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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 28/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 28/11-11-2013 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 37, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

          

1. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

3. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

4. Αναστασιάδης Αντώνιος  

5. Αναστασιάδης Ηλίας 

6. Αραμπατζής Θεόδωρος 

7. Αρναούτογλου Φωτεινή 

8. Γαλάνης Στέργιος 

9. Γάτσιος Αθανάσιος 

10. Γκότσης Ηλίας 

11. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

12. Δήμου Ιωάννης 

13. Δημητρίου Ευστράτιος 

14. Δούκας Γεώργιος 

15. Δρίγκα Χρυσούλα 

16. Ηλιοπούλου Σταλαχτή 

17. Θεοχάρης Μιχαήλ  

18. Ίντος Δημήτριος  

19. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

2. Αγοραστός Αγοραστός 

 

 

20. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21. Μερετούδης Δημήτριος 

22. Μηλίδης Θεόδωρος  

23. Μοσχολιός Ζωγράφος 

24. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

25. Μπόικος Αθανάσιος 

26. Μυστακίδης Παύλος 

27. Νεράντζης Βασίλειος 

28. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

29. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

30. Σούζας Ζαχαρίας 

31. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

32. Στεργίου Νικόλαος 

33. Φωτιάδης Στέφανος 

34. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

35. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

36. Χράπας Παντελής 

37. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

3. Βαλτσάνης Δημήτριος 

4. Νιζάμης Δημήτριος 

 

      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. 

Γασπαρίδης Δημήτριος και Δεμερτζής Θωμάς. 
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      Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος 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. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο 

πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

       

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ :  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

  

   

 

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Λοιπόν, άρχεται η συνεδρίασις. Θέλω να παρακαλέσω το Σώμα, επειδή 

Προεδρεύω πρώτη φορά εγώ, να είστε όσο γίνεται πιο… να κάνουμε μια συνεδρίαση καλύτερη 

από τις προηγούμενες… Λοιπόν, να αρχίσουμε, να αρχίσουμε από απαντήσεις κάποιων παλιών 

ερωτήσεων που έχουν κάνει κάποιοι συνάδελφοι και συγκεκριμένα ο κ. Φωτιάδης και ο κ. 

Μηλίδης. Απαντήστε σας παρακαλώ για το θέμα του… ο κ. Φωτιάδης… Ναι, να σας πω. Επειδή 

είναι τεχνικό πρόγραμμα επιτρέπεται οι απαντήσεις, δεν επιτρέπεται στην άλλη συνεδρίαση που 

είναι ειδική συνεδρίαση. 

Δ.Σ. : Προϋπολογισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Στον προϋπολογισμό. Λοιπόν, παρακαλώ τον κ. Γρηγοριάδη να δώσει 

απαντήσεις στις δυο ερωτήσεις αυτές, πρώτα όμως αρχίζοντας από τον κ. Φωτιάδη, γιατί ο κ. 

Μηλίδης… Ευχαριστώ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Δήμος Σερρών είναι σύμφωνος με 

τη διατήρηση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης Λαϊλιά ΑΕ, διότι πιστεύουμε ότι μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Λαϊλιά και της ευρύτερης περιοχής της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, συμβάλλοντας με την παρουσία του κυρίως στις επενδύσεις 

τουριστικού ενδιαφέροντος. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση της εταιρείας Λαϊλιάς ΑΕ 

εκπροσώπησα τη δημοτική αρχή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εκεί έθεσα τρία 

ερωτήματα για να δούμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αύξηση αυτή. Αυτές οι 

ερωτήσεις απαντήθηκαν, σύμφωνα με αυτά που μας απάντησαν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ο 

Δήμος Σερρών είναι διατεθειμένος να μπει σε αυτήν την αύξηση, τα χρήματα τα έχουμε 

προβλέψει στον προϋπολογισμό του 2014, τα χρήματα λόγω της οικονομικής στενότητας θα 

μπορούμε σε αυτήν την περίπτωση να τα δίνουμε τμηματικά και συμφωνούμε με την αύξηση. 

Αν θέλει κάποιος… Είμαστε σύμφωνοι εν πάση περιπτώσει, κ. Φωτιάδη, κυρίες και κύριοι, με 

την αύξηση για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ανάπτυξη του Λαϊλιά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Γρηγοριάδη. Θέλω να συνεχίσετε τώρα την απάντηση 

σχετικά με το ερώτημα… του κ. Μηλίδη. Δεν νομίζω, τώρα θα το διαβιβάσουμε και επίσημα… 

Δ.Σ. : Ήρθε.  

Δ.Σ. : Έρχεται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ήρθε ο κ. Μηλίδης. Απαντήστε σας παρακαλώ και στο άλλο το ερώτημα. 

Απαντήστε, κ. Γρηγοριάδη, ακούει ο κ. Μηλίδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Σχετικά με τις ερωτήσεις του κ. Μηλίδη που αφορούν στο κυλικείο του 

κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. Κατόπιν δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για τη χρήση 



 4 

 

του κυλικείου του κινηματοθέατρου ΑΣΤΕΡΙΑ δόθηκε η άδεια λειτουργίας στον ανάδοχο 

Πανταζή Ευστράτιο. Ο ανωτέρω έλαβε άδεια από την υπηρεσία μας ως κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυλικείο. Η αρχική άδεια προέβλεπε 30 καθίσματα-άτομα εντός 

της αιθούσης του ισογείου του κινηματοθεάτρου, η οποία τροποποιήθηκε με την προσθήκη 8 

καθισμάτων-άτομα στον εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα τοπογραφικά 

διαγράμματα, ο εξωτερικός χώρος ανήκει στο κτίριο του κινηματοθεάτρου και δεν αποτελεί 

κοινόχρηστο χώρο. Κατά συνέπεια, δεν έχει εκδοθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

Άδεια υπάρχει, για να προλάβω. Το ωράριο λειτουργίας που προβλέπεται στην αριθμόν 

58819/1-10-2012 συνταχθείσα πράξη σύμβασης άρθρο 6 που λέει, το κυλικείο θα λειτουργεί τις 

ώρες και τις ημέρες που λειτουργεί το κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ. Κατά συνέπεια, τις ημέρες 

και ώρες που υπάρχουν πρόβες, παραστάσεις, ομιλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και τις 

ώρες εργασίας των υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τα 

κυλικεία τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούν είναι τα εξής. Η υγειονομική διάταξη 

Υ1ΓΓ96967/2012, ΦΕΚ 2718/8-10-2012, τεύχος β’, άρθρο 14, τα κυλικεία ανήκουν στις 

επιχειρήσεις αναψυχής, καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών 

ποτών. Τα προϊόντα που προσφέρουν είναι κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και 

αναψυκτικά, με συνοδεία πρόχειρου γεύματος, καθώς και υπηρεσίες αναψυχής. Στην κατηγορία 

αυτή οι προϋποθέσεις είναι αντίστοιχες με τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, υποκατηγορία 

παρασκευής ή και προσφοράς πρόχειρου γεύματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριοι συνάδελφοι; Θα δώσει, θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις ο κ. Γαλάνης 

και μπούμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαριστώ πολύ, κ. Προεδρεύοντα. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω σε σχέση με ένα θέμα το οποίο μου διεμήνυσε, μου 

διεμήνυσαν οι οικονομικές υπηρεσίες. Οι οικονομικές υπηρεσίες ενημέρωσαν εμένα ως 

Αντιδήμαρχο οικονομικών και τον κ. Δήμαρχο ότι για το ζήτημα της είσπραξης των οφειλών 

που υπάρχουν από πολίτες προς το Δήμο Σερρών είναι υποχρεωμένες μέχρι το τέλος της χρονιάς 

να προβούνε σε όλες τις διαδικασίες και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, διότι ελλοχεύει ο 

κίνδυνος της παραγραφής. Πολλά από τα τέλη αυτά που διεκδικούμε και τα δικαιώματα είναι… 

παραγράφονται στην πενταετία και μας ενημέρωσε η οικονομική υπηρεσία ότι αν δεν προβεί σε 

αυτές τις ενέργειες, ελλοχεύει ο κίνδυνος της παραγραφής… σε σχέση με τα αυτά τα ποσά που ο 

Δήμος καλείται να διεκδικήσει όσον αφορά τις οφειλές προς το Δήμο. Επίσης θα σας έλεγα ότι 

μέχρι και σήμερα μετά από τις προσπάθειες που έκανε και εξατομικευμένα ο κ. Δήμαρχος με 

τους βουλευτές του Νομού Σερρών και μια απόφαση που πήρε εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο δεν 

έχει υπάρξει κάποια ρύθμιση συγκεκριμένη, η οποία… με ένα συγκεκριμένο νόμο και αυτή τη 

στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι όπως σας είπα τον Νοέμβριο, γιατί τον Δεκέμβριο όλες οι 

υπηρεσίες κλείνουν ουσιαστικά τη χρονιά, είμαστε υποχρεωμένοι τον Νοέμβριο να προβούμε 

τμηματικά σε αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή να προχωρήσουμε σε αναγκαστικά μέτρα 

είσπραξης, διότι διαφορετικά όπως σας είπα κινδυνεύει οι απαιτήσεις αυτές να παραγραφούν για 

το 2008. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος, έχει έρθει και η υπηρεσία εδώ, αν θέλει κάποιος να 

ρωτήσει κάτι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μισό λεπτάκι. Να μπούμε, ρωτώ το Σώμα, να μπούμε σε κάποιες ερωτήσεις 

προκειμένου να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις; Γραμματέα, σημείωσε σε παρακαλώ τα ονόματα. 

Ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Αναστασιάδης. Και η κα. Σαραντίδου. Αυτοί οι τρεις. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Και ο κ. Μηλίδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αυτό ήταν ερώτηση-απάντηση; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι, όχι, κ. Φωτιάδη, να σας εξηγήσω. Να σας εξηγήσω. Ήταν μια 

ανακοίνωση κάποιων θεμάτων που τρέχουν στο Δήμο προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα. Το 

τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Και θεωρήσαμε σκόπιμο να δώσουμε το λόγο στον κ. Γαλάνη, ούτως ώστε 

να μας κάνει τη διευκρίνιση αυτή και αν έχουμε και κάποιες ερωτήσεις να τις απαντήσει αλλά 

επί τροχάδην. Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, ήθελα να ρωτήσω, έγινε κάποια συζήτηση, καλέσατε αυτούς τους 

ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν μεγαλύτερα ποσά να προλάβουμε κάτι ή θα πάμε σε 

σκληρότερα μέτρα που… γιατί ξέρω ότι… Αλλά για κάποιους τουλάχιστον που έχουν 

μεγαλύτερα… καλέσουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια λύση άλλη, γιατί δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Θέλω να ενημερώσω το Σώμα εγώ ότι οι διευκρινίσεις που γίνανε, οι 

ανακοινώσεις που γίνανε από τον κ. Γαλάνη έχουν σχέση με τα παρελθόντα έτη. Δηλαδή εάν 

δεν πάρουμε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μέχρι τέλος του έτους, αυτό το ξέρω και από την 

υπηρεσία μου, θα πάνε του 2008 τα έσοδα για παραγραφή και θα είναι υπόλογοι… κατά 

συνέπεια είναι δηλαδή μονόδρομος στο να παρθούν αυτά τα μέτρα ανεξάρτητα αν τα ποσά είναι 

μεγάλα ή μικρά. Δεν έχει σχέση με το αν θα γίνουν οι κατασχέσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχει 

σχέση μονάχα με την παραγραφή των χρημάτων, για να μην παραγραφούν τα χρήματα. 

Ευχαριστώ, νομίζω ότι αυτό σας κάλυψε και δεν χρειάζεται να μπούμε σε ερωτήσεις. 

Απαντήστε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Προφανώς όλα αυτά τα τρία χρόνια, κ. Μηλίδη, προφανώς όλα αυτά τα τρία 

χρόνια και αυτό προκύπτει από έρευνα και από την υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σήμερα εδώ, 

έχουν σταλεί και επιστολές και μέσα στο 2013 εστάλησαν επιστολές προ κατάσχεσης όπως 

λέγονται, έχουν ενημερωθεί οι πάντες. Μιλάμε για ανθρώπους ότι έχουν ενημερωθεί και με 

συστημένες επιστολές προ κατάσχεσης, που τους καλούμε να έρθουν, να φέρουν έστω και κάτι 

έναντι και δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα. Και προφανώς η υπηρεσία σας λέω έχει κάνει εναγώνιες 

προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση και ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων είναι, δηλαδή 

πρόκειται για περιπτώσεις που οφείλουν από πενταετίας, σίγουρα, από το 2008 δηλαδή, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013… 

Δ.Σ. : Κύριε Αντιδήμαρχε… ρύθμιση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, δεν με καταλάβατε. 

Δ.Σ. : …έχουμε κάνει ρύθμιση… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν με καταλάβατε. Μιλάω… με συγχωρείτε… αυτό… όταν τοποθετηθούμε… 

αυτές που έγιναν, έγιναν. Εγώ σας μιλάω για… 

Δ.Σ. : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Φυσικά. Αφού σας εξηγώ ότι παραγράφονται, αναλαμβάνει κανείς εδώ την 

ευθύνη να παραγραφούν οι απαιτήσεις του Δήμου Σερρών για το 2008; 

Δ.Σ. : Όχι βέβαια. Αν αύριο γίνει ρύθμιση τι θα κάνει…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν γίνει ρύθμιση, θα γίνει ρύθμιση. 

Δ.Σ. : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ε, τώρα μπορώ να απαντώ…; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε… σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείς πάρα πολύ, εγώ σέβομαι τουλάχιστον κάποια πράγματα. Το λέω 

πολύ ξεκάθαρα, το ευχόμαστε όλοι εδώ και κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει 

ρύθμιση. Ο Υπουργός, ο κ. Μιχελάκης και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μίλησε με τον Πρόεδρο της 

ΚΕΔΕ ο κ. Δήμαρχος αν θέλει μπορεί να σας πει, είπε ότι υπάρχει ίσως πιθανότητα να γίνει αυτή 

η ρύθμιση. Όμως το ταμείο, η ταμιακή υπηρεσία δεν μπορεί να αναλάβει αυτό το κόστος να 

παραγραφούν οι… που έχουμε για το 2008 και πρέπει να κάνει όλες τις ενέργειες που 

προβλέπονται και με ατομική ευθύνη του ταμία, όπως σας το έχω πει επανειλημμένως. Και αν 

προκύψει, κ. Προεδρεύοντα, αν προκύψει δυνατότητα ρύθμισης… 2013… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σαφέστατος είστε, σαφέστατος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτοί οι άνθρωποι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σαφέστατος, κ. Γαλάνη. 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : …θα μπορούνε να έρθουν να κάνουν ρύθμιση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τελειώσαμε, κ. Γαλάνη, σαφέστατος ήσασταν, τα μέτρα θα παρθούν 

υποχρεωτικά και αν βγει η ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι θέλουν φυσικά. 

Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση συγκεκριμένη έχει να κάνει κάποιος; Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Γαλάνη… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είμαστε, ναι… 

Δ.Σ. : Παραβιάζετε το πρωτόκολλο. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Υπάρχει μια σειρά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Χίλια συγγνώμη. Κύριε Αναστασιάδη… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κυρία Σαραντίδου, έχετε το λόγο. Χίλια συγγνώμη. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Η πρώτη ερώτηση είναι, δηλαδή πέρυσι που παραγράφηκαν οι υποχρεώσεις 

μέχρι το 2007 γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο; Ή γιατί δεν ήρθε κάποιο θέμα για να το δούμε, απλά 

παραγράφηκαν αβίαστα και τώρα όσο δυσκολεύουν τα πράγματα προχωράτε σε πιο άμεσα 

μέτρα; Και κατά δεύτερον, μήπως έπρεπε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να μπει ως θέμα μέσα στο, 

σε συμβούλιο ή εν ανάγκη να γίνει και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί είναι πραγματικά ένα 

θέμα που καίει πολλούς συνανθρώπους μας, να δούμε τι περιπτώσεις είναι αυτές, να ξέρουμε 

ποιοι είναι, να ενημερωθούμε κι εμείς σαν Σώμα για περισσότερες λεπτομέρειες πριν προβούμε 

σε οτιδήποτε. Τώρα θα μου πείτε είναι Νοέμβριος. Να το φέρνατε πολύ πιο μπροστά… για να 

ενημερωθούμε κι εμείς τι γίνεται... 

