωτήσεις... 

Δ.Σ. : ...Ερωτήσεις... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Λοιπόν, θα επαναλάβω μερικά πράγματα τα οποία ίσως λόγω της έντασης να 

μην έγιναν κατανοητά. Το θέμα το φέρνουμε, να σταθούμε στο πρώτο σκέλος της εισήγησης 

που λέει συζήτηση γι' αυτό το θέμα, να δούμε την πρόθεση του Σώματος και στη συνέχεια να 

προχωρήσουμε σε άλλες διαδικασίες, οι οποίες είναι πολύ... είναι μεγάλες οι διαδικασίες και 

χρονοβόρες και απαιτούν και απασχόληση του προσωπικού, δηλαδή θα χρειαστεί να γίνει 

εκτίμηση, αυτοψίες, συνεννοήσεις. Λοιπόν, εάν το Σώμα δεν προτίθεται να κάνει τέτοια 

ανταλλαγή αρχικά, δεν υπάρχει νόημα να μπούμε σε αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία, να μπει 

η Υπηρεσία. Τώρα, ακούστηκε κάτι για άλλους γείτονες. Σας είπα ότι, πάλι το επαναλαμβάνω 

γιατί νομίζω δεν έγινε κατανοητό, δεν υπάρχουν άλλοι γείτονες... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, η ερώτησή μου... 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Ναι απαντάω... απαντάω σε όλους... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Προσωπική, αν προκύπτει... Όχι, εγώ έκανα την ερώτηση... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Έγιναν προηγουμένως και άλλες ερωτήσεις. Εσείς ρωτήσατε για την αξία, 

να απαντήσω σε εσάς τότε. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Αν προκύπτει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η αξία θα βγει από την Εκτιμητική Επιτροπή. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεν προκύπτει εν προκειμένω, από την εισήγηση και από την γνωμοδότηση... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Μα δεν μπορεί να προκύψει... Η εισήγηση... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Μόνο αυτό είναι... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Υπάρχει το αρμόδιο όργανο που θα κάνει την εκτίμηση της αξίας, και θα 

είναι, θα υπάρχει και κάποια τεχνική μελέτη, δηλαδή... χωραφιών... Και θα απαντήσω και στους 

άλλους, πέρα από εσάς, κ. Νιζάμη, που μίλησα, γείτονες δεν υπάρχουν άλλοι διότι από την άλλη 

πλευρά είναι το ποτάμι. Εκτός από αυτό είπαμε ότι εάν... ότι θα γίνουν τα χωράφια γήπεδα για 

αθλοπαιδιές, και θα μπορεί, ο Δήμος έχει τον μηχανισμό να... Θα μου πείτε, δεν θα μπορούσαν 

με τον ίδιο τρόπο να μπουν μέσα στα γήπεδα; Όχι γιατί... ο Δήμος έχει τον μηχανισμό να τους 

αποτρέψει. Και ρωτάω και το εξής, μιλάτε για ωφέλεια του Δήμου, επαναλαμβάνω, ποια είναι, 

μόνο ωφέλεια είναι μόνο τα ευρώ; Εάν δηλαδή ο Δήμος έχει κάνει μια δράση που... κάποιος... 

ένα χωράφι, ένα οικόπεδο, δεν έχει την ηθική υποχρέωση ο Δήμος να τον αποκαταστήσει αυτόν 

τον άνθρωπο; Δεν κατάλαβα, πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Διαδικαστικά ήθελα να πω κάτι. Σήμερα δεν παίρνουμε απόφαση για να 

ανταλλάξουμε το τάδε οικόπεδο με ένα άλλο οικόπεδο... 

Δ.Σ. : ...Εγκρίνουμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Ορίστε; 

Δ.Σ. : ...Εγκρίνουμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Όχι... σήμερα συζητάμε το θέμα και παίρνουμε απόφαση, μία πολιτική 

απόφαση για το αν θέλουμε να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο πει ότι 

θέλει να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή, τότε θα έρθουν τα επί μέρους, για να αποφασίσουμε. Τώρα 

εκφράζουμε τη βούλησή μας. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο πει ότι όχι, δεν θέλουμε να γίνει 

ανταλλαγή, σταματάει το θέμα, καταλάβατε; 

Δ.Σ. : ...Στην ουσία ζητάει έγκριση, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, λήψη απόφασης για ανταλλαγή ή μη. Ανταλλαγή, αν θέλουμε να γίνει κάτι 

τέτοιο. Αν... όχι, δεν παίρνουμε απόφαση, το συγκεκριμένο οικόπεδο, το ανταλλάσσουμε με ένα 

άλλο οικόπεδο, που έχει... τέτοια αξία, και τα λοιπά. Θέλουμε να κάνουμε τέτοια ανταλλαγή; 

Ναι ή όχι; Αν πούμε ναι... αυτό, αν πούμε ναι, θα γίνει ψηφοφορία, αν πούμε ναι, θα έρθει σε 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό όλο, ξεκάθαρο και συγκεκριμένο. Αν πούμε όχι, τελειώνει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε και μια απάντηση σε κάτι που ρώτησε ο 

κ. Χασαπίδης. Τα αγροτεμάχια... 

Δ.Σ. : ...Δεν ρώτησε... 

Δ.Σ. : ...Ρώτησε στην αρχή αυθαίρετα... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Λοιπόν, τα αγροτεμάχια είναι το ένα του κ.  Δημητριάδη Αναστασίου, το 

5.670Α και είναι 6.421 τετραγωνικά, και το άλλο το αγροτεμάχιο, του κ. Φώτογλου και του 

Χεριστανίδη, εξ' αδιαιρέτου, είναι το 5.671 αγροτεμάχιο, εμβαδόν 3.471 τετραγωνικών μέτρων. 

Σύνολο γύρω στα 10 στρέμματα. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Επομένως μιλάμε για αγροτεμάχια, κ. Πρόεδρε, έτσι δεν είναι; Δεν μιλάμε για 

οικόπεδα... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Ναι, είναι... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Μιλάμε για αγροτεμάχια... Έξι στρέμματα δεν είναι οικόπεδο... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Όχι, είναι αγροτεμάχια, είναι εκτός σχεδίου. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Πρέπει να μετρηθεί... Έγινε μια τέτοια ερώτηση... 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Λοιπόν, σε ερώτηση του κ. Φωτιάδη απάντησα... 

Δ.Σ. : ...Μην μπαίνετε όμως σε τέτοιες λεπτομέρειες... 

Δ.Σ. : ...Θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Συνεχίζουμε την διαδικασία, ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις. Τοποθετήσεις επί 

του θέματος. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί; Ξεκινάει ο κ. Μπόικος. Άλλος; 

Δ.Σ. : ...Εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μισό λεπτό. Μπόικος. Ο κ. Αναστασιάδης... Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Κατιρτζόγλου, 

ο κ. Γκότσης, ο κ. Νιζάμης... ο κ. Χασαπίδης, ο κ. Σταυρόπουλος... Ναι. Και ξεκινάμε... Και ο 

Αντιπρόεδρος. Παρακαλώ κύριε... 

Δ.Σ. : Δυο λόγια. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το θέμα το γνωρίζω γιατί ξέρω 

και για ποια αγροτεμάχια πρόκειται. Πράγματι, οι ιδιοκτήτες αυτοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια 

ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Καλλιεργούν, δεν μπορούν να πάρουν καμία παραγωγή... Πολλές 

φορές έρχονται και σε διαπληκτισμό με κάποιους εκεί της περιοχής και δημιουργείται μείζον 

πρόβλημα ακόμα και με... Νομίζω ότι και με την εισήγηση του κυρίου... που λέει ότι πρέπει να 

υπάρξει προφανής ωφέλεια, θέλω να πιστεύω ότι μιλάμε για αγροτεμάχια, και να τους δώσουμε 

σε ανταλλαγή με τα αγροτεμάχια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλάμε για οικόπεδα, αυτό το 

ξεκαθαρίζουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν κάποια 

στιγμή. Να δικαιωθούν με ποιον τρόπο; Να βρεθεί, πιστεύω ότι θα βρεθεί αγροτεμάχιο, 

υπάρχουν αγροτεμάχια, στα οποία θα μπορούν να πάνε, να καλλιεργήσουν, να περιφράξουν, να 

κάνουν τη δουλειά τους. Η κατάσταση είναι πολλά πολλά χρόνια, επιτρέψτε μου να το γνωρίζω 

από κοντά, και η ταλαιπωρία είναι πάρα πολύ... Θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει να στηρίξουμε 

αυτήν την έγκριση ανταλλαγής και εγώ είμαι υπέρ για να λυθεί το πρόβλημα... Βεβαίως στην 

περιοχή νομίζω ότι μπορούν να γίνουν κάποιοι χώροι γηπέδων, κάτι άλλο πολιτιστικό, το οποίο 

να αναβαθμίζει και την περιοχή, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος... εισηγητής της παράταξης. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Συμμετείχα στην διαπαραταξιακή επιτροπή όπου επισκεφθήκαμε πριν περίπου δέκα 

μήνες, έντεκα, τον συγκεκριμένο χώρο και είδαμε ότι πραγματικά υπάρχει σοβαρότατο 

πρόβλημα και ότι έχει υποβαθμιστεί η περιουσία συγκεκριμένων αντρών. Αρχικά, καταρχάς 

δεχθήκαμε ότι θα πρέπει να βρούμε κάποια μέριμνα για να αποκαταστήσουμε τους 

συγκεκριμένους ανθρώπους, και είπαμε ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να περιφρουρηθεί ο 

συγκεκριμένος χώρος, για να μην περπατήσουν μέσα ακόμα περισσότερο, και του χρόνου 

έχουμε τους επόμενους που θα διεκδικούν και αυτοί απαλλοτριώσεις και ανταλλαγές, και λοιπά. 

Επ' αυτού νομίζω ότι συμφωνήσαμε και δεν χρειάζεται ούτε να επιχειρηματολογήσουμε 

περισσότερο για να μην επαναλαμβανόμαστε. Αυτό όμως που είναι πολύ, για μένα, έχει μέγιστη 

σημασία, δεν είναι μόνο να πάρουμε τώρα μια τέτοια απόφαση. Πιστεύω ότι δεν θα περάσει, δεν 

θα προχωρήσει. Θα πρέπει να βρούμε αμέσως, αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι,  

την ωφέλεια που προκύπτει για τον Δήμο, δηλαδή διαφορετικά δεν θα κάνουμε τίποτα. Τους 

αργήσαμε που τους αργήσαμε, τόσα χρόνια, ο Δήμος γενικώς, να μην έχουμε κι άλλη 

καθυστέρηση. Γι' αυτό θα πρότεινα εγώ να έρθει το θέμα ολοκληρωμένα, με την προηγούμενη 

διαδικασία, όπως την ανέφεραν οι συνάδελφοι, για να πάρουμε μια ολοκληρωμένη απόφαση. 

Καταρχάς συμφωνούμε ότι πρέπει να δούμε έναν τρόπο για να αντικατασταθεί ο συγκεκριμένος 

χώρος. Και ξανά επισημειώνω ότι θα πρέπει να περιφρουρηθεί από εκεί και μετά, με κάθε 

τρόπο, το περίγραμμα, να διασφαλιστεί το περίγραμμα του συγκεκριμένου οικοπέδου, ώστε να 

μην προχωρήσουν παραπέρα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. Άκουσα προηγουμένως τον κ. Δήμαρχο, και νομίζω ότι έτσι είναι το θέμα, 

όπως το είπε, ότι εδώ παίρνουμε μια, καταρχήν, απόφαση αν θα κάνουμε την ανταλλαγή. 

Σίγουρα όμως αυτή η απόφαση όταν θα προωθηθεί για την έγκριση, ενδεχομένως, δεν τα ξέρω 

καλά αυτά τα διαδικαστικά, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με την έγκρισή της, διότι δεν 

υπάρχει το ζήτημα της προφανούς ωφέλειας. Όμως εγώ θέλω να μείνω στο καταρχήν. Αν 

πάρουμε μια καταρχήν απόφαση για αυτήν την ανταλλαγή, φοβάμαι ότι ανοίγει ένας δρόμος και 

για άλλα παρόμοια αιτήματα, που δεν ξέρω σε ποια έκταση, ποιο εύρος μπορεί να αποκτήσουν, 



 

38 

 

διότι μπορεί από εκεί και πέρα να υπάρχουν και αιτήματα που ενδεχομένως και να μην θίγονται 

και τόσο σοβαρά και να μην καταπατούνται από οποιονδήποτε, αλλά σου λέει, εντάξει, είναι 

ευκαιρία, και γιατί έδωσες στον άλλον, δώσε κι εμένα ανταλλαγή, και δεν νομίζω ότι είναι αυτός 

ο δρόμος που ανοίγουμε, αυτή η πόρτα που ανοίγουμε δεν θα μπορεί να κλείσει. Επομένως εγώ 

μένω σε αυτό το καταρχήν, ότι είναι πάρα πολύ προβληματική μια τέτοια απόφαση και κλίνω 

προς το να την καταψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Πως είναι γνωστό, κ. Πρόεδρε, στα προηγούμενα Συμβούλια εμείς 

είχαμε δώσει μάχη, είχαμε... να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να φύγουν από την 

πόλη των Σερρών, και ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό το θέμα.  Γίνονται οι εκλογές, τις χάσαμε, τις 

πήρε ο κ. Νιζάμης, και εγκατέστησε τους τσιγγάνους στην πόλη των Σερρών. Εμείς κάναμε 

ολόκληρη φασαρία και είχαμε πάρει και πολύ ξύλο, ότι δεν ισχύουν... πολύ ξύλο φάγαμε... σε 

παρακαλώ, είναι γεγονότα αυτά... Στη συνέχεια, αφού εγκατέστησε πρώτα τους ανθρώπους, 

έγινε μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη φασαρία, ήρθε μετά ο Μωυσιάδης... έβαλε και τους άλλους. 

Η περιοχή εκείνη... που λέγεται... πάνω από 50.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί όλα, κανείς 

δεν σπέρνει τίποτα. Κανείς. Κανείς δεν σπέρνει τίποτα, και δίπλα είναι το σχέδιο πόλης, είναι... 

δίπλα το σχέδιο πόλης. Παρακαλάνε άνθρωποι, όταν κάνατε για τις αντικειμενικές αξίες, 

θυμάστε τι σας είχα πει, ότι ούτε πέντε ευρώ... δεν πουλιέται. Τζάμπα δεν το παίρνει... Δεν 

μπορεί να σπείρει, δεν μπορεί να κάνει κοτόπουλα, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ο... Άγιος 

Αθανάσιος έχει αγανακτήσει, είναι πρόβλημα σοβαρό, δεν είναι... δεν μπορώ να κάνω κακό... 

Είναι χιλιάδες στρέμματα που έχουν καταστραφεί από αυτήν την υπόθεση. Κανείς δεν... 

τίποτα... Οπότε μην, κ. Αντιδήμαρχε... ή θα κάνουμε για όλους τους ανθρώπους, εκεί που είναι ή 

για κανέναν... Εγώ δεν λέω όχι... έχουν εγκατασταθεί. Εμείς δώσαμε μάχη για να μην γίνουν 

αυτά, δυστυχώς όμως δεν μας άφησαν εμάς. Όμως η δική μου πρόταση, κ. Πρόεδρε, ή για όλους 

ή για κανέναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος... 

Δ.Σ. : ...Ο κ. Γκότσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Κατιρτζόγλου νομίζω... 

Δ.Σ. : ...Και ο κ. Κατιρτζόγλου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εντάξει, με την σειρά που τους γράψατε. Παρακαλώ, κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι... τα αγροτεμάχια αυτά ποιος τα αχρήστευσε; 

Ποιος μηδένισε την τιμή; Ο Δήμος με αυτήν την ενέργεια που έκανε. Όχι εμείς, δηλαδή εδώ το 

Συμβούλιο, οι προηγούμενοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπήκε ένα πρόγραμμα. Τώρα άλλοι 

θίγονται περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Περισσότερο είναι τα όμορα αγροτεμάχια, όμως, για 

να διαφυλαχτούμε όλοι μας μη μας καλέσει ο Εισαγγελέας, θα πρέπει να προκύπτει η προφανής 

ωφέλεια αλλιώς σημαίνει ότι κάναμε ρουσφέτι, αλλιώς σημαίνει ότι κάναμε συναλλαγή. Αυτό 

πώς θα το καταλάβουμε δηλαδή; Δεν είναι δυνατόν να φέρνουμε απόφαση έτσι, κάνουμε 

ανταλλαγή, χωρίς να γράφεται μέσα, να δικαιολογείται η προφανής ωφέλεια του Δήμου, χωρίς 

να υπάρχει με τι ίσης αξίας... ίσης αξίας, λοιπόν και μάλιστα, προς όφελος του Δήμου, όλα αυτά, 

συγγνώμη, κ. Αντιδήμαρχε, πρόχειρα έρχεται το θέμα. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση αλλά 

δεν θα πάμε... δεν θα πάμε κάθε φορά, σε τακτά διαστήματα να μας καλεί ο Εισαγγελέας, γιατί 

το κάνατε αυτό, γιατί κάποιος άλλος που είναι πιο πέρα μπορεί, ας πούμε, να πει ότι κάνατε 

αυτήν την ανταλλαγή. Άρα, λοιπόν, υπάρχει η προφανής ωφέλεια, δεν είναι μόνον η οικονομική, 

είναι ότι μπορούμε, δηλαδή, να πούμε ότι κάνουμε πάρκο εκεί, μπορούμε να πούμε δηλαδή, να 

το δικαιολογήσουμε κάπως έτσι, όπως κάναμε ανταλλαγή και... οικόπεδα... στην Αγία 

Ευαγγελίστρα δεν πήραμε για να κάνουμε... Εν πάση περιπτώσει, όχι για δικαιολόγηση λέω. 

