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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 6η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, 

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

ύστερα από την αριθμ. 26/31-10-2013 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 34, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

          

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  

3. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

4. Αγοραστός Αγοραστός  

5. Αναστασιάδης Αντώνιος 

6. Αναστασιάδης Ηλίας   

7. Αραμπατζής Θεόδωρος 

8. Αρναούτογλου Φωτεινή 

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. Ηλιοπούλου Σταλαχτή 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Χουρουζίδης Νικόλαος  

2. Βαλτσάνης Δημήτριος 

3. Ίντος Δημήτριος 

4. Μερετούδης Δημήτριος  

5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

6. Μπόικος Αθανάσιος 

7. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

 

18. Θεοχάρης Μιχαήλ 

19. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

20. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21. Μηλίδης Θεόδωρος 

22. Μοσχολιός Ζωγράφος 

23. Μυστακίδης Παύλος  

24. Νεράντζης Βασίλειος 

25. Νιζάμης Δημήτριος  

26. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

27. Σούζας Ζαχαρίας 

28. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

29. Στεργίου Νικόλαος 

30. Φωτιάδης Στέφανος 

31. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

32. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

33. Χράπας Παντελής 

34. Χρυσανθίδης Βασίλειος 
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      Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

Δερμεντζής Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς. 

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

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

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

 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

λίγο πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ερωτήσεων-ανακοινώσεων και πριν τη συζήτηση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 

1ο. 

 

     Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: 

  Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Φωτεινή Αρναούτογλου, μετά την ολοκλήρωση του 9ου 

θέματος. 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Ερμοφύλη Σαραντίδου, μετά 

την ολοκλήρωση του 17ου θέματος. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών 

Προϊόντων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

            

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε 

βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες 

και νυχτερινές ώρες. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.       

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Αποδέσμευση μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της με 

αριθμ. 20434/05-04-2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων έτους 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.              

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Γνωστοποίηση της απαλλαγής από την τήρηση της διαδικασίας 

περιβαλλοντικού προελέγχου του αρ. 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ 

ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου 

των Νέων Κοιμητηρίων Σερρών Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 221/2013 απόφασης της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) με θέμα: «Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού χρήσης 2013». 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Δήμου Ι. 
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 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση των υπ’ αριθμ.: 

α) 168/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» με 

θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού χρήσης έτους 2012 του ΝΠΔΔ με 

την επωνυμία «Ο.Π.ΑΚ.Π.Α. Δήμου Σερρών» και 

β) 169/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» με 

θέμα: «Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2012» του 

ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών». 

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

   

 ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση 2ης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και προθεσμίας 

εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το έργο 

EASY TRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο 

του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-

Βουλγαρία 2007-2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση δαπάνης για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής 

καυστήρων σε δημοτικά κτήρια. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.            

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του 

Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013: 

α) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν χρεολύσια δανείων 

(αναμόρφωση 148), 

β) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις 

(αναμόρφωση 143/2013) και 

γ) για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6712.001 που φέρει την ένδειξη: 

«Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς» 

(αναμόρφωση 154/2013). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση ανταλλαγής ή μη έκτασης ιδιοκτησίας κ.κ. 

Εμμανουηλίδου Ευτέρπης και Γκεβρέκη Αικατερίνης με δημοτική 

έκταση. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση αναγκαιότητας συνδρομητικής υπηρεσίας ενημέρωσης 

Πολεοδομικής και κατασκευαστικής Νομοθεσίας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       

 

 ΘΕΜΑ 14ο :  Τροποποίηση-επικαιροποίηση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση 

κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       
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 ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση εκπόνησης των μελετών με τίτλο: 

α) Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Σερρών για τη 10ετία 

2012-2021, 

β) Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων οικισμού Αγίου 

Ιωάννη Δήμου Σερρών και 

γ) Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρέματος οικισμού 

Ελαιώνα της Τ.Κ. Ελαιώνα Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση μελετών των έργων: 

α) «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός» 

και 

β) «Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις οδούς Αν. Θράκης, 

Μ. Αλεξάνδρου, Εθν. Αντίστασης και Β. Βασιλείου». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: 

α) «Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας στην πλατεία 

Ελευθερίας Δήμου Σερρών», 

β) «Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Λευκώνα, της ΤΚ 

Ορεινής, Άνω Βροντούς και Ελαιώνα έτους 2014», 

γ) «Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Σκουτάρεως, έτους 

2014», 

δ) «Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Μητρουσίου, έτους 

2014». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: 

α) Επικάλυψη και συμπύκνωση πρανών αποκαταστημένου 

τμήματος Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών και 

β) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2013. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.           

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση 

πεζοδρομίου γηπέδου της Τ.Κ. Βαμβακούσας». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 

«Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

          

 ΘΕΜΑ 21ο :  Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         
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 ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα 

Οκτώβριο 2013. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

   

   

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, εάν υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις, ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. 

Στεργίου, ο κ. Γκότσης, ο κ. Νιζάμης, ο κ. Χασαπίδης, ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης και ο κ. 

Φωτιάδης Στέφανος. Και ξεκινώ από σας, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να… θέλω να 

θέσω ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό πιστεύω και επείγον και… Πρόκειται για τη στάση των 

τουριστικών λεωφορείων. Λοιπόν, αυτό που παρατηρούμε είναι πραγματικά αδιανόητο. 

Έρχονται λεωφορεία τουριστικά με κόσμο και τα οποία δεν μπορούν να σταθμεύσουν πουθενά. 

Δυστυχώς. Η πόλη μας δηλαδή γίνεται αφιλόξενη… για τους ξένους και ταυτόχρονα και… 

Βεβαίως υπάρχει μια στάση στον Γατίδη μπροστά. Αλλά εκεί όποια στιγμή και να πάτε, 

ιδιαίτερα τις ώρες που καταφθάνουν τα εκδρομικά λεωφορεία, είναι μονίμως κατειλημμένη. 

Πιστεύω ότι όλοι έχουνε γίνει μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων, αλλά δεν τιμά την πόλη και το 

Δήμο μας αυτό το φαινόμενο. Θέλω να πιστεύω, κ. Πρόεδρε, ότι θα λάβετε άμεσα μέτρα ώστε 

τουλάχιστον εκείνος ο χώρος που παρ’ ότι είναι στη σωστή πλευρά και για την ασφάλεια των 

επιβατών είναι από τη δεξιά μεριά, δεν είναι αριστερά, βοηθάει αυτό, όμως είναι μονίμως 

κατειλημμένο από μηχανάκια, από αυτοκίνητα, από ό,τι θέλετε. Αναγκάζονται δηλαδή οι οδηγοί 

να φύγουν αγανακτισμένοι και βέβαια αυτό το μεταφέρουν… Θέτω το θέμα και θέλω να λάβετε 

άμεσα μέτρα ώστε να διευκολυνθούν τα τουριστικά λεωφορεία και κατ’ επέκταση η αγορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέτετε σαν ερώτηση αυτό προς το Σώμα και τη δημοτική αρχή; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… ερώτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαν επισήμανση, ωραία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θέτω ένα θέμα το οποίο δεν είναι θέμα να το πιάσουμε τώρα να το συζητάμε, 

απλώς να επιληφθεί η δημοτική αρχή με όποιο τρόπο νομίζει κι εμείς θα είμαστε, θα 

συμφωνήσουμε σε μια τέτοια δράση, αλλά πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να 

σταματήσει κανένας με τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να ρωτήσω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του 

φορέα διαχείρισης ολοκληρώθηκε; Θα θέλαμε μια ενημέρωση για την τύχη του φορέα 

διαχείρισης Λαϊλιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο επόμενο… καταγράφεται, κ. Φωτιάδη, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο… 

Ο κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοι γνωρίζετε ότι 

στη χώρα μας από το 1997, περίπου 15 ολόκληρα χρόνια, λειτουργεί ένας θεσμός του σχολικού 

τροχονόμου, ο οποίος τα αποτελέσματά του μπορούσαν… από τραυματισμούς και πολλές φορές 

έχουν χαθεί και ζωές από μικρά παιδιά όταν πηγαίνουν και… κατά την προσέλευση και 

αποχώρηση από το σχολείο. Για πρώτη φορά φέτος από το Υπουργείο, ενώ κάθε φορά 

στελνόταν η κατάσταση από τους σχολικούς τροχονόμους και έδιναν τα αντίστοιχα λεφτά από 

το Υπουργείο, φέτος το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι είναι σαράντα τέσσερις σχολικοί τροχονόμοι 

για το Δήμο μας, αλλά τα λεφτά τα οποία έστειλε ήτανε μειωμένα κατά 20% και τα έβαλε σε 

έναν κωδικό μαζί με τις δαπάνες τις οποίες πρέπει να καταβάλλουν οι σχολικές επιτροπές και οι 
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δάσκαλοι. Η πρωτοβάθμια επιτροπή πήρε απόφαση να μη μειώσει άλλο τις δαπάνες και πιστεύω 

σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε κι αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ας πούμε 

νηπιαγωγεία που δεν μπορούν να… Με 500€ τι να πληρώσει; Εμείς… κάνω πρόταση ότι είναι 

σημαντικός ο ρόλος των σχολικών τροχονόμων και δεν νομίζω να περνάει από το μυαλό 

κανενός από μας ότι μπορεί για 10.000 το πρώτο εξάμηνο και 10.000, για 20.000€ να 

τραυματιστεί κάποιο παιδί. Πρέπει να πάρουμε και να δεσμευτεί ολόκληρο το Δημοτικό 

Συμβούλιο ότι ο Δήμος των 55.000.000€ το χρόνο σαν απολογισμό δεν θα βρει είκοσι χιλιάρικα 

τουλάχιστον για φέτος και να δούμε, να πιέσουμε και στο Υπουργείο για αυτό το θεσμό που 

τελικά βοηθάει τα παιδιά μας. Εάν σε αυτή τη χώρα, στα πλαίσια της οικονομικής καταστροφής 

που έχει πάθει, ισοπεδώσουμε τα πάντα, όλους τους θεσμούς, τότε δεν πρέπει να υπαρχει αυτή η 

χώρα. Πρέπει να βάλουμε ορισμένες αρχές και λειτουργίες. Πρώτα τα παιδιά μας, το μέλλον 

αυτής της χώρας. Αρκετά καταστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πρόεδρε, επικουρικά επάνω σε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δήμαρχε, θα απαντήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …το έργο των σχολικών τροχονόμων είναι τεράστιο, εγώ σαν εκπαιδευτικός κάθε 

πρωί που πάω βλέπω, είτε με το χιόνι, με κρύα κλπ, περιμένουνε τα παιδάκια να τα περάσουνε 

από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Είπατε λοιπόν ότι από τα σαράντα τέσσερα άτομα θα πάρουμε 

είκοσι τέσσερα και τα είκοσι θα τα αφήσουν απέξω και το ερώτημα είναι, κ. Δήμαρχε, με ποια 

κριτήρια; Είσαι όμορφη, είσαι άσχημη, είσαι πλούσια, είσαι φτωχιά, είσαι…; Πώς θα γίνει αυτός 

ο διαχωρισμός, αυτή η διάκριση; Ένα ερώτημα είναι αυτό. Εμείς όμως δεν θα περάσουμε σε 

αυτό το… σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς θέλουμε να δεσμευτεί και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο 

να πάρουμε όλους τους σχολικούς τροχονόμους και τα άλλα είκοσι άτομα να πάρουμε, πιστεύω 

ότι τα είκοσι χιλιάρικα που είπε ο κ. Στεργίου θα βρεθούνε. Όταν για το αυτοκινητοδρόμιο 

είμαστε ολοι σύμφωνοι να βρούμε τα λεφτά, χρειάζονται 400-500 χιλιάδες, όταν για δρόμους 

έτσι που και αυτό είναι μέσα στην καθημερινότητα, δίνουμε λεφτά να γίνουνε για τα αμάξια, 

πόσο μάλλον για τα παιδιά. Δηλαδή η ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από όλα αυτά που γίνονται και 

από τους δρόμους και από τα αμάξια και από τα αυτοκινητοδρόμια. Και όχι μόνο αυτό, να 

κάνουμε μια πρόταση, κ. Δήμαρχε, να ανοίξουμε έναν κωδικό αν μπορούμε, ούτως ώστε από 

την αρχή της χρονιάς, μέχρι να τεκμηριωθεί και να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, να πηγαίνουν 

εκεί είκοσι χιλιάρικα, πόσα είναι, τα υπόλοιπα δηλαδή και να μην έχουνε τα κορίτσια αυτά, οι 

κυρίες… και άντρες, δεν ξέρω η σύνθεση πώς είναι, οι τροχονόμοι, οι σχολικοί τροχονόμοι, να 

μην έχουμε το πρόβλημα αν θα μείνουν ή όχι. Από την αρχή μέχρι να διεκπεραιωθεί από την 

κεντρική κυβέρνηση το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σε μία σύσκεψη που έγινε στο γραφείο μου παρουσία του κ. Στεργίου και των 

κυριών που δουλεύουν ως σχολικοί τροχονόμοι, είχαμε συμφωνήσει, μετά από πρόταση βέβαια 

του κ. Στεργίου, να μπει το θέμα στη δευτεροβάθμια επιτροπή ούτως ώστε τα ποσοστά να είναι 

50-50 των χρημάτων που δίνονται στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια και έτσι θα 

λυνόταν το θέμα. Δεν ξέρω, τι έγινε, δεν το προχωρήσατε αυτό; Είπαμε να προχωρήσετε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Γνωρίζετε ότι υπαρχει ένα πρόβλημα με τη συγκρότηση της επιτροπής λόγω ότι 

δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν είναι ο… Έτσι, υπαρχει ένα πρόβλημα. Είναι να έρθει κάποιος από 

Χαλκιδική… γνωρίζω, το θέμα όμως θα αποτελέσει, θα το κατεβάσουμε πάλι η εισήγηση… θα 

το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί. Είναι ένα πολύ μείζον θέμα, γιατί με 

απόφαση τότε πριν από… επί Δημαρχίας του κ. Μωυσιάδη άλλαξε η κατανομή των χρημάτων 

που πήγαιναν προς την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια και έχει πάει 47 η πρωτοβάθμια, 

παρ’ όλο που έχει πάρα πολλά παιδιά και πολλά σχολεία και πήγε 53 προς τη δευτεροβάθμια. 

Από τους ισολογισμούς που έχω δει γιατί… πρωτοβάθμια επιτροπή, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια 

έχουν περίσσευμα. Βέβαια όμως κανείς δεν θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη… 

Δ.Σ. : Δεν είναι έτσι. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Εντάξει… όταν θα συζητηθεί, εγώ έχω τα στοιχεία και μπορώ να τα τεκμηριώσω. 

Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι μπορεί και με απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το 

ανώτατο όργανο το οποίο μπορεί να καθορίσει τη χρηματοδότηση. Όπως άλλαξε πριν από οχτώ 

χρόνια, μπορεί να αλλάξει και να γίνει τουλάχιστον 50-50. Και να βρεθεί δηλαδή και τα 

χρήματα αυτά χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στο Δήμο. Αλλά εγώ νομίζω είναι κυρίαρχο 

όργανο εδώ πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο να βρεθούνε τα δέκα και δέκα χιλιάρικα και να 

μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν… Ναι, πρέπει να δεσμευτεί σήμερα. Από κει και 

πέρα το επόμενο θέμα μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί υπαρχει πρόβλημα βιωσιμότητας των 

νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων. Υπαρχει πρόβλημα. Θα τα δούμε τα στοιχεία και 

είναι… εγώ θα το κατεβάσω το θέμα με τον κ. Μερετούδη… Όμως τώρα πρέπει να 

δεσμευτούμε, γιατί… επί δυο χρόνια και… επί δυο μήνες και δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί 

χωρίς σύμβαση. Πάνε και κάνουν εθελοντικά το έργο. Και να σας πω και την αμοιβή, είναι 

170€, 176€… είναι γελοίο το ποσό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …θα δούμε, κ. Στεργίου, συγγνώμη… Επειδή το θέμα θα το φέρουμε σε 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …σχόλιο, γιατί ειπώθηκε η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, επειδή 

εγώ στη δευτεροβάθμια… ας κάνουμε το σχόλιο. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω. Καταρχήν 

συζητάμε για την αναγκαιότητα του σχολικού τροχονόμου. Είναι δεδομένο αυτό… κι εγώ κάθε 

μέρα περνάω, τους βλέπω, παρέχουν πράγματι πολύ ουσιαστικό, πολύ σημαντικό έργο. Νομίζω 

όμως ότι έτσι όπως το θέσατε, κ. Δήμαρχε, είμαστε σε, ας πούμε σε μια λάθος κατεύθυνση, γιατί 

αυτή η διαδικασία… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν το έθεσα… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Δεν θέλω… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έκανε μια πρόταση ο κ. Στεργίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είπα να μην… Έκανε μια πρόταση ο κ. Στεργίου… να ‘ρθει ως θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, να μην πλατειάσουμε.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Νομίζω ότι πρέπει… Δεν θα πλατειάσω καθόλου, μισή κουβέντα μονάχα. 

Νομίζω ότι πρέπει σήμερα να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να συνεχίσουν οι σχολικοί τροχονόμοι 

και πρέπει να βρεθεί λύση, έστω και από χρήματα του Δήμου. Αυτό που λέτε να τα πάρουμε από 

τη δευτεροβάθμια, για να τα βάλουμε στην πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή θα συναντήσει πολύ 

έντονες αντιδράσεις. Υπάρχουν και νομικά εμπόδια, δεν είναι ακριβώς έτσι, κ. Στεργίου, διότι 

στη δευτεροβάθμια έχουμε και τα επαγγελματικά σχολεία στα οποία πιθανόν επιπλέον 

χρηματοδοτήσεις κλπ, κλπ, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Χρήματα πάντως, αν είναι μόνο 

20.000€ μπορούμε να τα βρούμε από το Δήμο μας και δεν είναι υποχρεωτικό ούτε να τα 

πάρουμε από τη δευτεροβάθμια για να τα πάμε στην πρωτοβάθμια. Θα ανοίξει άλλη πληγή και 

δεν ξέρω αν θα μπορέσει να την κλείσει. Λοιπόν, να δεσμευτούμε ότι θα προχωρήσουν οι 

σχολικοί τροχονόμοι, θα λειτουργήσουνε φέτος κανονικά, τα 20.000 νομίζω ότι μπορούν να 

βρεθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου προκειμένου να επιχορηγηθεί επιπλέον η 

πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …επί του θέματος. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, επειδή όπως ο συνάδελφος… 

ανήκει στη δευτεροβάθμια επιτροπή παιδείας, εγώ ανήκω στην πρωτοβάθμια επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Είχαμε πάρει πέρυσι ακόμη απόφαση και είχαμε πει ότι θα ‘ρθει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, πέρυσι ακόμη, προκειμένου να ψηφιστεί το ποσοστό των χρημάτων, το 50-50. Να 

μην υπάρχουν ούτε 47, που το 47 και 53 με την προϋπόθεση ότι αυτά τα λεφτά που θα 

περισσέψουν θα καλύψουν τους σχολικούς τροχονόμους. Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Θα ανοίξει συζήτηση… 

Δ.Σ. : Μα τώρα ανοίξατε όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν… δεν θα μιλήσουμε… 
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Δ.Σ. : …διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, όχι. Ο κ. Αναστασιάδης. 

Δ.Σ. : Μα ήρθαν εδώ οι εργαζόμενοι… πώς το κάνατε έτσι δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι υπαινίσσεστε, κύριε…; 

Δ.Σ. : Μα με συγχωρείτε τώρα… το θέμα; Όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου πήρε το λόγο γιατί βρίσκεται στη δευτεροβάθμια, ο κ. 

Αντιπρόεδρος στην πρωτοβάθμια και συμπλήρωσαν αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Στεργίου και ο 

κ. Γκότσης. Γιατί να κάνετε θέμα… τη στιγμή που θα ‘ρθει κανονικό θέμα σε Δημοτικό 

Συμβούλιο. Γιατί να ανοίξουμε το θέμα; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Άρα λοιπόν… που είπε στις εργαζόμενες να ‘ρθουν εδώ… 

Δ.Σ. : Έτσι ακριβώς. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …να ‘ρθουν εδώ. 

Δ.Σ. : Έτσι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Γιατί κάποιος τις είπε. 

Δ.Σ. : Ακριβώς. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Έπρεπε να μπει θέμα, να συζητηθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε, ακούστε, κα. Σαραντίδου. Όποιος είπε τις εργαζόμενες να έρθουνε 

εδώ, αυτός αναλαμβάνει και την ευθύνη. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δηλαδή δεν είναι να παίζουμε με την αγωνία του κόσμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακριβώς. Γι’ αυτό το λόγο όποιος… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …το θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τις εργαζόμενες, τις καθ’ όλα αξιοσέβαστες και συγχαρητήρια… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …που εθελοντικά αυτό το διάστημα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όμως… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ας τότε αποφασίσουμε ως Σώμα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και να πάρουμε 

αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη απόφαση. Να μην θεωρηθεί ως επερώτηση. Να ‘ρθει ως 

κατεπείγον θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πώς θα πάρετε απόφαση, κα. Σαραντίδου; Ρωτήσατε τον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών, τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου; Αυτά δεν πρέπει να τα ψάξει κανείς; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …δεν λένε ότι υπαρχει η θέληση…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή η απόφαση πού θα στέκει; Οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων 

πρέπει να συνοδεύονται και από κάποια άλλα πράγματα. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δηλαδή αύριο αν σας πει ο οικονομικός ότι δεν υπαρχει μία, θα πείτε τέλος οι 

σχολικοί τροχονόμοι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα πρέπει να βρεθεί πηγή χρηματοδότησης. Αυτό το ξέρετε. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Άρα λοιπόν, αν το συζητήσουμε ως κατεπείγον, να πάρουμε την απόφαση 

ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποια απόφαση να πάρουμε; Ποια απόφαση να πάρουμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Νομίζω αυτό που πρέπει να γίνει είναι το εξής. Όπως σας είπα είχε προηγηθεί 

μια συζήτηση στο γραφείο μου. Να μην τα επαναλαμβάνω. Έγινε η πρόταση για να πάει, να 

πάνε τα ποσοστά 50-50 και να λυθεί το θέμα έτσι, 50 η χρηματοδότηση προς τη δευτεροβάθμια 

και 50 προς την πρωτοβάθμια κι έτσι λυνόταν. Τώρα δεν ξέρω… αλλάζει η πρόταση τώρα. Η 

πρόταση είναι ο Δήμος να βρει τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή… αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ 

επιπόλαιο και ανεύθυνο να πάρουμε απόφαση τι; Χωρίς να έχουμε κάτι στα χέρια μας. Εγώ θα 

έλεγα, επειδή βλέπω μια δυσπιστία και πολλές φορές πάνω στη θέλησή μας και στην αγωνία που 

έχουμε να εξυπηρετήσουμε τους συνδημότες μας, μπορούμε να πούμε πράγματα και να 

εκτεθούμε απέναντί τους. Καλά θα είναι αύριο αν θέλετε, μεθαύριο μια διαπαραταξιακή 

επιτροπή, ένας εκπρόσωπος από κάθε… 



10 

 

Δ.Σ. : Όχι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εντάξει, όσοι θέλουν τέλος πάντων. Αν δεν θέλει κανένας, κανένας. Πρέπει 

αυτό να το συζητήσουμε με τις οικονομικές υπηρεσίες να δούμε τι δυνατότητα υπαρχει, να 

ψάξουμε να βρούμε τα χρήματα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό; Τι, θέλετε δηλαδή… είναι δυνατόν; 

Θα ήταν ανεύθυνο να σας έλεγα εγώ αυτή τη στιγμή τώρα, ναι, υλοποιείται το αίτημα, από τη 

στιγμή που δεν το ψάξαμε, δεν το είδαμε προς αυτήν την κατεύθυνση κι επειδή ξέρω σε τι 

κατάσταση βρίσκονται τα οικονομικά του Δήμου γι’ αυτό σας λέω εγώ για διαπαραταξιακή 

επιτροπή για να ‘ρθείτε να τα δείτε και από κοντά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν θέλετε, μην 

έρχεστε. Αλλά πρέπει να το διερευνήσουμε πρώτα, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μακάρι… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …το γεγονός ότι φέρνει Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξής σας, αυτό που 

σημαίνει ότι έπρεπε να είστε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ορίστε; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …προετοιμασμένοι. Το φέρνει Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξής σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …διάλογο, κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν συζητήθηκε πιο πριν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου. 

Δ.Σ. : Θα πάρω εγώ άδεια από τον κ. Αγγελίδη… κι απ’ την παράταξή μου να κατεβάσω 

ερώτηση; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σας είπα τι συμβαίνει. 

Δ.Σ. : Τι είμαστε…; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : … 

Δ.Σ. : Σε παρακαλώ, πρόσεχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, λίγη ησυχία και μην κάνετε διάλογο. 