Δ.Σ. : Κύριε Γαλάνη… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ένα λεπτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν είναι να απαντάτε εσείς ή να… δεν θα 

μπορέσω να τα απαντήσω, θέλω να τα απαντήσω ένα-ένα. Πρώτον, θα σας… οι νόμοι 

υπάρχουν, τους εφαρμόζουν οι υπηρεσίες. Αυτοί οι νόμοι για την είσπραξη, τους έχω αναφέρει 

επανειλημμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο, Προεδρικά Διατάγματα, ο κώδικας είσπραξης 

δημοσίων εσόδων, ο Καλλικράτης, ο 3852/2010 και πολλές άλλες διατάξεις προβλέπονταν και 

προβλέπονται. Τα έγγραφα που ήρθαν φέτος και τα έχω φέρει προς ενημέρωσή σας από το 

προηγούμενο, από το προ προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που κάναμε μια συζήτηση εδώ με 

αφορμή την προηγούμενη κατάσχεση που έγινε από τον ταμία του Δήμου Σερρών, λένε 

ξεκάθαρα, λένε ξεκάθαρα, έγγραφα που έρχονται και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για πρώτη 

φορά φέτος… το έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου… Επίσης το έγγραφο που ήρθε από την 

Εισαγγελία, τρία έγγραφα έχουν έρθει από την Εισαγγελία και έγγραφο που ήρθε, δυο έγγραφα, 

από την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου, σας τα έφερα και την προηγούμενη φορά εδώ και 

σας τα ανέφερα, τα έχω δώσει και στους βουλευτές, μου τα ζήτησε ο κ. Λεονταρίδης και η κα. 

Αραμπατζή, τα έχουν πάρει και αυτοί, τα έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, υπάρχουν εδώ… στο 

Προεδρείο, δεν αμέλησα να φέρω το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα ήρθε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και έγιναν… από τον κ. Δήμαρχο, τους βουλευτές του Νομού και διατρανώσαμε κι 

εμείς τη θέλησή μας με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …και δεν έγινε…  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …δεν έγινε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα μιλήσω, θα πω την αλήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν σας πιστεύουμε! 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν θα μας πείτε… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, μην πιστεύετε αλλά ακούστε σας παρακαλώ. 

Ολοκληρώστε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ολοκληρώνω επομένως λέγοντας ότι έχω εδώ… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν θα με σταματήσει κανείς να πω την αλήθεια. Έχω εδώ πέντε έγγραφα, τα 

οποία με… τα βάζω άλλη μια φορά στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι από την 

προηγούμενη συνεδρίαση που κάναμε γι’ αυτό το θέμα, είχαν έρθει εδώ, έγγραφο από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, έγγραφο από την Εισαγγελία, τρία έγγραφα και δυο έγγραφα πολύ σοβαρά 

από την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου, η οποία υπηρεσία το καλοκαίρι για δυο μήνες έκανε 

έλεγχο στο Δήμο Σερρών για το 2002-2010 και ρωτάει επίμονα τι γίνεται με τα έσοδα και με τα 

ανείσπρακτα. Σε αυτά εδώ ποιος θα απαντήσει; Θα απαντήσουν οι προηγούμενες δημοτικές 

αρχές, όχι αυτή, ούτε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, συνάδελφοι, φαντάζομαι ότι κι εσείς 

αντιλαμβάνεστε την κατάσταση, όταν έρχονται τέτοια έγγραφα σοβαρά στο Δήμο και ειδικά 

στην ταμειακή υπηρεσία και ενημερώνει ο ταμίας εμένα και τον κ. Δήμαρχο ότι αν μέχρι το 

τέλος της χρονιάς… κι άλλοι Δήμοι και ο Δήμος Ηράκλειας προβαίνει στις ίδιες διαδικασίες, 

πριν από μας έχει κάνει κατασχέσεις. Να τα λέμε αυτά. Κι άλλοι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα πριν, 

ουραγοί είμαστε, εμείς κάναμε μεγάλη υπομονή, τελευταίοι είμαστε που κάναμε κατασχέσεις. 

Άλλοι Δήμοι, δεκάδες Δήμοι άλλοι έχουν προχωρήσει πριν από μας. Όταν φτάνουμε σε αυτό το 

σημείο και μας λέει ο ταμίας ότι… δεν υπάρχει θέμα… εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ολοκληρώστε, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όπως είπε ο κ. Προεδρεύων από το νόμο να προβώ σε αυτές τις, στα αναγκαστικά 

μέτρα είσπραξης, τι μπορούμε εμείς να του πούμε; Είτε ο Αντιδήμαρχος, είτε ο Δήμαρχος, είτε 

τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σταμάτα και μην προχωράς και άσε τις οφειλές που είναι 

από πενταετία να παραγραφούν; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …κ. Γαλάνη, ευχαριστούμε. Ο κ. Αναστασιάδης… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Υπάρχει και δεύτερο σκέλος ερώτησης, γιατί δεν το φέρατε ως θέμα 

ημερήσιας διάταξης σε Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ήρθε, κ. Πρόεδρε, αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήρθε, πήραμε μια 

απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο, μην ξεχνάτε, συνάδελφοι, πολύ καλή απόφαση, 

διατρανώσαμε τη θέλησή μας στην κυβέρνηση και τους είπαμε απαιτούμε να προβείτε σε 

ρύθμιση γιατί εδώ έχουμε πολίτες που χρωστάνε από παλιά και δεν μπορούμε εμείς από τη μια 

να μας πιέζετε με έγγραφα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριοι συνάδελφοι, λίγο ησυχία δεν μπορούμε να έχουμε;… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ας πούμε, κ. Πρόεδρε, την αλήθεια. Από τη μια η πολιτεία με δεκάδες έγγραφα 

μας πιέζει για να εισπράξουμε παλιές οφειλές, με απαιτήσεις είτε μέσω Εισαγγελέα, είτε μέσω 

υπηρεσίας δημοσιονομικού ελέγχου και Ελεγκτικού Συνεδρίου και από την άλλη δε προβαίνει 

σε ρύθμιση των οφειλών των πολιτών προς τους Δήμους, εδώ και ένα χρόνο. Και αυτά τα 

έγγραφα όλα, έχω εδώ τα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Στεργίου! 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Έχω εδώ, σας παρακαλώ πολύ, αποδεικτικά με φαξ ότι μου τα ζήτησαν οι 

βουλευτές, ο κ. Λεονταρίδης και η κα. Αραμπατζή, τους τα έστειλα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τα είπατε, κ. Γαλάνη… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τα ξαναλέω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε. Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης έχει το λόγο. 

Δ.Σ. : Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ερώτηση, εννοείται. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, περνάμε μια… κρίση, είμαστε χώρα χρεοκοπημένη, 

δεν έχουμε… της Ελλάδας. Το ξέρετε. Με τα μεγάλα καπιταλιστικά κέντρα που στήσανε… της 

πόλης των Σερρών… το ξέρει, δεν είναι όλοι υπάλληλοι, δεν είναι όλοι υπάλληλοι, είναι 
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επαγγελματίες και υποφέρουν… Εγώ… σαν Δημοτικός Σύμβουλος θα αντισταθώ. Δεν συναινώ 

σε καμία… διότι δεν υπάρχει μία δεκάρα. Μας ρουφάνε το αίμα συνεχώς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Να καταγραφεί η άποψη του κ. Αναστασιάδη. Ευχαριστώ, κ. Αναστασιάδη. 

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Γαλάνη, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ο 3852 δεν καταργεί το 

άρθρο 167 του 3463, που σημαίνει ότι θα πρέπει για οποιαδήποτε διαδικασία είσπραξης να 

προηγηθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Είπα, διορθώστε με αν 

κάνω λάθος, γιατί όπως βλέπετε δεν μιλάω έτσι πολιτικά, μιλάω με βάση το άρθρο και τους 

νόμους. Αν όντως κάνω λάθος, καλώς κάνατε ό,τι κάνατε, αλλά έχω την πεποίθηση ότι ο 3852 

δεν κατήργησε το άρθρο 167. Γιατί το λέω αυτό. Μήπως οι αποφάσεις οι οποίες παίρνει η 

δημοτική αρχή είναι αίολες; Αυτό το ερώτημα καταθέτω. Εάν δεν είναι, βεβαιώστε ότι δεν είναι 

και τελείωσε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη. Με δυο κουβέντες. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εντάξει, κ. Πρόεδρε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Απλά πράγματα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το θέμα είναι σοβαρό και πιστεύω… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Επειδή ακριβώς είναι σοβαρό, γι’ αυτό… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Από σεβασμό στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθα και έκανα την ανακοίνωση. Θέλω 

να σας πω με ξεκάθαρο τρόπο ότι το άρθρο 167 που λέτε, η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

χρειάζεται μόνο στις περιπτώσεις, το λέει ρητά ο νόμος, εδώ μπροστά μου τον έχω, να πάμε να 

συνεισπράξουμε με τη ΔΕΥΑΣ. Αν δηλαδή εμείς θέλαμε τα χρέη μας να πάμε να τα 

συνεισπράξουμε με τον κ. Αραμπατζή ή με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη ΔΕΥΑΣ, τότε 

χρειαζόταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κυρία Σαραντίδου! 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κατά τα άλλα, κατά τα άλλα το λέει ρητά το άρθρο 167 στην παράγραφο 1, ο 

ταμίας του Δήμου είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τον κώδικα είσπραξης δημόσιων εσόδων. 

Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το κάνουν όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, το κάνει ο Δήμος Ηράκλειας 

του Νομού Σερρών. Θέλω να πω επίσης ότι φυσικά, εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θέλαμε να 

προβούμε, όχι η δημοτική αρχή, ούτε κανένας από τους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι εδώ, 

αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάποιους συναδέλφους που είναι εδώ από τα προηγούμενα 

Δημοτικά Συμβούλια, αυτοί παίρνουν ευθύνη που δεν εισπράχθηκαν τα χρέη από τα 

προηγούμενα έτη; Και σήμερα έρχονται… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γαλάνη, ξεφεύγουμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …δεν ξεφεύγουμε καθόλου, αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν συνάδελφοι στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και το σημερινό που δεν, οι ταμίες των Δήμων τους δεν ακολουθούσαν τις 

διαδικασίες είσπραξης και κάποιες οφειλές παραγράφηκαν. Σήμερα έρχονται, σήμερα έρχονται 

εδώ και θέλουν να μας πουν πόσο πόνο έχουν για τους συμπολίτες. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, 

έχουμε μεγαλύτερο πόνο για τους συμπολίτες μας οι οποίοι οφείλουν… έχουμε μεγαλύτερο 

πόνο. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… κόφτονα… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί που έχουν ευθύνη για την είσπραξη και θα 

λογοδοτήσουν στον Εισαγγελέα για την περίοδο 2002-2010, έχει γίνει το πόρισμα, έχει πάει 

στον Εισαγγελέα, έχουν τεράστια ευθύνη και ρίξαν όλα τα βάρη με τις ευθύνες σε αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γαλάνη, ευχαριστούμε… Κύριε Αναστασιάδη… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …ξεκάθαρο ότι εφαρμόζεται… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γαλάνη, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε… Απαντήθηκε το ερώτημα, 

νομίζω κατάλαβαν όλοι… Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Νομίζω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τελειώσαμε… Τελειώσαμε επί του θέματος. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …παρακαλώ… να μην είναι αίολες… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Θα φροντίσει… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Γαλάνη, λέει αλλά και βεβαιωμένα χρέη και τέλη, δικαιώματα και 

εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ποιο άρθρο; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Το 167 του κώδικα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ε αυτό… εσείς είπατε την πρώτη περίοδο, όχι τη δεύτερη. Και λέω το 

εξής, αυτό που λέτε εσείς είναι η πρώτη περίοδος παραγράφου. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρώτη παράγραφος είναι του άρθρου 167. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, ευχαριστούμε. Υπάρχει ο νόμος, μπορούμε να τον 

διαβάσουμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας ξαναλέω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Εμείς επιστήσαμε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Δεν παίρνουμε απόφαση. Κύριε Αναστασιάδη… Κύριε Αναστασιάδη… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σε παρακαλώ, δεν παίρνουμε κάποια απόφαση… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Θέλω να βοηθήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, πρέπει να σεβαστούμε ότι γίνεται μια ενημέρωση… 

Κύριε Αναστασιάδη, σε παρακαλώ. Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αυτή 

τη στιγμή δεν παίρνουμε καμία απόφαση, μας κάνουνε μια ενημέρωση, πρέπει να το 

σεβαστούμε και να… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Προεδρεύοντα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστώ, ευχαριστώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έλα Παναγία μου. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πρόεδρε… επί της διαδικασίας… Όχι, όχι, επί της διαδικασίας. Εγώ σαν 

Σύμβουλος ακούω τον Αντιδήμαρχο… Σας παρακαλώ. Τον Αντιδήμαρχο, ακούω κι από δω τον 

συνάδελφο. Θέλω να δω ποια είναι η αλήθεια. Τελικά… Όχι, σοβαρολογώ. Τελικά… με 

συγχωρείτε, δεν θέλω να φεύγει από δω, είναι και τα μέσα εδώ ενημέρωσης, να φεύγει, να 

φεύγουνε με αμφιβολίες. Τι ισχύει τελικά; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ξαναλέω… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ξεκαθαρίστε το. Όχι! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Θα σας δώσω το λόγο, κύριε… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πρέπει να φύγω με ξεκάθαρη άποψη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γκότση, σας παρακαλώ. Δυο λεπτά επί του θέματος της αντιδικίας ή 

της αντιγνωμίας που έχουνε ο κ. Αναστασιάδης με τον κ. Γαλάνη να μας πει. 

Δ.Σ. : Δεν είναι αντιδικία, Προεδρεύων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ. Τελειώσαμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ξαναλέω, ξαναλέω, ότι ειδικά αιτιολογημένη απόφαση χρειάζεται, αυτά τα 

ξεκαθαρίσαμε και με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ο ταμίας επίσης και όλοι οι άλλοι 

Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, πρωτοφανώς μόνο στις Σέρρες τέθηκε αυτό το θέμα. Μόνο όταν 

θέλουμε να συνεισπράξουμε με τη ΔΕΥΑΣ θέλει ειδικά αιτιολογημένη απόφαση… Κατά τα 

άλλα… ο κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Δήμους που έχουν ιδρυμένη ταμιακή 

υπηρεσία. Σε όλους τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα εφαρμόζεται αυτό που σας λέω. Εμείς 

δηλαδή εδώ θα αποτελέσουμε παγκόσμια πρωτοτυπία; Αν θέλαμε να συνεισπράξουμε με τη 
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ΔΕΥΑΣ, αν θέλαμε, τότε ήθελε, το λέει ρητά η παράγραφος, ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. 

Μα δεν συνεισπράττουμε με τη ΔΕΥΑΣ εμείς. Εισπράττουμε μόνοι μας. Αυτό σας λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστώ, κ. Γαλάνη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έκλεισε το θέμα, 

ενημερωθήκαμε. Μπαίνουμε στο θέμα, στο μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης για την έγκριση… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα ήθελα, Πρόεδρε, να συμπληρώσω και να πω το εξής. Αν θέλετε επί του 

θέματος να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ετέθη αυτό, ευχαρίστως να το κάνουμε. 

Και να φέρετε προτάσεις, να δίνονται προτάσεις που να λένε ξέρω γω ότι δεν πρέπει να 

ολοκληρώσετε τις διαδικασίες. Διότι εδώ ή θα ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες ή θα 

παραγραφούν. Λοιπόν, αν έχετε να πείτε κάτι άλλο, να κάνουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Δήμαρχε, ο νόμος περί είσπραξης εσόδων ορίζει… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το ξέρω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κατά συνέπεια δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να τηρήσουμε το νόμο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ετέθη αυτή η πρόταση. Αν θέλετε να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το 

θέμα αυτό, να γίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Να μαζέψουμε ανάλογες υπογραφές τότε και να γίνει. Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι… εδώ είναι… άμα θέλουνε… 

Δ.Σ. : Χωρίς καν ψηφοφορία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εδώ, όχι υπογραφές, εδώ. Τι υπογραφές; 

Δ.Σ. : Πείτε, ποιοι θέλετε… 

Δ.Σ. : Να γίνει. 

Δ.Σ. : Να μη γίνει, να μη γίνει, όχι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Γιατί να μη γίνει; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για να βγαίνετε στις τηλεοράσεις και να λέτε ό,τι θέλετε;… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε! 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Από βδομάδα, την Τρίτη να γίνει… Τρίτη έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριοι συνάδελφοι… Σας παρακαλώ. 