Μπορούμε λοιπόν να φέρουμε το θέμα τεκμηριωμένα, να μην έχουμε κι εμείς προβλήματα, και 

με την γνώμη του, την γνωμοδότηση του νομικού. Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου; 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Λοιπόν, σας είπα και προηγουμένως.... είναι τα σκέλη. Το πολιτικό 

σκέλος, κατά πόσο που θα κάνουμε αυτήν είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε και να ανοίξει αυτός ο 
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ασκός του Αιόλου, γιατί να δούμε τώρα, επί της ουσίας, άντε και κάνατε... και γήπεδα και 

ποδοσφαίρου και μπάσκετ και... τένις... γιατί να τα κάνετε, και δεύτερον, είστε σίγουροι ότι θα 

μείνουν εκεί πέρα οι μπασκέτες άμα τις βάλετε; Λοιπόν, πρώτο, αυτό. Δεύτερον, είναι το νομικό 

θέμα, σας το λένε όλοι, καταλάβετε το. Ακόμη κι αν θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε καλή 

διάθεση απέναντι στους Δημότες μας, πράγματι έχουν... στη δίνη ενός σοβαρού προβλήματος, 

χωρίς να είναι φυσικά οι μόνοι, έχω συγκεκριμένο παράδειγμα, σας είπα, όπου ο άλλος... άνοιξε 

τον φράχτη του αλλουνού, τράβηξε έναν δρόμο στη μέση γιατί έτσι τον βόλευε και προχωράει 

από εκεί. Όλη εκεί η περιοχή έχει πρόβλημα, και τόσην ώρα... όσο μιλάμε για την περιοχή 

εκείνη, κάποιοι θα μας χαρακτήριζαν και ρατσιστές, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η 

πραγματικότητα, έτσι;. Το πρόβλημα αυτό είναι... Όχι, το λέω, κ. Αντώνη, για να μην 

χαρακτηρίζουν εύκολα κάποιοι κάποιους, έτσι; ...Λοιπόν, αυτό είναι η ουσία του ζητήματος. Κι 

αν θέλατε να το φέρετε εδώ, και να έχουμε, και να εξαντλήσουμε κάθε καλή διάθεση για να 

βοηθήσουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους, θα έπρεπε να προκύπτει το όφελος του Δήμου, 

που δεν προκύπτει, και το όφελος να είναι συγκεκριμένο και μετρήσιμο. Δεν μπορεί να είναι, το 

να κάνουμε εκεί πέρα, ξέρω 'γω, παιδική χαρά και τα λοιπά, ναι, είναι ένα θέμα, αλλά είναι 

εκτός σχεδίου, πώς θα την κάνουμε την παιδική χαρά... Λοιπόν, άρα μιλάμε για ανταλλαγή, 

αγροτική έκταση με αγροτική έκταση, άρα αυτή που θα δώσουμε πρέπει να έχει μικρότερη αξία 

από αυτήν που παίρνουμε. Αυτά όμως πρέπει να προκύπτουν, διαφορετικά κινδυνεύουμε να 

κατηγορηθούμε για παράβαση... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρόεδρε, απλώς διαδικαστικά, γιατί βλέπω... νομίζω όλοι συμφωνούμε και 

άλλοι χάνουμε χρόνο. Δεν παίρνουμε σήμερα απόφαση για να πούμε ότι ανταλλάσσουμε το 

τάδε με το τάδε οικόπεδο. Γίνεται μια συζήτηση για να... Γίνεται μια συζήτηση για να πούμε, να 

προχωρήσει ή να μην προχωρήσει αυτό το θέμα; Αυτό αν... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Κύριε Δήμαρχε, όχι για δύο άτομα, για όλους... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Λοιπόν, αν πάρουμε μια απόφαση για να προχωρήσει, τότε θα έρθει 

ολοκληρωμένο το θέμα, αν προκύπτει ωφέλεια, αν δεν προκύπτει, και τα λοιπά. Αν πάρουμε μια 

απόφαση και πούμε όχι, δεν θέλουμε, και είναι σεβαστή αυτή, σταματάει και δεν έρχεται το 

θέμα. Δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες και στην ουσία. Κακώς συζητάμε 

την ουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... μισό λεπτό... Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά, είναι μια καταρχήν απόφαση, αυτή 

η καταρχήν απόφαση εκφράζει την βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν πάει προς την 

Περιφέρεια, δηλαδή, υπάρχει βούληση από το Σώμα; Προχωράει μετά η διαδικασία και θα έρθει 

το θέμα ολοκληρωμένο, από επιτροπές... Καταλάβατε; Αυτή είναι η ουσία του θέματος... 

Δ.Σ. : ...Πρόεδρε, είναι διαδικασία αυτή τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Τι πράγματα... Θέλετε να 

τοποθετηθείτε στο διαδικαστικό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι, όχι... Δεν διακόπτω κανέναν... 

Δ.Σ. : ...Μα διακόψατε όλη την διαδικασία τοποθετήσεως, και τοποθετήστε εσείς. Δεν 

τελειώσαν οι τοποθετήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Απλώς διευκρίνισα ότι δεν πάει αυτό το θέμα στην Περιφέρεια. 

Δ.Σ. : ...Πώς δεν θα πάει... 

Δ.Σ. : ...Χωρίς απόφαση, δεν θα πάει, είναι δυνατόν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εντάξει. Από την καταρχήν απόφαση, δεν πάει στην Περιφέρεια... Όταν 

ολοκληρωθεί το θέμα και θα έρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ολοκληρωμένο, από 

επιτροπές, από συγκεκριμένα αγροτεμάχια που θα δοθούν, και λοιπά, τότε θα πάει στην 

Περιφέρεια. Έτσι ολοκληρωμένα πάει, δεν πάει καταρχήν απόφαση στην Περιφέρεια για 

έγκριση. Έτσι; Για όνομα του θεού δηλαδή... Λοιπόν, Γραμματέα, ποιος είναι... Ο κ. Νιζάμης. 

Παρακαλώ, κ. Νιζάμη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ίσως κάνετε κάποιο λάθος. Τυχαίνει να γνωρίζουμε κι 

εμείς δύο-τρία πράγματα σε ότι αφορά την διαδικασία. Είναι αδιανόητο, αποφάσεις οι οποίες 

λαμβάνονται από όργανα, εν προκειμένω, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην πηγαίνουν στην 

Περιφέρεια. 
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Δ.Σ. : ...Δεν πάνε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν πάνε... Όλες οι αποφάσεις δεν πάνε, κ. Νιζάμη... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Μιλάμε για συγκεκριμένες αποφάσεις, το θέμα που συζητάμε, ένα. Δεύτερον, το 

θέμα λέει έγκριση ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας και λοιπά. Βασικό, έγκριση ανταλλαγής, 

αυτό λέει το θέμα. Δεν λάβατε υπ' όψιν, η οποία εμένα με εκφράζει και... την εισήγηση του κ. 

Κατιρτζόγλου, η οποία είναι θετική, και εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο, γιατί το 

θέμα θα πάρει έκταση, και με στεναχωρεί ιδιαίτερα, γιατί όλοι οι Δημότες, από την Αναγέννηση, 

την Ορεινή... και λοιπά, όλα τα χωριά έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. 

Όλοι... Εκ των πραγμάτων πρέπει να εκφράζουμε το γενικότερο δικαίου αίσθημα, για όλους.  Αν 

ενεργούμε, αν παίρνουμε αποφάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν μερικώς το σύνολο ή μερικώς πέντε 

άτομα, τότε είμαστε λάθος. Δεν είμαστε το όργανο που εκφράζει τους Δημότες συνολικά. 

Πρέπει επομένως η απόφαση να είναι τέτοια που η ωφέλεια να είναι περισσότερη και ηθικά 

έστω, σε πολύ κόσμο, σε αρκετό κόσμο, σε πάρα πολύ κόσμο, για την χρήση της συγκεκριμένης 

έκτασης, εάν θα γίνουν γηπεδάκια. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο θέμα και έπρεπε να το ξέρετε. Και 

ένα απλό ερώτημα, διερευνήθηκαν όλες οι τυχόν ενέργειες που μπορεί να κάνει το Κράτος 

πλέον, όχι ο Δήμος, το Κράτος, για την συμπεριφορά των συγκεκριμένων πολιτών; Τέθηκαν υπ' 

όψιν των αρχών του Κράτους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όμως, κ. Νιζάμη... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Τέθηκαν υπ' όψιν των αρχών αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν και υφίστανται οι 

συγκεκριμένοι πολίτες στη συγκεκριμένη περιοχή; Ως αρχή, ως Δήμος... Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : ...Ο κ. Χασαπίδης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριος Χασαπίδης.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι αιτούντες συνδημότες 

επικαλούνται τις παραβατικές συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων εκεί, που δεν μπορούν να 

αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας είναι καθορισμένα, που 

πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις παραβατικές, είναι η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη. Αν εμείς 

ανταλλάξουμε αυτά τα οικόπεδα, πρέπει να είναι το όφελος του Δήμου, λέει, πρέπει να είναι, ο 

κώδικας το αναφέρει, πρέπει τα οφέλη του Δήμου να είναι ολοφάνερα. Σε μια περιοχή που η 

παραβατικότητα υπάρχει, δηλαδή, θα δώσουμε εμείς δικά μας χωράφια για να πάρουμε χωράφια 

στα οποία δεν θα μπορέσουμε να προσεγγίζουμε; Δεν υπάρχει, υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Είναι 

βέβαιο ότι δεν υπάρχουν οφέλη του Δήμου. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι αυτή η απόφαση αν πάει 

έτσι στην Περιφέρεια, θα καταπέσει. Είμαι αντίθετος. Εκτός του ότι υπάρχει, το ανέφεραν και 

άλλοι συνάδελφοι, θα ανοίξουμε τον ασκό του Αιόλου, και όποιος έχει διαφορές ακόμα και με 

τον γείτονά του, γιατί του καταπατάει ένα μέρος από το οικόπεδό του, θα έρθει να διεκδικήσει 

ανταλλαγή οικοπέδου. Είναι λάθος, είμαι εναντίον της ανταλλαγής. 

Δ.Σ. : Ο κ. Σταυρόπουλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Σταυρόπουλος. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ θα συμφωνήσω τώρα με αυτό που λέει, με τον κ. Χασαπίδη, γενικά, 

αλλά θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Δεν μου αρέσει, σήμερα θα βγάλουμε ένα ψήφισμα, για 

την δολοφονία του... λένε τώρα, έχουνε μια ώρα που μιλάνε ότι ξέρεις εκεί πήγαν με τους Ρομ, 

τους Ρομ, τους Ρομ, τους Ρομ, δηλαδή λέμε ή θα τους βάλουμε... από μόνοι μας εδώ θα τους 

φέρουμε, να φανούμε καλοί, λέμε ότι οι Ρομ εκεί πέρα μας δημιουργούν πρόβλημα. Αν... 

Δ.Σ. : ...Ρατσιστές... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : ...Ναι, δεν θέλω να πω την λέξη αυτή γιατί δεν μου αρέσει... Λοιπόν, εάν 

δηλαδή οι Ρομ για οποιονδήποτε λόγο παραβατικό δημιουργούν πρόβλημα, σωστά πρέπει, όπως 

είπε ο κ. Χασαπίδης και οι άλλοι συνάδελφοι, να πούμε το Κράτος να επέμβει. Αλλά είναι 

άσχημο σήμερα, ενώ θα βγάλουμε ένα ψήφισμα κατά του ρατσισμού, να λέμε ότι είναι οι Ρομ, 

που τους πήγαν εκεί πέρα και δεν τους βάλαμε σε μια τάξη, γιατί... μπορεί να είναι και οι 

άλλοι... Δηλαδή είναι άσχημο σήμερα, την ώρα που θα βγάλουμε ψήφισμα, να λέμε ότι... αυτοί 

οι άνθρωποι... αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν πρόβλημα, και να μην είναι κανένας εκεί, να 

απομακρυνθούν, ξέρω 'γω, σε καμιά περιοχή πιο μακριά, και τι θα γίνει δηλαδή; ...Και δεν 

κάναν γήπεδο γι' αυτούς. Γι’ αυτούς που λέτε σήμερα είναι παραβάτες... Λοιπόν, νομίζω ότι θα 
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πρέπει να βγάλουμε τη λέξη ότι, ξέρεις γίνεται γι' αυτόν τον λόγο, και να πούμε... ότι δεν 

υπάρχει όφελος του Δήμου με την έννοια, του Δήμου, γιατί άλλο των ιδιωτών, των ιδιοκτητών, 

ότι ξέρεις, θα φύγουν από εδώ, θα πάνε εκεί πέρα. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει... Αυτό πρέπει 

να κάνει η Πολιτεία όμως να βάλει... να εφαρμόσει τον νόμο, ούτως ώστε ο γείτονας αυτών που 

είναι εκεί πέρα να μπορεί να καλλιεργήσει και να μπορεί... Νομίζω ότι πρέπει να πούμε όχι και 

να βγάλουμε αυτήν την... από μέσα μας ότι ξέρεις, και δεν μου αρέσει σήμερα να μιλάμε ότι 

ξέρεις, οι Ρομ, οι Ρομ, οι Ρομ δημιουργούν πρόβλημα. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα, την 

στιγμή που έχουμε, θα έχουμε ένα ψήφισμα, το ξαναλέω... παίρνουμε ένα ψήφισμα... και πρέπει 

να τους πούμε να εφαρμόσουν το κάτι άλλο γιατί αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. 

Δ.Σ. : ...Ο κ. Χράπας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χράπας. 

ΧΡΑΠΑΣ : Όλοι οι Ρομ είναι επαίτες; Όλοι οι Ρομ είναι απατεώνες; Εγώ ξέρω και Θρακιώτες, 

και Πόντιους που έχουν παραβεί τον νόμο. Ο νόμος ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες, 

είναι Έλληνες πολίτες. Είναι λάθος η εισήγηση, όπως έχει έρθει. Συνεχίζω. Σε εκείνη την 

περιοχή, αν ισχύουν αυτά που είπε ο κ. Αναστασιάδης, και έχει 50.000 στρέμματα,  θα 

ανοίξουμε ένα μέτωπο τόσο μεγάλο που δεν θα μπορούμε να το κλείσουμε με τίποτα. Γιατί; 

Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους Σερραίους δημότες με τον ίσο τρόπο, με ισότητα, 

ό,τι να ισχύει για τον έναν να ισχύσει και για τον άλλο, και ο πρώτος που έχει... στον οικισμό 

έχει πρόβλημα, έχει όμως και ο πέμπτος. Όλοι έχουν πρόβλημα, άλλος πιο μικρό, άλλος πιο 

μεγάλο. Εκτός από αυτό, δεν είναι μόνο το πρόβλημα με την γειτονιά, το πρόβλημα είναι και με 

την Αγία Βαρβάρα, έχει εκεί μια κτηνοτροφική μονάδα που ενοχλεί κάποιους. Και με τον Άι-

Γιώργη είναι το πρόβλημα. Ανοίγουμε μεγάλο μέτωπο. Το πρόβλημα είναι, θα μπορέσουμε να 

αντέξουμε όλες αυτές τις ανταλλαγές ή δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε άλλες και να κάνουμε 

μόνο τις συγκεκριμένες δύο και μετά να πάρουμε απόφαση, όχι, σταματάμε γιατί δεν μας 

συμφέρει. Γι' αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγμή εγώ είμαι αρνητικός, θα ψηφίσω όχι στην 

ανταλλαγή, και γνωρίζω για ποιον λόγο και έχω κατασταλάξει και είμαι συνειδητοποιημένος. 

Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Ο κ. Δινάκης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δινάκης. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, έχω καλυφθεί στο 100% από όλους τους 

προλαλήσαντες. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος στον Αντιδήμαρχο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εδώ ο κ. Αναστασιάδης μίλησε για 50.000 στρέμματα... Λοιπόν, όσοι ξέρουν 

αριθμητική... όσοι ξέρουν αριθμητική... 

Δ.Σ. : ...Μισό λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην διακόπτετε... σας παρακαλώ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Όσοι ξέρουν αριθμητική... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην διακόπτετε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πενήντα χιλιάδες στρέμματα είναι... δέκα χιλιόμετρα επί πέντε χιλιόμετρα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε  Αναστασιάδη, παρακαλώ μην διακόπτετε... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Υπάρχει καμιά αμφιβολία στο ότι 50.000 στρέμματα είναι... 10 χιλιόμετρα 

επί 5 χιλιόμετρα; 

Δ.Σ. : ...Για βάλε τα κάτω... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Όλη η περιοχή είναι τελειωμένη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Έχετε διάλογο, σας παρακαλώ. Τοποθετηθείτε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Αν είναι δυνατόν να μην ρίξουμε το επίπεδο του Συμβουλίου, έτσι; Εδώ 

μιλάμε τώρα για μια μαθηματική πράξη, για αριθμητική, και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Δεν 

είναι τόσα στρέμματα... Και... ούτε λέμε θα αντιμετωπίσουμε όλους με τον ίδιο τρόπο και ούτε 

ότι θέλουμε να μετακινήσουμε την πόλη. Ο κ. Μπόικος... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λίγη ησυχία από το Σώμα... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Είπε ότι φοβάται... μήπως ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου. Εδώ είμαστε, κ. 

