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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 30/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, 

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

ύστερα από την αριθμ. 30/21-11-2013 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 35, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

          

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αναστασιάδης Ηλίας   

6. Αραμπατζής Θεόδωρος 

7. Αρναούτογλου Φωτεινή  

8. Βαλτσάνης Δημήτριος 

9. Γαλάνης Στέργιος 

10. Γάτσιος Αθανάσιος 

11. Γκότσης Ηλίας 

12. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

13. Δημητρίου Ευστράτιος 

14. Δήμου Ιωάννης 

15. Δούκας Γεώργιος  

16. Δρίγκα Χρυσούλα 

17. Θεοχάρης Μιχαήλ 

18. Ίντος Δημήτριος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αγοραστός Αγοραστός  

2. Αναστασιάδης Αντώνιος 

3. Ηλιοπούλου Σταλαχτή 

4. Μοσχολιός Ζωγράφος 

5. Νεράντζης Βασίλειος 

6. Σούζας Ζαχαρίας 

 

 

19. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

20. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21. Μερετούδης Δημήτριος  

22. Μηλίδης Θεόδωρος 

23. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

24. Μπόικος Αθανάσιος 

25. Μυστακίδης Παύλος 

26. Νιζάμης Δημήτριος 

27. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

28. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

29. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

30. Στεργίου Νικόλαος 

31. Φωτιάδης Στέφανος 

32. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

33. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

34. Χράπας Παντελής 

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

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

Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς. 

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

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

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

 

 Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, το 16ο θέμα συζητήθηκε ως 1ο, το 13ο ως 2ο και το 

22ο ως 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης του 16ου θέματος, επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέματος και 

αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 11ου θέματος. 

 Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Παπαδοπούλου Φωτεινή, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 22ου θέματος. 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκότσης Ηλίας, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 22ου 

θέματος. 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρναούτογλου Φωτεινή και Χασαπίδης Κωνσταντίνος, 

αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 11ου θέματος. 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπιτζίδου-Σερακενίδου Σοφία και Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 

αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 9ου θέματος. 

 Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε 

η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής: 

α) προμήθειας ενός απορριμματοφόρου 16 κ.μ., 

β) προμήθειας κάδων κομποστοποίησης 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

γ) προμήθειας αλατιού αποχιονισμού οδικών δικτύων του Δήμου έτους 

2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες 

του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

            

 ΘΕΜΑ 3ο :  Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας 

σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.       

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 187/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

του Δήμου με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του 

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών» για το οικονομικό έτος 

2014. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Χατζημαργαρίτης Μ.              
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 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.: 

α) της υπ’ αριθμ. 250/2013 με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. χρήσης 2014», 

β) της υπ’ αριθμ. 251/2013 με θέμα: «Έγκριση ετήσιου σχεδίου 

δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έτους 2014» και 

γ) της υπ’ αριθμ. 252/2013 με θέμα: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών για τη 

χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2014». 

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

 

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση «Ετήσια βραβεία 

για την οδική ασφάλεια» του ομώνυμου βουλγαρικού ιδρύματος στη 

Σόφια, στις 4 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της πράξης PROMO SAFE 

DRIVING. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.              

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση «Ετήσια βραβεία 

στην Παγκόσμια Ημέρα Αναπήρων (3 Δεκεμβρίου) με τον τίτλο: 

«ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

   

 ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού στο 

πλαίσιο του έργου: EASY TRIP GR-BG E-MOBILITY 

SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εργασιών για την 

μετεγκατάσταση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.            

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για χορήγησή 

του στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Τροποποίηση του ποσοστού κατανομής των χρηματοδοτήσεων 

μεταξύ της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σε ποσοστό 48%-

52% υπέρ της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.      

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση χορήγησης δικαιώματος βοσκής έτους 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση τροποποίησης της 662/2013 ΑΔΣ: «Έγκριση σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη ‘Διερεύνηση αποκατάστασης 

ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας αυτοκινητοδρομίου’». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       

 



5 

 

 ΘΕΜΑ 14ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013: 

α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων (αναμορφώσεις 174 και 

179) και 

β) για τη δημιουργία και ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες 

πιστώσεις. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.       

 

 ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση δημιουργίας κωδικού εσόδου για τη χρέωση-είσπραξη 

προστίμων παράνομης βοσκής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 70128/24-10-2013 ένστασης του 

αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου 

και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη 

περιβαλλοντικών μελετών για τη νομιμοποίηση των αρδευτικών 

γεωτρήσεων του Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: 

α) Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής σηματοδότησης πλατείας 

Δήμητρας Σερρών, 

β) Έργα υποδομής στο τέως στρατόπεδο Παπαλουκά και παράταση 

προθεσμίας περαίωσης, 

γ) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 

2012, 

δ) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λευκώνα και  

ε) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλών Δένδρων. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.           