Δ.Σ. : …παρεξηγήθηκα και παρεξηγήθηκα σφόδρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη Ηλία, είναι λύση να μιλάει ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης, 

να μιλάτε εσείς, ο ένας με τον άλλον; Σας αρέσει αυτή η κατάσταση;; Σας αρέσει; Αν σας 

αρέσει, να τη συνεχίσουμε. Αν σας αρέσει να τη συνεχίσουμε!  

Δ.Σ. : Προεδρεύοντα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Να τη συνεχίσουμε… Να τη συνεχίσουμε. Ένας-ένας σας παρακαλώ πάρα 

πολύ. Και δεν σέβεστε καθόλου που προεδρεύω πρώτη φορά! Είναι ντροπή μας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …προσέξτε, αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό. Κάθε μέρα οι… 

στέλνουνε συνεχώς, συνεχώς πηγαίνουνε στους οφειλέτες και τους κατατάσσει… Ακούτε; Κάθε 

μέρα, κ. Πρόεδρε!... Κάθε μέρα γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη… Κύριε Αναστασιάδη, ευχαριστούμε, 

είπατε αυτό που ήταν να πείτε. Νομίζω ότι… Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι 

εξαντλήθηκε το θέμα. Εάν θέλουμε να πάμε σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλώ να 

ψηφίσουμε να κάνουμε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν δεν θέλουμε, νομίζω έχει 

εξαντληθεί το θέμα. Σας παρακαλώ… Κύριε Αναστασιάδη, νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα. 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το μισό λεπτό λοιπόν. 

Δ.Σ. : Απευθύνομαι στον κ. Δήμαρχο. Η θέση μου, κ. Δήμαρχε, δεν ήταν… Εγώ επισήμανα έτσι 

ώστε οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται να μην είναι αίολες. 

Δ.Σ. : Δεν πήραμε καμία απόφαση. 

Δ.Σ. : Αποφάσεις που παίρνει η εκτελεστική εξουσία… μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο… Να μην 

είναι αίολες… και είπα το εξής, εάν έχω άδικο, να ορίσει το άδικο ο κ. Γαλάνης… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Προεδρεύοντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μισό λεπτό ο κ. Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, κ. Προεδρεύοντα. Δόθηκε η απάντηση, έχετε άδικο, δεν είναι αίολες οι 

αποφάσεις. Τελεία και παύλα. Αν πιστεύετε ότι έχετε δίκιο, ελάτε να το αποδείξετε. Τι να σας 

πω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, μπαίνουμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Κύριε Μηλίδη, θέλετε κάτι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κ. Προεδρεύοντα, με συγχωρείτε, δώσατε το λόγο δέκα φορές. Το ζητάω για 

μισό λεπτό. Τώρα η απάντηση του κ. Δημάρχου ήταν όπως… ένα Δήμαρχο, όχι η προηγούμενη, 

πριν από λίγο που λέει… είπε μια φράση, θέλω να γραφεί πολύ στα πρακτικά. Είναι 

συμπεριφορά αυτή, κ. Δήμαρχε;… Δεν ξέρω τι καταγράφηκε, θα ήθελα πολύ να καταγραφεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο κ. Μηλίδης προσπαθεί να δημιουργήσει… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, δεν δημιουργώ καθόλου. Τώρα απαντήσατε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Η λέξη είναι η εξής. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τι είπατε; …την Τρίτη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αν θέλετε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο γι’ αυτό το θέμα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …να γίνει για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …και κάποιοι εξυπνάκηδες να πάνε στο… αυτό είπα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ωραία, πολύ ωραία πρόταση για Δήμαρχο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Γιατί; Τι έχει η φράση; Μια χαρά είναι. Δεν είναι εξυπνάκιας αυτός που βγαίνει 

στην τηλεόραση και λέει και μονολογεί και λέει ό,τι θέλει; Δεν είναι πιο σωστό στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο να λέγονται αυτά; Δεν θέλετε διαφάνεια; Δεν 

θέλετε αλήθεια; Δεν θέλετε ξεκαθάρισμα; Εγώ αυτό σας λέω. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί τώρα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προκειμένου να… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Προεδρεύοντα, εμένα θα κάνεις συνέχεια παρατήρηση;… Με συγχωρείς 

πάρα πολύ. Εμένα θα κάνεις συνέχεια παρατήρηση; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …τέρατα και σημεία ακούγονται στα ΜΜΕ. Αυτοί που τα λένε, αυτά που λένε 

στις τηλεοράσεις ας έρθουν να τα πουν εδώ στο επίσημο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αυτό είπα, αυτούς ονόμασα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε… τελειώσαμε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τι έχει η φράση; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κάτι άλλο είπατε και κάτι άλλο είπατε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τίποτα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Να μη συνεχίσουμε. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Ευχαριστώ για την 

κατανόηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εδώ όταν αποκάλεσε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …Δημοτικός Σύμβουλος εδώ ψώνιο προχθές τον κ. Δήμου δεν είπατε τίποτα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ… Σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απαντάμε… 

Δ.Σ. : …προσωπικού… Σερρών… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ούτε μονοψήφιο αριθμό θα πιάσεις στις εκλογές… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη. Κύριε Αναστασιάδη, ευχαριστούμε… Κύριε 

Αναστασιάδη, ευχαριστούμε.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 800/2013 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριοι συνάδελφοι, μπαίνουμε στο θέμα ημερήσιας διάταξης, το οποίο είναι, 

έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2014. Προτού μπούμε όμως στο 

πρόγραμμα, επειδή έτυχε να το διαβάσω, θέλω να παρακαλέσω στη δεύτερη σελίδα, στην 

τελευταία πρόταση πριν τον πίνακα έχει ένα «επίσης που». Εκείνο το «που» πρέπει να το 

διαγράψουμε γιατί πιθανώς να μην το έχετε εσείς γραμμένο και αλλάζει το νόημα όλης της 

εισήγησης. Δεν ξέρω αν το βρήκατε. Υπάρχει ένα «που», το οποίο βρέθηκε τέλος πάντων μέσα. 

Και έχω επίσης να πω το εξής, μετά τη συνεργασία… Κύριοι συνάδελφοι, λίγο την προσοχή 

σας. Μετά τη συνεργασία που είχα με τον διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, 

τον κ. Δασκαλόπουλο, είδαμε μέσα στα τεχνικά έργα ότι υπάρχουν έργα τα οποία είναι από τη 

ΣΑΤΑ του 2006, του 2007, του 2008 και του 2012 και του 2013 και πρέπει να πούμε ότι εκείνα 

τα ποσά δεν μπορούν να πειραχθούν. Το τονίζω για να μην εστιάσουμε την προσοχή μας εκεί 

στο έξι, στο εφτά, είναι δεσμευμένα τα λεφτά για τα έργα τα οποία είναι συγκεκριμένης… είναι, 

αναφέρονται… Επίσης θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο, τον εισηγητή, τον κ. Μυστακίδη να 

μας κάνει μια εισήγηση και μετά… Ευχαριστώ. 

ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ : Πρόεδρε! Να πάρω το λόγο λίγο; Προτού ξεκινήσει ο κ. Μυστακίδης; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Πρόεδρε, θα σε παρακαλέσω το εξής, να κάνει λίγο την εισήγησή του ο κ. 

Μυστακίδης. Να είστε βέβαιοι ότι θα τηρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τον κανονισμό και θα 

σας δοθεί και λόγος… 

ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ : …το θέμα και δεν ενημερωθήκαμε καθόλου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ. Να ακούσουμε την εισήγηση. Θα ακούσουμε τις ερωτήσεις 

των συναδέλφων και μετά θα τοποθετηθείτε… 

ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ : …Πρόεδρε, θα ψηφίσω τεχνικό πρόγραμμα χωρίς να ξέρουμε τίποτα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μα δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Εγώ απλώς θέλω την υπομονή σας. Τίποτα 

άλλο. 

ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ : Καλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Και σας ευχαριστώ για την κατανόηση εκ των προτέρων. Κύριε Μυστακίδη, 

έχετε το λόγο.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Προεδρεύοντα, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα 

πρώτα, παρόλο που… Κύριε Προεδρεύοντα, συγγνώμη. Παρόλο που δεν συμφωνήσατε στο να 

μιλήσει ο κ. Γασπαρίδης, εγώ θα ήθελα να δώσω μια απάντηση σε αυτό που είπε, ότι δεν 

ενημερώθηκε. Η ενημέρωση… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Μυστακίδη, κ. Μυστακίδη, να μπούμε στην εισήγηση… τις 

απαντήσεις… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η ενημέρωση, κ. Πρόεδρε, καταγράφεται από τα έγγραφα του αρχείου του 

γραφείου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι 

εστάλη φαξ μια συγκεκριμένη ημερομηνία και το έχουμε εδώ. Μπορεί να το δει ο κ. 

Γασπαρίδης. Πάμε τώρα στο τεχνικό πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα καταρτίζεται όπως 

γνωρίζετε με βάση τα χρήματα που έρχονται από εννιά πηγές χρηματοδότησης και αναλυτικά, 

επιγραμματικά θα πω για την κάθε πηγή τι συμβαίνει και τι χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για τα 

έργα από αυτήν την πηγή. Πρώτον, έχουμε έργα και… δραστηριότητες από τη ΣΑΤΑ. Όπως 

γνωρίζετε η ΣΑΤΑ του 2014 έρχεται μειωμένη κατά 50%, 53% σε σχέση με τη ΣΑΤΑ του 2013 

και επομένως ενώ περιμέναμε τη ΣΑΤΑ του 2013 περιμένουμε να φτάσει το ποσό στα 

1.403.700, ΣΑΤΑ του 2013 από την οποία προγραμματίσαμε τα έργα, η ΣΑΤΑ που προβλέπεται 

και που ελπίζουμε ότι θα ‘ρθει για το 2014 είναι 659.739€. Από τα χρήματα αυτά 

χρησιμοποιούμε κάποια ανάλογα με το ποσοστό που δικαιούται η πόλη των Σερρών και οι τρεις 

Δημοτικές Ενότητες και οι δυο Κοινότητες του Δήμου. Για την πόλη όλα τα χρήματα 540.000 

περίπου δεσμεύονται για έργο, για πιθανό έργο του Αυτοκινητοδρομίου. Ό,τι χρήματα 
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δικαιούνταν οι Δημοτικές Ενότητες τα παίρνουνε, δηλαδή η Δημοτική Ενότητα Λευκώνα μαζί 

με τις Κοινότητες Ορεινής, Βροντούς και το χωριό, τον οικισμό Ελαιώνα παίρνουν 93.000. Η 

Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούση παίρνει 58.000 και η Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, 

πρώην, παίρνει 68.000 και αυτό γίνεται με βάση την κατανομή ΣΑΤΑ που είχαμε και τα 

προηγούμενα έτη, η οποία κατανομή ναι μεν τα πρώτα δυο χρόνια ήταν υποχρεωτική, αλλά και 

το 2013-2014 δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ωστόσο επειδή θεωρούμε ότι είναι δίκαιο, 

σεβόμαστε τα ποσοστά εκείνα, παρόλο που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε βάσει του 

3852, του Καλλικράτη δηλαδή. Στα έργα αυτά της ΣΑΤΑ μεταφέρονται και περιλαμβάνονται 

όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών με τις υπόλοιπες πιστώσεις 

των, που είτε δεν έχουν αποπερατωθεί, είτε δεν έχουν αποπληρωθεί μέχρι 30 Αυγούστου του 

2013. Επαναλαμβάνω ότι το ποσό που θα εισπράξει ο Δήμος είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με 

αυτό που εισέπραττε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά αφορούν τη ΣΑΤΑ, η χρηματοδότηση, τα 

έργα που θα γίνουν από χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ. Πάμε στα έργα από… και επενδύσεις που 

είναι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 1828/89 και το άρθρο 27 του Νόμου 3756/2009, 

δηλαδή είναι ο νόμος που αφορά τους παρακρατηθέντες πόρους παρελθόντων ετών. Αυτές οι 

πιστώσεις είναι οφειλές του ελληνικού δημοσίου προς τους ΟΤΑ που απορρέουνε από τις 

διατάξεις του παραπάνω άρθρου και νέες πιστώσεις δεν περιλαμβάνονται στο τεχνικό 

πρόγραμμα… διότι αποφασίστηκε να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το κράτος και 

να μη στείλει άλλους παρακρατηθέντες πόρους. Σε αυτό το, στο τεχνικό πρόγραμμα 

εμφανίζονται μόνο συνεχιζόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου από αυτές τις πιστώσεις. 

Τρίτη πηγή είναι η ΣΑΤΑ σχολείων. Οι πιστώσεις αυτές διατίθενται αποκλειστικά σε 

συντηρήσεις διδακτηρίων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και σε επιχορηγήσεις 

των σχολικών επιτροπών. Προτείνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεχιζόμενα έργα του 

έτους 2013 και αυτών που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποπληρωθεί χωρίς να προστίθεται κανένα 

καινούριο έργο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα παρουσιαστούν στη 

διάρκεια του προσεχούς έτους. Για έργα και μελέτες και προμήθειες που χρηματοδοτούνται από 

δημοτικούς πόρους η χρηματοδότηση αφορά έργα, μελέτες και υπηρεσίες και προμήθειες 

σχετικές με τις συντηρήσεις κυρίως του πρασίνου, αλλά την κατασκευή έργων που έχουν σχέση 

με την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και την, στην περιοχή των επεκτάσεων, των εντάξεων στο 

σχέδιο, οι πιστώσεις των οποίων προέρχονται από εισφορά σε χρήμα. Στο τεχνικό πρόγραμμα 

του 2014 λοιπόν, δεν προτείνεται πίστωση που προέρχεται από εισφορά σε χρήμα και κατανομή 

σε έργα υποδομής σε κάθε πολεοδομική ενότητα της πόλης, αλλά η πίστωση εμφανίζεται ενιαία 

σε έναν κωδικό αριθμό. Η επόμενη κατηγορία είναι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το 

πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και ΕΠΤΑ… οι μελέτες που προτείνονται αφορούν συνεχιζόμενες δράσεις 

που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό και δεν έχουν αποπληρωθεί ή συνεχίζονται. 

Έργα και μελέτες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ, τώρα Πράσινο Ταμείο. 

Άλλη κατηγορία δηλαδή, επόμενη. Οι πιστώσεις αυτές προέρχονται από προγράμματα του 

Υπουργείου ΠΕΚΑ και διατίθενται αποκλειστικά σε έργα και μελέτες που είναι ενταγμένα στα 

παραπάνω προγράμματα των παρελθόντων ετών. Αφορούνε κυρίως οφειλές παρελθόντων ετών, 

που οι πιστώσεις είτε δεν έχουν έρθει ακόμα στο Δήμο, είτε δεν έκλεισαν οι λογαριασμοί των 

αναδόχων. Κατηγορία χρηματοδότησης από Υπουργεία και Οργανισμούς, οι πιστώσεις αυτές 

προέρχονται από προγράμματα διαφόρων Υπουργείων και διατίθενται αποκλειστικά σε έργα 

που έχουν χρηματοδοτηθεί από συγκεκριμένη… του κάθε Υπουργείου και του κάθε 

Οργανισμού. Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, από το ΕΠΠΕΡΑΑ, 

από το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, από το INTERREG και διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι 

πιστώσεις αφορούν όλα τα έργα και τις μελέτες για τις υπηρεσίες αλλά και προμήθειες που 

έχουν ενταχθεί στα παραπάνω προγράμματα και εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν μέσα 

στο έτος 2014. Και υποβάλλουμε συνημμένα στο τεχνικό πρόγραμμα του 2014 υπό μορφή 

πίνακα όλα αυτά τα έργα και σε αυτόν τον πίνακα εμφανίζονται έργα, μελέτες και υπηρεσίες και 

προμήθειες που εντάσσονται από κάθε πηγή χρηματοδότησης. Το συνολικό ύψος του 
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προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος φτάνει στα 12.838.350,66€ και παρακαλώ το 

Δημοτικό Συμβούλιο να υπερψηφίσει το πρόγραμμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστώ τον κ. Μυστακίδη. Κύριοι συνάδελφοι, να τηρήσουμε τη 

διαδικασία. Ερωτήσεις από το Σώμα. Γραμματέα, σημείωνε σε παρακαλώ, Αναστασιάδης 

Ηλίας. Άλλος; Κανένας. Α, ο κ. Γάτσιος εκεί, ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. Ευχαριστώ. Και ο κ. 