Μπόικε, έχουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω, κάποιο κύρος και κάποια δύναμη, και δεν 

πρέπει να αγόμαστε και να φερόμαστε και να κρίνουμε όλα τα θέματα σύμφωνα με τα δεδομένα 

τα πραγματικά και να αποφασίζουμε και να εφαρμόζουμε και τις αποφάσεις. Δεν σημαίνει ότι αν 

για κάποιον ιδιαίτερο λόγο κάναμε κάτι, θα το κάνουμε για όλους. Πρέπει να είμαστε 

αποφασιστικοί. Ύστερα... το φυσιολογικό και το νόμιμο και η προφανής ωφέλεια είναι το να 

κάνει ο Δήμος μια δράση που θα χαλάει τα χωράφια μας; Όλοι είμαστε ίσοι, σαφώς. Θα 

μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να εγκατασταθούν όχι εκεί κάτω, να πάνε στη Χρυσοπηγή, και 

εκεί έχουμε κοινόχρηστες εκτάσεις. Τότε τι θα γινόταν; Αυτά έχω να πω. Να το δούμε, και 

κολλήσαμε... εξετάζουμε το ζήτημα από ένα χρονικό σημείο και έπειτα, δηλαδή δεν βλέπουμε 

πως δημιουργήθηκε το πρόβλημα που προέκυψε. Το αντιμετωπίζουμε σήμερα σαν να υφίστατο 

από κτίσεως του κόσμου, και λέμε, τι να κάνουμε, είναι δίπλα οι Ρομ, ας πούμε. Μα τους Ρομ 

εμείς τους πήγαμε, ο Δήμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ποιος θέλει να 

δευτερολογήσει. Ο κ. Μπόικος, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Μηλίδης... Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε μια καταρχήν θετική απόφαση, καταρχήν 

θετική απόφαση. Και βέβαια μετά να έρθουν τα οφέλη που θα πάρουμε σαν Δήμος, αλλά πρέπει, 

επειδή το θέμα έχει χρονίσει, επειδή το θέμα προβληματίζει πάρα πολύ του εν λόγω ιδιοκτήτες, 

και δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα σε ένα καζάνι. Δεν μπορούμε... Εδώ, σας λέω, και από 

προσωπική εμπειρία, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό εδώ και χρόνια. Άρα, λοιπόν, 

νομίζω  ότι μπορούμε καταρχήν να πάρουμε μια απόφαση. Βεβαίως, κι εγώ πρώτος από όλους 

λέω ότι πρέπει να υπάρχει όφελος για τον Δήμο. Αυτό... νομίζω κανείς... διαφορετική άποψη. 

Και όταν θα έρθουν τα στοιχεία... προχωρήσει το θέμα, πιστεύω ότι η Υπηρεσία θα έχει, μαζί με 

την γνωμοδότηση του κυρίου... του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, θα έχει... τεκμηριωμένη 

εισήγηση που να λέει τι όφελος, αν δώσουμε το τάδε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το περιέγραψε και ο κ. Χασαπίδης, νομίζω και με γλαφυρό τρόπο και ο 

συνάδελφος, ο κ. Χράπας, είπε, ξέρω και Πόντιους και Θρακιώτες που... παραβαίνουν νόμους. 

Εγώ θα προσθέσω ότι ξέρω και κάποιον Μπόικο που μπορεί να παραβαίνει νόμο, που μπορεί να 

βγαίνει στο μπαλκόνι και να κάνει άσεμνες κινήσεις απέναντι, στην γειτόνισσα, και αναρωτιέμαι 

η γειτόνισσα δεν πρέπει να απευθυνθεί στην Αστυνομία γι' αυτό το πράγμα; Θα έρθει στον Δήμο 

να πει, παιδιά, να με αλλάξετε διαμέρισμα γιατί ο Μπόικος απέναντι μου κάνει άσχημες 

χειρονομίες; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εάν τον έφερε ο Δήμος εκεί πέρα, μπορεί να το κάνει κι αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην κάνετε διάλογο... 

Δ.Σ. : ...Καταρχήν, τον καταψηφίζουν, το δήλωσα και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι... Κύριε Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ επαναλαμβάνω, όλη η περιοχή του Λάσκαρη... Σήμερα δεν 

υπάρχει τίποτε... Πηγαίνετε... στα χωράφια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μη μιλάτε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Την αγελάδα μου, όταν ήμουν μικρός... Σήμερα δεν υπάρχει τίποτε, 

τίποτε, ούτε ένα κοτόπουλο υπάρχει, το ξέρεις; Όλη η περιοχή, κ. Αντιδήμαρχε, είναι 

τελειωμένη. Γι' αυτό είχα πει ότι εγώ οικόπεδο που έγινε χωράφι... πολεοδομική μελέτη... Το 

δίνει ο άνθρωπος με δέκα... και δεν το παίρνει κανένας. Σας παρακαλώ δηλαδή τώρα, ή όλοι, 

είπαμε, ή κανένας. Είναι κρίμα να αδικήσουμε τους πολίτες μας. Εγώ δεν λέω όχι για τους 

ανθρώπους, να το κάνουμε, γιατί όχι, αλλά να βάλουμε μια φόρμουλα για όλους τους 

ανθρώπους. Σε παρακαλώ. Είναι κρίμα αυτό που γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν... Το θέμα, νομίζω, ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και 

μπαίνει... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι, παρακαλώ. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Απλώς, ήθελα να προσθέσω το εξής... Δεν είναι η μοναδική ανταλλαγή που... 

Ανταλλαγές έχουν γίνει και τώρα, επί της θητείας μας, και θα συνεχίσουν να γίνονται. Τις 

ανταλλαγές, την κάνεις την ανταλλαγή, την εξετάζουμε κατά περίπτωση. Δεν μπορούμε να 

πάρουμε μια γενική απόφαση, δεν συζητάμε καμία ανταλλαγή με καμία... Ναι άλλο αυτό... Κατά 

περίπτωση. Εδώ τώρα, φάγαμε ίσως πολύ χρόνο επειδή μπήκε λάθος ο τίτλος, κατά την άποψή 

μου. Δεν έπρεπε να μπει ο τίτλος, ας πούμε... έγκριση ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας, έπρεπε 

να μπει, συζήτηση πάνω σε αυτήν την πρόταση που υπάρχει και λήψη απόφασης για το αν θα 

συνεχίσουμε προς υλοποίηση την απόφαση αυτή ή όχι. Μπορούμε δηλαδή εδώ, τέτοια απόφαση 

να πάρουμε. Αν, ας πούμε, μπει στην ψηφοφορία και απορριφθεί, σταματάει αλλά αν... αν... ναι, 

ναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Όποια απόφαση θέλουμε, παίρνουμε, το καταλαβαίνετε; Ό,τι θέλουμε 

παίρνουμε. Αν όμως πάρει το Σώμα μια απόφαση για να... αρνητική, σταματάει. Αν πάρει 

θετική, η θετική τι νόημα θα έχει; Μπορεί να εγκρίνει την ανταλλαγή, να έρθει το θέμα 

ολοκληρωμένα, τεκμηριωμένα στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και εκεί 

ξεκαθαρίζει... Χωρίς να πάει στην Περιφέρεια, τίποτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα. Υπέρ της έγκρισης; 

Δ.Σ. : Ναι, με την προϋπόθεση γα όλους τους συμπολίτες... 

Δ.Σ. : ...Δεν γίνεται... 

Δ.Σ. : ...Το συγκεκριμένο... 

Δ.Σ. : ...Όχι... 

Δ.Σ. : ...Όχι... 

Δ.Σ. : ...Όπως το... ο κ. Δήμαρχος, κ. Πρόεδρε, να συνεχιστούν οι διαδικασίες... 

Δ.Σ. : ...Καταρχήν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι στην καταρχήν απόφαση... Κύριε Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Γρηγοριάδης. 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, τα ονόματα... 

Δ.Σ. : ...Να μετρήσουμε τις ψήφους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι ο κ. Αραμπατζής, όχι ο κ. Σταυρόπουλος... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Όχι και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Καλαϊτζίδης. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Χατζημαργαρίτης. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Χασαπίδης. 

Δ.Σ. : ...Το φώναξα στην τοποθέτησή μου... Δεν άκουγες... 

Δ.Σ. : ...Δεν ακούγεται... 

Δ.Σ. : ...Εντάξει, γέλασες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν ακούγονται. Ναι ο κύριος... 

Δ.Σ. : ...Απόφαση, ναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Σούζας. Ο κ. Θεοχάρης. 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Δούκας. 

ΔΟΥΚΑΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Νιζάμης. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Μοσχολιός. 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι, στην καταρχήν απόφαση και εφόσον έρθει τεκμηριωμένο και με τον Νομικό 

Σύμβουλο και όλα αυτά... 

Δ.Σ. : Ναι, στην καταρχήν απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... ωραία. Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

Δ.Σ. : Όχι, με τον τρόπο που ήρθε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι... εντάξει... Ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Όχι ο κ. Δήμου, όχι ο κ. Δημητρίου. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Μερετούδης. 

Δ.Σ. : Όχι γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Νεράντζης... όχι... Η κα. Αγιαννίδου... 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Ναι, στην καταρχήν απόφαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : ...Χωρίς να δεσμεύομαι για τις άλλες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ωραία. Ο κ. Αντιδήμαρχος, ο κ. Χράπας; 

ΧΡΑΠΑΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Η  κα. Μπιτζίδου. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι, στην καταρχήν απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χουρουζίδης; 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο Πρόεδρος όχι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΠΡΑΚ. 1/21 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ασφάλισης του τουριστικού περιπτέρου «Ξενία Ακρόπολης Σερρών».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αφορά, 

το ενδέκατο θέμα, που αφορά την έγκριση ασφάλισης του τουριστικού περιπτέρου «Ξενία 

Ακρόπολης Σερρών», αποσύρεται, για τον λόγο ότι, έτσι όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο, θα 

έπρεπε ο Δήμος να πληρώσει, όμως ήρθαμε... εντάξει, ας το γνωρίζει το Σώμα, ήρθαμε σε 

συνεννόηση... 

Δ.Σ. : ...Και ο λόγος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Βεβαίως, και ο λόγος πρέπει να... κύριε Δήμαρχε... Ήρθαμε σε συνεννόηση, 

για να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος το χιλιάρικο της ασφάλισης, θα το επιμεριστεί αυτό ο 

ενοικιαστής... θα επιβαρυνθεί ο ενοικιαστής, έτσι; Γι' αυτό το αποσύρω, θα έρθει ολοκληρωμένα 

σε επόμενο Συμβούλιο, έτσι; 

Δ.Σ. : ...Αυτονόητο...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 637/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και 

είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους, στους χώρους 

των λαϊκών αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες - παραγωγούς).  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο θέμα, καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου... και 

του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους 

προσερχόμενους, στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου, πωλητές, επαγγελματίες - 

παραγωγούς. Εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος, ο κ. Γρηγοριάδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με τον νόμο 

4177 η αρμοδιότητα είσπραξης ημερήσιου δικαιώματος έχει περάσει πλέον στον Δήμο. Ο ίδιος 

νόμος δίνει το δικαίωμα στον Δήμαρχο να καθορίσει το ύψος και τον τρόπο που θα 

εισπράττονται αυτά τα χρήματα. Παρόλα αυτά εμείς φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό  

Συμβούλιο για να ακουστούν οι απόψεις σας, οι προτάσεις σας, και να πάρουμε τη σχετική 

απόφαση. Το τέλος είναι ανταποδοτικό, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, όπως 

κάτωθι... για την διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, στην χρήση των κοινοχρήστων χώρων 

και στην κατάληψη του πεζοδρομίου, στις ενέργειες που γίνονται για την φύλαξη των χώρων 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών. 

Ζητήσαμε από την Διεύθυνση Καθαριότητας, και λάβαμε εγγράφως, το τι ποσά, δηλαδή τι 

δαπάνες χρειάζονται για την καθαριότητα αυτών των χώρων, όλων των λαϊκών του  Δήμου 

Σερρών. Το ποσόν ανέρχεται περίπου 21.375€. Το ίδιο ρωτήσαμε και στο αρμόδιο τμήμα του 

Δήμου μας, για να μας πουν πόσο κοστίζει η εργατοώρα που θα δουλέψει κάποιος υπάλληλος, 

γιατί είναι... ώρα, και το σύνολο των ωρών και των ανθρώπων που θα απασχοληθούν βγαίνει 

περίπου στις 99.792€. Σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των θέσεων των λαϊκών αγορών στον 

Δήμο μας, οι λαϊκές της πόλης των Σερρών, στη Δημοτικής Ενότητας Σερρών, είναι 

εννιακόσιες... όχι το σύνολο είναι 932 οι θέσεις, εκ των οποίων οι 660 είναι στον Δήμο, εδώ 

στην πόλη των Σερρών, και οι υπόλοιπες είναι στις τρεις λαϊκές Σκούταρι, Προβατά, 

Αναγέννηση. Τώρα, ο καθορισμός του ύψους. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην 

Δημοτική Ενότητα Σερρών, εδώ δηλαδή, προτείνουμε 1 ευρώ και 10 λεπτά για κάθε μέτρο, ανά 

μέρα. Ανάλογα με την διάσταση του επιτρεπόμενου από τον κανονισμό πάγκου που θα έχει ο 

καθένας, υπολογίζουμε ανάλογα. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στις Κοινότητες, 

Δημοτικές και Τοπικές, όπως προανέφερα Σκούταρι, Προβατά,  Αναγέννηση, προτείνουμε 0,70€ 

για το κάθε μέτρο, ανά ημέρα. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, 

εκδοθείσες από άλλον Δήμο, θα καταβάλλουν ημερήσιο δικαίωμα 2€ το μέτρο. Για όσες λαϊκές 

αγορές τυχόν ιδρυθούν, τυχόν, δεν έχουμε κάτι στο μυαλό μας, τυχόν ιδρυθούν στο μέλλον στον 

Δήμο μας, το ύψους του ημερήσιου δικαιώματος θα είναι όπως προείπα. Ποιοι είναι υπόχρεοι 

καταβολής ημερήσιου δικαιώματος, ημερήσιου τέλους. Υπόχρεοι για την καταβολή ημερήσιου 

ανταποδοτικού τέλους είναι οι κάτοχοι, πωλητές που κατέχουν νόμιμη άδεια για τις λαϊκές 

αγορές. Αυτοί είναι οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και υποχρεούνται στην καταβολή 

ημερήσιου τέλους, για όσες λαϊκές αναγράφονται στην άδειά τους. Σημειώνω ότι δεν καταβάλει 

κάποιος ημερήσιο δικαίωμα μόνο αν υπάρχει ανωτέρα βία, αν το δηλώσει στην Υπηρεσία, και 

πάρει άδεια από την Υπηρεσία, το πολύ όμως για έναν μήνα. Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια 

λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή ημερήσιου δικαιώματος, μόνο σε όσες ημέρες 

προσέρχονται σε αυτές, ανά ημέρα δηλαδή. Πώς προτείνουμε να γίνεται η καταβολή του 

ημερήσιου δικαιώματος. Προτείνουμε να γίνεται στο Ταμείο του Δήμου, και όχι σε 

λογαριασμούς, ούτε σε τράπεζες. Βεβαίως πάντα με την νομοθεσία περί εσόδων του Δήμου. Ο 

τρόπος καταβολής του δικαιώματος αυτού είναι: α) οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών 

υποχρεωτικά θα καταβάλλουν κάθε μήνα εφάπαξ, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, το 

συνολικό μηνιαίο ποσό που δικαιούνται, β) οι παραγωγοί, κατά την χορήγηση ή ανανέωση της 

άδειάς τους, θα καταβάλλουν το ποσό του ημερήσιου δικαιώματος μόνο για όσες ημέρες 

προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερες από δύο το μήνα. 

Υποχρεώσεις: Η μη καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος για πάνω από δύο μήνες συνεπάγεται 
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αναστολή της άδειας, γι΄ αυτό και είπαμε προηγουμένως ότι κάθε μήνα θα το... καταβάλλουν, 

γιατί κάποιος μπορεί να πει κάθε μήνα, ας το κάνουμε κάθε τρίμηνο ή κάθε εξάμηνο. Αυτός 

είναι ο λόγος. Τώρα, το ποσό που θα κατανεμηθεί για τα τέλη καθαριότητας και μόνο, από το 

συνολικό ποσό, θα ανέρχεται στο 40% από αυτά που θα εισπράττονται. Οι υπόχρεοι καταβολής 

του ημερήσιου δικαιώματος ή τέλους απαλλάσσονται από τυχόν άλλα τέλη καθαριότητας και 

αποκομιδής απορριμμάτων. Αυτό το λέμε γιατί το λέει ο νόμος. Βεβαίως αυτοί πληρώνουν για 

αυτόν τον λόγο αλλά απαλλάσσονται για κάθε άλλο που θα είναι για αυτόν τον λόγο. Τώρα, ο 

Δήμαρχος θα λάβει την οριζόμενη από τον νόμο απόφαση περί του καθορισμού ημερήσιου 

δικαιώματος λαϊκών αγορών του Δήμου, συνεκτιμώντας προφανώς την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Εγώ σας παρακαλώ για την υπερψήφιση του συγκεκριμένου θέματος ως έχει. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος; Ο κ. Δινάκης, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Φωτιάδης... ο 

κ. Σταυρόπουλος, ο κ. Καλαϊτζίδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Να πω πως είναι εδώ και η αρμόδια υπάλληλος, αν χρειαστεί να απαντήσει 

σε κάτι και αυτή, είμαστε στη διάθεσή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο Γραμματέας... Λοιπόν... σημειώνω λίγο τα ονόματα, να μην ξεχάσω και 

κανέναν... Ο κ. Μερετούδης ζήτησε τον λόγο για ερώτηση, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Αναστασιάδης... 