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση 3ης παράτασης του έργου: «Αρδευτικά έργα Κοινότητας 

Άνω Βροντούς». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής των 

εργασιών του έργου: «Κατασκευή περίφραξης δημοτικής έκτασης 

στην Τ.Κ. Χριστός». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

          

 ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 

«Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου οδού Καβάφη». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Σχετικά με προβλήματα των κατοίκων της περιοχής Νέα Εργατικά-

Παλαιά Σφαγεία. 

Εισηγητής: Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Σαραντίδου Ε.         
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 ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη, για το μήνα Νοέμβριο 2013. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.       

   

 ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου 

κατά το μήνα Οκτώβριο. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 25ο :  Συμπληρωματική έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

   

 

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Εφόσον έχουμε απαρτία, 

ξεκινάμε. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αντιδήμαρχο οικονομικών, τον κ. Στέλιο Γαλάνη, για τη 

χθεσινή του γιορτή. Πάντα καλά. Να ευχηθούμε όλοι μαζί στον Γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, τον κ. Χουρουζίδη, κάθε ευτυχία για το τέταρτο, παρακαλώ, εγγόνι του. Απέκτησε 

το τρίτο κορίτσι, έχοντας ένα αγόρι. Γερό και καλά να είναι… Βέβαια και ο κ. Δημητρίου, 

βέβαια. Ήταν μετά το τελευταίο Συμβούλιο, επειδή έχει μέρες θα το ξεχνούσα. Και ο κ. 

Δημητρίου απέκτησε εγγονό, πρώτο. Να το χαίρεστε, να είναι γερό, καλοφωτισμένο παιδί κι η 

εγγονή γερή κι εσείς να το χαίρεστε… Από… πριν από… τέσσερις ή πέντε ημέρες από την 

Πρωτοβουλία Πολιτών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών μια επιστολή που αναφέρεται στον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και νομίζω, 

επειδή είδα τη διανομή από την ίδια την Πρωτοβουλία Πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών έχει μοιραστεί και στον καθένα από εσάς, αφορά την εναλλακτική διαχείριση 

απορριμμάτων για μια βιώσιμη οικολογική και οικονομικά συμφέρουσα για το δημότη λύση, 

είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και θα μπει και ως τακτικό θέμα της επόμενης 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Εάν υπάρχουν από εσάς, κ. Δήμαρχε, από τους επικεφαλής ή από κάποιους 

Δημοτικούς Συμβούλους ανακοινώσεις και λοιπά… Ναι. Ο κ. Αραμπατζής, Πρόεδρος της 

ΔΕΥΑΣ και ο κ. Νιζάμης. 

Δ.Σ. : Ερώτηση έχω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ερώτηση. Άλλος κανείς; Όχι. Κύριε Αραμπατζή, έχετε το λόγο. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι 

συνάδελφοι. Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα σχετικά με τα αντλιοστάσια, το έργο 

«Αποχετευτικό δίκτυο Σκουτάρεως-Μητρουσίου με τη μέθοδο του κενού». Μετά από αίτημα 

της ΔΕΥΑ και με… τα ερωτήματα σχετικά από τον κ. Γρέντζιο, τον Πρόεδρο του Μητρουσίου 

και τον κ. Μικέλη, ζητήθηκαν από την υπηρεσία και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση 

Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, διευκρινίσεις για τα αντλιοστάσια του έργου 

«Αποχετευτικό δίκτυο Σκουτάρεως-Μητρουσίου» και η απάντηση είναι η εξής: Τα 

αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων δεν υπάγονται στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 

ούτε κατατάσσονται σε βαθμούς όχλησης, διότι δεν περιλαμβάνονται στη σχετική ΚΥΑ. 

Επομένως για τα αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων δεν ισχύουν οι περιορισμοί όσον αφορά την 

απόστασή τους από τα όρια των οικισμών. Ακόμα κι αν ερμηνεύσουμε… τη σχετική ΚΥΑ και 

εντάξουμε τα αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων στην περίπτωση 385, μεταφορά νερού μέσω 

αγωγών, αντλιοστάσια… προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα αντλιοστάσια Μητρουσίου και 

Σκουτάρεως θα καταταγούν στη χαμηλή όχληση, διότι έχουν παροχή μικρότερη των 2.000 
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κυβικών ανά ήμερα. Έχει υπολογιστεί περί τα 1.750 κυβικά ημερησίως. Επομένως, σε κάθε 

περίπτωση, τα αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων Μητρουσίου-Σκουτάρεως δεν δεσμεύονται 

από τους περιορισμούς των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων όσον αφορά την απόστασή τους 

από τα όρια των οικισμών. Αυτά, κ. Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουν κάποιες διευκρινιστικές… ερωτήσεις… συζήτηση. 