Χουρουζίδης. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας έχει το λόγο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Μυστακίδη, να σας ρωτήσω δυο ερωτήματα. Αν ισχύει στο 

ακέραιο το άρθρο 208 του κώδικα που αναφέρεται στο τεχνικό έργο, ένα είναι αυτό και το 

δεύτερο, μελετώντας το τεχνικό έργο έτσι όπως μας ήρθε στη σελίδα 10, αν το έχετε μπροστά 

σας… σας παρακαλώ, αναφέρει 46.000 για το δρόμο Κουμαριάς-Μητρουσίου. Λαμβανομένου 

υπόψη, το θυμάται ο κ. Γρηγοριάδης, ότι αυτό το έργο πληρώθηκε στο σύνολό του και ότι τα 

χρήματα στο Δήμο Σκουτάρεως ήρθαν από το ΘΗΣΕΑ εφόσον ολοκληρώθηκε το έργο, με ποια 

λογική, το ένα μέρος. Το υπόλοιπο ήταν υπόθεση του Καπετάν Μητρούση. Με ποια λογική και 

μήπως κάνετε λάθος εδώ; Οι 46.000 δεν ήρθαν στο Μητρούσι και ήρθαν στο Σκούταρι; Μήπως 

ήρθαν και αδίκως, λάθος το έχετε ως οφειλή του δημοσίου προς το Δήμο Σερρών; Προεδρεύων 

τότε ήταν ο κ. Αραμπατζής αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να μας βοηθήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Να μαζέψουμε τα ερωτήματα, κύριοι συνάδελφοι… 

Δ.Σ. : …όλα ή ένα-ένα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Δασκαλόπουλε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, να μαζέψουμε, το Σώμα λέει 

να μαζέψουμε όλα τα ερωτήματα και να απαντήσει… Κύριε Μυστακίδη, σας παρακαλώ 

ακούστε. Σημειώστε τα ερωτήματα να απαντήσετε σε όλα μαζί συνολικά. Το λόγο έχει ο κ. 

Γάτσιος. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Η πρώτη ερώτηση που είχα γράψει πριν από την παρέμβαση του Προέδρου, ήταν 

αν στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, όπως οφείλουμε από τον Καλλικράτη, 

έχουμε δώσει και τα χρήματα που έπρεπε να προγραμματίσουμε από το καλοκαίρι προς τις 

Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, αλλά και αν υπάρχουν αποφάσεις των Τοπικών και 

Δημοτικών Κοινοτήτων για ποιες βάσει των χρημάτων που εμείς έπρεπε να δώσουμε προς κάθε 

Δημοτική και Τοπική Κοινότητα για ποιες να είναι οι προτεραιότητες αυτό. Το δεύτερο ερώτημα 

είναι εάν από το πρόγραμμα ΕΚΟΙΚΟΝΟΜΩ, έχω πληροφορηθεί, δεν ξέρω, ρωτώ αν είναι 

ακριβές, ότι ιδία συμμετοχή δεν υπάρχει πλέον και εμείς έχουμε αρκετά έργα στο πρόγραμμα 

ΕΚΟΙΚΟΝΟΜΩ, που σημαίνει ότι αποδεσμεύονται πολλά χρήματα που είχαν δεσμευτεί 

προηγουμένως από ΣΑΤΑ ή οποιουσδήποτε άλλους πόρους και έπρεπε να τα τοποθετήσουμε 

εδώ. Και το τρίτο ερώτημα είναι από ιδία έσοδα, εκτός από τη Δημοτική Ενότητα Σερρών, γιατί 

δεν βάζουμε στο τεχνικό πρόγραμμα άλλα έργα στον προγραμματισμό; Και το άλλο ερώτημα 

είναι και παραίνεση, από τους παρακρατηθέντες πόρους δεν βάζουμε ούτε ένα ευρώ φέτος στο 

πρόγραμμα. Γιατί; Γιατί πήραμε τα ληξιπρόθεσμα. Μερικές Δημοτικές Ενότητες όμως δεν 

οφείλαν ούτε μισό ευρώ ληξιπρόθεσμο. Με αυτές τι θα γίνει; Αυτές θα πληρώσουνε για 

λογαριασμό, από τη στιγμή που λειτουργούμε σε αυτήν την δημοτική περίοδο αυτές δεν θα 

πάρουν τίποτα; Από τα ληξιπρόθεσμα μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Γάτσιο. Και ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, έχει περάσει ένας χρόνος και… καταστράφηκε, φύγαν 

όλοι οι ξένοι από αυτό, η πόλη έχει χάσει πάρα πολλά χρήματα. Τα χρήματα που βάζει η τεχνική 

υπηρεσία… είναι πάρα πολύ λίγα. Να βάλει ένα εκατομμύριο… και μετά στη συνέχεια να 

κυνηγήσει αυτήν που είναι υπεύθυνη για… τρομερή ζημία, έχασε την… με αποτέλεσμα 

είχαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη. Κύριε Μυστακίδη, απαντήστε. Και ο κ. 

Χουρουζίδης. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Στην ερώτηση, η ερώτηση είναι, θέλω να αναφερθεί αν η κατανομή της 

ΣΑΤΑ του 2014 δεν κρίνεται με κριτήρια πληθυσμιακά, που θεωρώ ότι είναι και το πιο δίκαιο 

σύστημα για να δοθούν τα χρήματα της ΣΑΤΑ σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες. 
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Θέλω να προσθέσω στην ερώτηση του κ. Γάτσιου ότι εάν αυτή είναι η αντιμετώπιση και οι 

συμπεριφορές αυτές οδηγήσουν το Υπουργείο Εσωτερικών που κάνει τώρα πώς θα γίνονται 

εκλογές οι επόμενες, η διαδικασία των επόμενων εκλογών, μήπως αυτές οι συμπεριφορές και 

αυτές και αυτή η αντιμετώπιση στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και στα Τοπικά 

Συμβούλια μήπως… τους δίνουμε το δικαίωμα να καταργήσουν για τις επόμενες εκλογές τα 

Τοπικά Συμβούλια και Τοπικές Κοινότητες και Δημοτικές Κοινότητες; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Χουρουζίδη. Κύριε Μυστακίδη, απαντήστε και αν κάποιος 

συνάδελφος δεν καλυφθεί, ας πει ότι δεν καλύφθηκε για να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Καταρχήν με τη σειρά να τα πάρουμε, ο κ. Αναστασιάδης είπε, αναφέρθηκε 

σε ένα, μια παράγραφο 208; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Το άρθρο 208 του κώδικα που αναφέρεται στο τεχνικό πρόγραμμα. Αν 

ισχύει ως έχει ή έχουν… τροποποιήσεις. Μέσα στο χρόνο, τις οποίες βέβαια… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό τώρα, κ. Αναστασιάδη, είναι θέμα διοίκησης να το απαντήσει, δεν είναι 

θέμα του Αντιδημάρχου έργων. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έχει άμεση σχέση με όλο το τεχνικό πρόγραμμα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μην κάνουμε όμως διάλογο, κ. Αναστασιάδη… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το τεχνικό πρόγραμμα κατατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του 

Καλλικράτη… επομένως αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση δεν το επισημαίνει. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καλώς, καλώς. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …αυτό που λέτε  για τα χρήματα των 46.000, αυτά τα στοιχεία μας έδωσε το 

λογιστήριο, αλλά ωστόσο θα το ερευνήσουμε, μήπως υπάρχει κάποιο λάθος. Όμως είναι 

καταχωρημένα στο αρχείο του λογιστηρίου αυτά τα χρήματα. 

Δ.Σ. : Προεδρεύοντα, μου δίνετε το λόγο να τον βοηθήσω; 

Δ.Σ. : Θα κάνω μια… 

Δ.Σ. : Το 208 δεν έχει αλλάξει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο κ. Γάτσιος που ρώτησε αν δόθηκαν τα χρήματα, ό,τι χρήματα 

αντιστοιχούσανε στις Δημοτικές Ενότητες δόθηκαν. Απλά δεν θα γίνουν διάφορα άλλα έργα, 

παραδείγματος χάρη μνημείο… θα γίνουν όλα… θα δοθούν σε αγροτική οδοποιία διότι αυτό 

θεωρούμε ότι είναι η προτεραιότητα των Ενοτήτων που είναι και αγροτική περιοχή… δεν 

γίνονται έργα… 

Δ.Σ. : Κύριε Στεργίου… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …για τις Δημοτικές Ενότητες… 

Δ.Σ. : Κύριε Στεργίου, σας παρακαλώ, βοηθήστε… 

Δ.Σ. : …από την παράταξή σας… σας υπονομεύει. 

Δ.Σ. : Από τα έσοδα του Δήμου… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πρώην συνδικαλιστής, τα ξέρεις αυτά καλά. Διδάξας. 

Δ.Σ. : Διαβολέας, διαβολέας. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …ότι από δημοτικούς πόρους, τα ίδια έσοδα δηλαδή, η χρηματοδότηση… 

δεν προτείνουμε καμία πίστωση για κανένα έργο από τους δημοτικούς πόρους εκτός από το 

πράσινο. Δεν προτείνουμε κανένα άλλο πράσινο, αφορά όλο το Δήμο… και μετά… ο κ. 

Αναστασιάδης. Για το Αυτοκινητοδρόμιο, κ. Αναστασιάδη, ενδεχομένως αυτά τα χρήματα που 

βάλαμε τα 440 χιλιάρικα να μη χρειαστούν κιόλας, διότι το Αυτοκινητοδρόμιο έχει υποχρέωση 

να το αποκαταστήσει όλη την πίστα ο εργολάβος, τον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο, μόλις στρώσει 

ο καιρός. Εάν, εμείς τα βάλαμε αυτά για να έχουμε τη βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή αν κάτι 

στραβώσει με τον εργολάβο θα το κάνουμε. Ενδεχομένως όμως να το κάνει ο εργολάβος και να 

μη χρειαστεί. Και αν δεν το κάνει, θα το κάνουμε εμείς με δικά μας χρήματα, με χρήματα του 

Δήμου και θα τα διεκδικήσουμε από τα δικαστήρια. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …κ. Πρόεδρε, ότι φοβάμαι και… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, μην κάνετε διάλογο, συμφωνείτε στην ουσία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι σοβαρό… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι, συμφωνείτε, λέμε συμφωνείτε. Δεν χρειάζεται. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Διότι ο εργολάβος πολύ φοβάμαι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνεχίστε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για το… μια ερώτηση που έκανε ο κ. Χουρουζίδης, εάν… γιατί δεν τα 

κατανέμουμε πληθυσμιακά… που βγήκανε, το ποσοστό ΣΑΤΑ που αντιστοιχεί σε κάθε 

Δημοτική Ενότητα και στη συνέχεια σε κάθε Τοπική Κοινότητα ή Δημοτική Κοινότητα, σαφώς 

και επηρεάζεται από τον παράγοντα τον πληθυσμιακό. Όμως δεν είναι μόνο ο πληθυσμιακός 

παράγοντας. Τα έχουμε πει άλλες τρεις φορές εδώ μέσα ότι επηρεάζεται και από άλλους 

παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη είναι η γεωγραφική θέση, η ανεργία και διάφοροι άλλοι, 

άλλα θέματα που επηρέασαν το ποσοστό ΣΑΤΑ, το οποίο δόθηκε στο παρελθόν στις Ενότητες 

και αυτό εμείς σεβαστήκαμε. Τα προσθέσαμε, είπαμε τόση ήταν όλη η ΣΑΤΑ του Δήμου και τι 

ποσοστό πήρε η κάθε Ενότητα, αυτό του δίνουμε. Έχει όμως σχέση με τον πληθυσμό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κάτι ο κύριος… κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πάνω σε αυτό, εάν το ποσοστό αντιστοιχεί επακριβώς στο πληθυσμιακό, αλλά 

είπε… εντάξει… Καλυφθήκαμε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : … 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Τελείωσε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Μυστακίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : Για τους παρακρατηθέντες δεν πήρα απάντηση, κ. Πρόεδρε, για τους παρακρατηθέντες 

και για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, αν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Απαντήστε… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Γιατί δεν γίνονται έργα με παρακρατηθέντες πόρους σε Δημοτικές Ενότητες 

ή σε Κοινότητες και Τοπικές Κοινότητες που δεν είχανε… χρέη. Ούτως ή άλλως αυτά τα 

χρήματα πηγαίνουν σε ένα κοινό κορβανά και από κει γίνονται τα διάφορα έργα. Έργα που 

αφορούν όλο το Δήμο, μέσα σε αυτά τα έργα που γίνονται… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κυρία Σαραντίδου. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …είναι και… με αυτά τα χρήματα, είναι και αυτά που εισρεύσανε από τις… 

από τα χωριά. 

Δ.Σ. : Το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …συμμετοχή πλέον. Αυτό… 

Δ.Σ. : …αποδεσμεύονται πάρα πολλά χρήματα από τα έργα που είχαμε δεσμεύσει από 

προηγούμενες περιόδους ως ίδια συμμετοχή 30% μάλιστα και είναι αρκετά υψηλά, δεν 

μπορούσαν να μπουν στο τεχνικό πρόγραμμα για να τα προγραμματίσουμε για έργα στη νέα 

περίοδο; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν γνωρίζω τι ποσοστά… 

Δ.Σ. : Μόνο ένα πρόγραμμα, το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, που περιλαμβάνει τα τρία κτίρια, Δημαρχείο, 

Κολυμβητήριο, Γυμναστήριο… και ήτανε γύρω στις 300.000€, αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ωραία. Να μπούμε στη διαδικασία των τοποθετήσεων. 

Δ.Σ. : Έτσι δεν είναι, κ. Δασκαλόπουλε; 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Την προηγούμενη εβδομάδα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κ. Μηλίδης. 

Δ.Σ. : Ναι, έτσι δεν…; 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε το μήνυμα ότι το 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ θα χρηματοδοτηθεί 100% από το πρόγραμμα και είναι σε κάτι σημαντικό. Το 

τεχνικό πρόγραμμα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Με κάποιο μικρόφωνο, κύριε… 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Το τεχνικό πρόγραμμα έγινε 30/8, δηλαδή συμφωνήσαμε και με το 

λογιστήριο και με το ταμείο 30/8 ό,τι πληρωμές είχανε γίνει, ό,τι λεφτά υπήρχαν αυτό φαίνεται, 

γιατί τώρα είμαστε 2,5 μήνες μετά τις 30/8. Κάποια έχουν τελειώσει, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν 
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μέσα, έχουν γίνει οι πληρωμές, πολύ λιγότερες πιστώσεις. Αυτό θα έπρεπε οι οικονομικές 

υπηρεσίες τον Ιανουάριο να κάνουν… οπότε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα Ιανουάριο. 

Δ.Σ. : Ένα δεν είναι το πρόγραμμα αυτό το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ; 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι, το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ το βάλαμε… Πόσα; 

Δ.Σ. : Πόσα είναι τα χρήματα. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κάνα διακοσάρι. 

Δ.Σ. : Το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ… χιλιάρικα. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Είχε κάποιες μικρές άλλες… 

Δ.Σ. : Διακόσια θα μείνουν αδιάθετα δηλαδή; 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Ό,τι έχουμε δεσμεύσει από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012 κυρίως θα 

απελευθερωθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Διευθυντά. Τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης, Αναστασιάδης 

Ηλίας, Γκότσης, Σαραντίδου, Γάτσιος, Μπόικος, Χράπας… Και ο Αναστασιάδης… 

Δ.Σ.: Προεδρεύοντα, να λέτε και τα μικρά τα ονόματα, γιατί μπερδευόμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …εντάξει. Λοιπόν, κ. Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα αρχίσω από την 

απαξίωση προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων. Δεν είναι μόνο εδώ… είδα τον 

Πρόεδρο του… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Μηλίδη, κ. Μηλίδη, θα μου επιτρέψετε κάτι που μου διέφυγε και χίλια 

συγγνώμη πάλι. Η απειρία μου ας το καλύψει. Την απειρία μου καλύψτε με την αγάπη σας.  Να 

δώσουμε λίγο το λόγο στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Προβατά, ο οποίος τον ζήτησε 

και του είχα πει ότι θα τον δώσω το λόγο προτού να γίνουν οι τοποθετήσεις. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πολύ ευχαρίστως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το αντιλήφθηκα τώρα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πολύ ευχαρίστως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Πρόεδρε του Προβατά. Σε κάποιο μικρόφωνο για να καταγράφεται. 

ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ : Ζητάμε την… να αποσυρθεί το θέμα, γιατί δεν ενημερώθηκαν οι Πρόεδροι 

από τον κ. Μυστακίδη. Έχει καταθέσει τεχνικό πρόγραμμα, εμείς δεν έχουμε ούτε ένα φυλλάδιο, 

ούτε μια πρόσκληση, να μας ενημερώσει τι είναι να κάνουμε γι’ αυτά τα ΣΑΤΑ. Έχει μάσει τα 

ΣΑΤΑ προηγούμενων χρόνων, από τα προηγούμενα χρόνια που είχαν περισσέψει από τις 

δημοπρασίες και τέτοια. Αυτά τα λεφτά πού πήγαν; Δεν είδαμε κανένα έργο να γίνεται με αυτά 

τα λεφτά στα χωριά. Μας είπε ότι έχει, μας έχει στείλει πρόσκληση. Η πρόσκληση αυτή είναι για 

το Τοπικό Συμβούλιο, δεν είναι πρόσκληση να καλέσει τους Προέδρους, να ενημερώσει τους 

Προέδρους τι θα κάνει με τα ΣΑΤΑ των χωριών, τι έργα θα κάνουν, τι προτάσεις θα φέρουν οι 

Πρόεδροι, τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ολοκληρώσατε, κ. Πρόεδρε; 

ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Μυστακίδη, σας παρακαλώ απαντήστε. Κύριε Μυστακίδη, απαντήστε 

σας παρακαλώ. Όσο μπορείτε… Το λόγο έχετε, κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να ξεκινήσω από το μη τεχνικό θέμα της πρόσκλησης, κάθε χρόνο 

προσκαλούμε τους Προέδρους να πάρουν αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων για τα έργα που 

θέλουν να γίνουνε και τα βάζουμε σε προτεραιότητα. Και τα τρία χρόνια αυτό έγινε. Φέτος πάλι 

σας καλέσαμε, αλλά το θέμα τώρα ήταν διαφορετικό. Δεν υπήρχε… το θέμα… 

ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ : Μας πήρατε 12 η ώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γασπαρίδη… δεν επιτρέπεται… Δεν είναι σωστό, κ. Γασπαρίδη, αυτό. 

Σας παρακαλώ. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Αφήστε τον να τελειώσει... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν… θέμα επιλογής έργων. Η επιλογή ήτανε αναγκαία, ήτανε μοναδική και 

είχε προτεραιότητα η επιλογή της δημιουργίας της συντήρησης των αγροτικών δρόμων, γι’ αυτό 

και δεν ζητήσαμε, δεν σας ζητήσαμε να πάρετε απόφαση Τοπικού Συμβουλίου για το ποια έργα 

θέλετε να γίνουν. Όσο για την πρόσκληση, οι άλλοι Πρόεδροι ήρθαν όλοι και όσοι δεν 
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μπόρεσαν πήραν τηλέφωνο και είπαν δεν μπορούν και τους ενημέρωσα τηλεφωνικώς, ήταν απλό 

το θέμα και δεν νομίζω ότι θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, το Σώμα, ο Αντιδήμαρχος έργων 

να παίρνει και να μοιράζει προσκλήσεις ή να πάρει τη σφουγγαρίστρα και να καθαρίζει και το 

Δημαρχείο. Ήσασταν ενημερωμένος. 

ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ : … 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σας κάναμε μια τηλεφωνική πρόσκληση, δεν την έκανα προσωπικά, 

υπάρχουν κάποια άτομα που ασχολούνται με αυτά και αυτοί τους προσκαλέσανε. Από κει και 

ύστερα, αν δεν μπορούσε να ‘ρθει ο κ. Γασπαρίδης αφού δυο ώρες είχε περιθώριο, μπορούσε να 

με πάρει ένα τηλέφωνο. Δεν θα πήγαινα εγώ να τον βρω… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας σας παρακαλώ. 

Δ.Σ. : …δυο ώρες και εντάξει… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μισό λεπτό. Κύριε Μυστακίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείστε το 

μικρόφωνό σας. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Με συγχωρείτε, αν δεν ικανοποιηθήκατε… για το δεύτερο ερώτημα, κ. 

Πρόεδρε, για το δεύτερο ερώτημα οι… από ΣΑΤΑ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα 

ανακατανεμηθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε. Κύριε Μηλίδη, πάρτε, έχετε το λόγο στην τοποθέτησή σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τοποθέτηση για… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Και ευχαριστώ και για την κατανόηση... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κατανοητό, κύριε… Ξεκινάω από αυτό που μόλις είδαμε και έχω κι εγώ ανάλογα 

παράπονα με πολλούς Προέδρους, ανεξαρτήτως με ποια παράταξη έχουν εκλεγεί. Σας λέω 

λοιπόν ότι νιώθουν όλοι απαξιωμένοι. Πλήρης απαξίωση, ειδικά στην περιφέρεια. Καμία 

ενημέρωση για ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό είναι 

πρωτόγνωρο και αυτό βέβαια που είπε τώρα ο κ. Μυστακίδης ότι εγώ δεν είμαι για να… και τον 

κάθε ένα, μα ποιος είπε κάτι τέτοιο; Μέσα στη Γραμματεία θα αφήσει πόσες, 20-25 

προσκλήσεις. Τόσο σημαντικό είναι αυτό; Όμορφα και ωραία. Και όχι βέβαια δυο ώρες πριν το 

συζητήσουμε. Πότε να προλάβει; Εσείς τόσο…; Λοιπόν, βλέπω λοιπόν μια απαξίωση την οποία 

την έχετε εδώ και τρία χρόνια, γι’ αυτό και οι Πρόεδροι και οι κάτοικοι της περιφέρειας λένε ότι 

εμείς είμαστε το αποπαίδι του Δήμου, δεν έχουμε ενσωματωθεί, είμαστε εκτός. Αυτή η αίσθηση 

επικρατεί στην περιφέρεια και όχι μόνο στα χωριά, αλλά και περιφερειακά στην πόλη. Ε λοιπόν, 

αργά είναι για να το καταλάβετε. Εδώ και τρία χρόνια έπρεπε να δώσετε την εκτίμηση, την αξία 

στους Προέδρους. Αυτό είναι παράπονο και είναι μόνο εδώ ένας Πρόεδρος, αλλά είναι πάρα 

πολλών Προέδρων. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό; Μια παλαιοκομματική αντίληψη. Τώρα που θα 

περισσέψουν κάποια χρήματα από το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ενδεχομένως ή από κάποια παλαιά που 

δεν χρησιμοποιήθηκαν, περάστε από το γραφείο μου, κ. Πρόεδρε, τι θέλετε; Πάμε σε εκλογές 

τώρα. Αυτή είναι μια παλαιοκομματική αντίληψη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι λειτουργείτε. 

Ενώ θα μπορούσατε κάποια από αυτά και το θέτω εδώ ευθέως. Γιατί δεν έγιναν;… με αυτά τα 

σφιχτά, τους σφιχτούς προϋπολογισμούς. Το γνωρίζω, δεν νομίζω ότι ζω εκτός 

πραγματικότητας, ότι οι ΟΤΑ βάλλονται οικονομικά, το έχει πει πολλές φορές ο κ. Δήμαρχος, 

βεβαίως και βάλλονται, βεβαίως και τα οικονομικά είναι πενιχρά, από αυτά όμως τα πενιχρά 

πρέπει να γίνει μια ίση κατανομή. Δηλαδή έχεις κατανομή και να υπάρχει ένας εξορθολογισμός. 

Αυτό είναι που δεν υπάρχει. Και λέω λοιπόν ότι η αντίληψη είναι τέτοιου είδους, περάστε… μια 

που πάμε για εκλογές, να μου πείτε, Πρόεδρε αγαπητέ, τι θέλεις να το κάνουμε; Ε, δεν γίνεται 

έτσι πολιτική. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι βλέποντας το τεχνικό 

πρόγραμμα αν το μελετήσει κανείς θα δει ότι υπάρχουν κατάφορες αδικίες και μεταξύ κέντρου, 

περιφέρειας, γειτονιάς κέντρου, αλλά και μεταξύ των περιφερειών. Αυτό νομίζω ότι είναι άδικο 

προς τους συνδημότες μας. Θα πω ένα εξής παράδειγμα, βλέπουμε κάπου, για τον πρώην Δήμο 

Σκουτάρεως μόνο 20.000… θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλά και πρέπει να το 

αναμορφώσετε εδώ και τώρα, σήμερα. Δηλαδή νομίζω ότι κάποια πράγματα για το τεχνικό 

πρόγραμμα που είναι, που αφορά τα έργα, τόσο σοβαρό για τους συνδημότες μας δεν… με τη 
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δέουσα προσοχή. Επίσης, επειδή για πολλά χρόνια και καλά κάνατε, πληρώσαμε για τους 

αγροτικούς δρόμους, τους οποίους έχετε εγκαταλείψει, τους οποίους δεν τους, δεν βοηθάτε τους 

αγρότες μας όταν λέμε ότι πρέπει πρώτη προσπάθειά μας να είναι να αναπτύξουμε τον 

πρωτογενή τομέα, βάζετε τώρα όλα τα χρήματα για τους αγροτικούς δρόμους. Βεβαίως σωστό, 

όμως δώστε τη δυνατότητα, δεν δίνετε τη δυνατότητα και στους Προέδρους… να σας πουν και 

κάτι άλλο. Μπορεί εκτός από τους αγροτικούς δρόμους να έχουν και κάτι άλλο πάρα πολύ 

σημαντικό. Αυτό δεν το κάνετε. Ξέρετε τι θυμίζετε; Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Αυτή είναι η 

συμπεριφορά μέχρι τώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι εκτός από τις κατάφορες αδικίες που υπάρχουν, 

εκτός από την απαξίωση των Τοπικών Συμβουλίων και των Προέδρων, την οποία δεν τη 

δέχομαι με τίποτα, θεωρώ ότι το τεχνικό πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 

κόσμου, γι’ αυτό και το καταψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μηλίδη. Ο κ. Γάτσιος έχει το λόγο. Όχι, δεν είναι 

απάντηση και ερώτηση, τοποθέτηση. Ο κ. Γάτσιος. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει και σε άλλα τεχνικά 

προγράμματα, αλλά και γενικώς για τη διοίκηση και το πώς μπορεί να διοικηθεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο αυτός ο Δήμος και να μη  βγαίνουμε συνεχώς όλοι μας να 

αναθεματίζουμε τον Καλλικράτη. Είναι γεγονός ότι έχουμε απαξιώσει πλήρως τις τοπικές 

κοινωνίες, δεν εφαρμόζουμε ούτε αυτά που λέει ο κανονισμός και ο νόμος και είπα και 

προηγουμένως στην ερώτησή μου ότι ο νόμος λέει ότι μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι τέλος Ιουλίου 

θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει προς κάθε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα τον 

προϋπολογισμό που μπορούν να προγραμματίσουν αυτοί για την επόμενη χρονιά. Μέχρι, δεν 

θυμάμαι τώρα το μήνα, μέχρι τον Οκτώβριο νομίζω θα… Σεπτέμβριο… Μέχρι το Σεπτέμβριο 

θα έπρεπε οι Τοπικές Κοινότητες βάσει του προϋπολογισμού που είχε δώσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο προς κάθε Τοπική Κοινότητα να έχουνε προτείνει τα έργα. Αυτά δυστυχώς δεν 

συμβαίνουν, τα λέμε και τα ξαναλέμε για πολλοστή φορά και αυτό δείχνει ας πούμε ποιο, γιατί 

δεν λειτουργεί καλά και στην περιφέρεια, αλλά και στο κέντρο αυτός ο Δήμος και δεν μπορεί να 

έχει και αποτελέσματα και ο ίδιος ο νόμος… Αυτό δείχνει βεβαίως και η απαξίωση που 

δεχόμαστε όλοι μας δυστυχώς, με ευθύνη όμως δική σας, από τις Τοπικές Κοινότητες και από 

τους Προέδρους που πολλές φορές μας λένε ούτε καν θέλουν να ασχοληθούν ξανά με τα 

δημοτικά, γιατί έχουν απαξιωθεί εντελώς, δεν έχουν κανένα ρόλο… Αυτό είναι ως γενικός 

κανόνας και συμφωνώ ότι ο Πρόεδρος του Προβατά εδώ που μας λέει αυτά τα πράγματα, 

δυστυχώς είναι άνευ αντικείμενου, θα έπρεπε ίσως να είναι η κουβέντα μας, από τη στιγμή που 

δεν έγιναν… αυτά. Βλέπουμε στο τεχνικό πρόγραμμα, βεβαίως τώρα είπε ο κ. Διευθυντής εδώ 

ότι έχει γίνει 28 Φεβρουαρίου και δεν μπορεί… γιατί τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτά 

που εμείς τώρα διαβάζουμε ενδεχομένως να απαντηθούν σε αυτό το διάστημα, να έχουν 

απαντηθεί σε αυτό το διάστημα, βλέπουμε δηλαδή μη απορροφημένα κονδύλια, βλέπουμε έργα 

τα οποία λιμνάζουν από πολλά χρόνια πριν και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν 

ολοκληρώνονται αυτά, γιατί δεν αποπληρώνονται, βλέπω ένα συγκεκριμένο που ανησυχώ 

προσωπικά, γιατί είχαμε εξασφαλίσει τότε χρηματοδότηση από το ΥΜΑΘ μαζί με τον 

συνάδελφο της Άνω Βροντούς, το όποιο ακόμα μπαίνει για το 2014, επειδή είναι από 

χρηματοδοτήσεις του ΥΜΑΘ φοβάμαι να μην έχουν χαθεί κιόλας αυτά τα χρήματα, βέβαια είχε 

αλλάξει τότε, το Υπουργείο δεν λεγόταν ΥΜΑΘ αλλά λεγόταν κάπως αλλιώς, 

Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το 

συγκεκριμένο έργο στη συγκεκριμένη περιοχή. Βλέπω ότι από τους παρακρατηθέντες πόρους, 

όπως είπα προηγουμένως, κ. Αντιδήμαρχε, ενώ κάποιοι δεν όφειλαν, κάποιοι δεν… και 

έπαιρναν 26.000€ ως Δημοτική Ενότητα από τους παρακρατηθέντες πόρους, οι οποίοι θα ήταν 

ένα σημαντικό ποσό για να προγραμματίσουν κάποια έργα δεν… τίποτα. Είπε η κα. Σαραντίδου 

σωστά, κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό; Δεν πρέπει να έχει μια διαφοροποίηση; 

Βλέπουμε από ιδία έσοδα είπατε ότι μπαίνουν στο πράσινο. Ποια είναι η ανταποδοτικότητα στο 

πράσινο στις συγκεκριμένες περιοχές; Υπάρχει πράσινο; Υπάρχει εργολάβος που ανεβαίνει εκεί 



 2

0 

 

και πρέπει να το χρεώσουμε με 70 και 80 χιλιάδες ευρώ και να ισοσκελίσουμε εκεί τα έσοδά 

μας; Το πιο σημαντικό από όλα και το ομολόγησε προηγουμένως και ο κ. Αντιδήμαρχος είναι 

ότι από τη ΣΑΤΑ σχολείων, που για μένα δημιουργείται μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα, 

υπάρχει αδιάθετο ποσό από το 2013 177.000 υπόλοιπο ΣΑΤΑ 177.000€ και δεν ξέρω πόσο θα 

είναι το 2014 και τι είπε ο κ. Αντιδήμαρχος; Δεν το κατανέμουμε, δεν το προγραμματίζουμε 

γιατί θα πάει σύμφωνα με τις ανάγκες του 2014. Από πού προκύπτει αυτό; Πώς μπορεί να γίνει 

ό,τι ανάγκες έχουμε, δηλαδή ψηφίζουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που θα δούμε τι ανάγκες θα 

έχουμε μετά και ανάλογα με τις ανάγκες, είναι προεκλογική βέβαια η χρονιά, θα τοποθετούμε 

λίγο από δω, λίγο από κει και ξέρουμε καλά ότι και τα τρία αυτά χρόνια που έχουμε εδώ την 

ευθύνη της… σε αυτή τη δημοτική περίοδο, σχεδόν πάντοτε, όχι σχεδόν, εξολοκλήρου η ΣΑΤΑ 

σχολείων έχει κατατμιστεί και έχει γίνει με απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένα, σε 

συγκεκριμένους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν θεωρώ, συν το γεγονός ότι όλα γίνονται την 

τελευταία μέρα, τελευταία ώρα, θεωρώ ότι δεν είναι χρηστή και σωστή η διαδικασία με την 

οποία έρχεται και το τεχνικό πρόγραμμα εδώ και δυστυχώς για τρίτη χρονιά θα έπρεπε να 

έχουμε όλη αυτήν την εμπειρία, παρόλα αυτά ακόμα υστερούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Γάτσιο. Το λόγο έχει ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ακούσαμε προηγουμένως από τον κ. Αντιδήμαρχο να μας λέει ότι η ΣΑΤΑ φέτος 

είναι 53% μείον και δεν ξέρουμε και αν και από αυτά εδώ τα μείον 53 τι θα πάρουμε τελικά. 