Μπόικος... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν ζήτησε... Εκεί απέναντι έχουμε κανένα ερώτημα;  

Δ.Σ. : Λοιπόν, Μερετούδης, Φωτιάδης, Αναστασιάδης, Καλαϊτζίδης, Δινάκης, άλλος κανένας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτοί είναι... Από τον κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, δεν μας είπατε, θυμίστε μας μάλλον, πόση είναι η επιφάνεια 

κάθε θέσης, πόσα τετραγωνικά... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Υπάρχουν σχετικοί πίνακες, μπορείτε να τα δείτε κιόλας αλλά θα σας τα 

πω. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Και να ρωτήσω και το άλλο, η Δημοτική Αστυνομία λείπει πια. Πώς θα 

κάνουμε αυτόν τον έλεγχο; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Να απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ένα-ένα... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, οι αρμοδιότητες έχουν περιέλθει στην ΕΛΑΣ. Από την πλευρά μας, 

στο επόμενο Συμβούλιο κιόλας, συστήνουμε Επιτροπή, που μπορούμε να το κάνουμε, έτσι ώστε 

να ελέγχονται εκεί και οι αγορές, και να πηγαίνει κάποιος κάθε Τρίτη εκεί, να βλέπει 

πραγματικά αν έχουν καταβάλει το τίμημα, αλλά και αυτή η Επιτροπή, βεβαίως, να ασχολείται 

και με πολλά άλλα πράγματα, αυτά θα τα πούμε στο επόμενο Συμβούλιο, αλλά θα συστηθεί 

Επιτροπή για αυτόν τον λόγο. Τα μέτρα είπατε... Για πες τα... 

Δ.Σ. : ...Ναι... 3 μέτρα είναι για τους παραγωγούς, 4 για τους ιχθυοπώλες και 5 για τους 

επαγγελματίες... Και τα ποσά; Αν θέλουμε και τα ποσά, μπορούμε να τα πούμε ενδεικτικά... 

Δ.Σ. : ...Δέκα... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Ναι αλλά έχουμε εδώ, αναλόγως με τον πάγκο που έχει ο καθένας, 

αναλόγως με τις ημέρες που θα πάει, έχουμε πολύ αναλυτικά αυτά τα πράγματα... να τα δει, 

αλλά και τώρα μπορεί να τα δει, έχουμε όλες τις περιπτώσεις, για μια φορά, για δύο φορές... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Συγγνώμη Πρόεδρε, κάθε παρουσία δηλαδή, αν είναι 4 μέτρα, 4 επί 1... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα δέκα... 

Δ.Σ. : ...Ένα δέκα επί τέσσερις ημέρες όμως. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Κάπου βάλαμε την δικλείδα ότι τουλάχιστον οι παραγωγοί δύο φορές το 

μήνα οφείλουν να είναι εκεί, αν δεν είναι θα πληρώνουν. Γιατί κάποιος μπορεί να έρχεται μία 

φορά τον μήνα και να δεσμεύει το μέρος ή να μην έρχεται καθόλου για τρεις μήνες και να λέει 

ότι το μέρος είναι δικό μου, κι εγώ θα έρθω, και αυτά. Για αυτό βάζουμε κάποιες δικλείδες... 

Δ.Σ. : ...Ποιος θέλει να ρωτήσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο Αντιπρόεδρος... 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Μια διευκρίνηση, εκεί που λέτε το μέτρο, εννοείτε ένα τετραγωνικό μέτρο; 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όχι, τρέχον. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : ...Ωραία, ένα αυτό, και το δεύτερο, πώς θα γίνεται ο έλεγχος, είπατε με την 

αστυνομία, μήπως θα μπορέσουμε, δίνω μια παρότρυνση, να πηγαίνουν τα υπεύθυνα γραφεία 

του Δήμου. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Σας είπα... και θα πηγαίνει υπάλληλος του Δήμου, βεβαίως, και θα ελέγχει. 

Δεν θα τα αφήσουμε στην αστυνομία, στην ΕΛΑΣ, όλα αυτά. Στο επόμενο Συμβούλιο θα έρθει 

η σύσταση Επιτροπής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν μπορεί το τίμημα να είναι πιο χαμηλό; ...Διότι σήμερα, επειδή 

υπάρχει μεγάλη κρίση... θα βγάλουν μεροκάματο; Εμείς θέλουμε... 

Δ.Σ. : ...Η ερώτηση ποια είναι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Στα χωριά, εβδομήντα λεπτά... 

Δ.Σ. : ...Διαδικασία ερώτησης... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Κύριε Αναστασιάδη, είναι μια κουβέντα αυτό που λέτε, εντάξει, θέλετε να 

κατέβει. Είναι ανταποδοτικό. Και πάλι δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις 

ανάγκες μας. Το χαμηλώσαμε, πιστέψτε μας, όσο μπορούσαμε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Να πω μια κουβέντα... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Και ειδικά για τις λαϊκές των Κοινοτήτων, το κάναμε ιδιαίτερα χαμηλό 

γιατί υπάρχει... πληρότητα δεν υπάρχει. Για να υπάρχει και ένα κίνητρο για αυτόν που θα πάει 

εκεί, αλλά να μπορούν να εξυπηρετούνται τα χωρία μας, για να μην κλείσουν οι λαϊκές. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ σας πληροφορώ ότι θα μαζέψει... άνω των 70.000... Εδώ θα... 

τριάντα χιλιάδες. Έχω κάνει πρόσθεση και αφαίρεση, ξέρω καλά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, ο κ. Γάτσιος; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Καλύφθηκα, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μερετούδης; 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Καλύφθηκα και εγώ, κ. Πρόεδρε, αλλά τώρα θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση 

η οποία είναι βέβαια εκτός θέματος, τι γίνεται με αυτά που έχουμε να παίρνουμε από τα 

προηγούμενα χρόνια; Αν μπορεί κάποιος να αναφερθεί πάνω σε αυτό. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Βεβαίως, εμείς μέχρι στιγμής κάναμε... 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : ...Και πώς θα πληρώσουν οι άνθρωποι αυτά που χρωστάνε... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Κάναμε πάρα πολλά βήματα και όποιος θέλει μπορεί να δει και τα 

ανάλογα έγγραφα που έχουμε στείλει, και στην Περιφέρεια, και στο Υπουργείο, και στην 

Περιφερειακή Ενότητα, και επισκέψεις κάναμε και δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για 

αυτό, γιατί αυτά τα χρήματα μας ανήκουν και πρέπει να τα πάρουμε. Θα εξαντλήσουμε όλα τα 

περιθώρια. Αυτή είναι επιθυμία όλων μας, και του  Δημάρχου, και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, 

και όλων μας βεβαίως. Λοιπόν, κάποια χρήματα δεν είχαν μαζευτεί στην τελευταία τετραετία 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και τα τρία χρόνια μέχρι τώρα από την Περιφερειακή 

Ενότητα. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί και όλοι σχεδόν θα θελήσουν να 

αποπληρώσουν το ποσό, αλλά έχει μαζευτεί μεγάλο ποσό και δεν μπορούν να κάνουν δόσεις, 

αυτό ειπώθηκε και στην αρχή της συνεδρίασης. Δυστυχώς δεν μπορούν να δοθούν σε δόσεις. 

Τώρα, ο κ. Δινάκης κάτι προτείνει, μακάρι να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα... 

ΔΙΝΑΚΗΣ : ...Μπορούμε... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Γιατί θα το αξιοποιήσουμε. Βεβαίως, αφού μπορούμε, κανένα πρόβλημα, 

θα το κάνουμε. Αυτά τα χρήματα που έχουν μαζευτεί είναι πάρα πολλά και πρέπει να τα 

μαζέψουμε... Από εδώ και πέρα, βεβαίως, η ευθύνη είναι δική μας για την συλλογή αυτών των 

χρημάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Καλαϊτζίδη. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Αν άκουσα καλά την εισήγηση, διαφορετικό θα είναι το ημερήσιο δικαίωμα 

για όσους ανήκουν... και ανήκουν στον Δήμο μας, και διαφορετικό αν ανήκουν σε άλλον Δήμο; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Αν έρθει κάποιος από άλλον Δήμο αλλά αν είδατε καλά, κ. συνάδελφε, κ. 

Καλαϊτζίδη, μιλάμε για τους επαγγελματίες και σας πληροφορώ ότι για να πάρει άδεια 

επαγγελματίας στις λαϊκές των Σερρών, να το πω ότι είναι φύσιν αδύνατον, με την υπάρχουσα 
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κατάσταση. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Θεωρώ ότι πρέπει να το εντάξουμε σε επίπεδο Νομού και όχι σε επίπεδο 

Δήμου, και να είναι διαφορετικό... για κάποιον... εκτός Νομού, αν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι 

μια παρατήρηση και νομίζω... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση, με τα δεδομένα τα σημερινά, να 

διεκδικήσει και να πάρει κάποιος άδεια. Γι' αυτό σας το λέω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία αν το 

κάνουμε Νομού ή Δήμου... Και δεν επιτρέπεται, από ότι μου λέει και η συνάδελφος.... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : ...Δεν τελείωσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεύτερη ερώτηση... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Πρακτικά θεωρώ πως θα είναι λίγο δύσκολο, θα πρέπει να υπάρχει 

παρουσιολόγιο, κατά κάποιον τρόπο να μετρά τις παρουσίες των ανθρώπων που θα είναι στη 

λαϊκή. Και στην συνέχεια, παλιότερα, όπως γνωρίζουμε όλοι, υπήρχε... επί τόπου, στην λαϊκή. 

Βέβαια είχαν ορισθεί δύο παρουσίες, θα πρέπει λοιπόν, αρχικά νομίζω πως δύσκολο να... να 

μετράνε κάθε φορά ποιοι φέρνουν τα προϊόντα τους και να εισπράττετε. Δεν ξέρω λειτουργικά 

αν μπορεί να προχωρήσει, μάλλον θα είναι αρκετά δύσκολο. Ένα αυτό και ένα τελευταίο, που 

βέβαια απαντήθηκε εν μέρει, βρήκαμε τον τρόπο φέτος να εισπράττουμε το ημερήσιο δικαίωμα. 

Όσοι έχουν προηγούμενες οφειλές προηγουμένων ετών, θα μπορούν να ανανεώσουν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αν μέχρι του χρόνου τον Οκτώβριο δεν πληρώσουν, δεν θα μπορούν να 

ανανεώσουν. Γι' αυτό λέμε να βρεθεί τρόπος, έτσι ώστε σιγά-σιγά οι άνθρωποι να μπορούν να 

αποπληρώσουν το ποσό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Έχουμε άλλους; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Στεργίου, ο κ. Δινάκης... 

κράτα τα ονόματα... Κύριε Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Αντιδήμαρχε, καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια κατεστραμμένη 

χώρα; Το νιώθεις; Είμαστε κατεστραμμένη χώρα. Ξεχνάτε τη λέξη σεισάχθεια; Θυμάστε; Η 

χώρα είναι κατεστραμμένη, τι να πάρουμε εμείς, που δεν έχουν τίποτα. Αυτά που ήτανε τα 

παλιά... Από εδώ και πέρα τι θα... χρήματα. Και επαναλαμβάνω... μεγάλο το μίσθιο. Δεν είναι... 

Γιατί έτσι... κανείς δεν πάει στην λαϊκή αγορά... Εμείς πρέπει να βοηθάμε τους συμπολίτες μας, 

έτσι δεν είναι; Σκεφτείτε το, σας παρακαλώ. Γιατί δεν είναι έτσι, τόσο εύκολα και τόσο ρόδινα 

τα πράγματα. Μικροπωλητές είναι οι άνθρωποι, δεν παίρνουν... επαγγελματίες είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος κύριος... 

Δ.Σ. : Ο κ. Στεργίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Το θέμα αυτό των λαϊκών αγορών είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και πραγματικά 

φαίνονται τα χάλια των διοικούντων την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε επίπεδο και Νομαρχίας και 

Δήμου. Έχουν γίνει μαθηματικά εγκλήματα πάνω σε αυτό και με αιμορραγία οικονομική και του 

Δήμου. Πρώτον, έχει ανατραπεί η ισορροπία... οι λαϊκές αγορές έγιναν για τους παραγωγούς και 

για προϊόντα γης. Δυστυχώς έπρεπε το 20% της λαϊκής αγοράς να είναι μόνο αυτοί που πουλάνε, 

οι επαγγελματίες, βιομηχανικά είδη... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Το 10, το 10... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Το 10. Καταλαμβάνουν το 60%, και δεν έγινε τυχαία αυτό, έγινε για 

ψηφοθηρικούς λόγους, από παλαιότερους συναδέλφους της... Β' Αυτοδιοίκησης ή του πρώτου 

βαθμού. Δεύτερον, αυτά τα χρήματα που υπάρχουν και είναι να εισπραχθούν και από την πρώην 

Νομαρχία και από την... δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ. Υπάρχουν ευθύνες, 

τα λεφτά είναι πολλά. Απασχόλησε το θέμα αυτό και το βάλαμε και εγώ και ο συνάδελφος, ο... 

στην ΠΕΔ, στην Περιφέρεια, γιατί η Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν έχει κανένα πρόβλημα, υπάρχει 

άλλο καθεστώς εκεί, απασχολεί μόνο τους περιφερειακούς Δήμους. Και εγώ πολλές φορές 

αναρωτιέμαι, ο κ. Χράπας είπε ότι δεν μπορώ να κινήσω τα απορριμματοφόρα γιατί δεν έχω 

ανταλλακτικά, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο, και οι πολίτες καταβάλλουν, οι Σερραίοι 
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δημότες, χρήματα για να καθαρίζεται η λαϊκή. Οι δε εκείνοι που βρίσκονται στη λαϊκή να μην 

πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Τα λεφτά είναι πολλά, είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Ο Δήμος αν 

τα είχε αυτά τα λεφτά, σήμερα δεν θα παρουσίαζε οικονομικό πρόβλημα. Άρα, επομένως, πρέπει 

άμεσα, και δεν το έχω πει τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχω πει και στην τηλεόραση, και 

στο ραδιόφωνο, ότι πρέπει άμεσα να εισπραχθούν τα χρήματα και να αποδοθούν στον Δήμο. Να 

γίνει κάποια ρύθμιση γιατί το ποσό είναι μεγάλο. Γιατί... ο τρόπος εισπράξεως, έπρεπε οι ίδιοι 

να πάνε στην τράπεζα και να καταβάλουν, είναι δυνατόν ποτέ αυτό να γίνει; Γιατί φταίει και η 

Κεντρική Διοίκηση και το Ελληνικό Κράτος, για αυτήν την ατασθαλία. Και... η ευθύνη είναι στο 

Κεντρικό Κράτος, είναι ότι έπαιζε μπαλάκι συνέχεια την διαδικασία, πότε στον Δήμο, πότε στην 

Περιφέρεια, πότε στην Νομαρχία. Επιτέλους πήγε το πράγμα στη σωστή του βάση. Ο Δήμος 

είναι υπεύθυνος, αυτός καθαρίζει την λαϊκή και αυτός έπρεπε να εισπράττει το τέλος. Άρα, 

επομένως πρέπει να κινηθούμε τάχιστα, όχι μόνο να καταβάλουμε το ύψος του μισθώματος, να 

το παίρνουμε με κάποιον άνθρωπο από τον Δήμο, αλλά παράλληλα να... την διαδικασία, να 

εισπράξουμε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, τα οποία θα βοηθήσουν τον Δήμο για να... το 

επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεύτερον, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, γιατί είμαι 

και στην  Επιτροπή για άδειες, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ καμία άδεια βιοτεχνική που πουλάει, ας 

πούμε, βρακιά και δεν ξέρω τι άλλο, στην λαϊκή, να ξαναδοθεί άδεια. Καμία. Όποιος τελειώνει, 

τελειώνει και η άδειά του. Η λαϊκή αγορά έγινε για τους αγρότες και μόνο γι' αυτούς, και για τα 

αγροτικά είδη, και δεύτερον, θεωρώ ότι είναι άδικο για τους αγρότες να βάζουν 3 μέτρα. Οι 

πρώτοι είναι, κυρίαρχοι στον χώρο της λαϊκής αγοράς θα είναι οι παραγωγοί, οι αγρότες, και όχι 

αυτοί που πουλάνε βιομηχανικά είδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο Αντιπρόεδρος. Παρακαλούμε... 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. συνάδελφοι... Τελικά το θέμα των λαϊκών αγορών, 

καιρός ήταν. Μπήκε σε μια σωστή βάση, ήρθε εκεί που πρέπει, στον Δήμο μας, υπεύθυνος είναι 

ο Δήμος, κατά συνέπεια θέλουμε να το διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, προκειμένου 

να έχουμε και τα οφέλη. Πράγματι τα οικονομικά του  Δήμου είναι χάλια. Πράγματι μας 

χρωστάνε λεφτά. Ένα εκατομμύριο είπε ο κ. Στεργίου, και εγώ... το προσαυξάνω κατά 50% 

σίγουρα. Όσον αφορά για το ποιοι πρέπει να είναι στην λαϊκή αγορά, πρέπει να το δούμε, να το 

προσέξουμε ιδιαίτερα. Πράγματι έπρεπε να είναι οι αγρότες και αυτές οι άδειες που λήγουν, 

τέλος πάντων, και δεν πρέπει να βρίσκονται στη λαϊκή αγορά, να μην ξαναδίδονται. Φυσικά 

αυτό, σήμερα είναι αυτή η Δημοτική Αρχή που λέει να το τηρήσει, αύριο μπορεί να είναι μια 

άλλη Δημοτική Αρχή και να αρχίσει να φτιάχνει τα ίδια πράγματα. Πρέπει να δεσμευθούμε 

αυτό, ότι κάποια στιγμή, με τους νόμους, να δούμε, να τους κινούμε και εμείς αν χρειαστεί. 