Δ.Σ. : Αυτό από πού συνάγεται δηλαδή ότι πρέπει να παίρνουμε άδεια; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σας είπα τι συζητήθηκε… Άλλη πρόταση… τώρα υπαρχει άλλη πρόταση. Αφού 

έγινε άλλη πρόταση, βεβαίως θα τη δούμε. Να δούμε. Μακάρι να μπορούμε να ανταποκριθούμε. 

Μακάρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, σηκώνετε το χέρι εσείς, κυρία μου, αλλά δεν θα σας δώσω το λόγο, 

συγγνώμη που το κάνω αυτό, θα ‘ρθει ως τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης…  

ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην μου πείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μην μου πείτε. 

ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ : Μια κουβέντα. Ήταν τακτικό θέμα… από τον κ. Δήμαρχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λάθος κάνετε, κυρία μου και θα παρακαλούσα πολύ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …εάν ήταν τακτικό θέμα, ο κ. Δήμαρχος θα το είχε φέρει ως τακτικό θέμα προς 

συζήτηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι… Εδώ είναι ο κ. Στεργίου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν συνεχίζουμε. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μια στιγμή. Κύριε Στεργίου, ανοίξτε το μικρόφωνο και πείτε τι έγινε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Είχαμε πει θα γίνει ερώτηση και τους είχα ενημερώσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση. Άλλο τακτικό θέμα… 

Δ.Σ. : Εγώ ζητάω… 

Δ.Σ. : Ποια είναι η ερώτηση, μπορεί να διατυπωθεί; Ποια είναι η ερώτηση; 

Δ.Σ. : Να δεσμευτεί το Δημοτικό… 

Δ.Σ. : Ερώτηση; Ερώτηση είναι αυτό ή τοποθέτηση για να πάρουμε απόφαση; 

Δ.Σ. : Τοποθέτηση, όταν κάνω την ερώτηση τοποθετούμαι. 

Δ.Σ. : Ποια ερώτηση;… 

Δ.Σ. : Έχω άποψη γι’ αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ερώτηση… Παρακαλώ πολύ… 
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Δ.Σ. : …συγκεκριμένη ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι! Κύριε Στεργίου, κ. Φωτιάδη… Κύριοι, σας παρακαλώ  πολύ! 

Δ.Σ. : …απόφαση, ρε παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση! Δεν σας δίνει κανένας το λόγο, όλους σας. Κύριο Στεργίου, κ. 

Γκότση, κ. Φωτιάδη… Σας παρακαλώ, δεν πήρατε το λόγο! Αυθαίρετα παίρνετε το λόγο. 

Δ.Σ. : Θα τρελαθούμε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πόσες φορές… Σας παρακαλώ, κ. Δήμαρχε κι εσάς. Επιτέλους σε αυτό το 

συμβούλιο θα μάθουμε να σεβόμαστε πρώτα τον εαυτό μας; Η ερώτηση προς όλους εσάς που 

παίρνετε αυθαίρετα το λόγο. Επιτέλους, μετά από πενήντα πέντε συμβούλια θα μάθουμε να 

σεβόμαστε τον εαυτό μας; Τους νόμους, τον κανονισμό λειτουργίας αυτού του Δημοτικού 

Συμβουλίου; Σας παρακαλώ πολύ, ας είναι η τελευταία φορά. Λοιπόν, το θέμα θα ‘ρθει ως 

τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης, τελεία, παύλα. Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη, έχετε το λόγο 

για ερώτηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ, κ. Πρόεδρε… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Το μικρόφωνό σας, κ. Αντώνη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ήθελα να πω προσωπικά σε σας δυο… Είστε… και πιστεύω ότι δεν το 

κάνετε από κακία, αλλά αυτό που κάνατε… μπορεί να μην θυμηθήκατε, μπορεί για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο, αλλά δεν πιστεύω το κάνατε από κακία. Έχετε βραβεύσει έναν μαθητή και καλά 

κάνατε, δικαίωμά σας είναι, όμως τα μετάλλια αυτά… τα έκανα εγώ. Το ξέρετε πάρα πολύ 

καλά. Ανδρείας, αθλητισμού, παιδείας και δεν με καλέσατε να… Και θα σας… όταν για πρώτη 

φορά αναρτήθηκε η σημαία της πόλης στην… ο κύριος… καίτοι ήμασταν θανάσιμοι αντίπαλοι, 

με κάλεσε, εγώ έκανα όλη την πομπή, κάλεσε το Λύκειο Ελληνίδων, κάλεσε τη Φιλαρμονική 

και τη συνοδεύσανε… από την… μέχρι την… και… τη σημαία τιμής ένεκεν επειδή την είχα 

κάνει εγώ. Εσείς όμως, κ. Πρόεδρε, δεν είχατε την ευγένεια να με καλέσετε να παρευρεθώ σε 

αυτήν την τιμητική διάκριση. Αυτό μην το παίρνεις σαν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να απαντήσω, κ. Αναστασιάδη, επειδή στρέφεστε προς το πρόσωπό μου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι, δεν είπα ότι το έχεις κάνει από κακία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι το αρμόδιο πολιτικό όργανο το οποίο κάνει απονομές 

τιμητικών διακρίσεων. Απονομές τιμητικών διακρίσεων κάνει ο κ. Δήμαρχος. Εγώ δεν ήμουνα 

ούτε καν… η Επιτροπή. 

Δ.Σ. : Η Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η Επιτροπή. Εγώ δεν ήμουνα σε αυτήν την… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν κατηγόρησα, απλώς είπα ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, αλλά λέτε ότι δεν σας κάλεσα, αλλά… δεν έχω αρμοδιότητα να σας 

καλέσω. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …αυτό… για να ξέρετε ότι εγώ δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστό αυτό που λέτε, αλλά… σεβαστείτε. 

Δ.Σ. : Η Επιτροπή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστείτε αυτό το οποίο σας είπα… Επόμενος Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. 

Νιζάμης. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να θέσω δυο ερωτήματα. Ένα έχει να κάνει με τη χρήση 

του φυσικού αερίου για θέρμανση κατοικιών, στο Νομό μας, στην πόλη μας. Επειδή η 

οικονομική κατάσταση και ο τρόπος που το κάθε νοικοκυριό σκέφτεται να θερμανθεί και έχει 

αναπτερώσει αν θέλεις τις αγωνίες τους… επιτέλους μπορεί, αν μπορεί, τι ισχύει, πώς μπορεί να 

γνωρίζει προκειμένου να θερμανθούν οι κατοικίες με φυσικό αέριο. Αν εξαρτάται από το Δήμο, 

αν ο Δήμος μπορεί να παρέχει σχετικές πληροφορίες, αν εξαρτάται από κάποιους άλλους. Ένα 

είναι αυτό, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ας ενημερώσει το Σώμα και τον κόσμο όταν και όποτε 

αυτός… ως ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ θα ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο αν θέλει άμεσα να απαντήσει; 
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ΝΙΖΑΜΗΣ : Αυτό είναι θέμα του αρμόδιου Αντιδημάρχου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπαρχει και δεύτερη ερώτηση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι, υπάρχει. Δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το κούρεμα των δέντρων, το 

κούρεμα, όχι το κλάδεμα, επί της οδού Μεραρχίας και από την οδό Θεσσαλονίκης μέχρι την 

Πυροσβεστική. Υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και μάλιστα στους δρόμους όπου υπάρχουν 

στάσεις αστικών ή υπεραστικών λεωφορείων για το κούρεμα. Κούρεμα όταν λέμε, εννοούμε 

από πάνω, όχι… Ευχαριστώ πολύ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πρόεδρε, επιτρέπεται να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο κ. Νιζάμης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …να απαντήσει μετά. Ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι πριν περίπου ένα χρόνο 

είχαμε θέσει το θέμα, ερώτηση για τη χρήση στο Δήμο μας φυσικού αερίου και τότε δεν είχαμε 

πάρει απάντηση. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σοβαρό το θέμα που θέτει ο κ. Νιζάμης και 

δεν ξέρω γιατί τόσο διάστημα δεν είχαμε, δεν πήραμε καμία απάντηση για τη χρήση φυσικού 

αερίου στο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για την πρώτη ερώτηση… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πριν ένα χρόνο έγινε αυτό. 

Δ.Σ. : …είχαμε απαντήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ασχολήθηκα με το 

θέμα και απευθύνθηκα σε κάποιους συναδέλφους μου μηχανικούς της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ κι 

έθεσα ακριβώς το ερώτημα που θέσατε εσείς, γιατί. Και η απάντηση ήτανε ότι δεν βρίσκεται 

κάποιος επενδυτής για να κάνει την εσωτερική διανομή στην πόλη και να πάρουμε αέριο από 

τον αγωγό τον υφιστάμενο της… Αυτή ήταν η απάντησή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όσο για τη δεύτερη ερώτηση των κλαδεμάτων που λέτε και λοιπά; 

Δ.Σ. : Του κουρέματος.  

Δ.Σ. : Συγγνώμη, Πρόεδρε. 

Δ.Σ. : Έχει διαφορά. 

Δ.Σ. : …να συμπληρώσω και να πω, δεν είναι η… η είσοδος του φυσικού αερίου στην πόλη, 

στα σπίτια, δεν είναι θέμα Δήμου. Δεν έχει καμία σχέση… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σαφώς και… 

Δ.Σ. : Αν μου επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η απάντηση, κ. Μηλίδη, είναι αυτή που έδωσε ο κ. Αντιδήμαρχος… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κ. Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Ε, ασφαλώς. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Απλώς… στην κρίση σήμερα νομίζω ότι θα έπρεπε να το… ακόμα πιο πολύ, αυτό 

λέω. 

Δ.Σ. : Η απάντηση είναι αυτή, δεν υπαρχει… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έχετε δηλαδή… 

Δ.Σ. : Αν υπαρχει κάποιος που γνωρίζει… 

Δ.Σ. : Αυτά γίνονται με διαγωνισμούς. Έγιναν διαγωνισμοί; 

Δ.Σ. : Όχι, δεν έγινε κανένας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα παρακαλούσα να μη γίνεται διάλογος. 

Δ.Σ. : Εάν γνωρίζουμε κάποιον επιχειρηματία… μπορεί να το κάνει.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Αν επιτρέπετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Νιζάμη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εάν μου επιτρέπετε, εγώ θα επιθυμούσα η απάντηση αφού 

μελετηθεί να ‘ρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πιο φρόνιμο γιατί υπάρχουν… αν 

κρίνετε σωστά, κ. Δήμαρχε, ότι αυτή είναι μια απάντηση ορθή για τους πολίτες… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτή είναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εντάξει. Εμένα δεν με ικανοποίησε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εντάξει, αλλά αυτή είναι… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …πριν ένα χρόνο, κ. Νιζάμη, το θέμα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κι εμένα δεν με ικανοποιεί… 

Δ.Σ. : Ένα λεπτό μπορώ να πω; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, κ. Αναστασιάδη. 

Δ.Σ. : Ένα λεπτό… και στο ένα και στο… και το θεωρώ και σωστό και μπράβο, μόνο αν 

ενδιαφέρεται ο επενδυτής έρχεται… ο νόμος αυτό λέει. Απλά επειδή έχει περάσει το ζεστό νερό, 

ο επόμενος επενδυτής είναι δύσκολο να πει να περάσει το αέριο, γιατί θα ‘ρθει σε αντίθεση με 

το άλλο και δεν ξέρουν ποιος θα κερδίσει στο τέλος. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν έχει σχέση 

δηλαδή, αύριο να κάνουμε μια δημοπρασία… τι θα πάμε, πού να βρούμε…; Η διαφορά είναι ότι 

είναι θέμα καθαρά οικονομικό, επενδυτής θα υπάρξει εφόσον θα κλείσει το νερό το ζεστό 

πιστεύω και θα μπει μέσα το αέριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση προς τον Πρόεδρο της 

ΔΕΥΑΣ και… μάλλον προς το… και κατ’ επέκταση προς τον Πρόεδρο της… Α, συγγνώμη. 

Δ.Σ. : Για το δεύτερο ερώτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δεύτερο ερώτημα προς τον κ. Νιζάμη. 

Δ.Σ. : Ναι, για το δεύτερο ερώτημα που έθεσε ο κ. Νιζάμης, όπως γνωρίζουμε όλοι ότι το 2013 

έγιναν διαγωνισμοί, το πήραν το κλάδεμα εργολάβοι, αλλά δεν υπογράψαμε σύμβαση λόγω 

έλλειψης δαπάνης. Σε αυτήν… στην προκειμένη περίπτωση όμως επειδή υπάρχουν πράγματι 

από την… μέχρι το σταθμό τα πλατάνια έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ, θα στείλουμε την 

υπηρεσία να ερευνήσει ποια σημεία είναι αυτά, ποια δέντρα είναι αυτά, αν μπορέσουμε με το 

δικό μας… της υπηρεσίας δηλαδή και του Δήμου να μπορέσουμε να τα κάνουμε. Αυτά που είναι 

απαραιτήτως, απαραίτητα πρέπει να γίνουν. Αυτό θα το… και θα απαντήσω στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο για το τι έχουμε κάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε στην πράξη καλύτερα, παρά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο… 

Δ.Σ. : …δεν ήθελα να το πω έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το καλύτερο θα ήταν αυτό… Και ο κ. Χασαπίδης; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση προς τον Δήμαρχο και προς 

τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ. Πριν από 10-12 χρόνια ο Καποδιστριακός Δήμος Λευκώνα είχε 

ξεκινήσει ένα εξυγιαντικό έργο στον οικισμό των Καλών Δένδρων. Ήταν το αποχετευτικό 

δίκτυο των Καλών Δένδρων. Καλώς ή κακώς μέχρι τώρα δεν ολοκληρώθηκε το έργο, το 

εσωτερικό δίκτυο ολοκληρώθηκε περίπου σε ένα ποσοστό 80%. Τότε το σχέδιο προέβλεπε ένα 

μικρό βιολογικό στις παρυφές της Μπέλιτσας. Η δική μου άποψη ήταν ότι πρέπει να αλλάξει ο 

σχεδιασμός, αυτό θα το πουν καλύτερα οι τεχνικοί. Εμένα με ενδιαφέρει αν είναι στο σχεδιασμό 

της ΔΕΥΑΣ να ολοκληρώσει σε πρώτη φάση το εσωτερικό δίκτυο των Καλών Δένδρων, αυτό 

που υπολείπεται δηλαδή, ένα ποσοστό 10-20% και αν έχει, αν είναι… αν έχει έτοιμη μελέτη 

τώρα που γίνεται και το αποχετευτικό Μητρουσίου, να συνδεθεί και το αποχετευτικό των 

Καλών Δένδρων με τον αγωγό του Μητρουσίου να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το εξυγιαντικό 

έργο που ξεκίνησε επαναλαμβάνω πριν δέκα χρόνια, για να μη λέμε ότι κρύβω λόγια, επί 

Δημαρχίας Φωτιάδη στον Καποδιστριακό Δήμο του Λευκώνα. Έτσι; 

Δ.Σ. : Να απαντήσω τώρα ή στο επόμενο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο επόμενο. Λοιπόν, έχω κι εγώ κάποιες ανακοινώσεις προς το Σώμα. Μια 

ανακοίνωση αφορά την 217 απόφαση του 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση 

μελέτης του έργου ‘Επισκευές-συντηρήσεις στο Δημοτικό και Γυμνάσιο του Λευκώνα’» 

προϋπολογισμού 12.000€. Αυτό είχαν ενημερωθεί από εμένα προσωπικά οι επικεφαλής των 

παρατάξεων, ενεγράφη τότε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι γίνεται με απευθείας 

ανάθεση… συγγνώμη, ενεγράφη ότι γίνεται, θα γίνει με αυτεπιστασία. Σας ενημέρωσα και 

ζήτησα… βέβαια ο κ. Φωτιάδης λέει ναι, εφόσον έγινε με απευθείας ανάθεση, αυτό θέλω να 
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ανακοινώσω στο Σώμα, ότι έγινε με απευθείας ανάθεση και συμφώνησαν ο κ. Φωτιάδης, ο κ. 

Μπόικος, η κα. Σαραντίδου, με την προϋπόθεση να το ανακοινώσω στο Σώμα, διαφώνησε ο κ. 

Μηλίδης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για τις απευθείας αναθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Σεβαστό, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Βεβαίως είμαι υπέρ του έργου, δεν είμαι κατά, αλλά είμαι κατά των απευθείας 

αναθέσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι αυτά είπαμε και τηλεφωνικά και ήσασταν σαφής. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Φυσικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, μια άλλη ανακοίνωση, από τον Μουσικογυμναστικό Σύλλογο 

«Πανσερραϊκός» προς… επειδή απευθύνεται προς το, προς όλο το Σώμα, είναι μια πρόσκληση 

την οποία σας διαβάζω και αν θέλετε κρατήστε την τη μέρα και την ώρα που θα διεξαχθούν 

κάποιοι αγώνες. Σας προσκαλούμε στην επίσημη έναρξη των κολυμβητικών αγώνων που 

διοργανώνει για 30η συνεχόμενη χρονιά ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος «Πανσερραϊκός» με 

την ονομασία «Οικονόμεια», τα γνωστά «Οικονόμεια», το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 

16:45, πέντε παρά τέταρτο δηλαδή, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Σερρών με συμμετοχή ομάδων 

από όλη τη Βόρειο Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Θα χαρούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία 

σας. Με εκτίμηση, για το Μουσικογυμναστικό Σύλλογο «Πανσερραϊκός» ο Πρόεδρος Βασίλης 

Χατζημιχαηλίδης, ο Γενικός Γραμματέας και Έφορος κολύμβησης Ζήσης Γάτσιος. Αυτό μου το 

φέρανε το μεσημέρι και πιθανόν επειδή δεν θα προλάβαινα να σας το δώσω, γι’ αυτό με 

παρακάλεσαν να σας το ανακοινώσω. Και ένα τρίτο, ότι θα… να σημειωθεί από όλους σας ότι 

θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, στις 

επτά το απόγευμα και την επόμενη Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις δυο το μεσημέρι. Για την 

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου με κύριο θέμα το JUMBO, ενημέρωση και τα σχετικά και την 

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου με μοναδικό θέμα, ειδική συνεδρίαση δηλαδή, που αφορά το τεχνικό 

πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου. Εντάξει; Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις από 

μέρους μου και προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα παρακαλούσα… κάτι να 

πείτε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σας έδωσα κάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, ναι, συγγνώμη. Μια επερώτηση… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλά κάνατε και μου το είπατε, μια επερώτηση από τη δημοτική παράταξη του 

Δήμου Σερρών ΕΠΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ… η επερώτηση αφορά και προς τον κ. Δήμαρχο, με 

την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 58819/1-10-2012 σύμβαση μισθώσεως μισθώσαμε σε δημότη του 

Δήμου μας το κυλικείο του θεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ, με δεδομένο ότι έχουμε γίνει αποδέκτες 

διαφόρων καταγγελιών σχετικά με παραβίαση των όρων της ανωτέρω σύμβασης μισθώσεως από 

τον μισθωτή ερωτάσθε: 1ον) Ο μισθωτής χρησιμοποιεί το μισθωμένο χώρο του κυλικείου 

εμβαδού σύμφωνα με τη σύμβαση μισθώσεως 49,10 τετραγωνικά μέτρα ή όχι; 2ον) Το κυλικείο 

λειτουργεί όπως προβλέπει η σύμβαση τις ημέρες και τις ώρες που λειτουργεί το θέατρο 

ΑΣΤΕΡΙΑ ή όχι; 3ον) Το μισθωθέν κυλικείο λειτουργεί πράγματι ως τέτοιο (σύμφωνα δηλαδή με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των κυλικείων) ή ο μισθωτής έχει μεταβάλλει τη 

χρήση σε καφέ-μπαρ-αναψυκτήριο; 4ον) Τηρούνται εν γένει οι όροι της σύμβασης μισθώσεως 

και αν όχι σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε; 4 Νοεμβρίου, με τιμή, Θεόδωρος 

Μηλίδης, Ίντος Δημήτριος, Κώστας Δινάκης, Βασίλης Κατιρτζόγλου, Ηλίας Αναστασιάδης, 

Ζωγράφος Μοσχολιός. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η απάντηση. Κάτι θέλετε να πείτε, κ. 

Δήμαρχε… Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήθελα να σας πω, επειδή 

δώδεκα παρά τέταρτο πετάω για Αθήνα και στις δέκα η ώρα πρέπει να φύγω από δω, αν κάποια 

από τα θέματα που θα συζητηθούν θέλετε να είμαι κι εγώ σε αυτήν την ώρα που μας απομένει 
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παρών, αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε όποιο θέμα… μέχρι τις δέκα η ώρα που θα είμαι κι 

εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θα παρακαλούσα το έβδομο θέμα να το συζητήσουμε ως πρώτο θέμα, 

διότι είναι παρών ο κ. Σταμάτης Γρηγόριος, ορκωτός λογιστής και αν υπάρξουν κάποιες 

ερωτήσεις, επειδή ο άνθρωπος πρέπει να επιστρέψει στην Αθήνα, εάν συμφωνεί το Σώμα να 

συζητηθεί το έβδομο θέμα πρώτο. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 748/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση των υπ’ αριθμ.: 

α) 168/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού 

χρήσης έτους 2012 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ο.Π.ΑΚ.Π.Α. Δήμου Σερρών» και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 749/2013 

β) 169/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» με θέμα: «Έγκριση απολογισμού 

εσόδων-εξόδων έτους 2012» του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το έβδομο θέμα αφορά την έγκριση των υπ’ αριθμ.: α) 168/2013 

απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού 

χρήσης έτους 2012 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ο.Π.ΑΚ.Π.Α. 

Δήμου Σερρών» και β) 169/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» 

με θέμα: «Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2012» του Νομικού Προσώπου με την 

επωνυμία «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών». Εισηγητής ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης. Παρακαλώ, κ. Χατζημαργαρίτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένας 

πολύ σφιχτά φτιαγμένος προϋπολογισμός, τον διαχειριστήκαμε με πολλή σύνεση… 

Δ.Σ. : Ισολογισμός. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Ναι, ισολογισμός, ναι. 

Δ.Σ. : …το δώδεκα. 

Δ.Σ. : Ο προϋπολογισμός… 

Δ.Σ. : …ισολογισμός… 

Δ.Σ. : Είχαμε να διαχειριστούμε είπε σφιχτό προϋπολογισμό. Αυτό είπε. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Να ξεκινήσω;… να ξεκινήσω. Λοιπόν, διαχειριστήκαμε με πολύ 

σφιχτό οικονομικά τρόπο τον ισολογισμό… με σύνεση και χωρίς να δημιουργήσουμε χρέη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ, συνάδελφοι. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Αλλά κυρίως τονίζω αυτό, χωρίς να υποβαθμίζουμε τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του νομικού προσώπου που είναι πάρα πολύ σημαντικές στους συμπολίτες μας, προς 

την τρίτη ηλικία, προς τον αθλητισμό και ιδιαιτέρως προς τους παιδικούς σταθμούς τους 

οποίους και αναβαθμίσαμε. Σας φέραμε λοιπόν έναν ισοσκελισμένο χωρίς αποκλίσεις 

ισολογισμό και απολογισμό και παρακαλώ… Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από τους κυρίους 

συναδέλφους, θα παρακαλέσω… στον κ. Σταμάτη μπορεί να τους διευκολύνει με… Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Σε ποιον κ. Σταμάτη; 

Δ.Σ. : Ορκωτός λογιστής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα παρακαλούσα τον κ. Σταμάτη… 

Δ.Σ. : …να κάνουμε ερωτήσεις. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κάτι… εγώ θα ρωτήσω τον ορκωτό λογιστή… εάν κάτι προκύψει. Η ερώτησή 

μου είναι… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ελάτε, υπάρχουνε… Καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο. Ερωτήσεις… για να 

γράψουμε τα ονόματα. 

Δ.Σ. : Ο κ. Μηλίδης, ο κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης και ο κ. Βασίλης Χρυσανθίδης και 

κλείσαμε. Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω αν η έκθεση του ορκωτού ήταν μέσα σε αυτά 

που στείλανε…; Βέβαια θα θέσω πάλι… κατ’ ιδίαν, αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο το να 

μην έχουμε τις εισηγήσεις με το φωτοτυπικό. Δεν ξέρω πόσο ζημιά έχει, είναι απαράδεκτο. 

Αλλά έχουμε του κ. Σταμάτη… Σταμάτης είναι το επίθετό σας; 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Σταμάτη, έχουμε, εγώ ξέρω ότι… ισολογισμούς, υπάρχουν παρατηρήσεις 

του ορκωτού κτλ. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ως αντιπολίτευση στα χέρια και δεν είδα να υπάρχει 

στο e-mail αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι δυνατόν τώρα; Το βάζουμε να συζητηθεί, καλά 

κάνουμε, τι ερώτηση και παρατήρηση να κάνω; Τι ερώτηση και παρατήρηση, όταν δεν έχω αυτό 

το βασικό, αυτό του ορκωτού τις παρατηρήσεις. Για ισολογισμό μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, θα 

περιμένω αν… δεν ξέρω, να ρωτήσω τι; Τι παρατηρήσεις κάνατε, κ. Σταμάτη; Ξέρω γω, άλλες 

φορές που ερχόταν εδώ ισολογισμοί έλεγε ότι εκεί με αυτήν την επισφάλεια, με αυτήν την 

παρατήρηση, με αυτήν την τέτοια, έτσι γραφόταν στην τελευταία σελίδα συνήθως στον 

ισολογισμό. Τώρα, κ. Πρόεδρε… τι να πω δηλαδή; Τι να πω, Πρόεδρε; Πείτε εσείς. 