Πληθυσμιακά κριτήρια, γεωγραφικά, ανεργίας, αλήθεια όλα αυτά πώς λειτούργησαν και πώς 

λειτουργούν; Δηλαδή στην ανεργία τι δίνετε, 5€ σε κάθε άνεργο, 10, 15; Πόσο υπολογίζει την 

ανθρώπινη ζωή, αυτό το σύστημα, αυτή η συγκυβέρνηση; Λοιπόν, αυτές οι τρομακτικές 

μειώσεις χρηματοδοτήσεων προς τους Δήμους από την κεντρική κυβέρνηση, εκτός των 

επιπτώσεων των άμεσων βέβαια που ξέρουμε, όπως είναι η περικοπή ή ματαίωση έργων 

απαραίτητων σε ολόκληρο το Δήμο μας, φαίνεται πως άρχισαν να έχουν, να επηρεάζουν 

αρνητικά, αρνητικότατα τη στοιχειώδη ακόμα λειτουργία των δημοτικών οργάνων, τη 

δημοκρατική λειτουργία της περιφέρειας του Δήμου, όπως είναι τα Συμβούλια Δημοτικών ή 

Τοπικών Κοινοτήτων, τα οποία, είδαμε εδώ μια περίπτωση, δεν έχουν, δεν φαίνεται, στα οποία 

δεν φαίνεται να αναγνωρίζεται και κανένας λόγος και βέβαια η αδιαφάνεια των κριτηρίων που 

οδηγούν σε συγκεκριμένες επιλογές και αποκλείοντας άλλες δίνει τη δυνατότητα στη δημοτική 

αρχή να επιδίδεται σε προεκλογικά παιχνίδια με στόχο όχι φυσικά τις πραγματικές ανάγκες των 

χωριών του Δήμου, αλλά τα εκλογικά ποσοστά της. Το είπε προηγουμένως και ο κ. Γάτσιος, 

επειδή αποδεσμεύεται ένα ποσό 200.000, πόσο είναι αυτό, θα δούμε πώς θα το κατανείμουμε. 

Το «θα δούμε» είναι ολοφάνερο πώς θα το κατανείμουμε. Έτσι; Εξαγοράζοντας ψήφους. Λοιπόν 

και αντί η δημοτική αρχή να κινεί γη και ουρανό για την ανατροπή αυτών των συγκυβερνητικών 

πολιτικών που σβήνουν κυριολεκτικά την τοπική αυτοδιοίκηση, χαριεντίζεται, ο κ. Δήμαρχος 

και είπε ότι… σχολιασμού με συγκυβερνητικούς υπουργούς σε συνέδρια τα οποία, για τα οποία 

τσιμουδιά δεν λέει, που θέλουν να μας οδηγήσουν στην πόλη του μέλλοντος. Αυτό ήταν το θέμα 

του συνεδρίου στη Νυρεμβέργη, η πόλη του μέλλοντος. Αυτή είναι η πόλη του μέλλοντος και η 

δημοτική αρχή βάζει πλάτη σε αυτήν την πόλη του μέλλοντος. Ο κ. Δήμαρχος πήγε εκεί πέρα 

στην ουσία σαν κυβερνητικός απεσταλμένος και από όσο γνωρίζω τα έξοδα ήταν πληρωμένα 

από την κυβέρνηση. Λοιπόν, υπάρχει τέλος σε αυτόν τον κατήφορο; Εννοείται φυσικά ότι 

καταψηφίζω αυτό το απαράδεκτο πράγμα εδώ που παρουσιάσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κυρία Σαραντίδου, έχετε το λόγο. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα τεχνικό 

πρόγραμμα το οποίο έχει ψηφιστεί τις προηγούμενες χρονιές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πέρα από 

το ότι η ΣΑΤΑ μειωμένη κατά 53% είναι μόλις 659, από αυτά το μεγαλύτερο μέρος της, δηλαδή 

τουλάχιστον τα 3/4 αυτής πάει αποκλειστικά και μόνο στο Αυτοκινητοδρόμιο, που σημαίνει ότι 

για ένα Δήμο με τον πληθυσμό και την έκταση του Δήμου Σερρών δεν έχει να γίνει απολύτως 

τίποτα και δεν το λέω εγώ, το λέει η εισήγησή σας, γιατί σε όλες, σε όλα τα αποσπάσματα από 

κάτω που λέει από πού προέρχονται οι χρηματοδοτήσεις λέει ότι δεν προβλέπεται κανένα έργο, 
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δεν προβλέπεται καμία πίστωση, δεν, δεν. Άρα είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι 

ακριβώς ίδιο με το περσινό, με τη μόνη διαφορά ότι 400.000€ πάνε στο Αυτοκινητοδρόμιο. 

Αυτή είναι η μόνη ουσιαστική διαφορά. Που σημαίνει, όλες οι ανάγκες που έχουν οι δημότες 

μας, που έχουν οι δημότες μας μες στην πόλη και στις Τοπικές Κοινότητες παύουν πλέον να 

ικανοποιούνται. Κοινώς, ευθέως πρέπει να βγούμε και να πούμε, δεν χρειαζόταν να πείτε τόσα 

λόγια, έπρεπε από την αρχή να πείτε ότι για το 2014 δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα, δεν 

πρόκειται να καλυφθεί ούτε μια λαϊκή ανάγκη. Και λέγαμε εμείς από πιο μπροστά ότι αν δεν 

αντιδράσουμε, γιατί τον βλέπαμε τον κατήφορο να έρχεται, βλέπαμε ότι τα λεφτά όσο πάει 

μειωνότανε και λέγαμε, αν δεν αντιδράσουμε τώρα, εμείς λέγαμε να πάρουμε έστω και αυτά για 

να μπαλώνουμε τρύπες και να… Αντιδράστε από τώρα με ενέργειες, με τρόπους που μπορεί να 

δείξουνε και να φανεί την αντίθεσή μας σε όλα αυτά. Το ίδιο γινότανε και όταν χαρήκαμε ότι θα 

καλύψουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με τα 3.500.000 που θα παίρναμε, αλλά το λέγαμε ότι 

μέχρι το 2016 μην περιμένετε να γίνει κάτι άλλο γιατί δεν θα ‘ρθουν λεφτά επειδή πήραμε αυτά 

τα χρήματα. Τώρα θα μου πείτε, δεν έπρεπε να καλυφθούν; Ναι, αλλά και οι ανάγκες που 

τρέχουν; Από πού; Έσοδα από πού; Κάποια στιγμή λοιπόν τα Δημοτικά Συμβούλια, βέβαια αυτό 

με την παρατήρηση κινήματος από κάτω, από τις ανάγκες των δημοτών. Θα αρχίσει να έρχεται η 

άνοιξη πάλι, θα πνιγούν στο χόρτο στις Τοπικές Κοινότητες, θα πνιγούν γενικότερα γιατί δεν 

έχουν γίνει και ούτε προβλέπονται να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, αυτά που έχει ανάγκη ο 

κόσμος, με τις πρώτες βροχές δηλαδή τις έντονες θα κλαίμε πάλι περιουσίες και χωράφια 

ανθρώπων και όλα αυτά δεν πρέπει να ‘ρθουμε εμείς και να πούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, 

να ξεσηκώσουμε εμείς που είμαστε σε αυτό, είμαστε πολιτικοί και είμαστε οι πρώτοι πολιτικοί 

του Δήμου μας, δεν πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να είμαστε 

σε κινητοποίηση, γιατί αύριο θα κινδυνεύσουν οι περιουσίες σας με τη μη χρηματοδότηση; Ή 

από πού θα βρούμε χρηματοδότηση για να καλύψουμε αυτά, από ιδία έσοδα, κοινώς τα έσοδα 

του Δήμου θα τα αυξήσουμε πώς, με κατασχέσεις; Θα προβαίνουμε σε κατασχέσεις για να  

βρίσκουμε έσοδα; Γιατί εκεί τώρα και η κυβέρνηση αυτό το στόχο έχει όταν δεν κάνει 

νομοθετική ρύθμιση. Σου λέει πάτε κάντε κατασχέσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Χασαπίδη. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …δημότες και βρείτε τα έσοδα που χρειάζεστε για να προχωρήσετε σε έργα. 

Ε, δεν είναι λύσεις αυτές. Αυτήν την τοπική διοίκηση θέλατε; Αλλά από ό,τι φαίνεται αφού 

ψηφίζατε, αφού χειροκροτούσατε τον Καλλικράτη, αυτήν την τοπική διοίκηση θέλατε. Μια 

τοπική διοίκηση που θα βάζει ακόμα πιο βαθειά το χέρι στην τσέπη των δημοτών και δεν θα 

καλύπτει βασικά, βασικές ανάγκες σε έργα. Άρα λοιπόν, εμείς καταψηφίζουμε το τεχνικό 

πρόγραμμα, δεν είναι τεχνικό πρόγραμμα και αν θέλετε είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα που ήδη 

έχει ψηφιστεί στα παρελθόντα έτη, έτσι ακριβώς όπως λένε και οι χρηματοδοτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου. Το λόγο έχει ο κ. Γκότσης. Καλύφθηκε. Ο κ. 

Αναστασιάδης Αντώνης. Ναι, κ. Αναστασιάδη, έχετε το λόγο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : …δεν ψηφίζω, αυτό είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Δεν ψηφίζω, ωραία, κ. Αναστασιάδη, ευχαριστούμε… Κύριε Αναστασιάδη, 

έχετε δίκιο, προχωρήστε σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, δεν ψηφίζω τον προϋπολογισμό… δίκαια κατανομή. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Διόρθωσέ τον, δεν είμαστε στον προϋπολογισμό. Διόρθωσέ τον, Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Χασαπίδη, έλεος και για σας. Αφήστε τον να τελειώσει ο άνθρωπος… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Δεν μπορεί, κύριε… 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, τελειώστε όμως γιατί… 

Δ.Σ. : … 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν το ψηφίζω, κ. Πρόεδρε, διότι δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό, δεν 

είναι αποτελεσματικό. Εγώ, επαναλαμβάνω, ένα εκατομμύριο… και να ζητήσουμε ταυτόχρονα 

τον αίτιο αυτής της τραγωδίας. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη, το λόγο έχει ο κ. Χράπας. 

ΧΡΑΠΑΣ : Καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που τα έργα του 

βασίζονται σε χρήματα, σε χρηματοδοτήσεις από ΣΑΤΑ. Μια ΣΑΤΑ που είναι μειωμένη με ένα 

νέο 53% και φαίνεται να είναι γύρω στα 660 χιλιάρικα, αν όλα πάνε καλά, όπως είπε και ο κ. 

Μπόικος. Αν τα εισπράξουμε αυτά τα 660 χιλιάρικα, αν δεν έχει καμιά νέα μείωση μέσα στο 

2014. Δηλαδή, με λίγα λόγια έτσι για να καταλάβουμε το ποσό πόσο είναι, 660 χιλιάρικα είναι 

λίγο περισσότερα από όσα έπαιρνε το 2010 ο πρώην Δήμος Σκουτάρεως. Αυτά παίρνει, θα πάρει 

το 2014 ο νέος Δήμος Σερρών. Καλώς αποφασίστηκε να δοθούν τα χρήματα για την 

αποκατάσταση της πίστας του Αυτοκινητοδρομίου και στην αγροτική οδοποιία, δεν 

εφαρμόστηκε όμως κατά τη γνώμη μου η σωστή διαδικασία, όπως αναφέρθηκε από τον 

Πρόεδρο του Προβατά, ο οποίος δεν έχει καμία αντίρρηση για τη διάθεση των πιστώσεων 

αυτών. Κανένας Πρόεδρος δεν έχει αντίρρηση να δοθούν τα χρήματα στην αγροτική οδοποιία. 

Οι αντιρρήσεις όμως είναι και οι διαμαρτυρίες τους γιατί δεν ζητήθηκε η άποψή τους όπως 

προβλέπεται από τον Καλλικράτη, εγγράφως και εγκαίρως. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Χράπα. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Είχα ζητήσει, κ. Προεδρεύοντα, κ. Δήμαρχε, κ. Αντιδήμαρχε, να μου 

πείτε εάν ισχύει το άρθρο 208… και από ό,τι άκουσα ισχύει ακόμα. Γιατί το ζήτησα; Έτσι όπως 

είναι διαρθρωμένο το τεχνικό πρόγραμμα ενέχει το στοιχείο του εγκλωβισμού και παρακαλώ 

πολύ… κ. Μυστακίδη, σε σας το λέω αυτό και κ. Δήμαρχε, ενέχει το στοιχείο του εγκλωβισμού. 

Εάν διαβάσουμε την προτελευταία παράγραφο του άρθρου σαφώς αναφέρει πως έργο το οποίο 

δεν είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα δεν μπορεί να εκτελεστεί. Πρέπει να είναι 

ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα. Διαφορετικά η τελευταία παράγραφος γίνεται αναθεώρηση 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τεχνικού προγράμματος και όλα αυτά, μπαίνουμε 

δηλαδή σε έναν κυκεώνα συνεδριάσεων. Λοιπόν… εδώ τώρα βλέπουμε φιξαρισμένα ποσά, 400 

για το Αυτοκινητοδρόμιο, τα υπόλοιπα μόνο για αγροτική οδοποιία. Θα υπάρχουν εκπτώσεις 

ιδιαίτερα στην αγροτική οδοποιία. Κύριε Αντιδήμαρχε, οι εκπτώσεις αυτές πού θα 

χρησιμοποιηθούν, θα πάνε στο αποθεματικό της Δημοτικής Ενότητας ή για κάποιο άλλο έργο; 

Εφόσον έχουν πρόγραμμα και υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν ανάγκες, γιατί δεν βάλατε έργα 

έστω με κωδικό μηδέν στο ποσό, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας; Το ίδιο μπορεί 

να συμβεί και με τα 500 τόσα χιλιάρικα του Αυτοκινητοδρομίου. Όπως υπάρχουν ανάγκες και 

στη Δημοτική Ενότητα Σερρών. Βλέπω ότι εδώ έχω… τελικά εγκλωβιζόμαστε και αυτός ο 

εγκλωβισμός σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου στην εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος, εφόσον 

ψηφιστεί, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όποτε γίνει αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, 

υπάρχουν όντως αδικίες οι οποίες είναι εξόφθαλμες. Θα συνεχίσω από το σημείο στο οποίο 

σταμάτησε ο αρχηγός, ο κ. Μηλίδης. Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα παρακαλούσα πολύ 

τους εκπροσώπους της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως να το προσέξουν. ΣΑΤΑ του 2012 η 

οποία δεν χρησιμοποιήθηκε, ποσό αδιάθετο 81.000. Εδώ μέσα το κουβεντιάσαμε, κ. Μυστακίδη 

και είπατε πως όντως θα διατεθούν στη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως. Βλέπουμε το τεχνικό 

πρόγραμμα για ΣΑΤΑ μη διαθέσιμη, αδιάθετη ΣΑΤΑ του 2012 20.000, που σημαίνει ότι τα έργα 

που ήταν από τη ΣΑΤΑ του 2012 απεντάχθησαν. Με ποια λογική; Δηλαδή τι είναι η Δημοτική 

Ενότητα Σκουτάρεως, το αποπαίδι του Δήμου; Να ξέρουμε δηλαδή. Κι εγώ θα ήθελα να 

τοποθετηθούν επ’ αυτού και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως. Με ποια 

λογική, πώς θα το ψηφίσουν αυτό εδώ; Πώς θα το ψηφίσουν, όταν από τα 81.000 εσείς βγάζετε 

τις εξήντα; Γιατί; Μα για να κάνετε το σιντριβάνι στην Πλατεία Εμπορίου και μερικά άλλα. 

Λαμβανομένου υπόψη και το ξέρετε πολύ καλά εσείς, κ. Μυστακίδη, ότι υπάρχουν ανάγκες οι 

οποίες, τις οποίες και πρέπει να εκτελεστούν έργα χθες, όχι αύριο. Παρ’ όλα αυτά, αυτά τα έχετε 

απέξω και μολονότι το άρθρο 208 λέει έργο που δεν είναι ενταγμένο δεν μπορεί να εκτελεστεί. 