Πάμε τώρα στο τίμημα ημερήσιας λαϊκής αγοράς που δίνει κάποιος παραγωγός. Το ένα ευρώ, το 

ένα δέκα συγκεκριμένα, είναι ένα ελάχιστο ποσό και πρέπει να δίδεται. Το πώς πρέπει να 

δίδεται. Πρέπει να δίδεται εκείνη την στιγμή, εκείνη την ημέρα, όχι αύριο. Να βγαίνει, κάποιος 

τρόπος, θα το δουν τα αρμόδια γραφεία, να βγαίνουν, να παίρνουν το τίμημα που έχει ο 

καθένας, 3 μέτρα, 5 μέτρα ή 6 μέτρα. Τα παλιά χρέη των λαϊκών πρέπει να βεβαιωθούν, για 

κάθε παραγωγό και εφόσον αυτό τέλος πάντων συνεκτιμηθεί και από τον οφειλέτη και από τον 

οφειλούμενο, να βεβαιωθεί στον Δήμο μας, παραδείγματος χάρη, στον Δινάκη Κώστα 1.000€, 

πόσα χρωστάει για όλους τους, να τον καλέσει, και εφόσον γίνει το χρέος ληξιπρόθεσμο, 

εφόσον δεν το πληρώσει, να το βεβαιώσει στη ΔΟΥ, και η ΔΟΥ ύστερα θα πάρει τα ανάλογα 

μέτρα, και το ποσοστό της φυσικά, προκειμένου να γίνει η είσπραξη. Φυσικά καλό είναι αν 

βεβαιωθεί, ολοκληρώνω, κ. Πρόεδρε, εάν... γίνει η βεβαίωση του ποσού όλου, έχουμε την 

δυνατότητα σε κάποιους, οι οποίοι είναι νοικοκυραίοι, με την κυριολεξία του νοικοκύρη, να 

πέφτει κάθε μήνα... 100-200 ευρώ. Έχουμε και αυτήν την δυνατότητα, να το κρατήσουμε, αλλά 

εφόσον βλέπουμε ότι πληρώνει, όχι κάποιος να πληρώνει σήμερα 50 ευρώ και μετά να ξεχαστεί 

για ορισμένα χρόνια. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μπορούμε να τα εισπράξουμε τα λεφτά, θέλω 

να παρακαλέσω όλοι να στραφούμε σε αυτήν την κατεύθυνση, να μην αφήσουμε χρήματα τα 

οποία είναι του Δήμου μας, να πάνε χαμένα. Και όσον αφορά τώρα για το πόσο και πώς είναι ο 

καθένας εκεί στην λαϊκή αγορά, ας ψάξουμε λίγο περισσότερο, θα το δούμε. Σας ευχαριστώ.  

Δ.Σ. : ...Ο κ. Αραμπατζής έχει το λόγο... 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. Δήμαρχε. Ωραία, τα είπε 

πολύ... η νομοθετική που ανέφερε ο συνάδελφος για τη σεισάχθεια. Η σεισάχθεια ήταν, όπως το 

λέει και η ετυμολογία της, σείω το άχθος, αποτινάσσω το βάρος, το χρέος, και ποιος δεν θα 

ήθελε να αποτιναχθούν αυτά τα βάρη από τους πολίτες, γιατί ο... μεγάλος νομοθέτης, για να 

φέρει μια δικαιοσύνη στην κοινωνία, κατήργησε τα χρέη ανάμεσα σε ιδιώτες και τα χρέη 

ιδιωτών προς το δημόσιο. Όμως εδώ έχουμε μια ολόκληρη, μια περίπτωση, όπως αναφερόμαστε 

στις λαϊκές, η οποία πρέπει να λειτουργήσει, και για να λειτουργήσει με τάξη, πρέπει ο Δήμος εν 

προκειμένω να προσφέρει υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να πληρώνονται, δεν έχουμε 

άλλη δυνατότητα, κ. Πρόεδρε, μετά τη μείωση 67% των λειτουργικών μας... των χρημάτων που 

μας δίνει κάθε μήνα το Κράτος, άλλος τρόπος για να τα πληρώσουμε δεν υπάρχει. Θα σας 

θυμίσω το 2011, αυτό είναι γνωστό στην Δημοτική Αρχή... και μετέπειτα ο έτερος 

Αντιδήμαρχος, έγιναν προσπάθειες και επισκέψεις στον Γενικό Γραμματέα, στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης, για να μπορέσει, με τις προτάσεις που κάναμε... και πολύ στοχευμένες, να 

δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε να μπορεί να λειτουργεί η λαϊκή, και να μπορεί ο Δήμος 

που προσφέρει... να εισπράττει. Δεν γίναμε, δυστυχώς δεν ακούστηκαν αυτές οι προτάσεις που 

κάναμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι Δήμοι, και φτάσαμε μετά από τρία χρόνια, να μπορούμε 

τώρα πλέον, μετά από τρία ολόκληρα χρόνια να μπορούμε να εισπράττουμε το ημερήσιο 

δικαίωμα και ίσως να διεκδικήσουμε και τα προηγούμενα. Έχουμε πει επανειλημμένως σε αυτό 

το τραπέζι, κ. Πρόεδρε, και τελειώνω έτσι, ότι και η παλιά Νομαρχία, στον τελευταίο ενάμιση 

χρόνο της, αλλά και η Περιφέρεια τα τελευταία τρία χρόνια ολιγώρησαν και δεν εισέπραξαν τα 

ελάχιστα και μηδαμινά. Εμείς που προσπαθήσαμε να εισπράξουμε μέσα στην τριετία αυτή, 

δεχθήκαμε απειλητικό εξώδικο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών, ότι αν 

συνεχίσετε να τα εισπράττετε, διαπράττετε το αδίκημα της κατάχρησης καθήκοντος. Το δέχθηκε 

ο κ. Δήμαρχος, και πολλοί άλλοι Δήμαρχοι ανά την Ελλάδα, και το ξέρει και ο κ. Αντιδήμαρχος, 

και σταματήσαμε εκεί. Άρα επιτέλους, χαίρομαι που με αυτόν τον τρόπο θα μπει μια τάξη, και 

να βρούμε τον τρόπο να διεκδικήσουμε και τα προηγούμενα, με έναν ομαλό θα έλεγα, με μια 

ομαλή ρύθμιση, γιατί αλλιώς δεν θα αντέξουν συνολικά το ποσό, ο καθένας από τους 

παραγωγούς και τους εμπόρους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία... οι προλαλήσαντες, όχι. 

Δ.Σ. : ...Όχι, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι, κ. Φωτιάδη, παράβαση του κανονισμού. 

Δ.Σ. : ...Εμμέσως η περίοδος Διοίκησης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ... 

Δ.Σ. : ...Δευτερολογία... δευτερολογία.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από τους προλαλήσαντες, δευτερολογία. Ο κ. Αναστασιάδης, άλλος κανείς; 

Δ.Σ. : ...Αναστασιάδης, Στεργίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Στεργίου, και κλείνουμε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Η πρότασή μου ποια είναι, για την πόλη των Σερρών να φτάσει στα 

80 λεπτά και για τα χωριά μισή... πενήντα λεπτά. Ογδόντα λεπτά για την πόλη των Σερρών, 

πενήντα λεπτά. Τα χρέη τα οποία έχουν... δεν φταίνε. Φταίνε οι Υπηρεσίες, οπότε αυτά δεν 

μπορούν να τα πληρώσουν οι άνθρωποι. Αυτά να σταματήσουν. Τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Εγώ μια κουβέντα θα πω, ότι πρέπει να κινηθούμε άμεσα, άμεσα, για την 

είσπραξη των παρελθόντων ετών. Έχει ανάγκη ο Δήμος τα χρήματα και πρέπει και να 

αναζητηθούν και ευθύνες, και να αναζητηθούν ευθύνες, γιατί δεν εισπράχθηκαν τα χρήματα, και 

αμέσως να εισπραχθούν. Ο τρόπος υπάρχει, μπορεί να γίνει και διευκόλυνση με δόσεις για 

αυτούς, γιατί τα χρήματα αυτά τα πλήρωσαν Σερραίοι δημότες που δεν πηγαίνουν και... εκεί. 

Είναι ανταποδοτικό τέλος και πρέπει να το πληρώνουν μόνο όσοι δραστηριοποιούνται στην 

λαϊκή αγορά, και όχι ολόκληρος ο Σερραϊκός λαός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Μισό λεπτό, μισό λεπτό... πρωτολάλησα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Έχετε δικαίωμα δευτερολογίας... 



 

51 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Θέλω να απευθυνθώ στο Σώμα και ιδιαίτερα στο αρμόδιο γραφείο, ότι όχι 99%, 

199% μπορούν να βεβαιωθούν τα παρελθόντα χρέη, φτάνει να αποδεικνύονται, φτάνει να 

αποδεικνύονται, να μην λέω δηλαδή εγώ ότι χρωστάω 5 και ο άλλος 1. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Θα μου επιτρέψετε όμως, κ. συνάδελφοι, αυτό το δικαίωμα της 

δευτερολογίας, θα πρέπει με πολύ σωστό τρόπο να ελεγχθεί από την Υπηρεσία γιατί το 

δικαίωμα αυτό... το δικαίωμα αυτό της είσπραξης, για να μην βιαζόμαστε, ανήκει στην 

Περιφέρεια τα τελευταία τρία χρόνια. Αν αυτά τα χρέη, αν η Περιφέρεια είναι αυτή που πρέπει 

να τα διεκδικήσει και να τα βεβαιώσει, δεν μπορούμε εμείς. Εγώ θα ήθελα αυτό να πω 

κλείνοντας, και η Υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα να ελέγξει την διαδικασία αυτή, για το πώς 

μπορεί να διεκδικηθούν. Αν πρέπει η Περιφέρεια να τα διεκδικήσει, θα τα διεκδικήσει η 

Περιφέρεια. Γιατί καθολικός διάδοχος της Νομαρχίας, κ. συνάδελφε, είναι η Περιφέρεια, η 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, δεν είναι ο Δήμος Σερρών σε αυτό το θέμα, εκτός αν κάνω 

λάθος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Έκλεισε η διαδικασία από την... υπηρεσιακή υπάλληλο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Φταίνε οι Υπηρεσίες που έχουμε πει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κυρία... 

Δ.Σ. : ...Λοιπόν θα σας εξηγήσω πώς είναι, το ανταποδοτικό ως ανταποδοτικό μας έρχεται σε 

εμάς από 08/08/2013. Πιο μπροστά δεν ήταν καν ανταποδοτικό το τέλος, τώρα ορίσθηκε έτσι. 

Ωραία, από εδώ και πέρα, εάν δημιουργηθούν χρέη, οφειλές από τους πωλητές, τότε μπορούμε 

να κάνουμε την διαδικασία να βεβαιώσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Στην εφορία... 

Δ.Σ. : ...Ναι, να βεβαιώσουμε σε καταλόγους, και λοιπά, και λοιπά, όλη την διαδικασία όπως 

πρέπει. Τα προηγούμενα τα εισέπραττε η Περιφέρεια. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε 

με κανέναν τρόπο, να βεβαιώσουμε χρήματα τα οποία έπρεπε να εισπράξει άλλη Υπηρεσία, δεν 

είναι δικά μας... Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε, ούτε καν να αποδείξουμε αν χρωστούν ή όχι, 

γιατί αυτές είναι καταστάσεις που είχε η Περιφέρεια, πρέπει αυτοί να τις βεβαιώσουν, αυτοί, αν 

υπάρχει στις Περιφέρειες βεβαίως, δεν έχει λογιστική υπηρεσία νομίζω, δεν έχει λογιστήριο η 

Περιφέρεια, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Και έχουμε ήδη στείλει έγγραφο στο 

Υπουργείο για το διάστημα 2011-2022, για όσους δεν έχουν πληρώσει, τι πρέπει ακριβώς να 

κάνουν. Αν το Υπουργείο πει και για τα προηγούμενα, Δήμε, κάνε εσύ την διαδικασία που 

πρέπει, τότε θα κάνουμε όλα αυτά. Προς το παρόν δεν μπορούμε να επέμβουμε στην 

Περιφέρεια. Και πιστεύω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην κάνετε παρεμβάσεις, παρακαλώ... 

Δ.Σ. : ...Και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα βέβαια, ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν ήδη πληρώσει, 

δεν μπορούν να βγουν στην σύνταξη, δεν μπορούν... 

Δ.Σ. : ...Να παραδώσουν άδεια... 

Δ.Σ. : ...Να παραδώσουν και να φύγουν από το ΤΕΒΕ, το οποίο έχουν και εκεί οφειλές και 

πολλά άλλα. Επίσης, κάτι άλλο, όσον αφορά την είσπραξη κατά τόπων, στις λαϊκές δηλαδή... 

ναι και γι' αυτό μια παρατήρηση θα μπορούσα να κάνω, ότι εφόσον για κάθε άδεια πρέπει να 

ζητάμε δημοτική ενημερότητα, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε εκεί, να εισπράττουμε τέσσερα, 

πέντε, δέκα ευρώ για την καθένα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο Ταμείο, γι' αυτό και 

αποφεύγουμε την τράπεζα, τον λογαριασμό στην τράπεζα, γιατί θα μπορούσαμε κι εμείς να 

κάνουμε το ίδιο, πήγαινε στην τράπεζα, πλήρωσε, ούτε το Ταμείο θα έχει 500 άτομα κάθε μέρα 

επιπλέον, φόρτο δουλειάς... Ναι, αλλά θέλει τη δημοτική ενημερότητα... Δεν μπορεί ο ταμίας, 

και δεν θα το δεχθεί κανένας ταμίας αυτό, ότι...  Δεν μπορεί, είναι... δεν μπορεί κάποιος να 

πληρώσει, να πληρώσει, τίποτε δεν μπορεί να πληρώσει χωρίς να υπάρχει δημοτική 

ενημερότητα. Πρέπει πρώτα να έχει εξοφλήσει ό,τι άλλο χρωστάει, και μετά να πληρώσει κάτι 

καινούριο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Αντιδήμαρχε, αν θες εσύ να ολοκληρώσεις, να πεις... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Πραγματικά είναι σημαντικό, δεν θα πω τα ίδια πράγματα, απλώς θέλω να 

επικαλεστώ την μαρτυρία του κ. Στεργίου στην ΠΕΔ, που συνεδρίασαν προχθές, εμείς 

λειτουργήσαμε τάχιστα, είχαμε δώσει το θέμα ήδη στην ημερήσια διάταξη, και κάποιοι 
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Δήμαρχοι, κάποιοι Δήμοι ακόμη, σκέφτονταν αν πρέπει να προβούν σε αυτές τις διαδικασίες. 

Αυτά εν ολίγοις, ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, ο κ. Στεργίου έκανε μια πρόταση, θα... στην πορεία; 

Δ.Σ. : ...Τι πρόταση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν έχει πρόταση... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Πρότασή μου είναι να διεκδικήσουμε τα χρήματα, το ποιος ξέρουνε... 

Περιφέρεια... ξέρουν και τι συνέβη στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δεν είναι ζήτημα του 

παρόντος, αν θέλετε να το ανοίξουμε το θέμα, το ανοίγουμε... Λοιπόν... τα χρήματα, τα οποία 

είναι απαραίτητα, τα έχει ξοδέψει ο Δήμος από άλλες πηγές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ωραία... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Για να μην λέμε ότι δεν μαζεύτηκε κανένα ευρώ, συγγνώμη, υπάρχουν 

35.000 ήδη για αυτόν τον σκοπό στον λογαριασμό και να μοιραστούν στους Δήμους ανάλογα. 

Αυτά προέρχονται κυρίως ή κατά αποκλειστικότητα από τους παραγωγούς, διότι διαφορετικά 

δεν θα τους δίναμε την άδεια. Ήταν ένας... πίεσης και έτσι μαζεύτηκαν αυτά τα χρήματα. 