Δ.Σ. : Νομίζω ότι… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δηλαδή, θα βγει, με συγχωρείτε, θα βγει τώρα ο ορκωτός και θα πει όλα καλώς 

καμωμένα; Ας το πει. Εγώ θέλω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …παρατηρήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …για να μην υπάρχουν… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θέλω τις παρατηρήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, για να μην υπάρχουν και αιωρούνται διάφορα εδώ, έτσι; Όπως ακριβώς τα 

έστειλε ο ΟΠΑΚΠΑ προς το Δήμο, έτσι ακριβώς τα πήρατε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν σας κατηγορώ… απευθύνομαι στο Προεδρείο και μέσω του Προεδρείου προς 

τον εισηγητή, τον Πρόεδρο, αλλά περιμένω, δεν ξέρω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό που κρατάει στα χέρια του ο κύριος ορκωτός, ο κ. Σταμάτης, δεν το έχουμε 

στα χέρια και είναι πρωτοφανές αυτό δηλαδή, είναι πρωτοφανές πραγματικά. Θυμάστε ότι 

είχαμε κι άλλες εισηγήσεις και εκθέσεις των ορκωτών που με ψιλά έστω, ψειρίτσες γράμματα, 

έλεγε παρατηρώ αυτό, παρατηρώ εκείνο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάντως… το λόγο στον ορκωτό να κάνει τις παρατηρήσεις του και να 

ενημερώσει το Σώμα. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : Να σας καλησπερίσω. Τόσο λογιστικά όσο και διαχειριστικά ο οργανισμός δεν 

έχει πρόβλημα, γιατί υπάρχει και λογιστική επάρκεια, αλλά και διαχειριστικά δεν προέκυψαν 

θέματα τα οποία θα είναι ικανά για συζήτηση. Το μόνο θέμα το οποίο αναφέρεται στην έκθεσή 

μου, δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω όλη την έκθεση ή το θέμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι… τις παρατηρήσεις σας, κύριε… το θέμα, το ρεζουμέ που κάνετε τις 

παρατηρήσεις. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : Κατά του οργανισμού έχουν… αγωγές… απ τρίτους που διεκδικούν 

αποζημιώσεις… 173.000. Εκτιμάται ότι οι αγωγές αυτές θα ευδοκιμήσουν υπέρ των τρίτων κατά 

ποσό 173.000. Κατά… των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία 

δεν έχει σχηματιστεί η πρόβλεψη ποσού 173.000 για την κάλυψη… με συνέπεια τα 

αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται… Υπάρχει μια διεκδίκηση με βάση 

επιστολή δικηγόρου… από παλαιούς εργαζόμενους… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε. 
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Δ.Σ. : Δεν μπορούμε να ακούσουμε. 

Δ.Σ. : Κλείσε την πόρτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείστε τις πόρτες. Κλείστε και την πόρτα εκεί, κ. Στεργίου, σας παρακαλώ 

κλείστε και την πόρτα, γιατί δεν ακούγεται ο ομιλητής. Συνεχίστε. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : Η αγωγή αυτή αφορά 41 υπαλλήλους, οι οποίοι ανήκαν στο Κέντρο 

Προσχολικής… Πολιτικής και Αθλητισμού, το οποίο όμως τώρα έχει συγχωνευτεί μαζί με άλλα 

πρόσωπα στον οργανισμό. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …τι ποσό… κύριε…; 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : 173.000. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τώρα αυτό… υπέρ τρίτων. Το ίδιο…; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι, για το ίδιο αυτό. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται από παλιά, δεν αφορά τη διαχείριση 

της χρήσης, ούτε και τη λογιστική απεικόνιση, γιατί η συναλλακτική δραστηριότητα έγινε 

ακριβώς και συμφωνώ με τον τρόπο που το έθεσε ο Πρόεδρος του οργανισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γαλάνης. Άλλος ερώτηση;… 

Δ.Σ. : Ο κ. Αναστασιάδης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Ο κ. Χρυσανθίδης. Ο κ. Γαλάνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Πρώτη ερώτησή μου, κύριε ορκωτέ… χιλιάδες ευρώ… η εκτίμηση είναι 

δηλαδή… απαιτήσεις που αφορούν εργαζομένους και εκτιμάτε εσείς ότι θα ευδοκιμήσουν υπέρ 

αυτών. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : Δεν εκτιμάω εγώ, με βάση την… 

Δ.Σ. : Λίγο το μικρόφωνό σας… 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : Αυτή δεν είναι εκτίμηση δική μου, είναι εκτίμηση του νομικού, ο οποίος μου 

έστειλε επιστολή. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Άρα λοιπόν το ποσό αυτό αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η 

πρώτη ερώτηση. Μια δεύτερη ερώτηση, δεν ξέρω βέβαια αν είστε εσείς υπεύθυνος για τον 

απολογισμό… 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Εντάξει, θα κάνω την ερώτηση εγώ τώρα… τον ισολογισμό και να 

επανέλθω στον απολογισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια φορά. Ωραία. Ισολογισμός-απολογισμός, ερωτήσεις… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …διαβάζοντας τον απολογισμό διαπίστωσα εκεί υπάρχουνε παλιές οφειλές 

ΠΟΕ της τάξης των 750.000€, εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσό είναι η οφειλή του Δήμου προς 

το νομικό πρόσωπο. Τι έχει γίνει με αυτές τις οφειλές, για ποιο λόγο δεν εισπράχθηκαν, δεν 

αποδόθηκαν στο νομικό πρόσωπο; 

Δ.Σ. : …νομικό πρόσωπο αυτές τις οφειλές… 

Δ.Σ. : Υπάρχει απάντηση… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, η απάντηση είναι ότι μετά από έρευνα που έγινε και από την 

υπηρεσία του Δήμου, ΚΑΠ προηγουμένων ετών δεν μπορείς να αποδόσεις… Δηλαδή αν ο 

ΟΠΑΚΠΑ… αν το νομικό πρόσωπο ήταν… συγχωνεύτηκαν, έχουν να παίρνουν ΚΑΠ, 

χρηματοδότηση δηλαδή ετήσια από προηγούμενες χρονιές και οφείλονται, αυτές δεν μπορούν 

να αποδοθούν στην επόμενη χρονιά. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο, από το 2011 το ξεκαθαρίσαμε. 

Όμως… όμως φαντάζομαι θα πρέπει να διαγραφούν αυτές οι απαιτήσεις… λογιστικά. Το λέω 

αυτό γιατί σε καμία… το λέω… Πρόεδρε, επειδή ξέρω πολύ καλά τι χρήματα πήρε το νομικό 

πρόσωπο και το έντεκα και το δώδεκα και το δεκατρία και τι θα πάρει το δεκατέσσερα και 

φαίνεται και στη μείωση των οφειλών. Στο ερώτημά μου θα το τοποθετηθώ, αλλά δεν μπορείς 

να αποδόσεις υποχρέωση από ΚΑΠ προηγουμένων ετών στην επόμενη χρονιά. Το ‘χω 

ξεκαθαρισμένο αυτό. Το ‘χω ξεκαθαρισμένο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διευκρινιστική ερώτηση στην ερώτηση που κάνατε. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, είναι οφειλές ποιών ετών; Περσινών; Προπερσινών; 

Άρα λοιπόν, μπορεί αυτό να γίνεται σκοπίμως, να μην πάμε στη διαγραφή στην εύκολη λύση… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Χρυσανθίδη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο Δήμαρχος Σερρών και η 

δημοτική αρχή αυτή είχε τόσο ισχυρή βούληση να χρηματοδότηση τον ΟΠΑΚΠΑ, που αν σας 

φέρω το έγγραφο αναλυτικά τι χρηματοδοτήσεις δώσαμε έντεκα, δώδεκα και το δεκατρία που 

προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση και δεκατέσσερα, θα σας πείσω πιστεύω και 

θα είστε, θα μείνετε ήσυχος ότι όχι απλά χρηματοδοτήσαμε το νομικό μας πρόσωπο, με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Μόνο τα… που δώσαμε είναι περίπου… ευρώ. Μόνο αυτό σας λέω. 

Όχι δηλαδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ λίγη ησυχία. Κύριε Μηλίδη, κ. Χασαπίδη, κα. Σαραντίδου, το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζεται… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και σας παρακαλώ κάνουμε ησυχία… επί του θέματος κουβέντα όχι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αυτό που σας λέω είναι ξεκάθαρο, προκύπτει και από έγγραφα, 

ξέρουμε ποια ποσά διαθέσαμε, δεν νομίζω ότι είναι από τα, από τις δικές μας χρονιές, είναι από 

παλιές υποχρεώσεις, αλλά τα χρήματα που διαθέσαμε τα προηγούμενα χρόνια, επειδή τα ξέρω 

πολύ καλά και… και μπορώ να τα φέρω σε γνώση οποιουδήποτε συναδέλφου χρειαστεί, είναι, 

δείχνανε αυτό που σας λέω, ισχυρή βούληση του Δημάρχου και της δημοτικής αρχής να 

στηρίξει τα νομικά πρόσωπα και κυρίως τον ΟΠΑΚΠΑ που μιλάμε τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος ερωτών. 

Δ.Σ. : Ο κ. Νιζάμης. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να κάνω ένα ερώτημα, απλό είναι. Αν μπορούν να μου 

πουν… τα πολιτικά πρόσωπα, η λογιστική απεικόνιση της διαχείρισης των κυλικείων των 

ΚΑΠΗ…; Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Σταμάτη, βοηθήστε μας, διότι δεν είναι πολιτικό αυτό το ερώτημα, κ. Νιζάμη, δεν 

μπορεί να γνωρίζουμε… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εγώ απευθύνθηκα εκεί που έπρεπε να απευθυνθώ. Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : …ο κ. Σταμάτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να προχωρήσουμε και στα επόμενα ερωτήματα μέχρι να το βρει ο 

ορκωτός. 

Δ.Σ. : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας ζήτησε το λόγο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Παρακολουθώντας τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν, κρίνω… αυτό το 

οποίο θα πρέπει να προσεχθεί και ερωτώ συγχρόνως είναι και θέμα τάξης αλλά και ουσίας και 

απευθύνομαι και στον ορκωτό λογιστή και στον υπεύθυνο Πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ. Κύριε 

Σταμάτη, γνωρίζετε ότι κάθε ισολογισμός με βάση τον 2190 έχει τρία σημεία. Είναι ένα φύλλο 

χαρτιού. Ακολουθείται πάντοτε από την εισηγητική έκθεση. Αυτή τη στιγμή εμείς εισηγητική 

έκθεση δεν έχουμε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Εισηγητική έκθεση δεν έχουμε του ισολογισμού. Είναι σίγουρο ότι, δεν 

είναι σίγουρο ότι οι ερωτήσεις μας θα είναι περιστασιακές και πιθανόν όχι ερωτήσεις ουσίας; 

Δεν οφείλατε τουλάχιστον στους αρχηγούς των παρατάξεων να δοθούν, να δοθεί η εισηγητική 

έκθεση έτσι ώστε να ενημερωθούμε ολοι για το περιεχόμενο της έκθεσης και οι ερωτήσεις να 

είναι ερωτήσεις ουσίας και όχι περιστασιακές ερωτήσεις; 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : Υποχρέωσή μου είναι να θέσω την έκθεση στους υπευθύνους του οργανισμού… 

Όσον αφορά για τα έσοδα από τα κυλικεία, στη χρήση 2012 ανήλθαν σε 18.155€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε σε επόμενη… Ο κ. Γαλάνης… 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Σταμάτη, σας καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου. Ο καθρέφτης ενός 

οργανισμού, όπως πολύ σωστά λέγεται, είναι ο ισολογισμός του οργανισμού αυτού. Εγώ βλέπω 

ένα φύλλο, αν πάρει κανείς αυτό το φύλλο που βρισκόταν μέσα στο φάκελο του Δημοτικού 

Συμβουλίου, αυτός είναι ο ισολογισμός, έτσι δεν είναι;… Δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο 

ισολογισμός, λέει Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2012. Έτσι 

δεν είναι; Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που παρατήρησα και πείτε μου αν αυτό είναι… Βλέπω μια 

μείωση των χρεών από τα ποσά της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή 31-12-2011, βλέπω το 

σύνολο υποχρεώσεων ήταν τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες… εβδομήντα πέντε. Κοντά στο 

μισό εκατομμύριο ήταν τα χρέη. Και βλέπω ότι τα ποσά κλειόμενης χρήσης του 2012 έφτασαν 

το σύνολο των υποχρεώσεων 288.490,99. Αυτό σε σας δείχνει μια σοβαρή μείωση των χρεών 

του ΟΠΑΚΠΑ; Δηλαδή πώς το αξιολογείτε εσείς; Όταν… εγώ βλέπω εδώ, κατά την άποψή μου, 

μια σοβαρή μείωση. Συμφωνείτε με αυτήν την εκτίμηση που κάνω; Πώς είναι τα πράγματα, 

μπορείτε να μας πείτε; Γιατί εδώ βλέπουμε δυο νούμερα… πώς έκλεισε το έντεκα… Με 

συγχωρείτε, πώς άνοιξε η 1-1-2012 και πώς έκλεισε το 2012. Ποια είναι η εκτίμησή σας; 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : Δεν είναι θέμα εκτίμησης, είναι ένα πραγματικό γεγονός… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι; 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ : …ο οργανισμός ανταποκρίθηκε στις ανάγκες που είχε και τις υποχρεώσεις 

και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης και ο κ. 

Χρυσανθίδης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κι εγώ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Γαλάνης. Και ο κύριος… 

Δ.Σ. : …εγώ αν χρειαστεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Στεργίου. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, στην ερώτησή μου επισήμανα το γεγονός ότι δυστυχώς δεν 

υπήρχε η εισηγητική έκθεση του ορκωτού λογιστή στα χέρια μας ώστε να τη μελετήσουμε και 

να κάνουμε τις ανάλογες παρατηρήσεις. Νομίζω αυτό είναι το νόημα του ισολογισμού όταν 

έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια κορυφαία συζήτηση, η οποία πρέπει, θα πρέπει 

να… με την ανάλογη σοβαρότητα. Νομίζω ότι υπάρχει, πιστεύω ότι κύριος ορκωτός έχει δώσει 

την… του, πιστεύω ότι υπήρχε στο Προεδρείο, δεν ξέρω γιατί, εγώ μπήκα στο e-mail, δεν είδα 

κάτι τέτοιο. Απλά είπα ότι είναι… το καταδικάζω και από τις ερωτήσεις που έγιναν από τους 

συναδέλφους εδώ μέσα αντιλαμβάνομαι ότι οι ερωτήσεις… προσπαθούν από τα λίγα που έχει 

πει εδώ ο κύριος ορκωτός, αλλά και από το σχεδόν τίποτα που είπε ο κ. Πρόεδρος… του 

ΟΠΑΚΠΑ, σχεδόν τίποτα ώστε να, κάτι να… κάτι να καταλάβουμε, νομίζω ότι είναι γενικά η 

όλη, το όλο θέμα ήρθε πάρα πολύ πρόχειρο και δεν ξέρω, δεν είναι η πρώτη φορά θέμα του 

ΟΠΑΚΠΑ που έρχεται έτσι με προχειρότητα. Γι’ αυτούς τους λόγους δεν ψηφίζουμε τον 

ισολογισμό, νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει πιο μεγάλη σοβαρότητα στα θέματα ισολογισμού. 

Είναι… και μάλιστα η ενημέρωση, εφόσον δεν υπήρχε καν αυτό το, αυτή η εισηγητική έκθεση 

του ορκωτού θα περίμενα τουλάχιστον πληρέστερη ενημέρωση από τον Πρόεδρο. Δεν είναι εδώ, 

ψηφίσαμε έναν ισολογισμό έτσι, δώσαμε τόσο, δυο νούμερα και τελειώσαμε. Νομίζω ότι θα 

πρέπει να το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τις επόμενες φορές, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν 

επόμενες φορές αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να κάνω μόνο δυο ερωτήσεις στην αρχή στο θέμα 

όμως αναγκάζομαι να τοποθετηθώ, διότι οφείλουμε εδώ ως Δημοτικοί Σύμβουλοι τουλάχιστον 

να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε αυτά τα οποία γράφονται στα έγγραφα τα οποία μας 

κατανέμονται κάθε φορά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκα στο ποσό των 750.000€ το 

οποίο οφείλεται στο νομικό πρόσωπο, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό, περίπου 650.000€ 

οφείλονται από το Δήμο στο νομικό πρόσωπο. Εκεί βέβαια μου απαντήσατε κι εσείς και ο 

Πρόεδρος ότι ναι, ο Δήμος βοηθάει το νομικό πρόσωπο και δίνει τα χρήματα, δηλαδή κάνει… 
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δεν κάνει τίποτα παραπάνω και πρέπει να δίνει πολύ περισσότερα στο νομικό πρόσωπο γιατί… 

νομικό   πρόσωπο   που…...... ένα   σημαντικό έργο το οποίο πρέπει   να το    βελτιώσουμε  πολύ  

περισσότερο ακόμα. Όμως εδώ τα γραπτά μένουν. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε, 452.000€ μιλάμε 

ότι είναι από ΚΑΠ του 2011. Ποια να διαγράψουμε; Αυτά τα οποία είναι να διαγράψουμε είναι 

του εφτά, έτσι, που είναι μια πενταετία που είναι είκοσι χιλιάρικα και τα υπόλοιπα δεν έχουν και 

ημερομηνία. Δηλαδή οι 80.000 που αφορούν έσοδα από μισθοδοσία των υπαλλήλων ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και έσοδα ΠΟΕ από παιδικούς σταθμούς. Αυτά γράφει μέσα ο 

απολογισμός, αυτά ρώτησα κι εγώ. Θα περίμενα μια πιο ειλικρινή απάντηση κι όχι… να τα 

διαγράψουμε γιατί είναι παλιές οφειλές. Δεν είναι παλιές, είναι του έντεκα. Τα λέτε μόνοι σας. 

Δ.Σ. : Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείστε σας παρακαλώ την πόρτα. Όποιος μπαίνει και βγαίνει, σας παρακαλώ 

να κλείνει η πόρτα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ θα πω δυο κουβέντες, κ. Πρόεδρε. Πολλά… μες στο συμβούλιο 

και εμπιστεύομαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κ. Αναστασιάδη, δεν ακούγεστε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …σοβαρή δουλειά, αλλά εμπιστεύομαι επίσης και τον κ. Πούλιο, ο 

οποίος είναι ολοκληρωμένος λογιστής και παρέχει άριστες και καλές υπηρεσίες. Γι’ αυτό… ο 

κύριος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορκωτός. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …ορκωτός λογιστής δεν το είχε παρατηρήσει ποτέ. Έτσι πιστεύω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος είναι ο κύριος… 

Δ.Σ. : Ο κ. Χασαπίδης είπε αν δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Στεργίου καλύφθηκε, ο κ. Χασαπίδης καλύφθηκε… Ο κ. Γαλάνης… 

Χασαπίδης. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Καταρχήν πρέπει να πω ότι είμαι Αντιπρόεδρος του νομικού προσώπου. 

Μερικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι που συμμετέχουν στα θεσμικά όργανα όταν συζητήσαμε και τον 

ισολογισμό και τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Χρυσανθίδης απουσίαζε. Δεν 

ήταν τυχαίο. Απουσιάζει γιατί εκεί ο διάλογος είναι εξονυχιστικός, εκεί μπορούμε να 

απαντήσουμε και εμείς και οι υπηρεσίες, αλλά απουσιάζει, για να έρχεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και να πετάει κάποιες ρουκέτες και να λέει. Αυτοί οι οποίοι με τις παραλείψεις τους, 

ηθελημένα ή αθέλητα, χρεώσαν και βυσματώσαν, να πω έτσι τη χυδαία έκφραση, το νομικό 

πρόσωπο με χρέη δεν δικαιούνται να ομιλούν… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …κ. Πρόεδρε, θα ανακαλέσει ο κ. Χασαπίδης… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Πρέπει να απολογούνται πολιτικά… κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να τελειώσει την τοποθέτησή του. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Εγώ θα ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, όσο και αν διακόπτει ο 

Χρυσανθίδης… θα ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Είπαμε ότι διαχειριστήκαμε έναν… αυτή 

είναι η ουσία της πολιτικής του νομικού προσώπου. Διαχειριστήκαμε ένα σφιχτό 

προϋπολογισμό, τον βγάλαμε εις πέρας χωρίς να δημιουργήσουμε χρέη τη χρονιά που πέρασε 

και χωρίς να υποβαθμίσουμε κυρίως τις υπηρεσίες που το νομικό πρόσωπο προσφέρει προς τους 

δημότες. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Αυτά όλα είναι ρουκέτες για να δημιουργούνε 

προσωρινές εντυπώσεις. Και ο ορκωτός μίλησε με επάρκεια και κάλυψε το θέμα σε ό,τι έχει 

σχέση με τον ισολογισμό… εγώ πολιτικά να τοποθετηθώ και να πω ότι ήταν μια επιτυχημένη 

χρονιά του νομικού προσώπου γιατί η παροχή των υπηρεσιών και θέλω να θυμίσω σε μερικούς 

ότι αρκετά δημοτικά κολυμβητήρια έχουν κλείσει. Το δημοτικό κολυμβητήριο των Σερρών 

λειτούργησε. Θέλω να πω σε κάποιους Συμβούλους ότι οι παιδικοί σταθμοί αναβαθμίστηκαν και 

στο αισθητικό τους πρόγραμμα… και στο αισθητικό μέρος δηλαδή, ό,τι τεχνικά ζητήματα 

είχαμε με τις κτιριακές εγκαταστάσεις τις αναβαθμίσαμε, σχεδιάζουμε, αναβαθμίζουμε τους 

αυλίους χώρους τώρα και τον εξοπλισμό τον εσωτερικό των παιδικών σταθμών, στα ΚΑΠΗ 

υπήρχε ένα πρόβλημα, παραλάβαμε μια κατάσταση, επειδή είμαι και τρόπον τινά υπεύθυνος των 
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ΚΑΠΗ, παραλάβαμε  μια  κατάσταση   η  οποία  ούτε εμένα μ’ αρέσει.  Αυτό  που  είπε  ο   

συνάδελφος ο Νιζάμης με τα κυλικεία είναι έτσι. Τα περισσότερα περιφερειακά ΚΑΠΗ δεν 

έχουν τη δομή του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, είναι ουσιαστικά καφενεία, τα 

οποία τα διαχειρίζονται κάποιοι άνθρωποι. Είναι πράγματι λυπηρό που δεν μπορούμε να 

εισπράξουμε το μίσθωμα που υποτίθεται ανήκει στο νομικό πρόσωπο, εγώ προσπαθώ, έδωσα 

εντολή στις υπηρεσίες να δημιουργήσουν τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας, δεν υπήρχε 

κανονισμός λειτουργίας, ούτε εκδόθηκε από το υπουργείο ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας, 

εγώ είπα να κάνουμε μια συρραφή αυτών των υπαρχόντων, να κάνουμε έναν ενιαίο και αν 

χρειαστεί τον τροποποιούμε, για να βάλουμε τάξη και σε αυτό το ζήτημα. Σε ό,τι έχει σχέση με 

τη λειτουργία των ΚΑΠΗ και κυρίως με τα κυλικεία που λειτουργούν εσωτερικά. Αυτά ήθελα 

να πω και νομίζω ότι… καλώ μάλλον τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τον απολογισμό και 

τον ισολογισμό, γιατί η ουσία στην πολιτική είναι η αποτελεσματικότητα που μπορεί να δείξει 

κάποιος οργανισμός όπως είναι ο ΟΠΑΚΠΑ. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γαλάνης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εμένα ειλικρινά μου κάνει αίσθηση που μετά από τρία χρόνια 

έρχεται ένας ισολογισμός… νομικού προσώπου, το οποίο αυτό νομικό πρόσωπο μειώνει τα χρέη 

του σε εποχή πτώχευσης της χώρας, σε εποχή οικονομικής στενότητας και αντί οι συνάδελφοι 

να επικροτούν και τον κ. Δούκα με το Διοικητικό του Συμβούλιο και τώρα τον κ. 

Χατζημαργαρίτη για τις προσπάθειες που κάνει, αλλά και τον Δήμο, τη δημοτική αρχή, τον κ. 