Εάν νομίζετε εσείς με βάση αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως και με βάση αυτά τα οποία 

αναφέρω τώρα, ότι το τεχνικό έργο, το τεχνικό πρόγραμμα έχει λογική και υλοποιησιμότητα, 

λυπάμαι πάρα πολύ, για μένα δεν έχει και εφιστώ και πάλι την προσοχή στο… των 46.000 του 
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ΘΗΣΕΑ γιατί είμαι σχεδόν βέβαιος, δεν έχω τα χαρτιά, ότι τα χρήματα αυτά πάρθηκαν και 

πληρώθηκε με δικαστική απόφαση ο εργολάβος. Γιατί εγγράφονται ως έσοδα, παρακαλώ πολύ 

να το ψάξετε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ψηφίσω ένα τέτοιο τεχνικό έργο, γιατί ούτε 

προοπτική έχει, ούτε το αισθητήριο της δικαιοσύνης υπάρχει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη. Να απαντήσει ο κ. Μυστακίδης και αν 

χρειαστεί δευτερολογία… Συγγνώμη, τοποθετήσεις. Πάμε σε δευτερολογία. 

Δ.Σ. : …πάμε σε δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Θα απαντήσει πρώτα και μετά θα πάμε σε δευτερολογία. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ακούστηκαν πάρα πολλά, αναφέρθηκαν οι εκπτώσεις, αν δηλαδή οι 

εκπτώσεις από τις Δημοτικές Ενότητες θα πάνε κάπου αλλού ή στις Σέρρες ή σε σιντριβάνια… 

Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που έχει σχέση με τα μαθηματικά. Τόσες ήταν οι εκπτώσεις από τα 

έργα της Ενότητας Σκουτάρεως, το άθροισμα και είπαμε θα διατεθεί ξανά σε έργα του 

Σκουτάρεως. Δεν χρειάζεται να… ή του Καπετάν Μητρουσίου, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα 

να το αμφισβητούμε και να το αλλοιώνουμε το ζήτημα. Δεν γίνεται παζάρεμα, δηλαδή σε κάτι 

που προκύπτει από τα μαθηματικά δεν γίνεται παζάρεμα. Όσο για το αν ρωτήθηκαν ή όχι οι 

Πρόεδροι, βεβαίως και ρωτήθηκαν και κλήθηκαν να μας πουν την άποψή τους και τα έργα που 

μπήκαν στο παρελθόν ήταν με δική τους επιλογή, επιλογή των Τοπικών Συμβουλίων. Τώρα 

όμως δεν μπορεί να… δηλαδή δεν γίνεται αντιληπτό ότι αυτά τα, αυτό το πρόγραμμα έγινε με 

δεδομένη την ελαχιστοποίηση των χρημάτων που θα πάρουμε; Εάν υπήρχανε περισσότερα 

χρήματα, θα γινόταν και άλλα έργα. Με αυτά τα χρήματα ίσα-ίσα που γίνεται η αγροτική 

οδοποιία, την οποία όλοι θεωρείτε ότι είναι αναγκαία και πάλι δεν είναι αρκετά για την αγροτική 

οδοποιία. Τι να κάνουμε δηλαδή; Αφού είναι προτεραιότητα, βάλαμε αυτά τα χρήματα για 

αγροτική οδοποιία για να καλύψουμε στοιχειωδώς τις ανάγκες της αγροτικής οδοποιίας και μετά 

θα πηγαίναμε αλλού. Για τα 81 χιλιάρικα, κ. Αναστασιάδη, το επαναλαμβάνω ότι αυτά τα 

δεδομένα είναι τα δεδομένα του λογιστηρίου τον Αύγουστο του 2013. Το θέμα αυτό με τα 81 

χιλιάρικα ήρθε μετά, το συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητήσαμε από τα Τοπικά 

Συμβούλια της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως να μας ιεραρχήσει πώς θέλει να κατανείμουμε 

τα 81 χιλιάρικα και ακόμα δεν μας έφερε απάντηση. Το ίδιο συμβαίνει και με κάποια άλλα, το 

Λευκώνα, με ένα μικρό ποσό, το οποίο το ρυθμίσαμε. Για τα σχολεία για τη ΣΑΤΑ, υπάρχουν 

κάποιες εκπτώσεις από τη ΣΑΤΑ σχολείων, οι οποίες δεν θυμάμαι αν το είπα, ότι στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο θα ανακατανεμηθούνε και θα αφορούν συντηρήσεις των σχολείων και 

έκτακτες ανάγκες. Μπορούμε σήμερα να προγραμματίσουμε τίποτα άλλο για τα σχολεία; Ό,τι 

προκύπτει εκτάκτως και ό,τι έχει διαγνωστεί ως συντήρηση ότι απαιτείται. Και στο κάτω-κάτω 

εδώ πέρα τώρα δεν ψηφίζουμε ούτε εκθέσεις ιδεών, ούτε κανένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 

εικοσαετίας, εδώ πέρα τώρα το τεχνικό πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό και είναι, θα έλεγα ότι είναι 

μονόδρομος η σύνταξή του. Κυρία Σαραντίδου, τα έργα που βλέπετε… τα ψηφίσαμε πέρυσι. Η 

ιεράρχηση των έργων ήτανε με βάση τις επιθυμίες των Τοπικών Συμβουλίων και είναι 

ψηφισμένα από πέρυσι. Τι, σε τι διαφωνείτε σε αυτό; Αυτά θέλανε, αυτά τα χρήματα είχαμε, 

αυτά βάλαμε. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι, ότι από πέρυσι μέχρι φέτος δεν έχει αλλάξει τίποτα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πώς να αλλάξει, κα. Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είναι ήδη ψηφισμένα, αυτό είπα αν καταλαβαίνετε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …το τεχνικό πρόγραμμα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …τοποθετήσεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εντάξει, ερώτηση… το τεχνικό πρόγραμμα αφορά. Ό,τι έργα γίνανε τα 

πέρασα μέχρι 20 Αυγούστου. Ό,τι έμεινε από έργο το οποίο… πολύ λίγα είναι ακόμα να… ό,τι 

δεν πληρώθηκε και ό,τι συνεχίζει, τα συνεχιζόμενα αυτά τα έργα είναι από τα παλιά τα τεχνικά 

προγράμματα. Τα μόνα, είπαμε, τα ξεκαθαρίσαμε, το μόνο καινούριο είναι αγροτικές οδοποιίες 

και το Αυτοκινητοδρόμιο και είναι απολύτως προσαρμοσμένα σε αυτά που μπορούμε να 
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κάνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο… δεν εκφράζει επιθυμίες και μεγαλεπήβολα σχέδια, είναι 

ρεαλιστικό και παρακαλώ να το ψηφίσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μυστακίδη. Δευτερολογία, ο κ. Μηλίδης και ο κ. 

Αναστασιάδης Ηλίας. 

Δ.Σ. : Και ο κ. Γάτσιος μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Και ο κ. Γάτσιος… Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε… πολύ λίγο, για πολύ λίγο, γιατί… Θα πρέπει να αρχίσω από την 

τελευταία φράση του κ. Αντιδημάρχου ότι είναι ρεαλιστικό. Εγώ λέω ότι και ρεαλιστικό δεν 

είναι, αλλά εκείνο που φαίνεται είναι ότι κατάφορα υπάρχουν αδικίες κατάφορες. Αυτό είναι 

κάτι που δεν μπορεί να το δεχτεί κανένας δημότης μας τη σημερινή εποχή. Υπάρχουν αδικίες 

και νομίζω ότι εδώ από τη συζήτηση που έγινε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αντιλήφθηκαν πάρα 

πολύ καλά τι εννοώ... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Συγκεκριμένα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επίσης κάτι που ήθελα άλλο να πω είναι ότι υπάρχουν από τις εκπτώσεις απ’ ό,τι 

φαίνεται ένα ποσό, αυτό το ποσό που υπάρχει. Δεν βλέπω μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα μια 

κάποια αναπτυξιακή πνοή με αυτά τα χρήματα. Το μόνο που κάνετε είναι να συνεχίζετε αυτά 

που χάραξαν οι προηγούμενοι Δήμοι. Κάτι δικό σας, κάτι καινούριο… που είναι κάτι που… 

αλλά κάτι δικό σας να χαράξετε, ένα αναπτυξιακό έργο, μια πνοή, χωρίς πολλά λεφτά, από τις 

εκπτώσεις, δεν το βλέπω και δεν ξέρω πώς θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Το μόνο… νομίζω ότι 

κρατάτε έτσι κάποια ποσά για να κάνετε πιστεύω κάποια ρουσφετάκια, γιατί είμαστε σε 

προεκλογική περίοδο. Αυτό εισπράττω… Επίσης, με κάνετε… χαίρομαι που το παραδέχεσαι… 

Ε, να μην κάνω…; Χαίρομαι που το ακούω, γιατί λέτε την αλήθεια. Λοιπόν και τελευταία ήθελα 

να πω… Δείχνει τάση αυτό, δείχνει μια τάση, κ. Πρόεδρε, δείχνει τάση… Λοιπόν, εντάξει… Και 

εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι… ενώ υπάρχουν αδιάθετα από τη ΣΑΤΑ των σχολείων 

όπως λέτε και ενώ οι διευθυντές στην κυριολεξία εκλιπαρούν για κάποιες συντηρήσεις, για 

κάποιες στέγες που τρέχουν, υαλοπίνακες που είναι στα κακά τους τα χάλια, ε, νομίζω ότι σε 

αυτά έπρεπε να είχατε επιληφθεί. Δεν έπρεπε να φτάσουν στο τέλος. Ξέρω καλά ότι κραυγή 

αγωνίας βγάζουν οι διευθυντές των σχολείων. Αυτά ήθελα να πω, λοιπόν, ότι και δεν 

ρωτήθηκαν, αυτό το στηλιτεύω, οι Πρόεδροι, δεν έχουμε τις αποφάσεις τους, επίσης ότι είναι 

άδικος ο καταμερισμός και κατόπιν αυτού δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ένα τέτοιο τεχνικό 

πρόγραμμα, που δεν έχει στο κάτω-κάτω και καμιά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μηλίδη. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Α, ο κ. Γάτσιος θα πάρει το λόγο… Περιμένετε. Κύριε Αναστασιάδη, να 

τοποθετηθεί ο κ. Γάτσιος και μετά… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε… σε συνέχεια αυτών που είπαμε και προηγουμένως. Στο τεχνικό 

πρόγραμμα υπάρχουν πέντε ή έξι… υπάρχουν πέντε ή έξι αναθέσεις, τις οποίες εμείς βέβαια τις 

ψηφίσαμε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες αφοράν παροχή υπηρεσίας 

συμβούλων για το έργο του… Είναι περίπου στις 120.000€; 107, 110, κάπου τόσο τέλος πάντων. 

Αυτές είναι δεσμευμένες από ΣΑΤΑ του 2012. Είχαμε πει τότε ότι αυτές θα προκύψουν από το 

πρόγραμμα. Πιθανά για τεχνικούς λόγους μπαίνουν στην αρχή από ΣΑΤΑ και μετά να, πώς το 

λένε, θα πληρωθούν από το πρόγραμμα. Σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, που είναι 

δεσμευμένες από ΣΑΤΑ του 2012, δεν θα μπορούσαν και αυτές να απεμπλακούν… και να 

κατανέμουμε όπως είπαμε προηγουμένως και τη σχολική ΣΑΤΑ, αλλά και από το 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ; Είπαμε, υπάρχει ένα τεχνικό θέμα γιατί από τον Αύγουστο μέχρι τώρα έχουμε 

ένα μεγάλο κενό, εμείς όμως πρέπει να επισημάνουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εδώ βλέπω ότι 

έχει στις 500.000 περίπου χρήματα τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα τα έχουμε μες στο χρόνο και 

δεν τα κατανέμουμε αυτή τη στιγμή σε κωδικούς. Υπάρχουν ίσως και περισσότερα, αν 

απεμπλακεί ενδεχομένως και του Αυτοκινητοδρομίου τα 400 θα πάμε στο 1.000.000 κοντά για 

χρήματα τα οποία… Βέβαια θα γίνονται αναμορφώσεις και τέτοια αλλά, στη συνέχεια και 
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τροποποιήσεις του τεχνικού προγράμματος, αλλά αυτό δεν είναι μια διαδικασία η οποία μας 

τιμά κάθε φορά να κάνουμε σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο τροποποιήσεις του τεχνικού 

προγράμματος. Επίσης δεν είδαμε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα από τις εκπτώσεις που ειπώθηκε 

και προηγουμένως τι περισσεύει από κάθε έργο, γιατί πολλά έργα είναι αποπληρωμένα από αυτά 

που ψηφίζαμε, σωστά λέει η κα. Σαραντίδου, ψηφίζουμε σε πολλές περιπτώσεις περσινό και 

προπερσινό, κα. Σαραντίδου, τεχνικό πρόγραμμα ξανά. Γιατί δεν απορροφήθηκαν εκείνα; 

Νομίζουμε ότι θα πρέπει να, με μεγαλύτερη επιμέλεια να δούμε όλες αυτές τις διαδικασίες και 

φοβάμαι ότι και εσκεμμένα ίσως έχει προκύψει το θέμα να μένουν τόσα αδιάθετα, για να πάμε 

όπως το είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος, το έχω σημειώσει εδώ, λέει, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του 2014... δικά σας, κ. Αντιδήμαρχε και τα 

κράτησα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Γάτσιο. Νομίζω ότι το θέμα… Σας παρακαλώ, νομίζω το 

θέμα ότι… Δευτερολογία έχει ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Μυστακίδη και πάλι εφιστώ την προσοχή. Βέβαια απ’ ό,τι 

αντιλαμβάνομαι θα ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα, δεν ξέρω… αλλά, αλλά σας παρακαλώ 

πάρα πολύ λάβετέ το υπ’ όψιν, αυτό το τεχνικό πρόγραμμα δεν έχει ίχνος ευελιξίας και θα μας 

εγκλωβίσει. Δεν έχει επαναλαμβάνω ίχνος ευελιξίας και θα μας εγκλωβίσει σε μια διαδικασία η 

οποία θα είναι ατέρμονα και φυσικά δεν θα είναι τιμητική για ένα Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη. Τοποθετηθείτε κι εσείς, κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε να μην ψηφίσετε το 

πρόγραμμα, αυτό το τεχνικό πρόγραμμα και δεν καταλαβαίνω, μετά τις απαντήσεις που δόθηκαν 

πού είναι η διαφωνία σας. Είπαμε ότι οι εκπτώσεις κατά καιρούς μαζεύονται και θα διατεθούνε 

στις ίδιες Ενότητες. Αυτό δεν χρειάζεται να επιμένετε και να το λέτε δυο-τρεις συνάδελφοι εδώ 

μέσα. Είπαμε ότι εάν υπήρχαν περισσότερα χρήματα, φυσικά και θα κάναμε και άλλα έργα. Τα 

ποσά αυτά ήταν αναγκαία για αγροτική οδοποιία που ήταν πρώτη προτεραιότητα, γι’ αυτό τα 

βάλαμε. Επίσης είπαμε ότι ό,τι άλλο έργο υπάρχει είναι αναγκαίο, είναι από τα παλιά τα έργα, 

συνεχιζόμενα ή έργα που δεν πληρώθηκαν και πρέπει υποχρεωτικά να μπούνε στο τεχνικό 

πρόγραμμα του 2014. Εφόσον ισχύουν όλα αυτά και υπάρχουν παράγοντες που επιβάλλουν 

κάποια τροποποίηση του προγράμματος ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν είναι 

τιμητικό να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν… είναι αδύνατον, δεδομένου ότι και τα στοιχεία 

είναι προ μηνών δοσμένα. Εφόσον είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να είμαστε 100% πιστοί σε 

αυτό που καταγράφουμε με αυτό που πραγματικά θα γίνει. Πού είναι το μεμπτό το να 

προσαρμόσουμε σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο τα δεδομένα με τα πεπραγμένα; …αυτό το ότι 

που ακούγεται ότι δεν έχουμε όραμα, δεν έχει ξέρω γω… ε τι, χωρίς χρήματα και χωρίς 

περιθώρια τι πράγματα μεγαλόσχημα και μεγαλεπήβολα μπορούμε να κάνουμε; Είναι αδύνατον. 