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

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ.  Γκότσης, ναι ο κ. Μηλίδης, ο κ. Αναστασιάδης την 

πρότασή του, η παράταξη του κ. Φωτιάδη ναι, ο κ. Μπόικος ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και ο 

Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΠΡΑΚ. 2/21 

ΘΕΜΑ 13ο : Παραχώρηση ή ανάθεση άσκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Κυνοκομείου του Δήμου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε, το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, το δέκατο τρίτο, που αφορά 

παραχώρηση ή ανάθεση άσκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαχείρισης του Κυνοκομείου του 

Δήμου Σερρών, αποσύρεται, τους λόγους θα αναφέρει ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Καλαϊτζίδης... 

Οφείλουμε να καταγράψουμε και τους λόγους που αποσύρεται το θέμα. Παρακαλώ, κ. 

Καλαϊτζίδη. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Συζητήθηκε και στην πενταμελή Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ένας 

νεοσύστατος.. του Νομού Σερρών, εξέφρασε την επιθυμία του και όντως από την στιγμή της 

ίδρυσής της συμμετέχει ενεργά και το... έχει ήδη εξασφαλίσει τις ζωοτροφές και έχουν ορισθεί 

να γίνουν στειρώσεις και από... κτηνιάτρους, και εντός και εκτός Ελλάδας. Γι' αυτόν τον λόγο 

λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα νομίζω πως επί του παρόντος δεν ισχύει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο δέκατο τέταρτο, έγκριση διενέργειας... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι... 

Δ.Σ. : ...Συγγνώμη, δεν ξέρω αν... γιατί δεν μπορώ να συνδέσω πώς η παραχώρηση ή ανάθεση 

συσχετίζεται με αυτό, με την απόσυρση, επειδή ιδρύθηκε ένας νεοσύστατος σύλλογος... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : ...Αποσύρεται το θέμα... 

Δ.Σ. : ...Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω, αν επιτρέπετε, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στην 

ουσία η απόσυρση γίνεται ούτως ώστε να έρθει το θέμα έτσι ώστε να ταιριάσει να δοθεί στον 

νεοσύστατο σύλλογο. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : ...Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση... 

Δ.Σ. : ...Απλά βοηθάει στην λειτουργία... 

Δ.Σ. : ...Σε καμία περίπτωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, το δέκατο τέταρτο... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε... κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να μην το σχολιάσουμε το δέκατο τρίτο... 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 638/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση διενέργειας συντήρησης - επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων του 

Δήμου Σερρών.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δέκατο τέταρτο, έγκριση διενέργειας συντήρησης - επισκευής φωτοτυπικών 

μηχανημάτων του Δήμου Σερρών. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : ...Αυτό έλειπε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Αυτό έλειπε, πολύ σωστά. Δέκατο πέμπτο... δεν ξέρω, τελικά είχαμε... 

Δ.Σ. : Ποια... κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό είναι... 

Δ.Σ. : ...Ακόμη, δεν είχαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν είχαμε... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 639/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση δαπάνης για την κοπή και απομάκρυνση εκριζωθέντος δέντρου στην 

συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Ορφέως και διάθεση σχετικής πίστωσης. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, δέκατο πέμπτο. Έγκριση δαπάνης για την κοπή και απομάκρυνση 

εκριζωθέντος δέντρου στην συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Ορφέως και διάθεση 

σχετικής πίστωσης. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 640/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013: 

α) για την αποδοχή χρηματοδότησης από ΚΑΠ 2013 για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών σχολείων και για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του Σχολικού 

Τροχονόμου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 641/2013 

β) για την αποδοχή χρηματοδότησης για την εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών του 

Ελληνικού Δημοσίου (43533/2012 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.), 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 642/2013 

γ) για την αποδοχή της χορήγησης προκαταβολής έναντι εσόδων από τους ΚΑΠ για την 

αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 643/2013 

δ) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος και διάφορες 

κρατήσεις και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 644/2013 

ε) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο. Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013: α) για την αποδοχή χρηματοδότησης από ΚΑΠ 2013 για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών σχολείων και για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του 

Σχολικού Τροχονόμου, β) για την αποδοχή χρηματοδότησης για την εξόφληση πάσης φύσεως 

οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, 43533/2012 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, γ) για την 

αποδοχή της χορήγησης προκαταβολής έναντι εσόδων από τους ΚΑΠ για την αντιμετώπιση 

επιτακτικών αναγκών, δ) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν το αντίτιμο ηλεκτρικού 

ρεύματος και διάφορες κρατήσεις και ε) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες 

κρατήσεις. Ομόφωνα ναι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ερώτηση, ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Παρακαλώ, κ, Μηλίδη. Άλλος κανείς; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Γαλάνη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και ο κ. Φωτιάδης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Γαλάνη... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Σας ακούω... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Για ποιες ΚΑΠ μιλάμε, προκαταβολή, για το 2013, για 

το 2014; Το δεύτερο, δεν αναφέρονται ποιες είναι... οι επιτακτικές ανάγκες. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν ξέρω γιατί κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να δίνουμε τις ίδιες 

απαντήσεις, δεν αφορά εσάς αυτό, απλά αυτές οι... αυτό το θέμα, είναι καθαρά λογιστικής 

τακτοποίησης. Εγώ ξόδεψα περίπου μισή ώρα από την σημερινή ημέρα για να διευκρινίσω άλλη 

μια φορά αυτά που μου είπε η κυρία... ότι πρόκειται για λογιστικές τακτοποιήσεις. Γι' αυτό που 

με ρωτάτε, το ένα, η ΚΑΠ είναι αυτή που κατάφερε και πήρε ο κ. Δήμαρχος προκαταβολή, 

έρχεται σαν έσοδο στον Δήμο και θα μας κρατηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, πολύ πιθανόν στο 

σύνολό της, άρα έπρεπε να τακτοποιηθεί λογιστικά, δηλαδή ήρθαν τα χρήματα και συγχρόνως 

μας τα κατακρατούν μέχρι το τέλος του χρόνου, άρα έπρεπε να τακτοποιηθεί λογιστικά, ένα το 

κρατούμενο, και δεν ξέρω ποιο άλλο θέλετε να σας απαντήσω; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ποιες είναι οι επιτακτικές... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Α, και το άλλο... συγγνώμη, συγγνώμη... και το άλλο που λέτε είναι ότι ήρθαν 

χρήματα 218.000, να πληρώσουμε πάσης φύσεως οφειλές, δεν υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, 

είναι οι παρακρατηθέντες πόροι... το γράφει... αναμόρφωση πιστώσεων... προϋπολογισμού 

2013, αποδοχή χρηματοδότησης για την εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού  

Δημοσίου. Είναι οι παρακρατηθέντες πόροι, ένα μικρό ποσό παρακρατηθέντων πόρων. 

Δ.Σ. : ...Από πόσα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Από 1.4000.000, που πρέπει να παίρνουμε κάθε χρόνο, και ήρθαν 218.000 να 

πληρώσουμε χρέη, το λέει η εισήγηση της κυρίας... Όχι επιτακτικές ανάγκες, το ακριβές είναι 

εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Γι' αυτό, κ. Γαλάνη... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Εγώ βλέπω την εισήγηση εδώ, κ. συνάδελφε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Ναι, κοιτάξτε,  αυτή τη φορά με τις εισηγήσεις πρέπει να ξέρετε ότι έγιναν... δεν 

έγινε έγκαιρα η... το παραδέχομαι, το παραδέχομαι, αλλά βλέπω... επιτακτικών αναγκών. Το 

λέτε και εσείς τώρα, το λέτε ότι δεν είναι επιτακτικές ανάγκες, είναι χρέη... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το εξήγησα. Πολύ απλά, είναι τα χρέη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Λέει επιτακτικές ανάγκες... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Κύριε συνάδελφε, το εξήγησα με πολύ ωραίο τρόπο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Και έχουμε, έχουμε επιτακτική ανάγκη, έχουμε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Δεν ξέρω τι... Είναι λεφτά που έρχονται από τους παρακρατηθέντες πόρους. Ένα 

τετρακόσια πρέπει να παίρνει ο Δήμος μας κάθε χρόνο, τελικά το Κράτος μας στέλνει 218.000. 

Αυτό είναι, αποδοχή... στον Δήμο, αποδοχή... 

Δ.Σ. : ...Ίσως... να εννοεί ότι πρέπει να πληρωθούν... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Σας είπα πώς είναι η εισήγηση, η οποία έχει σταλεί με email σε όλους μας, 

εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου. Αποδοχή χρηματοδότησης... 

Δ.Σ. : ...Στην προηγούμενη παράγραφο μιλάει για επιτακτικές ανάγκες... 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Αυτό... 

Δ.Σ. : ...Η προκαταβολή που παίρνουμε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Σας είπα για την προκαταβολή... 

Δ.Σ. : ...Εκεί αναφέρεται, δεν αναφέρεται... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη. Η ΚΑΠ, έχει δίκιο ο κ. Χασαπίδης που με 

βοηθάει σε αυτό, οι επιτακτικές ανάγκες αφορούν την ΚΑΠ... είναι τα χρήματα που πήρε ο κ. 

Δήμαρχος προκαταβολικά για την ανάγκη της ΚΕΔΗΣ, όμως αυτά τα χρήματα επειδή είναι η 

προκαταβολή της ΚΑΠ του 2013 και όχι του 2014, κατακρατούνται μέχρι το τέλος της χρονιάς 

και άρα είναι έσοδο, δαπάνη, και πρέπει να γίνει τακτοποίηση λογιστική... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Άρα είναι του 2013... Για αυτό σας λέω... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Εντάξει, εντάξει... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Τώρα το είδε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Με βοήθησε ο κ. Χασαπίδης, ευχαριστώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Τοποθετήσεις επί του θέματος... Ωραία, ομόφωνα ναι λοιπόν. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 645/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την παροχή υπηρεσιών 

ωρίμανσης της πράξης «Πρότυπη πράσινη αγροκτηνοτροφική Κοινότητα Ελαιώνα του 

Δήμου Σερρών».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο θέμα, έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την 

παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης της πράξης «Πρότυπη πράσινη αγροκτηνοτροφική Κοινότητα 

Ελαιώνα του Δήμου Σερρών».  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο... 

Δ.Σ. : ...Έχουμε ερωτήματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ερωτήσεις. Παρακαλώ. Εισηγητής του θέματος είναι ο κ. Μυστακίδης, αν 

θέλετε να κάνει... Ερωτήσεις; Παρακαλώ, κύριε... 

Δ.Σ. : ...Η ερώτηση είναι, πρώτον, εάν αυτά, αυτού του είδους οι παροχές που ψηφίζουμε τώρα 

είναι ίδιο με το άλλο που ψηφίζαμε προχθές... Χθες εννοώ στο προηγούμενο  Συμβούλιο. Η 

δεύτερη ερώτηση είναι ο Δήμος πόσα χρήματα πληρώνει από αυτό, γιατί βλέπω εδώ ότι 

πληρώνει... χρήματα και ο Δήμος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για το πρώτο ερώτημα, δεν θυμάμαι... αν είναι το ίδιο, αλλά δεν υπάρχει... 

Δ.Σ. : ...Το ίδιο είναι... το ίδιο.. 

Δ.Σ. : ... Το ίδιο... το ίδιο... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Τότε γιατί το ξαναφέρνουμε; 

Δ.Σ. : Γιατί το ξαναφέρνουμε; Διότι είχαμε δώσει τα χρήματα από ΣΑΤΑ, έτσι; Και 

απορρίφθηκε από την Περιφέρεια, για τον λόγο ότι θεώρησαν ότι δεν πρέπει να το εγκρίνουν 

διότι είναι για παροχή υπηρεσιών, όπως πήγαμε στην Θεσσαλονίκη, στην Αποκεντρωμένη, μας 

είπαν, θα επικαλεστούμε ένα πάλι από την ΣΑΤΑ, αλλά έναν νόμο που τον έχει μέσα και δεν θα 

υπάρχει πρόβλημα, για αυτό το ξαναφέρνουμε εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ήταν υποχρεωτικό να το ξαναφέρουμε... 

Δ.Σ. : ...Για να περάσει... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Εμείς βάλαμε στην μελέτη του προϋπολογισμού, που αξιολογήθηκε θετικά, 
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είχαμε βάλει περίπου 250.000, 249.851... 

Δ.Σ. : ...Του Δήμου... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Ναι, είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό αυτά τα χρήματα για μελέτες. Αυτά 

τα χρήματα είναι επιλέξιμα, δηλαδή πληρώνονται από το πρόγραμμα. Οι μελέτες οι οποίες 

τελικά χρειάζεται να γίνουν είναι ύψους 114.330€. Αυτά τα χρήματα εμείς πρέπει να τα 

ψηφίσουμε, για να μπορούμε να αναθέσουμε τις μελέτες, για να μπορούμε να ενταχθούμε, και 

ενδεχομένως να μην χρειαστεί και να τα πληρώσουμε... ή θα τα πληρώσουμε και θα τα πάρουμε 

πίσω ή μπορεί και να μην προλάβουμε να τα πληρώσουμε... Θα κρατηθούν από το πρόγραμμα... 

Δ.Σ. : ...Από το πρόγραμμα, απλώς πρέπει όμως τώρα να φεύγουν... να φαίνεται ότι υπάρχει...  

Δ.Σ. : ...Ναι... 

Δ.Σ. : ...Ναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Προχωράμε; 

Δ.Σ. : ...Να μπορέσουμε να αναθέσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Σε οποιαδήποτε περίπτωση... θα καλυφθούν από το πρόγραμμα... 

Δ.Σ. : ...Κατάλαβα, δεν είναι το θέμα μας τα χρήματα, το ζήτημά μας είναι, το θέσαμε και στο 

προηγούμενο Συμβούλιο ότι ομοειδείς παροχές υπηρεσίας στον συγκεκριμένο χώρο, και να 

δίδονται, εγώ είπα και την προηγούμενη φορά, μόνο σε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν θα είναι και 

από τον τόπο τον δικό μας... Εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε με ανάθεση αυτό το πράγμα. 

Γιατί, έχετε... Τότε ζήτησα και την άλλη φορά, σε ποιον θα είναι η ανάθεση... στον ίδιο 

άνθρωπο. Σε ποιον τα έχει αναθέσει, μπορούμε να μάθουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν απαντώ, ο Αντιδήμαρχος, και αν θέλει ο Δήμαρχος. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ούτε και εγώ το γνωρίζω... Η Υπηρεσία όμως ξέρει ποιοι είναι, ποιοι 

μελετητές έχουν εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα, και σε αυτούς θα τα αναθέσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώσαμε το θέμα, να μπει σε ψηφοφορία; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Είπαμε όχι, θέλουμε να γίνει διαγωνισμός για αυτά. 

Δ.Σ. : ...Διαφωνούμε, εντάξει... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Οι μελέτες, κ. Πρόεδρε, δεν γίνονται με διαγωνισμό... 

Δ.Σ. : ...Οι μελέτες, κ. Αντιδήμαρχε, ίδιες είναι... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Δηλαδή ανά περίπτωση, γίνονται με άλλες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σεβαστή η άποψη της παράταξης... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Οι μελέτες δεν γίνονται με διαγωνισμό, γίνονται με ανάθεση με 

αξιολόγηση. Άλλο αν εννοείτε, να γίνουν σε άλλο πρόσωπο... 

Δ.Σ. : ...Αξιολόγηση, και την άλλη φορά θυμάμαι που είχατε πει ότι δεν έχετε χρόνο, κ. 

Πρόεδρε, εσείς το είπατε, δεν έχουμε χρόνο, και εδώ το δικό σας έγγραφο λέει από τις  2 Μαΐου 

έχει στείλει η Υπηρεσία... να προχωρήσουν αυτήν την διαδικασία. Αν το φέρνουμε Σεπτέμβριο, 

φυσικά δεν έχουμε χρόνο. Δείτε το έγγραφο, να δείτε ότι 2 Μαΐου... έχει γίνει μια διαδικασία... 

Όταν σας είχα πει την άλλη φορά ότι θα πρέπει να πάει σε μια διαδικασία διαγωνισμού, τότε 

είχατε πει, δεν έχουμε χρόνο για αυτήν την δουλειά. Από τις 2 Μαΐου μέχρι τον Σεπτέμβριο, 

γιατί μου είχατε πει, αν θυμάστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν είναι ευθύνη... 

Δ.Σ. : ...Ναι, εντάξει, αλλά βρήκατε να μην γίνει το έργο; Εμείς δεν είπαμε να μην γίνει το 

έργο... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Γάτσιο, πήγαμε και οι επτά... και μας υπέδειξαν αυτόν τον τρόπο. Είναι πρώτη 

φορά... γίνονται αυτά τα έργα, είναι πολύ δύσκολα έργα, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Εκτελούμε 

τις εντολές, τις οδηγίες που μας δίνει... Οπότε είναι γνωστοί αυτοί που θα τα κάνουν... 