Δήμαρχο που χρηματοδοτούσαν αυτά τα νομικά πρόσωπα στερώντας χρήματα άλλα από τα 

χρήματα και θα εξηγήσω τι εννοώ, από τον Δήμο, έχουμε, ακούμε πράγματα τα οποία… δηλαδή 

μια κατάσταση που δεν είναι ευχάριστη. Και τα έγγραφα υπήρχαν μέσα στο φάκελο όλη αυτή τη 

βδομάδα που τέθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποιος ήθελε… εγώ θυμάμαι, από το έξι 

είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, όταν ήθελα να δω κάτι, πήγαινα στο φάκελο, στη γραμματεία του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τα έβλεπα και ο ισολογισμός που έστειλε ο κ. Σταμάτης δια μέσω 

του… δια του νομικού προσώπου λέει ξεκάθαρα ότι τα χρέη μειώθηκαν, μπορεί κάποιος να το 

δει με τα μάτια του και από την άλλη εμείς την πρώτη χρονιά, το έντεκα, που συγχωνεύτηκαν τα 

νομικά πρόσωπα, μπορεί… μπορεί εξαιτίας αυτής… του Καλλικράτη να προϋπολογίσαμε, κ. 

Πρόεδρε, ένα ποσό μεγαλύτερο. Σας πληροφορώ ότι τα 3.000.000€ που δώσαμε το έντεκα, γιατί 

γι’ αυτό μιλούσε ο συνάδελφος, όχι μόνο έφταναν για τη μισθοδοσία του νομικού προσώπου 

που είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να δώσουμε, αλλά ξεπέρασαν κατά πολύ, κατά πολλές 

δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μην πω και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ξεπέρασαν τη μισθοδοσία του 

νομικού προσώπου. Στηρίξαμε έμπρακτα, κ. Πρόεδρε, το νομικό πρόσωπο όλα αυτά τα χρόνια, 

προσπαθήσαμε μάλιστα αυτά που προϋπολογίσαμε για το έντεκα, για να την κλείσω αυτή την 

παρατήρηση, να τα δώσουμε το δώδεκα, αλλά μας είπε η αποκεντρωμένη διοίκηση, μας 

ενημέρωσαν τα υπερκείμενα όργανα, δεν μπορείς να δώσεις ΚΑΠ οφειλόμενη από προηγούμενα 

έτη σε… Αυτό το λέω άλλη μια φορά ρητά γιατί το έχουμε ξεκαθαρίσει. Αλλά εγώ σας λέω ότι 

όχι μόνο καλύπταμε τη μισθοδοσία του νομικού προσώπου, γίνανε και άλλα βήματα, ειδικά το 

έντεκα και το δώδεκα, για να καλύψουμε και άλλες ανάγκες. Και πολύ σωστά είπε ο κ. 

Αντιπρόεδρος ούτε έκλεισαν εγκαταστάσεις, όπως έγινε σε άλλες πόλεις, ούτε είχαμε ζητήματα 

με τη μισθοδοσία, τι ωραία που τα προσπερνάτε όλα αυτά λες και… δεν άνοιξε ρουθούνι, 

φυσικά, γιατί έγιναν όλα άψογα, γι’ αυτό δεν συνέβη το παραμικρό. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και σαν να μην έφτανε… και σαν να μην έφτανε αυτό, κ. Πρόεδρε, μειώσαμε και 

τα χρέη. Τρανή απόδειξη, μειώσαμε τα χρέη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Θα ακολουθήσει δευτερολογία να τοποθετηθεί ο Πρόεδρος του 

νομικού προσώπου. 



22 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Εγώ θα κλείσω, δεν θα πω πάρα πολλά, έτσι κι αλλιώς δεν έχω 

συνηθίσει να μιλάω με τις ώρες όπως κάποιοι άλλοι εδώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή υπάρχει και η δευτερολογία, Πρόεδρε… 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Όχι, θα κλείσω, δεν θα πω τίποτα περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Αφήστε με να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και θα σας 

καλύψω. Δεν έχω συνηθίσει να μιλάω με τις ώρες, ούτε θα το κάνω. Κάποιοι άλλοι το κάνουν 

σωρηδόν γι’ αυτό είμαστε και… Είναι ένα θέμα οικονομικό, αφορά νούμερα. Εγώ ούτε λογιστής 

είμαι, ούτε θα τον παραστήσω ποτέ. Γι’ αυτό άλλωστε η παρουσία του κ. Σταμάτη εδώ αυτό 

αποδεικνύει. Υπάρχει ο ορκωτός… ο οποίος μας ελέγχει. Λέει στο Συμβούλιο, λέει στους 

συναδέλφους ότι ο ισολογισμός και ο απολογισμός έχει… πολύ σωστά από τη διοίκηση. Νομίζω 

ότι αυτή είναι η ουσία. Με κάλυψε ο κύριος… για τις παρατηρήσεις του κ. Νιζάμη. Με κάλυψε 

ο κύριος… για τα έγγραφα που ίσως ο κ. Μηλίδης δεν τα έχει. Και θα κλείσω λέγοντας ότι εμείς 

προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να διαχειριστούμε ένα νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει 

μεγάλες κοινωνικές υπηρεσίες, πολύ σημαντικές, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στη χειρότερη 

οικονομική στιγμή για τη χώρα. Θα περίμενα να τον εγκρίνουν και μάλιστα με πολύ μεγάλη, 

όπως… παρρησία. Δεν το βλέπω όμως και μάλιστα πάμε στη μικροπολιτική, ακόμα και για 

κάποια θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μας του ΟΠΑΚΠΑ, να μην ψηφίζονται από την 

αντιπολίτευση. Να το θυμόμαστε αυτό… Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. Οι προλαλήσαντες, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Χρυσανθίδης, αν χρειαστεί 

ο κ. Χασαπίδης. Κύριε Μηλίδη. Και ο κύριος… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μην μετράτε. Ήθελα να ρωτήσω… να πω, υπήρχε αυτή η έκθεση 

μέσα στο e-mail; Γιατί εγώ μπήκα στο e-mail. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κοιτάτε το e-mail σας, κύριε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …να δούμε, κ. Πρόεδρε… να δούμε δηλαδή όταν λέτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε, κ. Μηλίδη, δεν είναι ώρα να σας αναλύσω επιστάμενα, έτσι; 

Αναλυτικά δεν θα σας αναλύσω άλλη φορά τι πρέπει να κάνετε. Είστε υποχρεωμένος βάσει 

κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου να έρχεστε, αν δεν μπορείτε εσείς να στέλνετε κάποιο 

άτομο της παράταξης να ελέγχει το φάκελο, να διαβάζει το φάκελο, εάν χρειάζεται να παίρνει το 

φάκελο να βγάζει φωτοτυπίες για να τις έχετε κι εσείς για να είστε άκρως ενημερωμένος. Άλλη 

φορά δεν θέλω να ακούσω τα ίδια παράπονα κατά συρροή, που τα λέτε και τα ξαναλέτε και τα 

κοντραλέτε σε κάθε Δημοτικό. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είστε υπεύθυνος γι’ αυτά τα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε υποχρεωμένος… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είστε υπεύθυνος. Είστε υπεύθυνος και υπόλογος για αυτά, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε υποχρεωμένος.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είστε υπόλογος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διαβάστε τον κανονισμό, αδιάβαστος για πολλοστή φορά. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πιο καλά, πιο καλά… από σας τον κανονισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με αναγκάζετε να μιλήσω βαριά. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πιο καλά, φτάνει, φτάνει, πιο καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αδιάβαστος. Δεν διαβάζετε τον κανονισμό. Ξαναδιαβάστε τον για πολλοστή 

φορά. 

Δ.Σ. : Τον ξέρουμε καλά τον κανονισμό. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κύριε… δεν θα μπω στη λογική των αριθμών, εγώ σέβομαι απόλυτα… την…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε… παρακαλώ στη θέση σας… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …την εισήγηση που έκανε εδώ μέσα… Συμβούλιο ο κύριος… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ εκτός αιθούσης… Συγγνώμη, κ. Μηλίδη. Κύριε Δημητρίου, 

δεν είναι καφενείο! Δεν είναι καφενείο εδώ! Να συζητάμε με τους Δημοτικούς Συμβούλους! 

Σηκώνεται ο ένας… παρακαλώ πολύ… Σας παρακαλώ πολύ! 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : …κύριε Πρόεδρε!... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μάθετε να σέβεστε… 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : …να το κάνετε με όλους! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να σέβεστε άπαντες αυτό το χώρο. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουμε όλοι. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Επί δυόμισι χρόνια σέβομαι τα πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σέβεστε μέχρι να λήξει η θητεία. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : …ή καμπανάκι. Σε όλους να κάνετε αυτήν την παρατήρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… να μην ξανακάνω παρατήρηση. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : …παρατήρηση σε όλους, όχι μόνο σε μένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο, συγγνώμη για τη διακοπή από μέρους μου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Το καφενείο έξω στις τηλεοράσεις! Το ξέρετε πολύ καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός αιθούσης κάντε ό,τι θέλετε.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : …αυτό είναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όπως βλέπετε αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός αιθούσης ό,τι θέλει ο καθενας μπορεί να κάνει. Εντός αιθούσης ακολουθεί 

τον κανονισμό. Πιστά. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όπως βλέπετε αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά… σέβομαι όταν κάνει μια 

παρατήρηση σε οποιοδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο και σταματώ. Αυτό για να ξεκαθαρίσω 

κάποια πράγματα περί κανονισμού. Έτσι; Λοιπόν, εγώ δεν έχω… δεν έριξα κάποια ψεγάδια 

στον ορκωτό. Ο ορκωτός είναι ένας λογιστής ο οποίος ενόρκως κάνει την εισήγησή του και… 

πως δεν είναι έξτρα… είπα κυρίως για τον Πρόεδρο, για το Συμβούλιο του ΟΠΑΚΠΑ, ότι θα 

περίμενα μια διαφορετική εισήγηση. Και δεν είναι εδώ να μιλάει ώρες… να μιλάμε ώρες, όπως 

αναφέρθηκε ο Πρόεδρος. Θα μπορούσε σε τρία λεπτά να πει δυο πράγματα σταράτα και 

ξεκάθαρα για τον ισολογισμό και απολογισμό του ΟΠΑΚΠΑ. Από την άλλη, κ. Γαλάνη, φτάνει 

τόσο λιβάνισμα. Όλα τόσο ωραία… τόσο… φτάνει τόσο λιβάνισμα… Ενοχλεί. Ποια 

αποτελέσματα, κ. Γαλάνη; Βγείτε λίγο έξω στην κοινωνία να ακούσετε τι γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν απαντάμε, κ. Γαλάνη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …στην κοινωνία. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, κάντε ό,τι θέλετε στη δευτερολογία 

σας. Λοιπόν, φτάνει το λιβανιστήρι. Φτάνει το λιβανιστήρι… μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, πιστεύω 

ότι και από αυτό που συζητήθηκε εδώ μέσα, από τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν, αλλά και για 

λόγους τάξης, δεν ήρθε σωστά το θέμα του ισολογισμού και απολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ. Δεν 

θα μπω σε λεπτομέρειες, νομίζω ότι σε άλλες συζητήσεις πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε 

την ευκαιρία να πούμε και πού γινόταν περιττά έξοδα και δαπάνες… κτλ. Δεν θα μπω σε αυτή 

τη λογική, για το λόγο όμως για τον οποίον προανέφερα δεν ψηφίζουμε… Είναι θέμα αρχής. 

Είναι θέμα τάξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, για… να κάνω μια διευκρίνιση, εγώ πραγματικά πήρα όλα 

τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν με e-mail στο e-mail μου και είχα ενημερωθεί πλήρως. Όμως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει επιλεκτική μνήμη λοιπόν το e-mail… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …λοιπόν, στο Δήμο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …προς κάποιον-κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους. Παρακαλώ, συνεχίστε. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Όμως… σε καμία περίπτωση η παράταξή μου ούτε τον ισολογισμό, ούτε 

τον απολογισμό. Όλη την καλή διάθεση είχαμε, έκανα δυο ερωτήσεις οι οποίες αφορούσανε 

θέματα οικονομικά, στο ένα έδωσε την απάντηση ο ορκωτός, ο οποίος με κάλυψε, στο δεύτερο, 

στη δευτερολογία του με κάλυψε ο κ. Αντιδήμαρχος, ο οποίος… πράγματι έτσι είναι νομικά, 

όμως να μην… εγώ είπα, διευκρίνιση, να μην επαναλαμβάνεται εσκεμμένα πως δεν παίρνει τα 

χρήματα το νομικό πρόσωπο. Όμως έρχεται ο κ. Χασαπίδης, ο οποίος με την πολιτική του 
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ανικανότητα και την εμπάθεια την οποίαν έχει να μας υποδείξει εμάς το πότε θα συμμετέχουμε 

σε ένα… συμβούλιο και πότε θα μιλάμε πολιτικά. Εδώ, κ. Πρόεδρε, μιλάμε πολιτικά, δεν μιλάμε 

ως υπηρεσιακός παράγοντας που διετέλεσα και ξέρετε πολύ καλά ότι ήμασταν μαζί επί τέσσερα 

χρόνια και ποιο έργο επιτελέσαμε και τι ακριβώς κάναμε. Αλλά δυστυχώς η εμπάθεια την 

οποίαν έχει και η μεγάλη του πολιτική ανικανότητα να στρεβλώνει συνεχώς τις καταστάσεις, ο 

κ. Χασαπίδης το κάνει επανειλημμένως, διότι εγώ ποτέ δεν έχω μιλήσει για τη θεσμική του 

θέση, την υπηρεσιακή την οποίαν είχε και ήταν αυτός ο άριστος γιατρός κι εμείς ήμασταν αυτοί 

οι οποίοι φεσώσαμε το νομικό πρόσωπο, το οποίο νομικό πρόσωπο είχε… Διευθυντή, είχε 

Πρόεδρο, είχε Διοικητικό Συμβούλιο. Και στο Διοικητικό Συμβούλιο, κ. Πρόεδρε, έτυχε να 

είστε επί τέσσερα χρόνια κι εσείς, είχαμε, το ξέρετε πολύ καλά και διαψεύστε με, μια άριστη 

συνεργασία. Άρα λοιπόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …δυο χρόνια. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Δυο χρόνια, ναι, δυο χρόνια. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε πολιτικά, μιλάμε 

πολιτικά, μιλάμε για την πολιτική μας πορεία, για τις πολιτικές μας τοποθετήσεις και τον 

πολιτικό μας λόγο εδώ πέρα μέσα. Όχι να χτυπάμε κάτω από τη μέση με ψεύδη και ανακρίβειες. 

Ο Χρυσανθίδης ήτανε Διευθυντής του νομικού προσώπου του τότε… μηχανισμού και 

επαναλαμβάνω έκανε αυτό που έκανε, κρίθηκε ως Διευθυντής, είχε μόνο εκτελεστικές 

αρμοδιότητες, δεν είχε αποφασιστικές αρμοδιότητες, δυστυχώς δεν θέλει να το καταλάβει από 

την εμπάθειά του ο κ. Χασαπίδης και συνεχώς επαναλαμβάνει το τι έκανα εγώ ως Διευθυντής. 

Άρα λοιπόν, κ. Πρόεδρε, την επόμενη φορά πρέπει να προστατέψετε τους Δημοτικούς 

Συμβούλους και αναφέρονται στις πολιτικές τους τοποθετήσεις και στην πολιτική τους πορεία 

που έχουν. Το τι κάνει ο καθένας στην υπαλληλική του σταδιοδρομία είναι άλλο θέμα. Δεν 

συζητιέται μέσα στο… συμβούλιο. Και αν ο κ. Χρυσανθίδης, κ. Χασαπίδη, είχε κάνει… τα 

αρμόδια όργανα και άλλοι κάθονται στο σκαμνί του κατηγορουμένου, δεν κάθεται ο κ. 

Χρυσανθίδης για να το ξέρετε αυτό, για να το ξέρει όλο το Σώμα. Άλλοι καθίσανε, ο κ. 

Χρυσανθίδης δεν… το παραμικρό και η κοινωνία τον τίμησε με αυτό που τον τίμησε… πολλά… 

να τον εκλέξει σε πολύ υψηλές θέσεις. Γι’ αυτό, κ. Χασαπίδη, να είστε πολύ προσεκτικός, κ. 

Πρόεδρε, ο κ. Χασαπίδης να αναφέρεται πολιτικά. Πολιτικά θα με κρίνει εμένα και τίποτα 

παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Στεργίου;… Ναι, δευτερολογία. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Και για να κλείσω… 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, δεν πήρα το λόγο… 

για να μιλήσω και πήρα στο δεύτερο μέρος. Θέλω να πω από πληροφορίες που έχω ότι κανείς 

δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επιστημονική τεχνογνωσία του κυρίου… και βάζουμε τον 

ορκωτό λογιστή για να μπορέσει τελικά να δούμε με ένα άλλο πρόσωπο έξω από μας την 

πραγματική εικόνα για τα οικονομικά του νομικού προσώπου. Και υπήρξε μια έκθεση από τον 

ορκωτό, η οποία ήτανε πλήρως… σε όλα τα σημεία της είχε… Δεν… εγώ έχω απορήσει σε αυτό 

το Δημοτικό Συμβούλιο ότι τελικά είμαστε οικονομολόγοι, τεχνικοί, τα πάντα. Πολιτικά 

πρόσωπα είμαστε, να εκφράσουμε μια πολιτική άποψη. Και εκείνο που θέλω να… τελειώνοντας 

να πω ότι πραγματικά το νομικό πρόσωπο και η δική μας η παράταξη και με τον προηγούμενο 

τον κ. Δούκα και με τον κ. Χατζημαργαρίτη κάναμε τεράστια προσπάθεια να μπορέσουν τελικά 

να κρατήσουν αυτό το νομικό πρόσωπο στη ζωή. Και όχι μόνο το κράτησαν, αν θα δείτε με 

τις… αυξήσαμε και δεν αφήσαμε κανένα από τα παιδιά των δημοτών μας έξω από τους 

παιδικούς σταθμούς και αυξήθηκε και με τις προσπάθειες τις οποίες έκανε ο Πρόεδρος, ο Σίμος 

ο Δανιηλίδης, στην Περιφέρεια να μπορέσουμε να… περισσότερα χρήματα. Και το 

κατορθώσαμε και κατορθώσαμε να κρατήσουμε και το νομικό πρόσωπο. Αυτοί είναι που πρέπει 

να τους δώσουμε τα εύσημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει σε ένα αντιπολιτευτικό στυλ να 

πούμε κάτι ενάντια στην… κάνοντας αντιπολίτευση, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να αμφισβητούμε 

την εντιμότητα και τη… γνώση του ορκωτού λογιστή, ο οποίος το έβαλε ξεκάθαρα το ζήτημα. 

Λοιπόν και δεν το καταλαβαίνω τι γίνεται με το τεχνικό πρόγραμμα, υπάρχει…; Εμείς τα 
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πήραμε, άλλοι δεν τα πήραν τα στοιχεία; Πώς εμείς τα πήραμε; Και να σας πω και κάτι; Όλες οι 

παρατάξεις εδώ μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΚΠΑ έχουν έναν εκπρόσωπο. Από 

την παράταξη του κ. Φωτιάδη είναι ο κ. Χασαπίδης, από την παράταξη του κ. Μηλίδη είναι ο κ. 

Ίντος… δηλαδή υπάρχει και έχουμε πάρει όλα τα στοιχεία και έγινε εκτενής διάλογος πάνω στον 

ισολογισμό και τον απολογισμό και στην έκθεση του ορκωτού λογιστή. Ευχαριστώ πολύ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας για να το διευκρινίσουμε. Επιτρέπεται δευτερολογία; 

Για να ξέρουμε για άλλη φορά. Όταν δεν έχεις μιλήσει στην πρωτολογία; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Βεβαίως, είπα ότι καλύφθηκα. Δεν κατάλαβα, άμα… 

Δ.Σ. : Τον Πρόεδρο ρωτάω. Σε επόμενη ενδεχομένως φορά, ενώ δεν έχουμε μιλήσει πρώτη, 

μπορούμε να μιλήσουμε…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Στεργίου μίλησε την πρώτη φορά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Είπα ότι καλύφθηκα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είπε καλύφθηκε, κύριε… 

Δ.Σ. : … 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Είπα εγώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην πρωτολογία… στην πρωτολογία ήταν γραμμένος εδώ. Τον έγραψε ο 

Αντιπρόεδρος. Έτσι; Εκτελεί χρέη γραμματέα. Λοιπόν και δεν μίλησε. Αυτό σημαίνει τι; Ότι 

έχει δικαίωμα δευτερολογίας. Δηλαδή… τη διαδικασία, να μην πυροδοτείτε τη διαδικασία, να 

βοηθάτε τη διαδικασία του Προεδρείου. 

Δ.Σ. : Έχω ζητήσει το λόγο για διευκρίνιση απλά και μας έχετε πει ότι δεν δικαιούται αφού 

δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, για διευκρίνιση ουδέποτε το έπραξα. Ο κ. Χασαπίδης, ζήτησε… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, εγώ θα κάνω μια έκκληση στην παράταξη… εγώ 

θα κάνω μια έκκληση στην παράταξη του κ. Μηλίδη να ψηφίσει και τον απολογισμό και τον 

ισολογισμό του νομικού προσώπου. Οι αιτιάσεις ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα και νομίζω 

απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο. Επί της ουσίας έχω την αίσθηση ότι ενδόμυχα συμφωνείτε με 

τον απολογισμό και τον ισολογισμό, γι’ αυτό κάνω έκκληση να ψηφίσετε και τον ισολογισμό 

και τον απολογισμό γιατί ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για το νομικό πρόσωπο. Θα σταθώ λίγο 

στην απολογία του κ. Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ τώρα, δηλαδή… Σε παρακαλώ τώρα. Τι 

απολογία; …εδώ πέρα; Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει. Σας παρακαλώ. Απολογία… εδώ πέρα 

μέσα; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Εγώ έτσι το χαρακτήρισα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Μα με συγχωρείτε, απολογία…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …παράβαση κανονισμού. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …απολογία; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : …του Χρυσανθίδη θα απαντήσει. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Απολογήθηκα εγώ; Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Σας παρακαλώ. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ευτυχώς, ευτυχώς, κ. Πρόεδρε, που είμαι πολιτικά ανίκανος, το είπα και άλλη 

φορά, ευτυχώς που είμαι πολιτικά ανίκανος, γιατί αν ήμουν ικανός ενδεχομένως να ήμουν μέλος 

της ΠΑΕ, να διέλυα τον Πανσερραϊκό… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Σας παρακαλώ, κ. Πρόεδρε, για όνομα του Θεού! Για όνομα του Θεού! 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Αυτό όμως, κ. Πρόεδρε, αφορά… αυτό όμως, κ. Πρόεδρε, αφορά και το νομικό 

πρόσωπο, γιατί αυτή η αστοχία χρέωσε το νομικό πρόσωπο. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Είπα, κ. Πρόεδρε, είμαι ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ; 

Μα τι είναι αυτά που λέει, σας παρακαλώ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Μα σας παρακαλώ, κ. Πρόεδρε… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : …θα τα ακούσετε, από έναν πολιτικά ανίκανο… θα ακούσετε αλήθειες. Θα 

ακούσετε αλήθειες, κ. Χρυσανθίδη, από έναν πολιτικά ανίκανο. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, έχετε υποχρέωση να προστατέψετε… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Έχω υποχρέωση εγώ να προστατέψω… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Καταλάβατε; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Έχω ευθύνη να προστατέψω την αξιοπιστία του νομικού προσώπου και δεν 

επιτρέπω σε κανέναν να λέει ότι ήταν μια αποτυχημένη χρονιά η διοίκηση του νομικού 

προσώπου. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Εγώ είπα αυτήν την κουβέντα; Είπε αυτήν την κουβέντα η παράταξή μου;… 

κύριε Πρόεδρε… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Θα ακούσετε. Είμαι Δημοτικός Σύμβουλος. Αναφέρετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη, δεν σας έδωσε κανείς το λόγο και τον παίρνετε αυθαίρετα. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Τον αφήνετε όμως να μιλάει. Τον αναφέρετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετείται και τον διακόπτετε! 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Μα με συγχωρείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχετε δικαίωμα βάσει κανονισμού. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε κι εγώ είχα νευριάσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε δικαίωμα… θα τοποθετηθεί… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …θα μιλάει… θα τοποθετείται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διάλογο δεν κάνουμε, θα σέβεστε όλοι τον κανονισμό, το έχω πει πενήντα 

φορές. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Τον σέβομαι… εσείς τον σέβεστε πρώτος, διότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τον σέβομαι. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …ιδιότητες που έχω ως Δημοτικός Σύμβουλος. Δεν μπορεί να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, οι ιδιότητες διέπουν κανονισμό. Ο κανονισμός προστατεύει τον κάθε 

έναν από σας. Παρακαλώ… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : …κι εγώ ενδεχομένως να ήθελα να τον διακόψω όταν με αποκάλεσε πολιτικά 

ανίκανο κι εγώ θα ήθελα να τον διακόψω. Τον άκουσα. Σεβάστηκα ότι απολογείται πολιτικά, γι’ 

αυτό τον άφησα. Κι εγώ νευρίασα εκείνη την ώρα, αλλά δεν τον διέκοψα. Έτσι. Αυτά ήθελα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ αυτό που έχω να πω στους συναδέλφους είναι ότι ο Δήμαρχος Σερρών, ο 

Πέτρος ο Αγγελίδης, αυτή η δημοτική αρχή και οι διοικήσεις του ΟΠΑΚΠΑ και του κ. 