Εδώ βλέπετε ότι το κράτος καταρρέει, πολλές… ο Δήμος επειδή είναι προσιτός δέχεται όλα τα 

παράπονα και όλη, όλες τις μομφές από δουλειές που δεν μπορούν να γίνουνε κι αλλού, 

παραδείγματος χάρη, έχω ένα μεγάλο κάμπο όπου αρμόδιος είναι ο ΤΟΕΒ και για τα κανάλια 

και για τους δρόμους και δεν γίνεται τίποτα. Δέχεται ο Δήμος όλο το βάρος και αναγκαζόμαστε 

και κάνουμε έργα τα οποία επιβάλλεται να γίνουν, αλλά δεν μπορούν να γίνουν από αυτούς που 

πρέπει να τα κάνουν και πραγματικά μου φαίνεται περίεργο γιατί θέλετε απλώς για 

αντιπολιτευτικούς λόγους να μην το ψηφίσετε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μυστακίδη. Το λόγο ο κ. Δήμαρχος και κλείνει η 

συζήτηση του θέματος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, παρά τη δραματική μείωση της 

ΣΑΤΑ, σχεδόν εξαφάνισή της, η δημοτική αρχή σε αυτή τη δημοτική θητεία ή μάλλον αυτό το 

τεχνικό πρόγραμμα, αυτό το τεχνικό πρόγραμμα υλοποιεί έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα 

οποία εντάχθηκαν σε διάφορα προγράμματα. Έργα τόσο στον τομέα της καθαριότητας, των 

αναπλάσεων και τα λοιπά, που δεν συμβαίνει το ίδιο σε άλλους Δήμους. Αν πάρετε να δείτε τα 

συγκριτικά στοιχεία σε τι προγράμματα έχει ενταχθεί ο Δήμος Σερρών σε αυτήν τη θητεία και τι 
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έργα υλοποιούνται εδώ, πάρτε να δείτε άλλους Δήμους που έχουν τους ίδιους πληθυσμούς με 

μας, λοιπόν, ελάτε να το συζητήσουμε εδώ, αλλά προγράμματα στα οποία εντάχθηκαν σε αυτή 

τη δημαρχιακή θητεία, τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία απαξίωση απέναντι στους Προέδρους. 

Οι Πρόεδροι και σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα κλήθηκαν, όλοι. Κάποιοι για δικούς τους 

λόγους, προσωπικούς, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, γι’ αυτό βλέπετε δεν υπάρχουν άλλοι 

Πρόεδροι. Ενημερώθηκαν όλοι και για αυτό το τεχνικό πρόγραμμα και τους εξηγήσαμε πώς 

κατανέμεται η ΣΑΤΑ, λόγω του προβλήματος του Αυτοκινητοδρομίου όλη η ΣΑΤΑ της πόλης 

πάει στο Αυτοκινητοδρόμιο αν χρειαστεί, λοιπόν, ενώ τα χρήματα των Δημοτικών Ενοτήτων δεν 

τα πειράζουμε και φυσικά τα πάμε σε έργα… σε ένα έργο προτεραιότητας, που είναι οι 

αγροτικοί δρόμοι. Ποια απαξίωση της περιφέρειας; Στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή γίνονται 

έργα και θα γίνονται έργα ύψους 27.000.000€. Για ποια απαξίωση μιλάτε; Είναι απαξίωση όταν 

στο Χιονοχώρι εγκρίθηκαν έργα ύψους 1.500.000€; Είναι απαξίωση όταν στον Ελαιώνα 

εγκρίθηκε έργο ύψους 5.200.000€; Είναι απαξίωση όταν για το Λύκειο Προβατά εγκρίθηκαν 

400.000€; Για τις αναπλάσεις Ορεινής 254.000€; Όταν διαλύθηκαν οι εργολαβικές συμβάσεις 

της πλατείας Σκουτάρεως και Καμήλας και τις επαναδημοπρατήσαμε; Ξανά τα ίδια. Κι εγώ 

ήθελα να αντιδράσω, δεν αντιδρούσα… μάθετε τουλάχιστον να σέβεστε τον κανονισμό… Σας 

παρακαλώ, όταν διαλύθηκαν οι εργολαβικές συμβάσεις των πλατειών Σκουτάρεως και Καμήλας 

και ξανά αρχίσαμε από την αρχή τα έργα διαμόρφωσης των πλατειών Σκουτάρεως και Καμήλας 

είναι απαξίωση; Λοιπόν και δεν θέλω να αναφερθώ φυσικά στα έργα που εκτελεί η ΔΕΥΑΣ 

στην περιφέρεια. Αποχετευτικό Σκουτάρεως, Μητρουσίου 13.000.000, διυλιστήριο νερού στο 

Μητρούσι 110.000 κτλ. Γιατί από τους παρακρατηθέντες πόρους… κάποιες Κοινότητες δεν 

είχαν χρέη. Γιατί από τους παρακρατηθέντες πόρους δεν δίνουμε το ποσό που αντιστοιχεί στις 

Κοινότητες. Μα εδώ γίνεται ένας τεράστιος αγώνας για να νοικοκυρευτεί αυτός ο Δήμος, διότι 

στην ουρά ερχόταν αυτοί οι οποίοι τους χρωστούσαν, 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ χρωστούσαμε 

στην αγορά και 6,5 εκατομμύρια στις τράπεζες… Αν δεν αναπνεύσει, θα σας πω και για σας 

τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μη διακόπτετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα πω και για σας ειδικά. Αν δεν κάναμε αυτήν την προσπάθεια και μην 

ξεχνάτε, είμαστε ένας Δήμος τώρα, ένας Δήμος. Αν δεν κάναμε αυτήν την προσπάθεια να 

αναπνεύσει ο Δήμος από τα χρέη και θα αναπνεύσει, λίγο αναπνέει, τα χρέη έχουν μειωθεί κατά 

πολύ, λοιπόν, δεν πρόκειται αυτός ο Δήμος να μπορέσει να λειτουργήσει σε καμία Τοπική 

Κοινότητα και σε καμία Δημοτική Κοινότητα. Όσον αφορά την Ορεινή, τώρα κ. Γάτσιο, δεν μας 

λέτε πράγματα που τα κάνατε εσείς. Πήρατε χρήματα από… πουλώντας ακίνητα, οικόπεδα, 

στους κατοίκους της Ορεινής για να, προκειμένου να χτίσουν σπίτια κι εκείνα τα χρήματα 

έπρεπε να πάνε για έργα υποδομής και δεν ξέρουμε πού πήγανε. Πήγαν αλλού. Και ρωτάμε, δυο 

φορές έγγραφο έστειλα, πού πήγαν εκείνα τα χρήματα, τα οποία προορίζονταν για έργα 

υποδομής; Και απάντηση δεν παίρνω. Φυσικά θα υπάρξει συνέχεια, δεν σταματάει εδώ. Λοιπόν, 

μην μας κάνετε μαθήματα επιτέλους. 

Δ.Σ. : Εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όσον αφορά για τις απευθείας αναθέσεις… όσον αφορά για τις απευθείας…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ, κύριε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα επιτέλους… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …λίγο πολιτικός πολιτισμός. Βλέπετε εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Κι εγώ 

εξοργίζομαι με αυτά που ακούω και δόξα τω Θεώ, ακούγονται πολλές ανακρίβειες. Λοιπόν, 

ποιες απευθείας αναθέσεις; Θέλετε να κάνουμε συγκρίσεις απευθείας αναθέσεων προηγουμένων 

δημοτικών αρχών και νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, να δούμε πόσα σαρανταπεντάρια 

εκατομμύρια γίνανε απευθείας αναθέσεις; Θέλετε να ‘ρθουμε να τα συγκρίνουμε; Αν θέλετε μια 

ειδική συνεδρίαση πάνω σε αυτό το θέμα. Κάναμε τις λιγότερες απευθείας αναθέσεις, για 
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περιπτώσεις, για έργα τα οποία ήταν επείγοντα και φυσικά μικρά ποσά και νόμιμα. Όποιος όμως 

μας προκαλεί, αν θέλει να κάνουμε μία ειδική συνεδρίαση για να συγκρίνουμε αυτή τη δημοτική 

αρχή, τις απευθείας αναθέσεις με απευθείας αναθέσεις άλλων δημοτικών αρχών και 

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για να δούμε ποια σαρανταπεντάρια θα λάμψουν. Θα 

κατανεμηθεί το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, το ποσό αυτό δηλαδή της ιδίας συμμετοχής σε ρουσφέτια. 

Πώς θα κατανεμηθεί σε ρουσφέτια; Εδώ, θα περάσουν όλα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ό,τι 

είναι να γίνει θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα το συζητήσουμε. Ειλικρινά δεν 

μπορώ να καταλάβω γιατί ευθυγραμμίζονται κάποιοι κακώς, με κάποιους άλλους εξωθεσμικούς 

που θέλουνε να μας ταυτίσουν δήθεν με τη συγκυβέρνηση. Αν μια παράταξη δεν μπορεί να 

ταυτιστεί με τη συγκυβέρνηση, είμαστε εμείς. Είμαστε η μοναδική πραγματικά ανεξάρτητη 

αυτοδιοικητική δημοτική κίνηση, η μοναδική δημοτική κίνηση που δεν πήρε ποτέ ούτε χρίσμα, 

ούτε στήριξη από κανένα κόμμα. Λοιπόν, δεν δικαιούνται τώρα να θέλουν κάποιοι εντέχνως να 

μας πετάξουν εμάς τέτοια λάσπη. Αν είχαμε χρίσμα από κόμματα, τότε θα είχαν δίκιο και 

ξέρουν πολύ καλά πόσο κυνηγηθήκαμε εμείς από τα κόμματα. Από το 2001 έχουμε μια 

αυτόνομη αυτοδιοικητική καθαρά πορεία. Αυτά όσο και αν θέλουν κάποιοι να τα 

διαστρεβλώσουν ζητώντας βοήθεια και από Δημοτικούς Συμβούλους δεν πρόκειται να 

περάσουν, διότι ο κόσμος έχει και μνήμη και νοημοσύνη και κρίση. Στην Γερμανία έγινε μια 

διημερίδα και συζητήθηκαν διάφορα θέματα, κατατέθηκαν διάφορες απόψεις από Δημάρχους 

όλης της Ελλάδας και της Γερμανίας. Αυτοί δεσμεύσεις, όποιος έχει κάτι για δεσμεύσεις, αν 

έγινε κάποια δέσμευση πείτε το επιτέλους, έχουμε αυτό το χαρτί, εδώ υπάρχει αυτή η δέσμευση 

και αυτή η υπογραφή. Δηλαδή μέχρι πότε αυτή η λασπολογία και η διαστρέβλωση των πάντων. 

Και ότι δεν κάνουμε τίποτα για να ζητήσουμε χρήματα από την κυβέρνηση, για να ανατρέψουμε 

την πολιτική κτλ. Και τι περισσότερο κάνατε εσείς από μας; Να μας πείτε. Τι περισσότερο 

κάνατε; Κάνατε κάποια πρόταση, φέρατε κάποιο ψήφισμα εδώ που δεν ψηφίστηκε; Κάνατε 

κάποια πρόταση και δεν υλοποιήθηκε; Τι παραπάνω κάνατε εσείς από μας και θέλετε δήθεν να 

εμφανίζεστε ως οι πρωταγωνιστές των διεκδικήσεων κτλ; Να πω δεν κατέβηκαν οι Δήμαρχοι 

στο Σύνταγμα; Να πω ότι δεν κλείσαν Δημαρχίες; Τι να πω; Πείτε επιτέλους, κάντε μια 

πρόταση, όχι μόνο να διεκδικήσουμε, να ανατρέψουμε και τι περισσότερο κάνατε; Τίποτα 

περισσότερο δεν κάνατε. Λιγότερα μπορεί να κάνατε. Το Αυτοκινητοδρόμιο, αγαπητοί 

συνάδελφοι, θα γίνει. Υπήρξε για δεύτερη φορά αστοχία, κατασκευαστική αστοχία. Αυτό πλέον 

αποδείχτηκε περίτρανα από τα πορίσματα του ΕΣΠΕΛ και της… και εμείς έχοντας ως σύμβουλο 

το Μετσόβιο Πολυτεχνείο μας λέει ότι πρέπει να πάμε τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Την 

ανακατασκευή θα την κάνει ο εργολάβος με δικά του χρήματα. Όμως αν για οποιοδήποτε λόγο ο 

εργολάβος δεν κάνει κάτι και φύγει δεν πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε 

το πρόβλημα; Γι’ αυτό το λόγο κρατήσαμε τα χρήματα της ΣΑΤΑ του 2014 χωρίς να βλάψουμε 

την περιφέρεια. Εδώ είναι και η ευαισθησία μας απέναντι στην περιφέρεια. Κρατήσαμε τα 

χρήματα της πόλης, συν τις εκπτώσεις της ΣΑΤΑ του 2013, ούτως ώστε αν χρειαστεί να πάμε σε 

νέο διαγωνισμό να βάλουμε αυτά τα χρήματα, τα οποία θα διεκδικήσουμε φυσικά εν συνεχεία 

δικαστικά από τον εργολάβο. Και έρχεστε αυτό το θέμα ας πούμε, προσπαθείτε, δεν ξέρω, να το 

ψέξετε. Δεν θέλετε να κάνουμε το Αυτοκινητοδρόμιο; Έχετε να προτείνετε κάτι άλλο; Θέλετε να 

βάλουμε κάποια χρήματα για κάθε ενδεχόμενο; Δεν προτείνετε τίποτα, λέτε μετά θα χρειαστούν 

να κάνουμε αναμορφώσεις. Βεβαίως θα χρειαστούν να κάνουμε αναμορφώσεις και θα κάνουμε. 

Ό,τι προβλέπεται από το νόμο θα κάνουμε πάλι. Πού είναι το πρόβλημα αν χρειαστεί να 

κάνουμε αναμορφώσεις; Δεν έχετε κάνει τίποτα δικό σας. Σε αυτή τη δημαρχιακή θητεία 

39.000.000€ συνολικά με αυτά της ΔΕΥΑΣ, η ΔΕΥΑΣ παίρνει τώρα, εγκρίθηκαν μετά από 

προτάσεις που κατατέθηκαν σε προγράμματα. Από τα 39.000.000 συνολικά τα 5,5 είναι 

προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας και 

εγκρίθηκαν σε αυτή τη δημαρχιακή θητεία. Τα άλλα 33 πόσα, λοιπόν, τέσσερα, οι προτάσεις και 

κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν στη δική μας δημαρχιακή θητεία και το 70% αυτών των 

προγραμμάτων, η υλοποίηση του 70% αυτών των προγραμμάτων θα ξεκινήσει μέσα στο 2014 ή 
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στα μέσα του 2014. Αυτά μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς; Είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν; 

Δεν τα λέω εγώ, αυτά είναι πράξεις που έχουνε γίνει, έχουνε γίνει, δεν θα γίνουν. Όμως 

αοριστίες, λοιπόν, ακούγονται πάρα πολλές. Το τεχνικό πρόγραμμα που καταθέτουμε είναι ένα 

πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί έργα, τα οποία διεκδικήθηκαν από αυτή τη δημοτική αρχή μετά 

από πάρα πολλή δουλειά και επίμονη προσπάθεια και σας καλώ να το ψηφίσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε. Το θέμα ολοκληρώθηκε, μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Θα παρακαλέσω να κρατηθεί μια τάξη για να ακούσουμε πώς ψηφίζει ο κόσμος. 

Παρακολουθείτε, Γραμματέα; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ναι, δεν τους βλέπω όλους. Αν θέλετε και τα ονόματά τους να φωνάζετε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι, ο κ. Σταυρόπουλος…  

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι η παράταξη του κ. Μηλίδη. Κυρία Σαραντίδου. 

Δ.Σ. : Τον κ. Μοσχολιό… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι τον κ. Μοσχολιό… την παράταξη του κ. Μηλίδη. 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι. Ο κ. Γάτσιος όχι, η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι… Ναι. Δημητρίου ναι, ναι, ο κ. Χουρουζίδης… στην παράταξη αυτή. 

Εντάξει, Φιλιώ; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουμε ακόμα ένα θέμα αν θέλετε μπορούμε να 

κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα, να το τηρήσουμε όμως και να μπούμε στο επόμενο θέμα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, άμα κάνουμε πέντε λεπτά δεν μπορούμε ούτε τουαλέτα. 

Δ.Σ. : Δέκα, δέκα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Άμα σας πούμε τέταρτο, θα γίνει μισή ώρα…  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 
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