Δ.Σ. : ...Σεβαστή η άποψή σας, δεν θέλετε να γίνει διαγωνισμός. Σεβαστή η άποψή σας... Σας 

είπα... ότι αλλιώς το έργο δεν θα γίνει, πώς να το κάνουμε, δεν θα γίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Κατιρτζόγλου θέλει... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Όχι... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είπε όχι, εντάξει. Και μπαίνει σε ψηφοφορία, λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Μηλίδης, όχι ο κ. Κατιρτζόγλου, όχι η παράταξη του κ. Φωτιάδη... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Μπόικος, ναι, ναι, ναι, ναι... 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Δούκας, ναι ο κ. Χράπας, όχι ο Γραμματέας, ναι ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 646/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης και μεταφορά 

αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο επόμενο, έγκριση τροποποίησης... ετήσιου προγράμματος δράσης 

και μεταφορά αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Γάτσιος. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ερωτήματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήματα, βεβαίως... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Θέλω να πω το εξής, υπάρχει μια διαδικασία κατανομής ΣΑΤΑ 80% ανά Δημοτική 

Ενότητα, και το 20% είναι για ορισμένες δράσεις, η Δημοτική Αρχή το κάνει ό,τι θέλει. Αυτή η 

κατανομή της ΣΑΤΑ που είναι, τα περισσεύματα μάλλον από τα έργα που έχουν κατανεμηθεί 

κατά καιρούς σε κάθε Δημοτική Ενότητα, την παίρνουμε τώρα, τα υπόλοιπά της, και δεν την 

αποδίδουμε ξανά στην Δημοτική Ενότητα. Δεν είναι άδικο αυτό απέναντι στα χωρία και στις  

Δημοτικές Ενότητες, στις οποίες είχε γίνει κατανομή; Αυτή είναι η ερώτησή μου. Κατά τα 

λοιπά, συμφωνώ με την διαδικασία... να παίρνονται γρήγορα τα υπόλοιπα, να γίνονται έργα, 

αλλά είναι άδικο τώρα, παίρνουμε από  Δημοτικές ενότητες χρήματα και τα πάμε αλλού. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Γάτσιο, τα ποσά είναι πάρα πολύ μικρά... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Μα γιατί... κύριε Αντιδήμαρχε τώρα... Δεν μπορούν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην κάνετε διάλογο... για να μην... Εσείς απαντάτε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κανένας δεν λέει ότι δεν θα γίνουν έργα στις ίδιες Κοινότητες ή στα ίδια 

Τοπικά Διαμερίσματα, δεν το λέει... απλώς γράφει εδώ ότι θα διατεθούν για την εκτέλεση νέων 

έργων, πού είναι η αντίρρηση; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Κάτω στον πίνακα που έχετε, δεν βάζετε αντίστοιχα από τα περισσεύματα της 

κάθε Δημοτικής Ενότητας, στην ίδια Δημοτική Ενότητα, τα χρήματα αυτά ...Για τι ποσό... 

Δ.Σ. : ...Όχι μόνο τωρινή, είναι και... για το Σκούταρι, είναι... αδυνάτων για τα χωριά... 

Δ.Σ. : ...Είναι και σε χωριά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και σε χωριά... 

Δ.Σ. : ...Πού βλέπετε πιο κάτω και σε χωριά; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Πιστεύω ήταν... από κάθε άλλο, 200-500€ να γίνει... σε αυτό το χωριό... 

Δ.Σ. : ...Τα περισσότερα είναι στα χωριά... Σκούταρι... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Όχι, από εκεί τα παίρνετε... 

Δ.Σ. : ...Τα 46... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι... 

Δ.Σ. : ...Τα σαράντα επτά χιλιάρικα... 

Δ.Σ. : ...Τα σαράντα επτά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το ένα θέμα αφορά όλον τον Δήμο, διάφορες οικοδομικές εργασίες... Αυτό 
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αφορά όλον τον Δήμο... Λοιπόν, το ένα αφορά όλον τον  Δήμο. Λοιπόν, το άλλο πάει στον 

Ελαιώνα, πάει σε χωριό, λοιπόν, και τα άλλα... 

Δ.Σ. : ...Ούτε το 6, ούτε το 7 είναι υπέρ του Δήμου... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Ναι και τα άλλα είναι τώρα οριοθετήσεις ρεμάτων, είναι ρέματα. Δηλαδή, 

τι να κάνουμε, είναι τόσο μικρό το ποσό, και πάλι... σε χωριά πάνε... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εγώ λέω, κ. Δήμαρχε, ότι χάνονται από τα χωριά αυτά στα οποία... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Δεν χάνονται... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Μα πώς δεν χάνονται... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Δεν χάνονται καθόλου, πάει στον κύριο... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Ένα ευρώ δηλαδή θα μοιράσουμε, από ένα... 

Δ.Σ. : ...Δεν έχουν, κι ένα ευρώ δεν έχουνε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, να μην κάνουμε διάλογο... 

Δ.Σ. : ...Και βλέπω το 6, τεσσεράμισι χιλιάδες, είναι για όλον τον Δήμο... για μέτρηση 

παροχών... Το 7, προμήθεια... αγωγιμόμετρου, 700 ευρώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, τοποθέτηση επί του θέματος έχετε να κάνετε... Παρακαλώ... Ο 

κύριος... θέλει να τοποθετηθεί; Όχι. Κύριε Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Λοιπόν, για την δικαιοσύνη θα πρέπει να πούμε ότι ορισμένες Κοινότητες ή 

Δημοτικές Ενότητες ευνοήθηκαν από προγράμματα και πήραν πολλά χρήματα...  

Δ.Σ. : ...Είναι δυνατόν... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Δηλαδή τώρα τι θα κάνουμε; Πήραν ορισμένοι τριακόσια χιλιάρικα για μια 

πλατεία... Υπάρχουν όμως  Δημοτικές Ενότητες που δεν πήραν ούτε μια δραχμή... ένα ευρώ, και 

αυτοί δεν θα πάρουν τώρα και τη ΣΑΤΑ. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα; Υπάρχουν 

Δημοτικές Ενότητες, άμα θέλει ο Αντιδήμαρχος να τις αναφέρει, που δεν έγινε ούτε ένα έργο. 

Θα πρέπει εκεί να ληφθεί κάποια πρόνοια. Όλοι είμαστε ισότιμοι. Δεν μπορεί δηλαδή ο 

Ελαιώνας να παίρνει... ένα πρόγραμμα πέντε εκατομμυρίων, και να του δώσουμε και τη ΣΑΤΑ... 

Δ.Σ. : ...Πέντε διακόσια... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Δεν έχω πρόβλημα... ούτε με τους κατοίκους, αλλά είναι άδικο αυτό το πράγμα. 

Παίρνει 5.000.000€ για ένα πρόγραμμα στην πράσινη ιστορία εκεί, πολύ καλό μπράβο, 

συγχαρητήρια, αλλά υπάρχουν και χωρία που δεν πήραν... πενήντα ευρώ... 

Δ.Σ. : ...Όπως; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Όπως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην κάνετε διάλογο... Κύριε Μυστακίδη... 

Δ.Σ. : ...Τα έργα είναι... 

Δ.Σ. : ...Λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι θα... Περιοχές οι οποίες ευνοήθηκαν από προγράμματα 

κα τις ξέρουμε ποιες είναι αυτές... ενδεικτικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σταματήστε λίγο... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Να γίνομαι κακός με κάποιον... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Βρε Σταυρόπουλε... Σταμάτα βρε... 

Δ.Σ. : ...Λοιπόν, μια κουβέντα... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : ...Εγώ λέω κάτι που πιθανόν να γίνομαι κακός, όμως είναι άδικο για ορισμένες 

περιοχές που ωφελήθηκαν από Ευρωπαϊκά προγράμματα, να πάρουν ΣΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία... Ολοκληρώθηκε το θέμα. 

Δ.Σ. : ...Ζήτησα τον λόγο, δύο κουβέντες μόνο θα πω, δεν θα αργήσω... κύριε Πρόεδρε. Εδώ 

μιλάμε για μια κατανομή η οποία προβλέπεται από την νομοθεσία. Λέει το 80%, μιλάμε για το 

80%, το 20% είναι αυτό που είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως ότι κατανέμεται για το σύνολο του 

Δήμου, και όπου κατά προτεραιότητα έχει ανάγκη. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, υπάρχει μια 

λεπτομέρεια, δεν είναι το ίδιο πράγμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο 

κύριος... όχι ο κ. Κατιρτζόγλου, όχι ο κ. Γάτσιος, όχι ο κ. Χρυσανθίδης, όχι ο κ. Φωτιάδης, ο κ. 

Μπόικος; Ναι. Ναι ο κ. Δημητρίου, ναι, ναι, ναι, ναι. Γραμματέα; Όχι. Πρόεδρος, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση μελετών των έργων:  

α) Διάφορες επισκευές - κατασκευές στο Ειδικό Σχολείο, 4ο Δημ. Σχολείο, Μουσικό 

Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Σερρών και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 648/2013 

β) Επισκευές - συντηρήσεις - ανακατασκευές στα W.C. των 15ου και 21ου Δημ. Σχολείων 

Σερρών και 13ου και 20ου Νηπιαγωγείων Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο θέμα, έγκριση μελετών των έργων: α) διάφορες επισκευές - 

κατασκευές στο Ειδικό Σχολείο, 4ο Δημ. Σχολείο, Μουσικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο 

Σερρών και β) επισκευές - συντηρήσεις - ανακατασκευές στα W.C. των 15ου και 21ου Δημ. 

Σχολείων Σερρών και 13ου και 20ου Νηπιαγωγείων Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ; 

Δ.Σ. : Θα το συνδυάσω, κ. Πρόεδρε, το συγκεκριμένο θέμα μαζί με το επόμενο, το 20ο. 

Υπάρχουν κατανεμημένοι ΣΑΤΑ 177.000€, οι οποίοι κατανεμίζονται συνεχώς κατά τον ίδιο 

τρόπο... Στο 19 και στο 20, υπάρχουν θέματα που αφορούν τα σχολεία τα οποία... και να γίνει 

ένας διαγωνισμός για τα σχολεία, και βέβαια στο 20 τα παίρνουμε και τα δύο μαζί, υπάρχει ένα 

για την αποθήκη της Πολεοδομίας, για το αρχείο, και για το Κουβούκλιο, εκεί σωστά γίνονται 

με απευθείας ανάθεση. Τα άλλα όμως από τον ίδιο κωδικό, 177.000€, τα σπάσαμε πιο μπροστά 

άλλα, τώρα σπάμε αυτά, μπορούν να γίνουν ένα-ένα ή δύο. Γιατί... δύο προϋπολογιστικοί και 

δύο... ανά δέκα χιλιάδες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Απαντήστε... 

Δ.Σ. : Ήταν κάποιες, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν κάποιες 

εργασίες που έπρεπε να γίνουν άμεσα σε κάποια σχολεία και δεν μπορούσαν να περιμένουν να 

γίνουν με διαγωνισμούς. Όταν αναφέρονται σε Δημοτικά σχολεία και σε τουαλέτες Δημοτικών 

σχολείων που πρέπει να ανακαινιστούν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Τριάντα χρόνια... 

Δ.Σ. : ...Τριάντα χρόνια και βάλε, και αν μπορούσατε να τα επισκεφθείτε και να τα δείτε θα 

ντρεπόσασταν κι εσείς ο ίδιος να μπείτε μέσα. Για να προλάβουν να ανοίξουν τα σχολεία έπρεπε 

να γίνουν με ποιο γρήγορες διαδικασίες. Είναι... κάποια σχολεία που χρειάζονται άμεση 

επέμβαση, όλα αυτά συμβαίνουν γι' αυτόν τον λόγο και για κανέναν άλλον. 

Δ.Σ. : Δηλαδή έχουν γίνει οι εργασίες, κ. Αντιδήμαρχε; 

Δ.Σ. : Στο 15ο, ναι, σίγουρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο, εικοστό πρώτο... 

Δ.Σ. : ...Οπότε έχουν γίνει και εμείς ερχόμαστε κατόπιν εορτής να ψηφίσουμε... 

Δ.Σ. : ...Γιατί, δεν προλαβαίνουμε; Τρεις φορές τον μήνα συνεδριάζουμε... 

Δ.Σ. : Κύριε Γάτσιο, άμα μπουν σε έναν διαγωνισμό, η... του διαγωνισμού είναι χρονοβόρα και 

θα καθυστερήσουν σίγουρα, τα ξέρετε. Χρειάζεται, όπου έχουν γίνει επεμβάσεις, χρειάζεται 

άμεση επέμβαση, και για κανέναν άλλον λόγο δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θα το βάλουμε σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι, κ. Μηλίδη; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Κατιρτζόγλου... 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, η παράταξη του κ. Φωτιάδη... Ο κ. Μπόικος... 
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Δ.Σ. : Όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι... 

Δ.Σ. : ...Τριάντα χρόνια υπάρχει το πρόβλημα και τώρα έχετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι.. ναι... ναι... ναι... Ο κ. Χράπας, ναι, η κα. Μπιτζίδου, ναι, ο Γραμματέας, 

όχι και ο Πρόεδρος, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 649/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων και τεχνικής περιγραφής των εργασιών 

των έργων: 

α) Κατασκευή ψευδοροφής στο 1ο, 3οκαι 4ο ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Σερρών, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 650/2013 

β) Ανακατασκευή δαπέδου στο Γυμνάσιο Λευκώνα, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 651/2013 

γ) Κατασκευή χώρου αρχείου της Πολεοδομίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 652/2013 

δ) Πλακόστρωση αύλειου χώρου Κοινοτικού Καταστήματος και Κοινοτικού Ιατρείου 

Κουβουκλίων.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό θέμα, έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων και τεχνικής περιγραφής των 

εργασιών των έργων: α) κατασκευή, κ. Σταυρόπουλε, ψευδοροφής στο 1ο, 3οκαι 4ο ΕΠΑΛ - 

ΕΠΑΣ Σερρών, β) ανακατασκευή δαπέδου στο Γυμνάσιο Λευκώνα, γ) κατασκευή χώρου 

αρχείου της Πολεοδομίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών και δ) πλακόστρωση αύλειου 

χώρου Κοινοτικού Καταστήματος και Κοινοτικού Ιατρείου Κουβουκλίων.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι... 

Δ.Σ. : ...Τα δύο πρώτα που είναι πάλι για τα σχολεία, είναι για την ίδια διαδικασία που είπα όχι 

με αυτόν τον τρόπο, που είπα και προηγουμένως, και τα δύο θέματα, δηλαδή της Πολεοδομίας 

και των Κουβουκλίων, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου; 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Όχι στις απευθείας αναθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στις απευθείας αναθέσεις. Οι υπόλοιποι ναι. 

Δ.Σ. : ..Όχι, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Μπόικος, όχι... 

Δ.Σ. : ...Και εγώ λέω όχι... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 653/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο θέμα... έγκριση πρώτου... Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα... του 

έργου... Συντηρήσεις δρόμων Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς. 

Δ.Σ. : Ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; Εικοστό δεύτερο... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Κύριε Πρόεδρε, όχι εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι ο κ. Κατιρτζόγλου. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 654/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. 

Κουρτέση Δημήτριο του Αλεξάνδρου, στην Δ.Κ. Μητρουσίου του Δήμου Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο θέμα, έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Κουρτέση Δημήτριο του Αλεξάνδρου, στην Δημοτική Κοινότητα  

Μητρουσίου του Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : ...Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 

2013. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τρίτο... Να το δω, κ. Πρόεδρε. Εικοστό τρίτο, έγκριση μετακίνησης 

εκτός έδρας του κ. Δημάρχου από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 656/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου: 

α) από 22 έως 23 Αυγούστου 2013 και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657/2013 

β) από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2013. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο θέμα, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

Δημάρχου από 22 έως 23 Αυγούστου 2013 και β) από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 658&659&660/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου για 

τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και για τις 17-9-2013.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πέμπτο θέμα, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του Δήμου για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και για τις 17-9-2013. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΠΡΑΚ. 3/21/2013 

ΘΕΜΑ 26ο : Ενημέρωση σχετικά με θέματα της ΕΣΑΝΣ, που αφορούν:  

α) τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ στην πρόσκληση με κωδικό 4.11 

(Α.Π. οικ. 107646/Π 146) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί η πράξη «Υλοποίηση μονάδας 

επεξεργασίας απορριμμάτων Ν. Σερρών»,  

β) την ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση 

μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ν. Σερρών» και 

γ) τους όρους για τα τεύχη της φάσης Β.ΙΙ του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με την 

διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης 

(ΙΦΣ) του έργου με τίτλο «Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ν. Σερρών».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έκτο και τελευταίο θέμα, ενημέρωση σχετικά με θέματα της ΕΣΑΝΣ, 

που αφορούν: α) τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ στην πρόσκληση με 

κωδικό 4.11, αριθμός απόφασης 107646/Π 146 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί η 

πράξη «Υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών», β) την ενημέρωση 

για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας 

απορριμμάτων Νομού Σερρών» και γ) τους όρους για τα τεύχη της φάσης Β.ΙΙ του Δημόσιου 

Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή του 

ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου με τίτλο «Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας 

απορριμμάτων Νομού Σερρών». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχετε 

τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις... Αν κάτι δεν καταλάβατε και μπορώ 

να σας το εξηγήσω, ευχαρίστως... 

Δ.Σ. : ...Δήμαρχε, ρωτήσω... 

Δ.Σ. : ...Όχι ομόφωνα... 

Δ.Σ. : ...Δεν αποφασίζουμε, κ. Μπόικε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν υπάρχει θέμα απόφασης... ενημέρωση είναι... 