Χατζημαργαρίτη αλλά και του κ. Δούκα κράτησαν όρθιο το νομικό πρόσωπο, μείωσαν τα χρέη 

σε εποχές μείωσης των χρηματοδοτήσεων από την πολιτεία 67% και αν αυτό θεωρείται από 

κάποιους λιβάνισμα, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θέλουν να δουν την αλήθεια με τα 

μάτια τους. Η αλήθεια αποτυπώνεται στον ισολογισμό και κλείνω και είναι πεντακάθαρη. 

Μείωσε τα χρέη ο ΟΠΑΚΠΑ, πώς να το κάνουμε; Κάποιοι πρέπει να το… να το παραδεχτούν. 

Σε εποχές δύσκολες μείωσε τα χρέη, σε εποχές οικονομικά… που στενάζουν οι πάντες. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Μπορώ να κλείσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Δεν θα πω πολλά λόγια. Θα πω δυο κουβέντες στον κ. Μηλίδη. Με 

όλη τη συμπάθεια και την εκτίμηση που έχω απέναντι… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν είναι θέμα προσωπικό. 
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ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Θα σας πω μόνο το εξής, κ. Μηλίδη, γιατί είστε ανακόλουθος σαν 

παράταξη. Ο κ. Ίντος, δικό σας μέλος της παράταξης, στη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΟΠΑΚΠΑ ενέκρινε και τον ισολογισμό και τον απολογισμό, όπως είπε ο κ. 

Στεργίου… Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί τον διακόπτεις; Τι σημασία έχει αυτό που απουσιάζει; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τι λέτε, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τοποθετείται ο Πρόεδρος. Διακόπτετε; Μα επιτέλους, σέβεστε ποτέ; Θα 

σεβαστείτε ποτέ, για πολλοστή φορά, κ. Μηλίδη, τον κανονισμό; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σε μένα το λέτε αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε σας! 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εσείς τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε σας! 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …το λόγο σας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε σας! 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ντροπή, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ντροπή σε σας! Σας παρακαλώ πολύ! 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας ανακαλώ στην τάξη!... Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ντροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και πυροδοτείτε το κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ντρέπεστε για τον εαυτό σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ντρέπομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε παρακαλώ και μη διακόψει κανείς! 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Λέω στον κ. Μηλίδη… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα μας δείρετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν νομίζετε ότι μπορώ να το κάνω αυτό, απατάστε! Απατάστε! 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, επιτέλους. 

Δ.Σ. : Τι είναι αυτά… 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Ευχαριστώ. Στην παράταξη του κ. Μηλίδη εκπρόσωπος στο νομικό 

πρόσωπο είναι ο κ. Ίντος. Δεν αναφέρθηκα παρ’ ότι είναι απών, αναφέρομαι στο γεγονός και 

είναι ένα πραγματικό γεγονός ότι μετά από δυο ώρες περίπου διάλογο, ανταλλαγή απόψεων με 

την παρουσία των λογιστών εγκρίναμε ομόφωνα τον ισολογισμό και τον απολογισμό. Αυτό 

είναι γεγονός. Δεν αμφισβητείται αυτό. Άρα λοιπόν εσείς στην παράταξή σας προφανώς δεν 

γνωρίζετε ο ένας τι λέει ο άλλος ή τι ψηφίζει ο ένας με τον άλλον. Αυτό σας λέω, με όλη τη 

συμπάθεια πάλι και την εκτίμηση που σας έχω. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε και κάνω 

έκκληση έστω και την τελευταία στιγμή να εγκρίνετε, όπως εγκρίνατε και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΟΠΑΚΠΑ, τον ισολογισμό και τον απολογισμό. Ευχαριστώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μπορώ να έχω το λόγο, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν έχετε δικαίωμα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε δικαίωμα λόγου. Έχετε ολοκληρώσει και τη δευτερολογία σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όταν σας λέω… Ποια διαδικασία, κ. Μηλίδη; Για ποια διαδικασία μιλάτε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για ποια διαδικασία μιλάτε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Διαδικασία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς μιλάτε για διαδικασία;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν θα πάρω το λόγο. Επί της διαδικασίας. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …το θέμα της διαδικασίας. Ποια διαδικασία; Για πείτε μου να σας ακούσω. Όλο 

το Σώμα. 

ΔΗΜΟΥ : …έλεος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμου… 

ΔΗΜΟΥ : Έλεος, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το έλεος εκτός αιθούσης. Εντάξει; Σας παρακαλώ πολύ. Ηρεμήστε. 

ΔΗΜΟΥ : Μια χαρά ήρεμος είμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, δεν θα πετάγεστε αυθόρμητα, έτσι. Όπως κάποιοι άλλοι. Ακούω επί της 

διαδικασίας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, προηγουμένως ο Πρόεδρος είπε ότι δεν θα μιλήσω, το είπατε, 

μιλήσατε τελευταίος για να δώσει μερικές απαντήσεις και είπε δεν θα πάρω άλλο το λόγο. 

Δ.Σ. : Αν χρειαστεί… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι καταγεγραμμένο αυτό. Βλέπω όμως του δώσατε πάλι το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη… 

Δ.Σ. : …τι είναι αυτά τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα λόγια… 

Δ.Σ. : …έλεος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λυπάμαι πάρα πολύ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ περισσότερο από σας και αυτά θα τα πούμε αλλιώς, με άλλο τρόπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυστυχώς ο προεκλογικός πυρετός σας έχει ανεβεί στο 45. Έχει σπάσει το 

θερμόμετρο. Το σπάσατε… Φροντίστε, επειδή έχουμε μερικούς μήνες ακόμη, να κρατήσετε την 

ψυχραιμία σας. Φροντίστε να έχετε ψυχραιμία. Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μισό λεπτό θέλω να μιλήσω, κ. Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, τα αποτελέσματα του ισολογισμού αποδεικνύουν ότι στο νομικό πρόσωπο έγινε μια 

σωστή οικονομική διαχείριση, αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, τα λέει ο 

ισολογισμός, τα λέει ο ορκωτός λογιστής. Σωστή οικονομική διαχείριση, μειώθηκαν τα χρέη εν 

μέσω πτώχευσης του ελληνικού κράτους και μείωσης των χρηματοδοτήσεων του κράτους προς 

την τοπική αυτοδιοίκηση και υπήρξε σχετικά πολύ καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων 

του νομικού προσώπου. Γήπεδα, κολυμβητήριο, γυμναστήριο, παιδικοί σταθμοί. Γι’ αυτό το 

λόγο εγώ θέλω να συγχαρώ και τον πρώην Πρόεδρο του νομικού προσώπου και τον νυν 

Πρόεδρο του νομικού προσώπου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γι’ αυτήν την 

τεράστια προσπάθεια που κάνανε μέχρι τώρα και ας ευχηθούμε αυτή η προσπάθεια έτσι να 

συνεχίσει και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα και στο μέλλον. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα 

περισσότερο. 

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

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κ. Μοσχολιός. 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Όχι ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. Ο κ. Γκότσης... Όχι. Ο κ. Μηλίδης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, για τους λόγους που ανέφερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι… όχι γιατί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Με την παρατήρηση όμως όχι ότι έγινε κάτι μεμπτό, αλλά επειδή λόγω 

αρχής… στα έσοδα, από πού προέρχονται τα έσοδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. Ναι. Ο κ. Χρυσανθίδης ναι. Η κα. Ηλιοπούλου 

ναι. Ο κ. Δήμου ναι. Ο κ. Δημητρίου ναι. Ο κ. Χράπας. Ο κ. Νεράντζης ναι. Ναι και ο 

Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 742/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση 

κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών. Εισηγητής είναι ο κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης. Εάν 

υπάρχουν… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Πέρασε από την Ποιότητα Ζωής, εγκρίθηκε, έρχεται στο Σώμα ο νέος 

κανονισμός λειτουργίας. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Ποιος θα 

ρωτήσει; Η κα. Σαραντίδου και ουδείς άλλος. Παρακαλώ, κα. Σαραντίδου, ερώτηση. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λίγο σε σχέση και με το δεύτερο θέμα που είναι για τα βιολογικά, στα οποία 

προβλέπεται το ποσό του προστίμου, ενώ απ’ ό,τι πρόσεξα σε αυτόν τον κανονισμό της 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών δεν προβλέπεται ποσό προστίμου, που σημαίνει ότι εμείς που 

ψηφίζουμε αυτόν τον κανονισμό δεν ξέρουμε… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Των λαϊκών ή βιολογικών; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Των λαϊκών. Των λαϊκών που συζητάμε. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να είναι μέσα 

στον κανονισμό έτσι όπως προβλέπεται και στο παρακάτω θέμα; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Προφανώς η Οικονομική Επιτροπή θα ορίσει τα ποσά… το ποσόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανοίξτε τα μικρόφωνά σας όμως για να καταγράφονται αυτά που λέτε… 

Δ.Σ. : …έτσι δεν είναι; 

Δ.Σ. : Η Οικονομική θα εγκρίνει τα ποσά, το ύψος. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν έπρεπε να εγγράφονται στον κανονισμό; 

Δ.Σ. : Κοιτάξτε, πέρασε και από την Ποιότητα Ζωής, ενδεχομένως θα πρέπει μετά να οριστεί. 

Μετά από δω να πάει. 

Δ.Σ. : Εισήγηση της υπηρεσίας… 

Δ.Σ. : Το μικρόφωνο… 

Δ.Σ. : Με εισήγηση της υπηρεσίας θα ‘ρθει στην Οικονομική Επιτροπή και η Οικονομική 

Επιτροπή θα κρίνει τα ποσά που προτείνει η υπηρεσία αν είναι σωστά ή αν τα αυξομειώσει. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Συγγνώμη τώρα που επεμβαίνω που… είναι κατά… ενάντια στον κανονισμό, 

αλλά στα βιολογικά προϊόντα ορίζονται όμως. 

Δ.Σ. : Ίσως το ορίζει ο νόμος. Ίσως το ορίζει ο νόμος. 

Δ.Σ. : Αλλά με τη βιολογική αγορά έχουμε ένα πρόβλημα… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …δεύτερο θέμα, αλλά λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι. Μια διευκρίνιση, Πρόεδρε, επί του κανονισμού. Κανονισμός λειτουργίας 

λαϊκών αγορών, λαϊκές αγορές, ισχύουσα νομοθεσία. Στο υπ’ αριθμόν 12. Ήθελα να ρωτήσω, 

διατάξεις νόμων, όπως αναφέρεται εδώ ή ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη διαχείριση των 

λαϊκών αγορών και δεν αποτυπώνονται στο κείμενο του παρόντος, ισχύουν παράλληλα με τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τι σημαίνει αυτό; Μπορεί… να έχω μια διευκρίνιση; 

Δ.Σ. : Πού είναι αυτό ακριβώς…; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Αρχικά, αρχικά. Στο έξι…  να τα πάρουμε με τη σειρά. Λαϊκές αγορές-ισχύουσα 

νομοθεσία. Στο έξι. Εκεί που λέει σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων… κλπ… είναι 

το, γιατί έχω κάνει κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις… στο σχέδιο οι οποίες πρέπει να 

διορθωθούν. Εκτός αν το διορθώσετε κατά την αποστολή του στους υπερκείμενους…  

Δ.Σ. : Αν πρέπει να διορθωθεί, να διορθωθεί. Αν πρέπει να διορθωθεί…  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ε ναι, άμα τον διαβάσετε λίγο έτσι επισταμένα θα δείτε κάποια σημεία… που 

χρειάζονται. Έτσι; Όπως και στο έξι λέει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

περιλαμβανομένης… κάπως είναι μπερδεμένα αυτά τα πράγματα. Ας το δείτε… 
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Δ.Σ. : Ασάφεια… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι, ασαφής και γίνουν παρερμηνείες. Και στο άρθρο… την ίδια… να τα πω; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ή να…; 

Δ.Σ. : Οι ερωτήσεις… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Είναι παρατηρήσεις, ερωτήσεις επί του κανονισμού. 

Δ.Σ. : Ωραία. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Και νομίζω ότι ένα κείμενο το οποίο θα το στείλουμε… 

Δ.Σ. : …εντάξει, εντάξει. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ετσι. Αν υπάρχει διάθεση να διορθωθούν αργότερα… πριν αποσταλούν, δεν θα 

διαφωνήσω. Στο άρθρο 6 παράδειγμα στην παράγραφο 4… 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …έτσι, λέει στην τελευταία φράση, υποχρεούται στην έκδοση αδειών λειτουργίας 

των εγκαταστάσεών τους. Αν διαβάσετε όλο το, όλη την παράγραφο αυτή, αυτό το υποχρεούται 

πρέπει να διαγραφεί. Υποχρεούται στην έκδοση αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους, 

αυτό το κομμάτι πρέπει να διαγραφεί. Έτσι; Και ήθελα να ρωτήσω το ημερήσιο δικαίωμα από 

πού καθορίζεται και πόσο είναι; Και ποιος το καθορίζει; Επειδή δεν αναγράφεται… 

Δ.Σ. : Τα έχουμε πει αυτά. 

Δ.Σ. : Δεν έχω τον πίνακα αυτή τη στιγμή αλλά… στους εμπόρους… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Αναφέρονται από… ειδικές διατάξεις; 

Δ.Σ. : Όχι, εννοώ… όχι ακριβώς. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Καθορίζονται από κάποια επιτροπή; 

Δ.Σ. : Καθορίζονται… από μας καθορίζονται στην ουσία, απόφαση Δημάρχου, θα έρθουν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Γι’ αυτό τα φέραμε εδώ και ψηφίστηκε. 

Δ.Σ. : Εμείς τα περάσαμε… 

Δ.Σ. : Θελήσαμε να έχουμε τις ίδιες τιμές που υπήρχαν. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Όχι, κοιτάξτε… 

Δ.Σ. : Όχι, δεν υπάρχει νόμος… δεν υπάρχει νόμος, όχι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Καλώς. 

Δ.Σ. : Το ρυθμίζουμε εμείς. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Καλώς. 

Δ.Σ. : Γι’ αυτό και βάλαμε άλλη τιμή στην πόλη, άλλη τιμή στα χωριά και… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Το κάθε πότε καταβάλλεται; Ούτε αυτό καθορίζεται στον κανονισμό. 

Δ.Σ. : Κάθε μήνα. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …λοιπόν. 

Δ.Σ. : Την προηγούμενη φορά τα είπαμε αυτά… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …των ερωτήσεων τώρα. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Επί των ερωτήσεων. Τι γίνεται με τις παλιές οφειλές. Με τα παλιά ημερήσια χρέη. 

Ποιος είναι αρμόδιος ή υπεύθυνος, τι έκανε μέχρι σήμερα, αν δεν έκανε τίποτα, γιατί, ποιος 

φταίει και τι σκοπεύουμε να κάνουμε επ’ αυτού. Μια ερώτηση είναι αυτή. Η επιτροπή ή η 

ομάδα εργασίας ή πώς θα την ονομάσετε, ελέγχου των λαϊκών αγορών και είσπραξης του 

ημερησίου δικαιώματος, αυτά εδώ είναι καταρτισμένα ούτως ώστε να λειτουργήσουν από αύριο 

παράδειγμα; Ευχαριστώ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, για τα παλιά χρέη. Υπεύθυνη ήταν για τον τελευταίο ενάμισο χρόνο 

της θητείας της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, μέχρι τέλος του 2010 και από αρχές του 2011 

μέχρι και 8 Αυγούστου ήταν υποχρεωμένη η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών να εισπράττει αυτά 

τα χρήματα και να αποδίδει… τα ποσοστά. Ορίστε; 

Δ.Σ. : …το δεκατρία; 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ναι, το δεκατρία. Τώρα, τώρα. Να επαναλάβω; Μέχρι το 2010 Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, μέχρι 8 Αυγούστου η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. 

Δ.Σ. : 8 Αυγούστου του 2013. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Μπράβο. Κάναμε πολλές κινήσεις μεταξύ των άλλων. Πήγαμε στην 

Περιφέρεια κάποιες φορές, στη Θεσσαλονίκη, στείλαμε έγγραφο στην Περιφέρεια, στείλαμε 

έγγραφο στο Υπουργείο, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας και φτάσαμε στο εξής σημείο. 

Πριν από λίγες μέρες επισκεφτήκαμε τον κ. Δήμαρχο, τον κ. Μωυσιάδη, του θέσαμε το θέμα, 

του είπαμε ότι από τις 8 Αυγούστου και μετά είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να εισπράττουμε, 

εμείς να βρούμε τον τρόπο και το πού και το πώς. Έως τότε όμως εκκρεμεί αυτό το ποσό που 

πρέπει και οφείλουν οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών να πληρώσουν στον ειδικό λογαριασμό. 

Αυτό δεν μπορούμε εμείς να το εισπράξουμε το ποσό, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτός και αν με 

νόμο οριστεί ότι από δω και πέρα μπορεί ο Δήμος να εισπράττει αυτά τα παρελθόντα έτη. Εμείς 

μπορούμε από τις 8 Αυγούστου και μετά, τις κινήσεις που κάναμε είναι να κάνουμε κάποιες 

ειδικές επιτροπές, αποφασίστηκε ότι θα πληρώνουν κάθε μήνα στο ταμείο του Δήμου, δεν θα 

πηγαίνουμε εμείς στη λαϊκή αγορά να τα εισπράττουμε όπως παλιότερα, ίσως αν κριθεί 

αναγκαίο να γίνει και αυτό, αλλά προς το παρόν αποφασίσαμε αυτό το πράγμα. Πριν από δυο 

μέρες βρέθηκα με το Προεδρείο των… το ΔΣ των μικροπωλητών, συνεννοηθήκαμε για το πώς 

θα εισπράττουμε, πόσο είναι το ύψος, πώς θα γίνεται όλη η διαδικασία. Συμφώνησαν σε όλα, 

δώσαμε και τα χέρια πιστεύοντας και πιστεύουμε ότι από δω και πέρα θα λειτουργήσουν πολύ 

διαφορετικά τα πράγματα. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση που δεν κάλυψα. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Για τα παλιά τι γίνεται, θα διαγραφούν, θα παραγραφούν; Πώς…; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Κοιτάξτε… εγώ αν διαγραφούν… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …κάποιες οφειλές. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Εμείς οπωσδήποτε τα διεκδικούμε και… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …κάποια χρήματα. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Θα τα διεκδικήσουμε, αυτή τη στιγμή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Θα απευθυνθούμε και στον… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γρηγοριάδη, κ. Νιζάμη. Διάλογος απαγορεύεται. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  : Κύριε Πρόεδρε. Θα απευθυνθούμε και στο νομικό σύμβουλο πλέον του 

Δήμου για να μας δώσει κατεύθυνση πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις. Κύριε Μηλίδη. Ο κ. Γαλάνης και ο Αντιπρόεδρος. 

Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για ένα λεπτό μόνο. Σε γενικές γραμμές ο κανονισμός είναι πλήρης πιστεύω, 

απλώς θέλει σωστή εφαρμογή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, 

πάγκοι οι οποίοι δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, συνάδελφοι, λίγη ησυχία. Μιλάει ο κ. Μηλίδης, σεβαστείτε τον 

ομιλητή. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …δυνατόν εφαρμογή του κανονισμού νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε, κ. 

Αντιδήμαρχε. Το μόνο που θέλω να, έτσι να σταθώ μες στον κανονισμό, λέμε ότι ποιες 

υποχρεώσεις έχουν οι πωλητές… αυτοί που έχουν… λέμε, υποχρεούνται να καθαρίζουν το 

χρησιμοποιούμενο χώρο, συλλογή των απορριμμάτων κτλ, κτλ, την ευταξία και τους κανόνες 

υγιεινής. Νομίζω όμως, βεβαίως συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να γίνονται παρατηρήσεις, 

γιατί πολλές φορές έχουμε δει να φεύγουν και να μην μαζεύουν έστω τον πάγκο… είναι ένα 

θέμα το οποίο δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να κάνει τα πάντα. Εκείνο όμως που πιστεύω ότι 

όταν ζητούμε ευταξία και καθαρισμό και θέματα υγιεινής, νομίζω ότι σαν Δήμος είμαστε 

υποχρεωμένοι να κάνουμε χημικές τουαλέτες. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει σε αυτήν την 

κατεύθυνση. Δεν μπορούμε δηλαδή σε έναν κανονισμό, θεωρώ ότι είναι σωστό, στη σωστή 

κατεύθυνση να λέμε ναι, εκεί είναι υποχρεωμένοι, εκεί είναι υποχρεωμένοι, εκεί είναι 

υποχρεωμένοι κι εμείς να μην παρέχουμε το ελάχιστο. Πρέπει να σας πω ότι έγινα δέκτης και 



32 

 

πολλών παραπόνων από τις γύρω οικοδομές, ότι χρησιμοποιούνται… Νομίζω ότι κι εμείς πρέπει 

να δώσουμε το ελάχιστο. Βεβαίως μπορεί να ξεφεύγει… αλλά πιστεύω ότι είναι άμεσα 

συνυφασμένο για θέματα υγιεινής κυρίως που ενδιαφέρει όλους. Αλλιώς βεβαίως ψηφίζουμε τον 

κανονισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γαλάνης τοποθέτηση; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εννοείται ότι ψηφίζω τον κανονισμό, θέλω να επισημάνω ότι έχει 

τεράστια πολιτική ευθύνη η πρώην Νομαρχία και ο καθολικός της διάδοχος, η Περιφερειακή 

Ενότητα Σερρών, η Περιφέρεια δηλαδή Κεντρικής Μακεδονίας, για τη μη είσπραξη του 

ημερήσιου δικαιώματος τα προηγούμενα χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Αντιδήμαρχος και ο 

Δήμος Σερρών θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει από τούδε και στο εξής που έχουμε αναλάβει την 

αρμοδιότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέγεται και ξαναλέγεται για τη μη είσπραξη 

των προηγούμενων ετών πράγματι ισχύει και έχει τεράστια ευθύνη, τουλάχιστον να καταγραφεί 

πολιτικά και η πρώην Νομαρχία και η σημερινή Περιφέρεια για τη μη είσπραξη του ημερήσιου 

δικαιώματος. Ο Δήμος Σερρών απαιτεί και θα πρέπει αυτό να το διατρανώσουμε όλοι οι 

συνάδελφοι, την απόδοση αυτού του ποσού, τη βεβαίωση από τους αρμοδίους, όπως είπα ο 

καθολικός διάδοχος της πρώην Νομαρχίας είναι η Περιφέρεια, τη βεβαίωση αυτών των ποσών 

και την απόδοσή τους στους Δήμους και ένας από τους Δήμους, ο μεγαλύτερος του Νομού 

είμαστε εμείς. Αυτό, κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να καταγραφεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη, σας παρακαλώ πολύ. Αντιπρόεδρε. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες κι εγώ στο 

ίδιο μήκος κύματος κινούμαι, λέω ότι πάση θυσία πρέπει να βρεθεί τρόπος να πάρουμε τα 

χρήματα τα οποία οφείλονται στο Δήμο και να δούμε έναν τρόπο το πώς θα τα πάρουμε, γιατί το 

να λέμε να τα πάρουμε… Ναι. Πρέπει λοιπόν οι αρμόδιες… οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να 

βεβαιώσουνε το χρέος αυτό και να τους… να μπουν απευθείας στην εφαρμογή του… Λοιπόν, 

τώρα όσον αφορά κάτι που άκουσα, κ. Αντιδήμαρχε, σχετικά με το ότι θα έρχονται στο Δήμο να 

πληρώνουν και θα… και μετά εμείς θα φτιάχνουμε… κάτι τέτοιο… θα παρακαλούσα να 

στραφείτε γύρω στη σκέψη… τη σκέψη σας να πηγαίνει κάποια επιτροπή εκεί με διπλότυπα 

τύπου Β΄, τα λέμε εμείς στην υπηρεσία τύπου Β΄, εσείς κάπως αλλιώς θα τα πείτε, επιτόπου. 

Γιατί κάποιοι άνθρωποι… καταλαμβάνουν πολύ χώρο, πολύ περισσότερο χώρο από αυτόν που 

πρέπει και κάποιοι θα πηγαίνουν ρισκάροντας, ότι κύριοι, θα πάω και νομίζω ότι εκεί ο 

επιτόπιος έλεγχος θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά το σίγουρο και επιμένουμε και θα μας 

βρείτε συνεργάτες, να πάρουμε τα παλιά λεφτά. Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πάνω σε αυτό το θέμα που έθιξε και ο Αντιπρόεδρος, όπως πολλοί συνάδελφοι, 

δηλαδή για την είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος, το οποίο δεν εισπράχθηκε στην 

προηγούμενη, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Και επειδή αυτό έχει λεχθεί κατά 

κόρον, ότι πρέπει να τα διεκδικήσουμε, πρέπει να τα πάρουμε. Νομίζω ότι πρέπει σε ένα, στο 

επόμενο ή μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει θέμα για να δούμε με ποιους τρόπους, 

αφού πάρουμε και τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, με ποιους τρόπους μπορούμε να 

διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα για να μην μας καταλογίσουν και ευθύνες μετά… Άρα πρέπει 

να έρθει το θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο 

με ποιους τρόπους μπορούμε να τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ψηφίζουμε τον κανονισμό; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Όχι, όχι, εγώ δεν ψηφίζω. 