Δ.Σ. : ...Στεργίου... άστο άστο εκεί πέρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να φύγουν όσοι είναι να φύγουν... να καθίσουν και θέλουν να ενημερωθούν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Να ενημερωθούν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Θέλω, αν μπορείτε να απαντήσετε ξεκάθαρα, ποιος είναι ο προϋπολογισμός του 

έργου, ο προϋπολογισμός. Δήμαρχε, υπάρχει... Να σας κάνω όλες τις ερωτήσεις... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Καλύτερα μια... Κύριε Μηλίδη, ο προϋπολογισμός θα προκύψει από την 

κατάθεση των προσφορών. Καταλάβατε; Ας πούμε θα πει, θα πουν αυτοί που είναι υποψήφιοι 

ανάδοχοι, εμείς προτείνουμε, μπορεί να πει κάποιος, σαράντα εκατομμύρια... άλλος μπορεί να 

πει τριάντα, άλλος μπορεί να πει είκοσι, άλλος μπορεί να πει δέκα πέντε, καταλάβατε; Πάνω σε 

αυτό που θα προτείνουν, από αυτό που θα προτείνουν, να βγει και η τιμή που θα πληρώνουμε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δηλαδή δεν ξέρετε, γιατί κάπως εχθές, ο... εδώ μέσα μιλάει για κάποια 

εκατομμύρια, και τα λοιπά, δέκα επτά εκατομμύρια, εσείς σαν Πρόεδρος... σαν Δήμαρχος του 

Δήμου, του μεγάλου Δήμου των Σερρών, δεν γνωρίζετε; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δέκα επτά εκατομμύρια, αυτό που λέει, τι λέει... Ναι, ίσως δεν λέει, δεν έγινε 

κατανοητό εκεί. Λέει ο Δήμος, καταθέσαμε πρόταση τώρα, αίτηση, και ζητάμε να 

χρηματοδοτηθούν κατά 60% από το ΕΣΠΑ, και θα χρηματοδοτηθούμε κατά 60%, λέει το 

ΕΣΠΑ, μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε μέχρι 60% και μέχρι δέκα επτά εκατομμύρια. Τι σημαίνει 

αυτό δηλαδή; Πάνω από δέκα επτά εκατομμύρια δεν θα σας δώσουμε. Δηλαδή αν έρθει κάποιος 

και πει θα κάνουμε ένα εργοστάσιο σαράντα εκατομμύρια και χρηματοδοτηθούμε μέχρι το 60%, 

60% στα σαράντα εκατομμύρια είναι, τέσσερις έξι, είκοσι τέσσερα εκατομμύρια, θα μας βάλει 

τα δέκα επτά, τα άλλα θα πρέπει να τα βάλουμε εμείς. Αν έρθει κάποιος και πει θα σας κάνω εγώ 

ένα εργοστάσιο που θα κοστίζει είκοσι εκατομμύρια, στα είκοσι εκατομμύρια το 60% είναι, δύο 

έξι, δώδεκα, τα δώδεκα εκατομμύρια θα τα πάρουμε εμείς από το ΕΣΠΑ δωρεάν και τα έξι θα τα 

βάλει ο ιδιώτης. Καταλάβατε; Έτσι θα προκύψει, έτσι θα βγει και η τιμή μονάδας, ό,τι θα 

πληρώνουμε, τα χρήματα που θα πληρώνουμε ανά τόνο. Άρα το πόσο κοστίζει το εργοστάσιο, 

αυτό δεν το ξέρουμε, θα το καταθέσουν αυτοί που θα κάνουν τις προσφορές και όποιος μας 

δώσει την οικονομικότερη συμφορά, ό,τι μας συμφέρει, από όποιον θα πληρώνουμε λιγότερα... 

θα πληρώνει λιγότερο ο Δημότης, εκείνον θα πάρουμε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Ελπίζω,  Δήμαρχε, να κάνετε προσφορά γιατί άμα κάνετε συμφορά, καήκαμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Εντάξει, έγινε ένα λάθος... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Καταλαβαίνω... 

Δ.Σ. : ...Εντάξει, εντάξει... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Εντάξει γίνεται... Λοιπόν, κ. Δήμαρχε, θα πληρώνουμε για 27 χρόνια ελάχιστη 

εγγυημένη ποσότητα 45.000 τόνων; Πώς δηλαδή θα γίνεται αυτή η αναπροσαρμογή... Ξέρετε 

πάρα πολύ καλά αλλάζουν, οικονομική κρίση, άλλη... του κόσμου, δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα 

πληρώνουμε τα ίδια για 27 χρόνια, είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τι λέει τώρα εδώ. Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα σημαντικών αποβλήτων 

μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων σαράντα δύο με σαράντα πέντε χιλιάδες τόνων... εκ των 

οποίων, μέχρι τρεις χιλιάδες μπορεί να είναι προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα. Εδώ η... ποσότητα θα 

είναι συν τα στερεά απόβλητα. Το εργοστάσιο αυτήν την δυναμικότητα θα έχει, 40 με 45, έως το 

πολύ 60 με 65. Αυτή είναι η δυναμικότητα... 

Δ.Σ. : ...Μειώθηκε η δυναμικότητα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Μειώθηκε η δυναμικότητα διότι και γιατί το υπολόγισαν τότε με την 

απογραφή του 2001 και προέκυψε και η οικονομική κρίση, οπότε τώρα θα γίνει δηλαδή ένα 

μικρό εργοστάσιο... για τα μέτρα του Νομού Σερρών, για τα δεδομένα του Νομού Σερρών που, 

δηλαδή κάνουμε ένα μικρό εργοστάσιο και ο στόχος είναι να πληρώνει όσο γίνεται λιγότερο ο 

Δημότης. Αυτός είναι ο στόχος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δηλαδή είναι θέμα... Είπα θα πληρώνουμε για 27 χρόνια την ελάχιστη εγγυημένη 

ποσότητα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Βέβαια, αυτό είναι, ναι, ναι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Θα το πληρώνουμε δηλαδή άσχετα αν παράγουμε 20-25 χιλιάδες τόνους... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Δεν είναι δυνατόν να παράγουμε είκοσι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, αν ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο... πιστεύω ότι ο κόσμος σιγά-

σιγά καταλαβαίνει, αν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Κοιτάξτε... η δυναμικότητα είναι αυτή, από εκεί και πέρα ο στόχος, οι στόχοι 

που βάζουν μπορεί να βελτιώνονται αλλά αυτή είναι η δυναμικότητα. Δεν μπορεί να κάνουνε 

εργοστάσια, για τι; Για 10.000 τόνους, να κάνουνε, για 20; Δεν γίνεται, με τα δεδομένα. 

Δ.Σ. : Η ελάχιστη εγγυημένη, κ. Δήμαρχε, θα είναι δηλαδή 40.000 τόνοι ετησίως, η ελάχιστη 

εγγυημένη ποσότητα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σαράντα πέντε, 42 με 45, εκεί μέσα... Ναι, ναι, αυτή είναι... 

Δ.Σ. : ...Δηλαδή πέφτουν λιγότερα απορρίμματα από αυτήν, για 45.000 θα πληρώνεται η 

διαχειριστική... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Ναι... 

Δ.Σ. : ...Ο εργολάβος που θα μπει μέσα. Ναι αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να δώσουμε 

κίνητρα στους Δήμους, να κάνουν ανακύκλωση, να μειώσουν... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Δίνονται, δίνονται, και μέσα από τους όρους... Βεβαίως δίνονται κίνητρα, και 

μέσα... Όλοι οι όροι... Όλοι οι όροι εκεί στοχεύουν, έτσι; Και εκείνοι να δίνουν, και όσο γίνεται 

λιγότερα... Ορίστε; 

Δ.Σ. : ...Τελικά το συνολικό βάρος των αποβλήτων θα καταλήγει εκεί... Μικρότερο, υπάρχει ο 

κίνδυνος αυτός, να μην πιάνουν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Όχι, όχι, καθόλου... Αυτά όλα λαμβάνονται υπ' όψιν τους και λένε ότι είναι 

αδύνατον να μην πέφτει τόση ποσότητα, όσο και αν προχωρήσει η ανακύκλωση... 

Δ.Σ. : ...Μεγάλες ποσότητες... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Όσο και αν προχωρήσει η ανακύκλωση... 

Δ.Σ. : ...Σημερινές ποσότητες που διακινούνται εκεί πέρα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σήμερα; 

Δ.Σ. : Σήμερα, ναι... Περίπου... μια εικόνα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Νομίζω... στα 60... 

Δ.Σ. : Εξήντα πέντε χιλιάδες... και η εγγυημένη ποσότητα 45, οπότε είναι 20.000 τόνους 

λιγότερο απ' ότι θα παράγουν κανονικά. Οπότε δηλαδή από τα 60... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Δεν μπορεί να πέσει δηλαδή πιο κάτω, δεν μπορούν να πέσουν πιο κάτω. 

Δ.Σ. : ...Δηλαδή ένα 30%, υπάρχει μια ανοχή 30% να γίνει... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Δήμαρχε, αυτό που λέτε δεν μπορεί... πριν δέκα χρόνια μιλούσαμε, και 

λιγότερα, για 90.000 τόνους. Πήγαμε 45... Σας λέω και πάλι ότι αν όλοι οι πολίτες 

ευαισθητοποιηθούν, και λόγω της κρίσεως, δεν ξέρετε μετά από δέκα χρόνια... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Άρα εσείς προτείνετε να μην γίνει εργοστάσιο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, το είπα πολλές φορές, γιατί διαστρεβλώνετε... είπα για ένα μικρό, 

περιορισμένο, συμμαζεμένο. Γιατί δηλαδή διαψεύδετε αυτά... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Ωραία, τι προτείνετε τότε, πείτε μου τι προτείνετε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σας είπα ότι θα πρέπει τα μυαλά μας και τα μάτια μας να είναι 400, τώρα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Μα αυτό κάνουμε, αυτό γίνεται... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Γι' αυτό το θέμα το έχουμε φέρει, και το έχουμε ξαναφέρει... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Ωραία, αφού γίνεται... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Θέλει πολλή προσοχή, πάρα πολλή προσοχή... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Αυτό γίνεται, κάντε μας πρόταση όμως, πείτε δεν θέλουμε 42, θέλουμε 20, 

10. Τι να πω άλλο δηλαδή; Δεν μπορούμε μόνο να καταγγέλλουμε και να λέμε όχι, όχι, όχι. Πιο 

μικρό εργοστάσιο δεν μπορεί να γίνει από αυτό.  Είναι το πιο μικρό εργοστάσιο που μπορεί να 

γίνει για τα δεδομένα του νομού. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν καταγγείλαμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Τέλος πάντων, εντάξει... Όχι, αν θέλετε να προτείνετε κάτι άλλο, πρέπει να το 

πείτε, ότι προτείνετε ένα εργοστάσιο με 20.000 και να δούμε αν μπορεί αυτό, αν στέκει δηλαδή. 

Δ.Σ. : ...Μπορώ να πω κάτι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Μην διαστρεβλώνετε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Μα δεν διαστρεβλώνω, σας λέω τι προτείνετε, κ. Μηλίδη. Δεν διαστρέβλωσα, 

είπατε δεν συμφωνείτε με αυτό, ωραία, τι προτείνετε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν είπα δεν συμφωνώ. Είπα να έχουμε αφτιά και μάτια ανοιχτά... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Άμα δεν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Και... πρέπει να πω ότι εμείς ως παράταξη, τα είχαμε ανοιχτά και πολλές φορές 

επισημάναμε το πρόβλημα, ότι θα πρέπει να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για το πιο 

χαμηλό κόστος για τον Σερραίο Δημότη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα αυτό κάνουν οι όροι, άμα δείτε και τα παρακάτω, αυτό κάνουν, εκεί 

στοχεύουν και με την υπολειμματικότητα και με τα πάντα, άμα τα αναλύσουμε τώρα όλα αυτά, 

θα δείτε, όλα στοχεύουν σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Δ.Σ. : ...Ο κ. Μπόικος... 

Δ.Σ. : ...Έχω κι εγώ μια ερώτηση... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Κύριε... μισό λεπτό, ο κ. Μπόικος... 

Δ.Σ. : ...Ο κ. Μπόικος έχει σειρά... 
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Δ.Σ. : ...Έτσι κι αλλιώς ανοιχτή συζήτηση κάνουμε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα πραγματικά σημερινά δεδομένα είναι γύρω 

στις εξήντα με εξήντα πέντε χιλιάδες τόνους, ας πούμε ότι είναι 60.000 τόνοι... Ναι, ας πούμε 

ότι είναι 60.000 τόνοι, και όχι 65, ετησίως, και να βάλουμε ένα ποσοστό, να υπάρχει και μια 

ανοχή γύρω στο 30%, κάτω... από τον πραγματικό όγκο των απορριμμάτων που παράγουμε 

σήμερα, να... είναι η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα του εργοστασίου, πάμε στους 42.000 τόνους 

δηλαδή, με ένα 30% κάτω από το πραγματικό βάρος, οπότε φρονώ ότι η ανακύκλωση, όπως 

είναι στημένη σήμερα, και η μελλοντική επέκταση, ας πούμε, δεν νομίζω να φέρει μεγάλη 

αισθητή μείωση στον συνολικό όγκο των απορριμμάτων που οδηγείται στο ΧΥΤΑ αυτή τη 

στιγμή. Δηλαδή, φρονώ ότι δεν θα ξεπεράσει την επόμενη δεκαετία, προσωπική μου εκτίμηση 

είναι βέβαια, πάνω από ένα 10%, η μείωση των απορριμμάτων... Οπότε η αναλογία είναι στο 

30%, και ένα 10 να πέσει, πάλι είμαστε μέσα στα πλαίσια, για την εγγυημένη ελάχιστη 

ποσότητα... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Δήμαρχε, να πω κάτι. Δεν μπορεί αυτό το σαράντα δύο και σαράντα πέντε 

χιλιάδες τόνους, που λένε, ετησίως, αν λάβουμε υπ' όψιν ότι ο κόσμος θα συνετιστεί, ο κόσμος 

θα έχει πιο μεγάλη οικονομική δυσκολία, να πούμε ότι θα κατασκευάσουμε ένα με 30.000 

τόνους, για να είμαστε μέσα, και να... στη συνέχεια, να κάνουμε ανακύκλωση ή να μην... 

σκουπίδια.  Αυτό δεν μπορεί να γίνει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, με τις μελέτες που κάναμε, αυτό είδαμε, δεν μπορεί να πέσει πιο κάτω από 

αυτό. Δηλαδή, ό,τι μέτρα και να πάρουμε, όσα αποτελέσματα και να έχουμε, θα είναι αυτό το 

κατώτατο όριο, εκεί έχουμε καταλήξει. 

Δ.Σ. : ...Ήδη έχουν ξεπεράσει... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Δήμαρχε... κατά συνέπεια, εάν αυτοί μας το εγγυούνται αυτό... εάν αυτοί μας το 

εγγυούνται... αν εμείς πέσουμε κάτω από το 45; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Δεν θα πέσουμε... 

Δ.Σ. : ...Λέω αν... 

Δ.Σ. : ...Δεν πρόκειται να πέσουμε... Δεν πρόκειται να πέσουμε... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Δήμαρχε, μια ερώτηση έχω εγώ. Στην πρώτη σελίδα, στην εισήγηση, όχι στο 

σημείωμα του κ. Συμβούλου, αναφέρει κάπου εδώ σε αυτήν την παράγραφο, ότι επιπροσθέτως 

έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΕΣΑΝΣ και Δήμου Σερρών... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Η εισήγηση που λέει λήψη απόφασης για συμμετοχή της ΕΣΑΝΣ στην... 

Δ.Σ. : ...Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι αυτό, σε αυτήν εδώ, και... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Πού το λέει αυτό; 

Δ.Σ. : ...Εδώ, εδώ να... Επιπροσθέτως... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση... 

Δ.Σ. : ...Και επίσης λέει... στο τέλος της παραγράφου, στη συνέχεια υποβλήθηκε φάκελος για 

την λήψη διαχειριστικής επάρκειας για την πράξη... Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν αυτός ο φάκελος 

έχει εγκριθεί και έχει εξασφαλιστεί αυτή η πιστοποίηση επάρκειας... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Για να το δω, επιπροσθέτως έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ 

της ΕΣΑΝΣ και του Δήμου Σερρών για την... 

Δ.Σ. : ...Πιο κάτω, που λέει, στην συνέχεια... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Υλοποίηση του έργου... η οποία συνήφθη δυνάμει του άρθρου 18 του νόμου, 

στην συνέχεια... 

Δ.Σ. : ...Ακριβώς αυτό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Φάκελος για την λήψη της διαχειριστικής επάρκειας, για την πράξη με τίτλο 

υλοποίηση μονάδας... 

Δ.Σ. : ...Αν έχει εγκριθεί και αν έχει εξασφαλιστεί η πιστοποίηση επάρκειας, αυτό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Δεν το ξέρω αλλά νομίζω, νομίζω ότι μάλλον θα εξασφαλίστηκε, αλλιώς δεν 

μπορούν να μας δώσουν τα λεφτά. 

Δ.Σ. : Μάλιστα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ε, δεν ξέρω να απαντήσω... 

Δ.Σ. : ...Εντάξει... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Αν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, δεν μπορούν να μας τα δώσουν τα λεφτά. 

Δ.Σ. : Εντάξει... Φεύγω... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Έγινε, γεια σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λήξη συνεδρίασης. 

 

  

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 
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