Δ.Σ. : Με την παρατήρηση του κ. Μηλίδη θα έλεγα, ότι να μπει στον κανονισμό, όπου πρέπει να 

λειτουργεί λαϊκή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον χώροι υγιεινής. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν μπορούμε να μπαίνουμε συνέχεια και να… 



33 

 

Δ.Σ. : Από την υπηρεσία έγινε προσπάθεια γι’ αυτό το θέμα και παρακαλώ τον κ. Μυστακίδη να 

πει δυο κουβέντες που ξέρει κάτι παραπάνω. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είχαμε πάει… βρήκαμε ένα οικόπεδο που μπορούσαμε να βάλουμε κάποιες 

τουαλέτες, ένας άνθρωπος εδώ από τις Σέρρες… όχι μάλιστα χημικές τουαλέτες, κανονικές 

τουαλέτες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι, είμαστε εκτός θέματος. Οι τουαλέτες δεν 

είναι το θέμα μας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το είπα, κ. Πρόεδρε, ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάνατε μια επισήμανση, ας μην επεκταθούμε στις τουαλέτες… Σας παρακαλώ 

πολύ… Κύριε Αναστασιάδη… Όχι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Είναι ελλιπής ο κανονισμός… Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ελλιπέστατος ο κανονισμός. Οι υπόλοιποι ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 743/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δεύτερο θέμα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όπως είπα και στην αρχή, πρέπει να φύγω, πετάω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλό ταξίδι. Λοιπόν, θέμα δεύτερο. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών 

Αγορών Βιολογικών Προϊόντων. 

Δ.Σ. : Το είπαμε. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, θα πείτε κάτι; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ… Ερωτήσεις απευθείας χωρίς εισήγηση. Παρακαλώ, η κα. 

Σαραντίδου και ο κ. Αναστασιάδης. Και ο κ. Νιζάμης. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Επειδή τόσο πολύ πραγματικά προβληματιστήκατε για τις χημικές τουαλέτες 

στη λαϊκή, τους βιολογικούς που βάζετε με δικές τους δαπάνες θα τη βάλουν. Στη σελίδα 13 

λέει, να αναλάβουν με δικές τους δαπάνες την τοποθέτηση-απομάκρυνση χημικού 

αποχωρητηρίου κατά τη λειτουργία της λαϊκής. Σοβαρά μιλάτε; Με δικές τους δαπάνες;… 

Δ.Σ. : Συμφώνησαν οι άνθρωποι… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Συμφώνησαν… 

Δ.Σ. : Εδώ είναι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και τι πάει να πει; Εσείς δεν θα έπρεπε καν να τους το πείτε αυτό το πράγμα. 

Είναι δυνατόν; Ο Δήμος πρέπει να έχει τις υποδομές όταν αποφασίζει για λαϊκή αγορά και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, μιλάτε για το πρώτο θέμα; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Για το δεύτερο μιλάω, που λέει στο πρώτο να βάλουμε χημικές τουαλέτες, 

αλλά στο δεύτερο να τις πληρώνουν οι ίδιοι. 

Δ.Σ. : …σε άλλο μέρος. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ πιστεύω ότι εάν αυτό το πράγμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, σας παρακαλώ, μη μιλάτε σας παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …δεν ξέρω τώρα, ερώτηση είναι… στην τοποθέτησή μου θα πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, ερώτηση επί του δευτέρου θέματος, των βιολογικών; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …προϊόντα που θα καταναλώσει η σερραϊκή κοινωνία και κάνετε 

ολόκληρο… κ. Πρόεδρε; Τι… είναι αυτές τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι έγινε; 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι έγινε, δεν βλέπεις τι γίνεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ εσάς βλέπω. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Βλέπετε… τους άλλους τι γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι να κάνουμε, κ. Αναστασιάδη. Μπορώ εγώ… σαράντα ένα μάτια; Δυο είναι 

και είμαι αφοσιωμένος σε σας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Επειδή κάθε έναν… μια λαϊκή στήνεται πάνω σε έναν οχετό, σε οχετό 

επάνω… αλλά λυπάμαι πάρα πολύ σύμβουλοι που ψηφίζουν αυτά τα πράγματα. Με ποιο 

δικαίωμα την κάνεις τη λαϊκή πάνω σε έναν οχετό κεντρικό… της πόλης; Με ποιο δικαίωμα; 

Δεν σέβεσαι καθόλου τους πολίτες; Ε; Δεν τους σέβεσαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ερώτηση. 

Δ.Σ. : Ερώτηση ο κ. Νιζάμης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ήθελα να ρωτήσω για το ημερήσιο δικαίωμα στις συγκεκριμένες αγορές. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεν αναφέρεται πουθενά στον κανονισμό λειτουργίας. 

Δ.Σ. : Είναι το ίδιο ποσό. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεν αναφέρεται πουθενά, ότι αν οφείλουν ή δεν οφείλουν ημερήσιο δικαίωμα. 

Δ.Σ. : Αν οφείλουν να πληρώνουν; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Βεβαίως. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στον κανονισμό αυτόν που έχουμε στα χέρια μας. 

Δ.Σ. : Βεβαίως όχι; 

ΔΣ : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Βεβαίως όχι είπατε; 

Δ.Σ. : Βεβαίως ναι. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι, ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεν αναφέρεται πουθενά εδώ μέσα. 

Δ.Σ. : Ναι, ισχύει… από το γενικό νόμο ότι ψηφίσατε την προηγούμενη φορά… 

Δ.Σ. : Όχι, όχι, κοίταξε. Έχουμε έναν κανονισμό λειτουργίας. Στον προηγούμενο κανονισμό 

λειτουργίας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ενσωματωθεί κι εδώ… 

Δ.Σ. : Δεν διαφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρατήρηση σωστή και να ενσωματωθεί μέσα, κύριε… 

Δ.Σ. : Θα ενσωματωθεί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παράλειψη αυτού που έγραψε τον κανονισμό. Είναι παράλειψη… Λοιπόν, 

κλείσαμε το θέμα; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι, θέλω λίγο να τοποθετηθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Παρακαλώ, κα. Σαραντίδου και ο κ. Αναστασιάδης. Άλλος. 

Κανείς. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πραγματικά ο Δήμος έχει υποχρέωση εκεί που 

αποφασίζει να κάνει λαϊκή να φροντίσει για όλες τις υποδομές, που σημαίνει ότι πιθανόν και να 

απορριφθεί ο συγκεκριμένος κανονισμός αν πάει κάτω με δικές τους δαπάνες. Κατά δεύτερον 

επειδή τυχαίνει και οι δυο κανονισμοί να έρχονται μαζί, φαίνεται σαν δυο μέτρα και δυο 

σταθμά. Και μόνο το γεγονός στις τουαλέτες, να μην πάρω όλα τα άλλα, αλλά και μόνο το 

γεγονός στις τουαλέτες. Όπως και αυτό ή τα πρόστιμα που εδώ ορίζεται πόσο είναι, ενώ στην 

άλλη δεν ορίζονται. Δηλαδή βλέπουμε ότι με δυο μέτρα και δυο σταθμά λειτουργούν οι δυο 

κανονισμοί, δεν υπαρχει ίδια αντιμετώπιση. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η θέση μας που λέγαμε ότι 

τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να είναι στην κοινή λαϊκή, σε ξεχωριστό μέρος βέβαια, με 
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διακριτικά, αλλά στην ίδια λαϊκή για να ισχύουν τα ίδια με όλους. Με αυτούς τους κανονισμούς 

δεν φαίνεται να ισχύουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. Αντώνης Αναστασιάδης για να… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Πάγια θέση δική μας ήτανε πάντα η ίδια λαϊκή… στην ίδια λαϊκή… 

προϊόντα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, όχι… χώρο. Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το δεύτερο θέμα σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Κάτσε… μια κουβέντα, δηλαδή θα έχει χημικές, δεν είναι σωστό. Μήπως κάποιοι θέλουν 

να μην έχει; 

Δ.Σ. : Όχι, άλλο λέμε. 

Δ.Σ. : Μισό λεπτάκι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …ότι δεν θα έχει… είναι υποχρέωσή μας. 

Δ.Σ. : Μισό λεπτάκι. Μήπως κάποιοι θέλουν να μην έχει για να…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε. Εδώ εγκρίνουμε τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών 

βιολογικών προϊόντων… Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Ο Κώστας, ο Κώστας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε, κ. Αντιδήμαρχε;… Ναι, ναι, ναι… 

Δ.Σ. : Με τις παρατηρήσεις, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ο κ. Χασαπίδης. 

Δ.Σ. : Με τις παρατηρήσεις. 

Δ.Σ. : Με τις παρατηρήσεις σε ό,τι έχει σχέση με το… 

Δ.Σ. : Δεν υπαρχει λόγος να μην τα συμπληρώσουμε… 

Δ.Σ. : Υπαρχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης, με τις παρατηρήσεις και όλοι ψηφίζουνε τις παρατηρήσεις. 

Δ.Σ. : Έτσι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Κύριε Χρυσανθίδη. Ναι. 

Δ.Σ. : …Γάτσιος ναι, η κυρία… ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. Ναι, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι και ο Πρόεδρος. Με τις παρατηρήσεις. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 744/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε 

εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε τρίτο θέμα, έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού 

καθαριότητας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές 

ώρες. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χράπας κάτι θέλει να συμπληρώσει με την εισήγησή του. 

ΧΡΑΠΑΣ : …δυο κουβέντες. Μιλάμε πάντα για εξαιρέσιμες ημέρες του έτους και εξαιρέσιμες 

ώρες, πέραν του 7:00-15:00 δηλαδή, νυχτερινή εργασία, 24ωρη βάρδια και προβλέπουμε τι 
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μπορεί, ειδικότητες μπορεί να χρειαστούν για να εργαστούν αυτές τις… Προβλέπουμε τους 

εργάτες, προβλέπουμε τον υφιστάμενο, προβλέπουμε τον επόπτη και δεν έχουμε συμπεριλάβει 

τον τμηματάρχη. Γι’ αυτό θέλω να συμπεριλάβουμε και τον τμηματάρχη στις εξαιρέσιμες 

ημέρες… Ημέρες, γιατί αυτό; Γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί και ο τμηματάρχης να εργαστεί 

την ημέρα. Αν δεν τον συμπεριλάβουμε, δεν έχω δικαίωμα να τον φέρω Κυριακή να εργαστεί ή 

Μεγάλο Σάββατο ή Κυριακή του Πάσχα. Γι’ αυτό προτείνω να συμπεριληφθεί και ο 

τμηματάρχης, ειδικότητα τμηματάρχη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις.  

Δ.Σ. : Μια ερώτηση θα ήθελα να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, γράψε ονόματα, Αντιπρόεδρε. Σήμερα έχεις επωμιστεί το βάρος του 

Γραμματέα. Λοιπόν, ο κ. Χρυσανθίδης, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Νιζάμης και άλλος κανείς. Και 

ξεκινώ από τον κ. Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Η ερώτησή μου είναι η εξής, δεν ξέρω ποια θα είναι… Παρατηρώ, κ. 

Πρόεδρε, ότι σε κάποιες των περιπτώσεων εργάζονται αρκετοί εργάτες καθαριότητας, οδηγοί, 

χωρίς να υπαρχει επόπτης στα νυχτερινά. Χωρίς να υπαρχει επόπτης και επιστάτης. Και 

παρατηρώ στις επίσημες αργίες και Κυριακές εργάζονται δυο εργάτες, ένας οδηγός κι έχουμε κι 

έναν επόπτη κι έναν επιστάτη. Βέβαια πλέον μπήκε μέσα αυτό και γίνεται και τώρα 

προηγουμένως άκουσα και τον κ. Αντιδήμαρχο να λέει θέλουμε… τμηματάρχη. Να μας πει για 

ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή τη νύχτα εργάζονται περίπου σαράντα άτομα και δεν 

χρειάζεται επόπτης και επιστάτης ή τμηματάρχης που θέτει σήμερα και εκεί που εργάζονται τρία 

άτομα θέλουμε κι έναν επόπτη κι έναν επιστάτη; Το πρώτο. Και ποια η διαφορά μεταξύ επόπτη 

και επιστάτη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, Αντιδήμαρχε. 

ΧΡΑΠΑΣ : Όπως σας είπα και πριν αυτές οι ειδικότητες ποτέ δεν θα δουλέψουν ταυτόχρονα 

την ίδια μέρα. Είναι περιττό… Αν χρειαστεί όμως να δουλέψει ο επόπτης, αν δεν τον 

συμπεριλάβουμε δεν θα μπορεί να εργαστεί εκείνη τη συγκεκριμένη εξαιρέσιμη ημέρα. Αν 

πρέπει να δουλέψει ο τμηματάρχης για κάποιο λόγο, αν δεν το προβλέψουμε δεν θα μπορεί να 

δουλέψει. Όσον αφορά… νομίζω είναι κατανοητό… ποτέ δεν θα δουλέψουν… αλλά όσον 

αφορά για τη νυχτερινή εργασία, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, κ. Χρυσανθίδη. Δεν τους έχουμε 

συμπεριλάβει στη νυχτερινή εργασία για να μην αποζημιώνονται. Εντάξει τώρα, θα βγουν 

μερικές μέρες, αλλά δεν τους έχουμε εντάξει στη νυχτερινή. Στη νυχτερινή μην ξεχνάτε ότι δεν 

είναι… κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί, όπως τον τελευταίο καιρό, να βγαίνουν στις δέκα το 

βράδυ. Βγαίνουν στις δέκα το βράδυ. Κάποιο χρονικό διάστημα στο παρελθόν βγαίνανε πιο 

αργά, στις δώδεκα, στις δυο, έτσι; Όταν χρειαστεί να βγούνε, βγαίνουνε. Αυτά που δικαιούνται, 

αυτά πληρώνονται οι άνθρωποι. Δεν έχουμε συμπεριλάβει τους σταθμούς αυτούς, δηλαδή τους 

προϊστάμενους, στη νυχτερινή εργασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγαίνουν. Όταν χρειαστεί να 

βγουν πάλι θα βγουν. Καταλάβατε; Όσον αφορά η διαφορά ποια είναι, ο ένας είναι 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο επιστάτης και ο επόπτης είναι Δ.Ε., αυτή είναι η διαφορά. 

Ευχαριστώ πολύ, αν σας κάλυψα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Μισό λεπτό… στα καθήκοντά τους εννοώ, στα καθήκοντά τους. Διαφορά… 

ξέρουμε τι… τι ακριβώς κάνουν και οι δυο. 

ΧΡΑΠΑΣ : Κοιτάξτε, στην καθημερινότητα η διαφορά είναι διαφορετική. Την εξαιρέσιμη 

ημέρα που θα εργαστούν όλοι εποπτεύουν, κάνουν το ίδιο. Καταλάβατε; Στην καθημερινότητα 

όμως άλλο ο επιστάτης, άλλο ο επόπτης. Την εξαιρέσιμη μέρα που θα ‘ρθουν να δουλέψουν η 

δουλειά τους είναι να εποπτεύουν τα συνεργεία καθαρισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Γιατί υπάρχουνε τόσα πολλά, τόσες πολλές υποχρεώσεις για να βγαίνουνε 

στις δέκα το βράδυ; Είναι λόγω του ότι είναι τέτοιες οι ανάγκες της υπηρεσίας ή λόγω του ότι 
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δεν υπάρχουν απορριμματοφόρα; Και κατά δεύτερον, έχουν πληρωθεί αυτές τις νυχτερινές ώρες 

μέχρι τώρα και αν όχι μέχρι πότε…; 

Δ.Σ. : Αν ναι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αν ναι. 

ΧΡΑΠΑΣ : Λοιπόν, να τα δούμε ένα-ένα. Να πάρουμε από το τελευταίο. Αυτό που ψηφίζουμε 

σήμερα θα πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο και θα γίνει ΦΕΚ. Το ΦΕΚ για το 2013 ήρθε μέσα 

στον Ιούλιο του 2013. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί που εργάστηκαν μέχρι τον Ιούλιο δεν 

δικαιούνται την εν λόγω αποζημίωση. Οπότε θα την πάρουν από τον Ιούλιο και εδώθε, μέχρι το 

Δεκέμβρη. Γι’ αυτό το φέραμε και τόσο σύντομα τώρα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο μήπως 

προλάβουμε και στις αρχές του χρόνου να έχουμε το ΦΕΚ. Έτσι; Η δεύτερη ερώτησή σας, κα. 

Σαραντίδου, ήτανε για τη νυχτερινή εργασία, για ποιο λόγο βγαίνουν στις δέκα το βράδυ. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που βγαίνουν στις δέκα το βράδυ. Ένας από τους λόγους είναι η 

ανάγκη… και υπάρχει και ο λόγος αυτός που αναφέρετε, ότι έχουμε και κάποια λιγότερα 

αυτοκίνητα από αυτά που είχαμε στο παρελθόν, λειτουργικά. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά και οι 

ανάγκες μας είναι για να δουλεύουν νύχτα η αποκομιδή, χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα στην 

κυκλοφορία, έτσι, χωρίς να μποτιλιάρουμε την πόλη και το πρωί όταν ξημερώσουν και 

ξυπνήσουν όλοι και πάμε στις δουλειές μας η πόλη θα είναι καθαρή και οι κάδοι άδειοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί επί του θέματος; 

Δ.Σ. : Όχι, έχει ο κ. Νιζάμης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης ερώτηση; Ωραία. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Θα ήθελα να ρωτήσω δυο-τρία πράγματα. Ποια η διαφορά στα καθήκοντα 

τμηματάρχης, επιστάτης… 

Δ.Σ. : Επόπτης. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Επόπτης. Στα καθήκοντα. Δυο, πόσοι άνθρωποι, εργαζόμενοι, απασχολήθηκαν το 

έτος 2012 στις συγκεκριμένες μέρες; Δηλαδή σε 24ωρη βάση κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες 

και πόσα χρήματα δαπάνησε ο Δήμος γι’ αυτές τις… γι’ αυτήν την παροχή υπηρεσίας των 

υπαλλήλων. Αριθμητικά πόσοι και πόσα χρήματα… 

ΧΡΑΠΑΣ : Ελπίζω να σοβαρολογείτε με αυτήν την ερώτηση που μας κάνετε. Αυτήν την 

ερώτηση παρακαλώ στην υπηρεσία… να σας απαντήσει η υπηρεσία… κύριε Νιζάμη, μπορώ να 

σας πω τώρα πόσα δαπανήθηκαν; Πόσοι εργαστήκαν; Είναι δυνατόν να έχω τέτοια στοιχεία 

αυτή τη στιγμή; Αλλά η υπηρεσία μας μπορεί να σας απαντήσει, κάντε μας μια επιστολή 

παρακαλώ ή αν θέλετε και προφορικά, δεν υπαρχει πρόβλημα, 45515… τα στοιχεία θα σας τα 

δώσει κανονικά. Για το 2013 βασικά ακόμη δεν πληρώθηκε κανένας, δεν έχει ξεκινήσει να 

πληρώνεται κανένας. Τώρα γίνονται οι καταστάσεις… από τον Ιούλιο και μετά. Το 2012... το 

2012 πόσοι, δεν έχω στοιχεία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΧΡΑΠΑΣ : …αλλά μπορείτε… μια επιστολή στην υπηρεσία να τα μάθετε όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Έχω την αίσθηση επειδή είστε, προΐσταστε 

της διαδικασίας της λειτουργίας του… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία από το Σώμα. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είτε 

ερώτημα, είτε τοποθετήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …απευθύνονται σοβαρά απέναντι στους υπεύθυνους ή στους καθ’ ύλην 

αρμόδιους να απαντήσουν. Το αν δεν είναι πρόχειροι να απαντήσουν, αυτό δεν αφορά τον 

Δημοτικό Σύμβουλο που θέτει το ερώτημα. Είναι ζητήματα τα οποία αυτός που γνωρίζει, 

γνωρίζει, αυτός θέλει να απαντήσει, απαντά, αυτός που δεν είναι πρόχειρος να απαντήσει λέει 

θα προσκομίσω. Δεν καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ουδεμία υποχρέωση ή παρότρυνση, κάνε 

μου έγγραφο, πάρε τηλέφωνο να απαντήσω. Γνωρίζετε καλύτερα, κ. Πρόεδρε, ότι αυτά τα 
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ζητήματα τα αναφέρουν οι αρμόδιοι, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι που προΐστανται στο όργανο το 

οποίο λογοδοτούμε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω μια απάντηση από πλευράς του κ. Αντιδημάρχου και έγγραφη εφόσον 

χρειαστεί προς τον κ. Νιζάμη… το θέμα… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι προς εμένα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την επόμενη φορά… 

ΧΡΑΠΑΣ : Την επόμενη φορά μη μου ζητήσετε πόσα λίτρα καταναλώσαμε καύσιμα. Μη μου 

ζητήσετε πόσες ώρες δουλεύουν την ημέρα χωρίς να μου τα πείτε πιο μπροστά. Ζητήστε μου τα 

στοιχεία αυτά να σας τα φέρω σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Μη μου τα ζητάτε τώρα να σας 

απαντήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει. 

ΧΡΑΠΑΣ : Είναι δυνατόν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κ. Αντιδήμαρχε, νομίζω… 

ΧΡΑΠΑΣ : …προχειρότητα δεν υπαρχει, κ. Νιζάμη. Αν υπήρχε προχειρότητα θα είχαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση επί του θέματος; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μόνο για μισό λεπτό για να… μια παρατήρηση στον κανονισμό… 

Έχω… ψηφίζουμε ναι στον κανονισμό. Μόνο, κ. Αντιδήμαρχε, να δείτε εκεί που λέει αποκομιδή 

απορριμμάτων πρώτον Κυριακές. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει, λέει Κυριακή απαιτείται ένας 

επόπτης καθαριότητας κι ένας επιστάτης. Μήπως θα έπρεπε να είναι ένας εργάτης; 

ΧΡΑΠΑΣ : Ή ένας… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν έχει διαζευκτικό. 

ΧΡΑΠΑΣ : Ίσως δεν σας το διευκρίνισα, για ποιο λόγο δεν σας το διευκρίνισα, έχετε δίκιο, 

είναι παράλειψή μου, κ. Μηλίδη. Όπως γνωρίζετε την Τρίτη το απόγευμα, την Παρασκευή το 

απόγευμα, Σάββατο πρωί, Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί, αυτές τις πέντε ημέρες, έχουμε 

εργολάβους στην αποκομιδή. Αυτές τις ημέρες τον εργολάβο τον εποπτεύουμε εμείς. Δεν μπορεί 

δηλαδή να αφήσουμε τον εργολάβο να κάνει ό,τι καταλαβαίνει, καταλάβατε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …εντάξει. 

ΧΡΑΠΑΣ : Μπράβο. Ενώ στις, στους κοινόχρηστους χώρους υπαρχει προσωπικό, στην 

αποκομιδή δεν υπάρχουν εργάτες. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κατανοητό, δεν… 

ΧΡΑΠΑΣ : Δικιά μου παράλειψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …κ. Πρόεδρε, επειδή αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται με τους επόπτες 

καθαριότητας και επιστάτες, πώς λειτουργεί το σύστημα, ψηφίζουμε τον κανονισμό με την 

προϋπόθεση να μπει το διαζευκτικό «ή». Ή επόπτης ή τμηματάρχης και επιστάτης. Όχι όλοι 

μαζί. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα πάνε όλοι μαζί για να παίρνουν τις Κυριακές και τα ρεπό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απάντηση από τον Αντιδήμαρχο. 

ΧΡΑΠΑΣ : Ποτέ δεν μπήκε δεύτερος προϊστάμενος σε υπηρεσία… στην ημέρα. Το διαζευκτικό 

«ή» στην απόφαση θα είναι γραμμένο κανονικότατα -έτσι;- όπως γράφτηκε η εισήγηση ίσως να 

έχετε δίκιο και δεν το διαχωρίζει, ποτέ δεν μπήκε ξεχωριστός επόπτης ή επιστάτης σε 

εξαιρέσιμη μέρα… Μπορεί να μπήκε, μπορεί να μπει, να χρειαστεί να μπει τη Μεγάλη 

Παρασκευή που είναι όλος ο στόλος έξω -έτσι;- όλος ο στόλος που για μας είναι μια ημέρα 

εργάσιμη, κανονικότατη σε όλες… και μπορεί να μπει σε κάποιες άλλες μέρες που πάλι 

βγάζουμε πολύ προσωπικό. Τις κανονικές εξαιρέσιμες ημέρες βγαίνει πάντα ένας ελεγκτής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, σημειώνεται, καταγράφεται. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι, με την παρατήρηση του κ. Χρυσανθίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιδήμαρχος το αποδέχεται… 

Δ.Σ. : Αφού υπαρχει δέσμευση. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 745/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδέσμευση μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της με αριθμ. 20434/05-

04-2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, αποδέσμευση μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της με 

αριθμ. 20434/05-04-2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013. Ομόφωνα 

ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 746/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωστοποίηση της απαλλαγής από την τήρηση της διαδικασίας 

περιβαλλοντικού προελέγχου του αρ. 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 

του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου των Νέων Κοιμητηρίων Σερρών Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα πέμπτο, γνωστοποίηση της απαλλαγής από την τήρηση της διαδικασίας 

περιβαλλοντικού προελέγχου του αρ. 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 του 

Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου των Νέων Κοιμητηρίων Σερρών Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εδώ, κ. Μυστακίδη, μήπως θέλετε να κάνετε εισήγηση; Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 747/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 221/2013 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2013». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έκτο, έγκριση της υπ’ αριθμ. 221/2013 απόφασης της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 

2013». 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Ποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Όχι ερωτήσεις, τοποθέτηση θα κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση κατευθείαν, ο κύριος… και ο κύριος… Ναι, παρακαλώ, έχετε το 

λόγο, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Όντως η αναμόρφωση του προϋπολογισμού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας. Το μικρόφωνό σας. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Όντως η αναμόρφωση του προϋπολογισμού… αυτό το σφιχτό κλίμα το 

οποίο υπαρχει το οικονομικό, γι’ αυτό εξάλλου όλους τους κωδικούς τους… ψήφισα, εκτός… 

εκτός από τον κωδικό 0215647108 που αναφέρει έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων που δεν 

μπορούν να ενταχθούν στις άνω κατηγορίες. Εκεί αν θυμάμαι καλά κι ας με διορθώσει ο κ. 

Δήμου, αναφέρεται στα 100 χρόνια όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα ταυτοποίησης των 

εκδηλώσεων. Αυτόν τον κωδικό, ο οποίος είναι στο ύψος περίπου των 4.500, δεν τον ψήφισα, 

αυτό ισχύει και στην παράταξή μου και αυτό εξηγώ. Όχι σε αυτόν τον κωδικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Για να μην επαναλάβω τα ίδια που είπε ο κ. Αναστασιάδης στα οποία συμφωνούμε 

απολύτως και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο να προσθέσω ότι υπήρχε δέσμευση στα 

Διοικητικά Συμβούλια της Κοινωφελούς Επιχείρησης όταν γινόταν για τα 100 χρόνια ότι όλες οι 

εκδηλώσεις θα πληρωθούν από το Δήμο και από χορηγούς και δεν θα επιβαρυνθεί καθόλου η 

επιχείρηση. Και αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που δεν ψηφίζουμε το συγκεκριμένο 

κωδικό 4.500. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό… 

Δ.Σ. : …παρατήρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, με την παρατήρηση; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. Κύριε Αραμπατζή, ναι. Κυρία Αρναούτογλου ναι, ναι. Ο κ. Νιζάμης; 

Δ.Σ. : Με την παρατήρηση. 

Δ.Σ. : Εκτός από αυτόν τον κωδικό είπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι καταγεγραμμένο. Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Κύριε Χρυσανθίδη; Ναι; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Εκτός από τον κωδικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, εκτός από τον κωδικό… Ναι, ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 750/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 2ης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και προθεσμίας εκτέλεσης 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το έργο EASY TRIP: GR-BG E-MOBILITY 

SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το επόμενο θέμα, το έβδομο, το συζητήσαμε. Θέμα όγδοο, έγκριση 2ης 

τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου για το έργο EASY TRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο του 

προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …κύριε Πρόεδρε, εδώ μέσα ακούμε μόνο για Βουλγαρία και για 

Σκόπια. Τι γίνεται… δεν μπορώ να καταλάβω… Τι είναι, Βουλγαρία είναι; Σκόπια είναι; Τι… 
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σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Ντροπή είναι αυτό. Να σέβεστε τους προγόνους… που ήτανε 

χιλιάδες θύματα… Ντροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση δαπάνης για τις ανάγκες… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Αλλά να σας πω κάτι, κ. Πρόεδρε; Δεν θα ξαναβρεθείτε εκεί πάνω… 

ξέρετε, θα φύγετε πολύ γρήγορα κι ευτυχώς… γρήγορα. Στο λέω εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοι έχουμε μια ημερομηνία λήξης, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …εκλογές, να το πείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Θέμα ένατο, έγκριση δαπάνης… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κυρία… όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, εντάξει. Έχει καταγραφεί το όχι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 751/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπάνης για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής καυστήρων σε 

δημοτικά κτήρια. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, έγκριση δαπάνης για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής καυστήρων 

σε δημοτικά κτήρια. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 752/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου 

Σερρών και των Νομικών του Προσώπων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο, έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του 

Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εδώ… λοιπόν, μια παρατήρηση να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να σας πω δυο λόγια πριν…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι… Παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι… ανοιχτός… μειοδοτικός διαγωνισμός, τους όρους, εμείς δηλαδή αυτή τη 

στιγμή όπως το λέει η εισήγηση θα ψηφίσουμε μόνο την έγκριση της διενέργειας, την έγκριση 

της διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων, προϋπολογισμού 969.389€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014. Η μελέτη και οι όροι 

της… του διαγωνισμού θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3 

του ΕΚΠΟΤΑ. Έτσι πλέον με νόμο γίνεται η διαδικασία, συνολικά, όμως από ό,τι μου είπε η 

Προϊσταμένη των Προμηθειών, από την απόφαση που θα έρθει η ώρα να πάρει η Οικονομική 

Επιτροπή θα μπορεί κάποιος να ‘ρθει να χτυπήσει το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Έτσι είναι η 

ενημέρωση που έχω. Χωρίς συνολικά όλο το ποσό για όλη την προμήθεια. Θα μπορεί να έρθει 

δηλαδή είτε για το Δήμο, είτε για τη ΔΕΥΑΣ, είτε για Κοινωφελή… Ναι, για κάθε μία 

ξεχωριστά. Ανοιχτός, κ. Πρόεδρε, διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Γκότση. Άλλος κανείς ερώτηση; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ θέλω να πω το εξής, συνάδελφοι. Μήνας Νοέμβριος, ήταν… από την αρχή, 

1η, δυο και τώρα. Είναι οι εποχές για να ανάβουμε καλοριφέρ; 
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Δ.Σ. : … 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άλλο λέω, είναι εποχή…; Άλλο, είναι εποχή να ανάβουμε…; 

Δ.Σ. : …για να το λέει… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Θα πω, ρε Γαλάνη, εσύ δηλαδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Γιατί βιάζεσαι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εντάξει. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Είναι εποχές λέω για… δηλαδή στα σπίτια μας ανάβουμε; Κι όμως εγώ πήγα σε 

οργανισμό που ήταν αναμμένα τα καλοριφέρ! 

Δ.Σ. : Ποιος…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και να το καταγγείλετε, κ. Γκότση, ποιος είναι ο οργανισμός; 

Δ.Σ. : Πολύ σοβαρό. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Ε, πέστο. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Γιατί μιλάτε, δεν με αφήνετε να τελειώσω; Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο το εξής, να τα 

προσέξουμε αυτά τα πράγματα, είναι πρόκληση, δεν είναι δυνατόν… τα ανάβει, στο σπίτι του 

ανάβει; Είναι μήνας Νοέμβριος με 27, 28 βαθμούς θερμοκρασία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε, μιλάει ο κύριος... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη… Κύριε Γαλάνη, γιατί διακόπτετε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όταν θα τοποθετηθείτε θα απαντήσετε. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …έντεκα η ώρα και δώδεκα η ώρα, μια του μηνός και δυο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …παρατήρηση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …του μηνός, δώδεκα η ώρα και έντεκα η ώρα η θερμοκρασία ήταν 23-24 

βαθμούς. Λοιπόν κι όμως και όμως και όμως υπήρχαν καλοριφέρ αναμμένα. Εγώ θα πω ότι θα 

πρέπει ο καθενας, ο καθενας, στον οργανισμό που είναι και στις υπηρεσίες που είναι να μην 

επιτρέψει τέτοια πράγματα. Αυτό. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, να πω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το θέμα, συμφωνώ 

απόλυτα με την παρατήρηση του συναδέλφου, αν κάποιος Πρόεδρος ή στο Δήμο ή οπουδήποτε 

αλλού ανάβουν καλοριφέρ… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Μα δεν ξέρει ο Πρόεδρος, αυτό λέω. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συμφωνώ με τον συνάδελφο, δεν το συζητώ και όχι απλά ζέστη… 

Δ.Σ. : …ποιο ήταν; Αν δεν ξέρετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη σας παρακαλώ… μην παίρνετε αυθαίρετα το λόγο. Φτάνει πια. Φτάνει! 

Λοιπόν, επί του θέματος. Τοποθετήσεις… Το ψηφίζετε όλοι, ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Απλώς ο κ. Γκότσης έκανε μια σωστή παρατήρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Δεν αντέδρασα εγώ για την παρατήρηση… Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 753/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013: 

α) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν χρεολύσια δανείων (αναμόρφωση 148), 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 754/2013 

β) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις (αναμόρφωση 143/2013) 

και 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 755/2013 

γ) για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6712.001 που φέρει την ένδειξη: «Απόδοση σε παιδικούς 

και βρεφονηπιακούς σταθμούς» (αναμόρφωση 154/2013). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο ενδέκατο. Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013: α) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν χρεολύσια 

δανείων (αναμόρφωση 148), β) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις 

(αναμόρφωση 143/2013) και γ) για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6712.001 που φέρει την ένδειξη: 

«Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς» (αναμόρφωση 154/2013). 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης και η κα. Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι στο άλφα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στο άλφα η κα. Σαραντίδου. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μια ερώτηση ήθελα να κάνω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, έχετε δικαίωμα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ψήφισε, κ. Πρόεδρε, τι ερώτηση να κάνει; Ψήφισε!... Ψήφισε ο 

άνθρωπος… Ψήφισε ναι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ ρώτησα, ομόφωνα ναι… 

Δ.Σ. : Ε, άμα ψήφισε ναι τότε δεν πρέπει... κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είπατε ναι, έχει δίκιο. 

Δ.Σ. : Εντάξει, πάμε παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει. Προχωράμε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ψηφίσαμε, κ. Αναστασιάδη. Καταγράφηκε… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, είπε όχι, αλλά δεν ξέρω αν είναι για όλα ή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι και αιτιολογήστε το, εντάξει. Να καταγραφεί. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ μέσα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο 

Γαλάνης είναι υποχρεωμένος και μάλλιασε η γλώσσα μου να το λέω, να μας φέρει εδώ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε ένα Δήμο προτού να ενωθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι του θέματος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι πολύ σημαντικό αλλά δεν… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …κύριε Πρόεδρε… ότι ο Δήμος Σερρών, ο Δήμος Μητρουσίου, ο 

Δήμος Σκουτάρεως, ο Δήμος Λευκώνα… δεν το κάνει όμως. 

Δ.Σ. : Εκατό φορές… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν το κάνει!  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εκατό φορές… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …κύριε Πρόεδρε, δεν το κάνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος αυτού έχει καταγραφεί το όχι που είπατε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Μόνο για τους παιδικούς σταθμούς ψηφίζω ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι το άλφα και το βήτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι το άλφα και το βήτα, ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και η κα. Σαραντίδου είπε όχι στο άλφα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Πρόεδρε, σε παρακαλώ, αυτό το πράγμα να γίνει, για να μην… να μη 

γίνει άλλο πράγμα. Παρακαλώ… Ο Γαλάνης δεν έχει κανένα δικαίωμα να μην κάνει αυτό που 

πρέπει να κάνει! 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 756/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ανταλλαγής ή μη έκτασης ιδιοκτησίας κ.κ. Εμμανουηλίδου 

Ευτέρπης και Γκεβρέκη Αικατερίνης με δημοτική έκταση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση ανταλλαγής ή μη έκτασης ιδιοκτησίας κ.κ. Εμμανουηλίδου Ευτέρπης 

και Γκεβρέκη Αικατερίνης με δημοτική έκταση. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Να ρωτήσω κάτι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ. Νιζάμης. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Μια ερώτηση. Αν θέλει ο κ. Μυστακίδης. 

Δ.Σ. : Να τον φωνάξω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εν πάση περιπτώσει. Η ερώτηση έχει να κάνει με το εξής, έχουν εκτιμηθεί από 

την αρμόδια επιτροπή και οφείλει ο κ. Μυστακίδης να το δει το θέμα, 19.350 τα δυο… έτσι. 

Γύρω στις 9.675 τα 387 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή στην Ορεινή ένα στρέμμα σήμερα κοστίζει 

25.000€. Η ερώτησή μου είναι… 

Δ.Σ. : Ως οικόπεδα. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …πού ζούμε; Στη σημερινή εποχή στην Ορεινή 25.000€ το στρέμμα. Αυτό. 

Μήπως υπάρχει κάποιος προβληματισμός; Προβληματίστηκε…; Τρομερά υψηλό και δεν ξέρω 

τους λόγους. 

Δ.Σ. : …αν γνωρίζει… 

Δ.Σ. : Να απαντήσει ο κύριος…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μυστακίδης, ο Αντιδήμαρχος, θα σας απαντήσει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Νιζάμη, μπορείτε να ξανακάνετε την ερώτηση; Αν είναι 

ολοκληρωμένο αυτό που άκουσα… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ολοκληρωμένο… είχε να κάνει με την τιμή την οποία καθόρισε… Θεωρώ ότι 

είναι υψηλή, πάρα πάρα πολύ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, κ. Γάτσιο, σας παρακαλώ πολύ. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Και θέλω να δείτε μήπως υποκρύπτει κάποια άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για το συγκεκριμένο θέμα η τιμή καθορίστηκε από την επιτροπή την 

εκτιμητική, έτσι; Ενδεχομένως τώρα να αλλάξανε τα πράγματα… των ακινήτων, αυτό όμως 

είναι θέμα της επιτροπής. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα… 

Δ.Σ. : …ότι δεν συμφωνώ… με την ανταλλαγή. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Καταρχήν να πούμε ότι για αυτά τα θέματα τώρα ανταλλαγών των 

οικοπέδων… και των εκποιήσεων ή και κάποιες εγκαταστάσεις σταβλικές… έχουμε κάνει… 

επιτροπή διαπαραταξιακής σκοπιμότητας, που συμμετέχουν από όλες… και δεν, το θέμα είναι 

ότι… ας πούμε ότι τα δεχόμαστε εφόσον η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα και θετικά… 

Δ.Σ. : Έχουμε την… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. Τώρα για την τιμή δεν… είναι θέμα ζήτησης και διάθεσης. 

Δ.Σ. : …η τιμή του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθέτηση επί του θέματος υπάρχει; Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 757/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση αναγκαιότητας συνδρομητικής υπηρεσίας ενημέρωσης 

Πολεοδομικής και κατασκευαστικής Νομοθεσίας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τρίτο, έγκριση αναγκαιότητας συνδρομητικής υπηρεσίας ενημέρωσης 

Πολεοδομικής και κατασκευαστικής Νομοθεσίας. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 758/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Τροποποίηση-επικαιροποίηση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση 

κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τέταρτο, τροποποίηση-επικαιροποίηση μελέτης του έργου: 

«Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 759/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση εκπόνησης των μελετών με τίτλο: 

α) Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Σερρών για τη 10ετία 2012-2021, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 760/2013 

β) Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Σερρών, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 761/2013 

γ) Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρέματος οικισμού Ελαιώνα της Τ.Κ. Ελαιώνα 

Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο, έγκριση εκπόνησης των μελετών με τίτλο: α) Διαχειριστική 

μελέτη Δημοτικού Δάσους Σερρών για τη 10ετία 2012-2021, εδώ εισηγητής ο κ. Δούκας, δεν 

ξέρω αν είναι εδώ ή θα τα πει όλα ο κ. Μυστακίδης, β) Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης 

ρεμάτων οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Σερρών και γ) Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης 

ρέματος οικισμού Ελαιώνα της Τοπικής Κοινότητας Ελαιώνα Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Επικαιροποίηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; Υπάρχουν ερωτήσεις; 
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Δ.Σ. : Ένα ερώτημα να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Μάλλον, εφόσον λείπει ο κ. Δούκας, στον κύριο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Το άλφα, Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους κτλ, κτλ. Απ’ ό,τι είδα το ύψος το 

οικονομικό είναι γύρω στις είκοσι χιλιάδες, δέκα πέντε. Δεκαπέντε με είκοσι χιλιάδες. 

Δ.Σ. : Δεκαπέντε… 

Δ.Σ. : Λοιπόν, εμείς ως υπηρεσία, ως Δήμος δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτού του 

είδους τις μελέτες και θα πρέπει σώνει και καλά να τη δώσουμε έξω; 

Δ.Σ. : Δεν μπορούμε. 

Δ.Σ. : Εάν δεν μπορούμε, θα πρέπει να υπάρχει από μέρους της υπηρεσίας ένα βεβαιωτικό 

σημείωμα ότι αδυνατούν να την κάνουν τη μελέτη γι’ αυτό και γι’ αυτό και γι’ αυτό το λόγο. 

Εδώ τώρα έχω την αίσθηση πως βγάζοντας απέξω τους υπηρεσιακούς παράγοντες, κάνω 

τοποθέτηση, συγγνώμη. Βγάζοντας απέξω τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους βάζουμε στο 

απυρόβλητο.  Ερώτημα: δεν υπάρχει δυνατότητα από μέρους των υπηρεσιακών παραγόντων να 

κάνουν τη μελέτη; Και αν ναι, γιατί έρχεται το θέμα; Αν όχι, με ποιο αιτιολογικό. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κι άλλη ερώτηση; 

Δ.Σ. : Και μιλάμε για πολλά λεφτά. Είναι για 20.000 περίπου… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης και ο κ. Γάτσιος και ο κύριος… 

Δ.Σ. : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή το… σε σας. Επειδή το ποσό είναι σημαντικό… λέει εδώ η εισήγηση την 

οποία δεν βλέπω να την υπογράφει… δεν ξέρω γιατί… Λέει λοιπόν ότι για πρώτη φορά ο Δήμος 

Σερρών ανέλαβε σύνταξη τέτοιας μελέτης τη δεκαετία 2002-2011. Ο Δήμος Σερρών. Η οποία 

εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα δεν αναφέρεται ο Δήμος Σερρών, 

αλλά δεν αναφέρεται ούτε στις επόμενες μελέτες… ότι αδυνατεί. Γιατί δεν αναφέρει ότι ο 

Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν να συντάξουν αυτή τη μελέτη; Ενώ για τις 

επόμενες… για το ρέμα… κτλ λέει ότι αδυνατούμε. Επειδή το ποσό είναι σημαντικό, ξέρουμε, 

γνωρίζουμε αν…; 

Δ.Σ. : Καταρχήν… γιατί πρώτη φορά αναλαμβάνουμε, γιατί ως τώρα είχαμε το Δασαρχείο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε… 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …επειδή λέει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Αυτό δεν είπατε;… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Την εισήγηση την έχετε μπροστά σας. 

Δ.Σ. : Ναι… δεν το κάνει… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ο Δήμος Σερρών για πρώτη φορά έκανε τη σύνθεση διαχειριστικής μελέτης για το 

δημοτικό δάσος για τη δεκαετία 2002-2011. Την έκανε δηλαδή… το λέει… 

Δ.Σ. : Ανέλαβε, δεν την έκανε. 

Δ.Σ. : Ο Δήμος λέει, δεν λέει μέσω των υπηρεσιών. 

Δ.Σ. : Δεν εκπόνησε… αυτό το θέμα, κ. Μηλίδη… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Την έκανε… το επιβεβαιώνει, την έκανε. Όταν λέει ανέλαβε εγώ τώρα με το 

μυαλό μου καταλαβαίνω ότι την έκανε κιόλας. 

Δ.Σ. : Εδώ μιλάμε για 6.000 στρέμματα… Εντάξει, μπορεί να μη γράφει ότι αδυνατεί, τους 

λόγους, αλλά εγώ νομίζω ότι τους γνωρίζω τους λόγους. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για 6.354 

στρέμματα, τα οποία είναι δάσος και ανήκουν στο Δήμο. Λοιπόν, αυτά για να… καταρχήν είναι 

μια τεράστια έκταση που θέλει και εμπειρία και δουλειά και περπάτημα μέσα εκεί για να 
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καθορίσουν… Αυτή εξάλλου η μελέτη αυτή θέλει κάποιο πτυχίο μελετητικό, δασολόγου. Εμείς 

στο Δήμο δεν έχουμε δασολόγο. Έχουμε μία δασοπόνο, που είναι η κυρία… οι οποίοι δεν 

έχουνε πτυχία μελετητικά, ενώ οι δασολόγοι από το πανεπιστήμιο έχουν μελετητικά πτυχία που 

μπορούν να αναλαμβάνουν μελέτες. Δηλαδή είναι φύση αδύνατον, αλλά και λόγω… για 

τυπικούς λόγους είναι αδύνατον να κάνει ο Δήμος αυτή τη μελέτη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …όταν λέει ανέλαβε τη μελέτη το 2002 με 2011, η οποία εγκρίθηκε από τη 

Διεύθυνση Δασών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι την έκανε 

κιόλας, έτσι το αντιλαμβάνομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει δικαίωμα, αυτό που σας είπε είναι, κ. Μηλίδη. Συγγνώμη που 

παρεμβαίνω. Δεν έχει πτυχίο ανάλογο για να κάνει τη μελέτη. Δασοπόνος είναι… δεν έχουμε 

δασολόγο με πτυχίο…  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δηλαδή… 

Δ.Σ. : …δεν ξέρω τι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δηλαδή το δυο χιλιάδες… Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με αυτό που λέτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη για την… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το δέχομαι. Δηλαδή το 2002 είχαμε δασολόγο…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, το πιο πιθανόν είναι αυτό που είπε ο κ. Νιζάμης. Δηλαδή να έγραψε κάτι… 

Δ.Σ. : …σίγουρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να έγραψε κάτι. Η ίδια δεν έχει δικαίωμα να κάνει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βάσει πτυχίου, έτσι; Μην το… 

Δ.Σ. : …να αναλάβει ο Δήμος να κάνει μια μελέτη δεν σημαίνει ότι θα το κάνει με δικές του 

δυνάμεις. Θα το δώσει, μπορεί να το δώσει και έξω, σε εξωτερικό γραφείο. Δεν σημαίνει το 

ανέλαβε αποκλειστικά ότι την εκπόνησαν οι υπάλληλοί του. Όπως θα γίνει και τώρα, έγινε… 

δόθηκε έξω σε μελετητές. 

Δ.Σ. : Δεν είναι σαφές. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν είναι σαφές τότε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. 

Δ.Σ. : …διαγωνισμό, διαγωνισμό. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : …θέλει μελετητικό πτυχίο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ δεν είπα ότι… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε… κατανοητό αυτό, ολοι δεν… δεν είναι ολοι οι 

Έλληνες υπάλληλοι… υπάρχουν και επαγγελματίες… Ολοι υπάλληλοι είναι εδώ μέσα… 

ρωτάτε… το μεροκάματο εγώ;… με ποιο δικαίωμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος είπε τέτοιο πράγμα; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Αυτό λένε εδώ μέσα τόση ώρα. Είναι υπάλληλοι… 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ. 

Δ.Σ. : Όσο για το ποσό, για το ποσό είναι 15.000, δεκαπέντε-δεκαέξι χιλιάδες. Εάν το έκανε ας 

πούμε ένας υπάλληλος του Δήμου… μόνο… όπως βλέπετε στη δεύτερη σελίδα… δασοκόμος με 

Δ΄ βαθμό, θα πήγαινε μόνη της μέσα στο δάσος των 6.000 στρεμμάτων; Θα χρειαζόταν ένα 

αυτοκίνητο, θα χρειαζόταν κάποιο…; Αυτό δεν είναι…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, άλλος που… Ο κύριος… Ποιος άλλος; 

Δ.Σ. : Κανένας. 

Δ.Σ. : Άντε να το τελειώνουμε το θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος. 

Δ.Σ. : Φτάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. 
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ΓΑΤΣΙΟΣ : Να κάνω και μια πρόταση ταυτόχρονα. Επειδή η προηγούμενη διαχειριστική 

μελέτη που έγινε ουσιαστικά δεν αξιοποιήθηκε της προηγούμενης δεκαετίας, εγώ προτείνω στον 

Αντιδήμαρχο έστω και να αυξήσουμε το ποσό και να γίνει μια διαχειριστική μελέτη, η οποία δεν 

αφορά μόνο την υλοτομία του δάσους, αλλά αφορά το σύνολο της περιοχής. Δηλαδή, 

επιτρέπεται και προβλέπεται να γίνει μια διαχειριστική μελέτη για τα βοσκοτόπια. Τι 

επιτρέπεται, πού επιτρέπεται και όλα αυτά. Δηλαδή να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο με την 

ευκαιρία αυτή… για τη δεκαετία την επόμενη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό, κ. Γάτσιο, προϋποθέτει άλλα πράγματα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δεν προϋποθέτει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πώς δεν προϋποθέτει, κ. Γάτσιο, δεν ξέρετε τη διαδικασία; Δεν ξέρετε τη 

διαδικασία; Να την ξαναπώ;… Πρέπει να… το θέμα… Πώς όχι; …ανάθεση δαπάνης για τη 

μελέτη αυτή; Τι λέτε τώρα;… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εγώ… να σας πω, κ. Πρόεδρε. Δεν παρακολουθούμε, ενδεχομένως λόγω 

αντικειμένου δεν ξέρω. Αυτές τις μέρες πληρώθηκε η ενιαία ενίσχυση στις ορεινές… αυτές, οι 

επιδοτήσεις. Στις ορεινές περιοχές δεν παίρνει κανείς φράγκο, το καταλαβαίνετε; Είναι 

απόρροια τέτοιων ζητημάτων. Γι’ αυτό μιλάω εγώ ότι θα πρέπει να γίνουν μελέτες οι οποίες, με 

την ευκαιρία αυτή, διαχειριστικές. Και δεν σημαίνει μόνο για την υλοτομία. Διαχειριστική 

σημαίνει πώς διαχειρίζομαι την όλη έκταση. Αυτό σημαίνει… 

Δ.Σ. : …να το αποσύρουμε… 

Δ.Σ. : …και αν το φέρουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, επ’ αυτών των θεμάτων έχει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί; 

Δ.Σ. : Προχώρα τη διαδικασία, Πρόεδρε. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Έχει κι άλλες κι άλλες ειδικότητες έχει. Δεν θα είναι κάποιος κτηνίατρος; Κάποιος 

γεωπόνος; Εδώ μιλάμε τώρα για μια διαχειριστική μελέτη τώρα που ψηφίζουμε, η οποία είναι 

αποκλειστικά θέμα δασολόγου. Μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή μελέτη, δεν έχω αντίρρηση σε 

αυτό που λέτε… 

Δ.Σ. : Εντάξει. 

Δ.Σ. : …εάν πραγματικά βοηθήσει για να αδειοδοτηθούν και να κάνουνε οι κτηνοτρόφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ωραία… προχωράμε… ψηφοφορία. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουν αντιρρήσεις; 

Δ.Σ. : Ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 762/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση μελετών των έργων: 

α) «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός» και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 763/2013 

β) «Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις οδούς Αν. Θράκης, Μ. Αλεξάνδρου, Εθν. 

Αντίστασης και Β. Βασιλείου». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο, έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών. Κυρία Σαραντίδου, δεν 

τελείωσε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δ.Σ. : Δέκατο έκτο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη, δέκατο έκτο, έγκριση μελέτης των έργων: α) «Συντήρηση 

Κοινοτικού Καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Χριστός» και β) «Συμπληρωματικές 

εργασίες πρασίνου στις οδούς Ανατολικής Θράκης, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Εθνικής Αντίστασης 

και Βασιλέως Βασιλείου». Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Το δεύτερο… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Το δεύτερο. 

Δ.Σ. : Το δεύτερο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο δεύτερο; 

Δ.Σ. : Όχι για το Χριστός, για το πράσινο που λέει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στο… 

Δ.Σ. : …να διευκρινίσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάντε την εισήγησή σας, κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για το β… Αυτό αφορά εργασίες οι οποίες δεν είχανε… ήταν, δεν είχαν 

προβλεφθεί σωστά στην αρχική μελέτη που έγινε από την προηγούμενη δημοτική… ήταν 

πραγματικά μια αστοχία της μελέτης. Δηλαδή βάλανε κάποια υλικά τα οποία δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, αφορούν την άρδευση και την τοποθέτηση κάποιων καλωδίων. Δεν μπόρεσε 

να εφαρμοστεί η μελέτη, ήτανε πραγματικά αστοχία και τώρα με… προσαρμοζόμενη σε αυτά 

που μπορούν να γίνουν, σε αυτά που χρειάζεται να γίνουν, έγινε αυτή η μελέτη η οποία δεν 

εγκρίνεται από τη διαχειριστική αρχή… Ήταν πραγματικά μια αστοχία της μελέτης. 

Δ.Σ. : Για τις αναπλάσεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για τις αναπλάσεις. 

Δ.Σ. : Έγινε… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι… γίνονται. Δεν έχουνε τελειώσει αλλά γίνονται. Ο εργολάβος δηλαδή 

που περνάει και βάζει ένα σωλήνα… 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …δεν κάνουμε… ο ίδιος εργολάβος και θα την αναθέσουμε στον ίδιο 

εργολάβο σας πληροφορώ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς… Ένα μεγάλο ποσό έχει… 

Δ.Σ. : … 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τώρα εγκρίνουμε τη μελέτη… 

Δ.Σ. : …έγιναν. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σας απαντώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …έγιναν, γίνονται… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω. Εφόσον οι αναπλάσεις δεν τελείωσαν είναι 

σε εξέλιξη το έργο. Έγιναν… το ποσό που έχει ολοκληρωθεί έχουν μπει αυτά όλα τα στοιχεία. 

Ό,τι έχει μείνει θα μπουν και τα υπόλοιπα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα δοθεί με ανάθεση στον 

ίδιο εργολάβο και είναι μέχρι τέλη του έτους το έργο… 

Δ.Σ. : … 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δυο. Δυο εργολάβοι είναι. 

Δ.Σ. : Για το πράσινο. 

Δ.Σ. : Κι αυτή τρίτη; 

Δ.Σ. : Όχι, οι άλλες έχουμε δώσει… συνδέσεις με… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι… 

Δ.Σ. : Αυτή είναι η τρίτη δηλαδή; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Νομίζω ότι είναι η δεύτερη… Δεν είμαι 100%... νομίζω ότι είναι η δεύτερη. 

Αλλά στο κάτω-κάτω σε ένα έργο 5.500.000… εργολαβίες… να λειτουργήσει το έργο. Της 

τάξης των 12.000; Σιγά το πράγμα. 

Δ.Σ. : Λοιπόν… έχει και δέντρα; Έχει και δέντρα; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τα δέντρα… δεν έχει δέντρα. Τα δέντρα είναι κάποια… τα δέντρα που 

έχουνε ξεραθεί, επειδή δεν ήταν και τα ενδεικνυόμενα, θα αντικατασταθούνε με δαπάνη του 

εργολάβου, δεν θα συμμετέχουμε εκεί. 
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Δ.Σ. : Ωραία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μέχρι να παραδοθεί αυτό το έργο τελικά έχει να κάνει διορθώσεις. 

Δ.Σ. : Ναι, ο επιβλέπων πρέπει να ‘ρθει για να βάλει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε. Ομόφωνα ναι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι στο βήτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στο βήτα ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης και η κα. Σαραντίδου. Και πάμε στο 

δέκατο έβδομο. Ο Πρόεδρος μήπως… του Χριστός, ο οποίος πολύ έτσι όμορφα και σιωπηλά 

παρακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, μήπως θα ήθελε να πει κάτι; 

Δ.Σ. : Όχι… τι τώρα, αφού θα πούμε ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. 

Δ.Σ. : Θα πούμε ναι τώρα, ψηφίσαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και τον Πρόεδρο του… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και δικαίωμα ψήφου έχει, όχι μόνο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως! Έχει και δικαίωμα ψήφου επί του θέματος. 

Δ.Σ. : …το χωριό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και φυσικά το ψηφίζει και να καταγραφεί η ψήφος του Προέδρου. 

Δ.Σ. : …ψηφοφορία αυτά;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε παρακάτω. 

Δ.Σ. : Πάμε παρακάτω, έλα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 764/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: 

α) «Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας στην πλατεία Ελευθερίας Δήμου 

Σερρών», 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 765/2013 

β) «Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Λευκώνα, της ΤΚ Ορεινής, Άνω Βροντούς και 

Ελαιώνα έτους 2014», 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 766/2013 

γ) «Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Σκουτάρεως, έτους 2014», 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 767/2013 

δ) «Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Μητρουσίου, έτους 2014». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είμαστε στο δέκατο όγδοο. 

Δ.Σ. : Δέκατο έβδομο, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση ανακεφαλαιωτικού… 

Δ.Σ. : Δεκαεφτά, δεκαεφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην με μπερδεύετε, ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Έγκριση μελέτης παροχής 

υπηρεσιών: α) «Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας στην πλατεία Ελευθερίας 

Δήμου Σερρών», β) «Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Λευκώνα, της ΤΚ Ορεινής, Άνω 

Βροντούς και Ελαιώνα έτους 2014», γ) «Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Σκουτάρεως, 

έτους 2014», δ) «Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Μητρουσίου, έτους 2014». 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιοι θέλουν να ρωτήσουν… 

Δ.Σ. : Άλλος. Σαραντίδου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι; 

Δ.Σ. : Αναστασιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …για ποιο λόγο γίνεται η μελέτη για 18 μήνες και δεν γίνεται για ένα 

χρόνο; 

Δ.Σ. : Για το πρώτο, για το άλφα… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν το ξέρω, κ. Χρυσανθίδη, αλλά προφανώς… το διάστημα που τελείωσε, 

τελειώνει αυτή η ανάθεση… δεν γνωρίζω ακριβώς το λόγο. 

Δ.Σ. : Ένα χρόνο και οι δυο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προβλέπεται ίσως… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν είναι δικό μου το θέμα αυτό βασικά… τη λειτουργία της… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτή ανήκει στο Προσόδων αυτή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης. Λίγη ησυχία. 

Δ.Σ. : Σιγά το έργο τώρα… 

Δ.Σ. : Θα σταματήσετε να μιλήσει ο κ. Αναστασιάδης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, είναι λανθασμένη επιλογή να… αυτά που θέλετε να 

κάνετε. Είναι πολύ λανθασμένη, θα καταστρέψετε την πλατεία Ελευθερίας. Θα κάνετε μελέτη 

για να κάνουμε καμπινέδες στην πλατεία Ελευθερίας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, κ. Αναστασιάδη… Οι ήδη υπάρχουσες τουαλέτες… Έτσι; 

Δ.Σ. : Υπάρχει ήδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λειτουργία και καθαρισμός της ήδη υπάρχουσας τουαλέτας… Όχι, όχι, όχι. Ήδη 

υπάρχει… τουαλέτα, πάλι θα κάνουμε; …προτεραιότητα. 

Δ.Σ. : Αυτές δεν μπορούμε να συντηρήσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτές… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. Η ήδη υπάρχουσα τουαλέτα… μια κυρία εκεί πέρα η οποία 

εργάζεται… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Πρόεδρε… ολοκληρωμένη πρόταση, γι’ αυτό… 

Δ.Σ. : Όταν κάνουμε προσυμβούλιο… και χρειαστεί να πάμε τουαλέτα, είναι πάντα κλειστές. 

Τρέχουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει κάποια ωράρια. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί, ρε παιδί μου, τώρα; Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να αφιερώνεις εκεί πέρα 

τριάντα χιλιάρικα, Αντιπρόεδρε, για να την έχεις εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Πώς 

ανοιχτή; Να γίνει άντρο των ναρκομανών; Σοβαρά μιλάμε τώρα; Υπάρχει ωράριο και βάσει του 

ωραρίου πληρώνεται… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …για να τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούω, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Επειδή εκείνους τους καμπινέδες τους έκανα εγώ, τους αναμόρφωσα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …είχα ολοκληρωμένη πρόταση να κάνω άλλους πέντε πάλι στην ίδια 

στοά, αλλά δεν μπορούμε και δεν τα έκανα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, είναι πάντως… αυτή η κυρία που συντηρεί τις τουαλέτες τις κρατάει… 

Δ.Σ. : Τις κρατάει πολύ καθαρές. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάρα πολύ καθαρές… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για τον κ. Χρυσανθίδη που ρώτησε γιατί είναι 18 μήνες… Α, συγγνώμη, 

συγγνώμη. 

Δ.Σ. : Και επίσης εδώ πέρα που… σχετικά με τις συντηρήσεις αγροτικών δρόμων, εάν 

προβλέπονται τίποτε και για τις Σέρρες.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση 

από το νόμο. Έτσι είπαμε… όσο μεγαλύτερο διάστημα μπορούμε να κάνουμε τη σύμβαση. Δεν 

υπάρχει… μπορούμε άμα θέλετε βέβαια, αν νομίζετε ότι υπάρχει λόγος, τώρα εδώ να 

αποφασίσουμε για μικρότερο χρόνο. 

Δ.Σ. : Όχι μωρέ… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει… Τώρα για τους αγροτικούς δρόμους. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Πρόεδρε, ένα ερώτημα στον κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να τελειώσω… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Α, συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να απαντήσει στον Πρόεδρο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κι εδώ κάνουμε, είναι 93.000 για τον Λευκώνα, Ορεινή, του Ελαιώνα, 

68.000 για το Σκούταρι, πενήντα οχτώ για το Μητρούσι. Για τις Σέρρες, επειδή έχουμε 

γκρέηντερ, θα ασχολείται το γκρέηντερ… του Δήμου στις Σέρρες σε συνδυασμό με παροχή 

υπηρεσιών από το ΤΟΕΒ όπου έχει αρμοδιότητα, το οποίο ΤΟΕΒ σας πληροφορώ ότι άρχισα να 

το πιέζω όταν καθαρίζει τα κανάλια να μην αφήνει τα μπάζα πάνω στο δρόμο και μου 

υποσχέθηκαν ότι κάθε χρονο να καθαρίζουν ένα δρόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και από τον κ. Αναστασιάδη Ηλία μια... Ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …χρονική περίοδο από πότε αρχίζει η σύμβαση και πότε τελειώνει, ένα 

ετούτο και δεύτερον μια παρατήρηση, αν θέλετε τη λαμβάνετε υπ’ όψιν. Επειδή υπάρχει η 

δραματική εμπειρία με το Δήμο Σκουτάρεως, Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, καλό θα είναι 

από τώρα να επιδιώξετε την προγραμματική σύμβαση με το ΤΟΕΒ. Γιατί είναι βασικό, αν δεν 

υπάρχει προγραμματική σύμβαση με το ΤΟΕΒ, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνεργασία 

και θα τραβήξει η περιοχή των Σερρών ό,τι και η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως. 

Προσέξτε το αυτό. Είναι δραματική η εμπειρία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο επόμενο… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Το χρονικό. Από πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το χρονικό όριο είναι από τότε που θα βγει ο ανάδοχος. Δεν το ξέρουμε 

από… μπορεί να γίνουν ενστάσεις, να καθυστερήσει, γι’ αυτό… το θέσαμε το θέμα, αλλά η 

ουσία του θέματος είναι η εξής, ότι έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα του έτους. Όταν ξεκινάμε δηλαδή τις καλλιέργειες και μετά το Σεπτέμβριο πάλι. 

Εμείς τι κάναμε; Αναλόγως με το εμβαδό του αγροκτήματος, μοιράζουμε τις ημέρες που… 

ημερομίσθια. Λέμε τόσα ημερομίσθια, τι αντιστοιχεί στο αγρόκτημα φερ’ ειπείν της Καμήλας; 

Τόσες μέρες. Και ο Πρόεδρος διαλέγει, λέει θέλω το γκρέηντερ και τα… τόσες μέρες την 

άνοιξη, τόσες μέρες το Σεπτέμβριο… Αυτός είναι ο… δεν είναι ότι από την πρώτη μέρα που θα 

υπογραφεί η σύμβαση θα αρχίσει να δουλεύει. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ρώτησα το χρονικό όριο, τη χρονική περίοδο, γιατί ξέρετε ότι 

υπάρχουνε χρονικές περίοδοι όπου όλος ο αγροτικός κόσμος είναι έξω… έτσι; Και φυσικά 

οργώνουν αλλά θέλει να… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …ότι εμείς έγκαιρα… την εργολαβία και περιμένει ο εργολάβος… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …έγκαιρα και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… για μισό λεπτό από… που έκανε ο κ. Δινάκης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείστε, βρε, τις πόρτες. Βαρκάρη πατέρα είχατε όλοι; Αφήνουν, φεύγουν, λες 

και είναι… τι να πω. 

Δ.Σ. : Ησυχία παρακαλώ! 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία. Κλείσε, Στράτο, σε παρακαλώ κι εδώ την πόρτα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά επειδή έκανε μια σωστή 

τοποθέτηση ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Δινάκης, στο Δήμο του… στον πρώην Δήμο Σερρών… τον 

παλιό. Λοιπόν και αναφέρθηκε ο κ. Μυστακίδης στο γκρέηντερ. Προς επίρρωση αυτών που είπε 

ο κ. Αναστασιάδης, η εμπειρία με το γκρέηντερ και σε συζήτηση που είχα με κατοίκους της 

περιοχής του Δήμου Σκουτάρεως και τους Προέδρους, ήτανε όχι τραυματική, τραγική με το 

γκρέηντερ. Και χαίρομαι που εμείς σαν παράταξη το είχαμε αναδείξει το θέμα πολλές φορές, 

σας είχαμε πει ότι δεν λειτουργεί το σύστημα, ότι οι δρόμοι είναι στα χάλια τους και δεν 

μπορούν οι αγρότες να πάνε στα χωράφια τους. Στο κάτω-κάτω άμα δεν στηρίξουμε και τον 

πρωτογενή τομέα τότε δεν έχουμε και λόγο ύπαρξης. Θέλω να πω εφιστώ την προσοχή, 

χαίρομαι που οι πολλές παρατηρήσεις μας έπιασαν τόπο για το Δήμο Σκουτάρεως, αλλά εγώ 

επαυξάνω αυτά που είπε ο κ. Αναστασιάδης για το θέμα του γκρέηντερ στον πρώην Δήμο 

Σερρών. Κύριε Μυστακίδη, μην πάθουμε τα παλιότερα και δεν μπορούν οι άνθρωποι να μπουν 

στο χωράφι τους. Ειλικρινά σας μιλάω ότι ήταν το γκρέηντερ σταματημένο και οδηγός δεν 

υπήρχε, κ. Πρόεδρε. Έλεγε ο ΤΟΕΒ θα δώσει, δεν δίνει, έτσι έγινε… Βεβαίως συμφωνούμε και 

ψηφίζουμε ναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι… έτσι έγινε, αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Δήμος δεν μπορεί να καλύψει 

τα κενά και όλων των άλλων υπηρεσιών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ΤΟΕΒ που έχει 

αρμοδιότητα σε όλους τους δρόμους που έχουν άρδευση και… δεν κάνει τίποτα πραγματικά. 

Δεν έχει κάνει ούτε ένα δρόμο. Επίσης καλούμαστε, ειδικά του πρώην, στη Δημοτική Ενότητα 

Σκουτάρεως το 80% των χωραφιών και παραπάνω είναι… αλλά είναι ευθύνη του ΤΟΕΒ. Τώρα 

κι αυτά που βάλαμε είναι γιατί ξέρουμε ότι δεν θα κάνει τίποτα, δεν θα βοηθήσει ο ΤΟΕΒ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …την εμπειρία… και μάλιστα το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές. Πάρα 

πολλές. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι αλλά …  υπάρχει πρόβλημα… θα καλύψουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Ομόφωνα ναι το…; 

Δ.Σ. : Όλο το θέμα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σαφώς, δεν το συζητάμε. 

Δ.Σ. : Δεκαοχτάμηνο… δεκαοχτάμηνο κανονικά. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: 

α) Επικάλυψη και συμπύκνωση πρανών αποκαταστημένου τμήματος Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 769/2013 

β) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο, έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: α) 

Επικάλυψη και συμπύκνωση πρανών αποκαταστημένου τμήματος Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών και β) 

Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2013. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 770/2013 
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ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου 

γηπέδου της Τ.Κ. Βαμβακούσας». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο, έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση 

πεζοδρομίου γηπέδου της Τ.Κ. Βαμβακούσας». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 771/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση των 

υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό θέμα, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 

«Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 772/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο, διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 773&774/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο, διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς 

καταλόγους. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Όχι, όχι, μισό λεπτό λίγο. Για το είκοσι δυο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είκοσι δυο. 

Δ.Σ. : Για το είκοσι δυο υπάρχει μια δικαιολογία διαγραφής οφειλής επειδή διαφέρει το όνομα 

στο… Δεν κάνει διευκρίνιση όμως αν το όχημα είναι το ίδιο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λοιπόν, πράγματι προβλημάτισε αυτό και τον Πρόεδρο και εμένα προσωπικά, 

γιατί όλα τα παρακολουθούμε και τα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χαίρομαι για την παρατήρησή σας. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …όμως εδώ έχω αναλυτικά και τη νομοθεσία και τα έγγραφα από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για το πώς… οι πράξεις βεβαίωσης παράβασης, παραβάσεων του ΚΟΚ και λέει 

ρητά ότι σε περίπτωση που αυτός που επιβάλλει το πρόστιμο δεν γράψει σωστά, το λέει 

ακριβώς, αριθμό κυκλοφορίας, το χρώμα ή τη μάρκα, είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε 

αυτό το πρόστιμο. Το λέει, το έχω εδώ σε έγγραφα… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όντως. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το έχω εδώ, μπορώ να σας το προσκομίσω στο Προεδρείο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι σαφής… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εδώ έχω τέσσερα έγγραφα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη, συγγνώμη, κύριοι συνάδελφοι, είναι… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τα προσκομίζω, κ. Πρόεδρε, στο Προεδρείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Επειδή το θέμα πράγματι με απασχόλησε, κάλεσα την υπάλληλο, την 

αρμόδια υπάλληλο… και είπα, γιατί…; Εδώ υπάρχει μια απώλεια εισοδήματος για το Δήμο 

200€. Δεν είναι ένα ευρώ. Και ένα ευρώ ακόμη. 

Δ.Σ. : Δεν έχει σημασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι. Λέω, τι συμβαίνει; Λέει, λάθος. Και μάλιστα επειδή έφερε και τη 

νομοθεσία ο κ. Γαλάνης ότι είναι σύννομη η διαγραφή, γι’ αυτό. Εγώ δεν θα το ψήφιζα, αλλά 

επειδή μου έφερε ο κ. Γαλάνης το νόμο και πρέπει να το ψηφίσουμε, εγώ συναινώ και 

συμφωνώ. Όμως είπα στην υπάλληλο… θα το πω, δεν… δεν γίνεται να το κρύψω από σας. Έχω 

μάθει μία λέξη, μια… ένα δρόμο ακολουθώ. Κλείνω το μικρόφωνο για να μην καταγράφει όμως, 

για ενημέρωση δική σας... Λοιπόν, ομόφωνα ναι συνάδελφοι, το εικοστό δεύτερο. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 775&776/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Οκτώβριο 

2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο εικοστό τρίτο, μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου για το μήνα 

Οκτώβριο 2013. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 777/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. 

Γρηγοριάδη Παναγιώτη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το εικοστό τέταρτο θέμα, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη. Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν φύγουμε, το 

ποσό είναι 4.585,52€ και όχι πέντε χιλιάδες… Διότι τόση είναι η… Τώρα σας λέω, κ. 

Γρηγοριάδη, ότι αυτό είναι το ποσό και οφείλω να το καταθέσω στο Σώμα. Είναι 4.585,52 και 

όχι 5.677… Διότι, εξηγώ και το διότι, οι ενοικιάσεις… Δεν πειράζει, το έψαξα εγώ. Οι 

ενοικιάσεις χώρων δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες. Οι ενοικιάσεις χώρων 

αφορούν ποσό 1.076€, αφαιρούνται από το ποσό των 5.677,75€ και προκύπτει αυτό το ποσό που 

σας ανέφερα… Πάντα. Είναι μη επιλέξιμη. 

Δ.Σ. : Κάνεις λάθος. Για πες… που τα ξέρεις… 

Δ.Σ. : Μισό λεπτάκι τώρα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γρηγοριάδη, εγώ μίλησα με υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν μίλησα με 

κανέναν άσχετο. Λοιπόν, 4.585,52€. Οφείλω να το πω. 

Δ.Σ. : Ωραία! Να πούμε στο Σώμα τι θα γίνει από δω και πέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι άλλο θέμα αυτό. 

Δ.Σ. : Άλλο θέμα είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι άλλο θέμα. Ομόφωνα ναι; 
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Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δ.Σ. : Όλα ναι, κ. Πρόεδρε, όμως πρέπει κάποια στιγμή και πιστεύω έχει δίκιο ο κ. 

Γρηγοριάδης, πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό, αλλά κάποια στιγμή είπε και ο κύριος… θα πρέπει 

να γίνει ένας απολογισμός αυτών όλων των επισκέψεων… 

Δ.Σ. : Δεν είναι το θέμα αυτό τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λύεται η συνεδρίαση. Αν είπαμε καμιά 

κουβέντα παραπάνω, ας αλληλοσυγχωρεθούμε. Καλό βράδυ σε όλους. 

 

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

         

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                              ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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