Δ.Σ. : …τι έγγραφο είναι αυτό; 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, κύριε 

συνάδελφε. Το υπογράφει, συγγνώμη, το υπογράφει ο Διευθυντής, κ. Ματάκος Αθανάσιος, 

μηχανολόγος μηχανικός. Είναι στη διάθεσή σας, αν χρειαστείτε αντίγραφο, το συγκεκριμένο 

ενημερωτικό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, αν θέλετε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, μπορείτε να τις κάνετε χωρίς 

όμως να επεκταθούμε στο θέμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κι εγώ θέλω κάτι να ρωτήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Αραμπατζή… παρ’ όλα αυτά… συνεχίζω να είμαι αποδέκτης πολλών 

παραπόνων ότι κι εκεί θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα και από τον ήχο, από ηχορύπανση, αλλά 

και σε περίπτωση βλάβης αυτού. Έχετε κάτι να μας…; 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Σύντομα, κ. Πρόεδρε, διότι το θέμα είναι πολύ μεγάλο, σύντομα θα 

απαντήσω όσον αφορά, κ. Μηλίδη, για την ηχορύπανση, έχει προβλεφθεί από τη μελέτη 45 έως 

50… όχληση μετρημένα από την περίφραξη. Εμείς θα φροντίσουμε να είναι 25 με 30 ντεσιμπέλ 

και όσο γίνεται πιο χαμηλά θα φροντίσουμε να έχει μεγαλύτερη ακόμη ηχομόνωση το κτίριο. 

Τώρα όσον αφορά σε μια περίπτωση βλάβης, θα ήθελα να σας πω το εξής: και σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος υπάρχουν ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, αυτά που παράγουν ρεύμα μεγάλης 

ισχύος, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Σε 

περίπτωση βλάβης και αυτό έχει προβλεφθεί από τη μελέτη να μην υπάρχει λοιπόν απολύτως 

κανένα πρόβλημα ούτε με οσμές, ούτε με τον ήχο, με την ηχορύπανση. Και θα ήθελα να σας 

επισημάνω ότι είναι στη διάθεσή σας κάποιες φωτογραφίες και κάποια στοιχεία που έχω από 

άλλα συστήματα όπου έχει εφαρμοστεί σύστημα… και θα αναφερθώ σε κοντινό Νομό… της 

Χαλκιδικής. Ποτίδαια, είναι, το αντλιοστάσιο είναι ακριβώς στην πλατεία του χωριού και σε 

άλλο χωρίο, στη Φούρκα, είναι δίπλα στις ταβέρνες στην παραλία δίπλα. Όπως καταλαβαίνετε 

λοιπόν, ξέχωρα που έχει περάσει η μελέτη από τους αρμόδιους φορείς και από τα αρμόδια… 

όργανα, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα και θα… με τον καλύτερο τρόπο. Σε καμία 

περίπτωση όμως δεν μπορεί να μεταφερθεί 800 μέτρα το αντλιοστάσιο μακριά. Πρέπει να 

αλλάξει όλη η μελέτη. Και θα πρέπει να γίνει αλλαγή της μελέτης. Είναι τρομερά δύσκολο και… 

Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, να μεταφερθεί όμως το δυνατόν μακρύτερα. Αυτά τα 50 μέτρα… 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Η δυνατότητα που έχουμε είναι να μεταφερθεί 30-40 μέτρα. Θα το κάνουμε 

αυτό και βέβαια έχουμε δεσμευτεί και με τους κατοίκους, άλλωστε έχουμε μιλήσει και σε 

πολλές επισκέψεις που κάνουμε τόσο στο Μητρούσι και στο Σκούταρι, διότι τα αντλιοστάσια 

αυτά είναι κοντά στο… έξω από το χωριό, στο μέτρο που μπορεί να μεταφερθεί, θα μεταφερθεί 

αυτό είναι σίγουρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να κάνω μια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος; Μισό λεπτάκι, κ. Νιζάμη. 

Δ.Σ. : Να κάνω μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριε… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε τι βάθος… είναι μια απορία των κατοίκων 

του Μητρουσίου ιδιαιτέρως αλλά και του Σκουτάρεως, θα αναπτυχθεί το δίκτυο, καθότι ο 

υδροφόρος είναι πάρα πολύ ψηλά. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο, όλα αυτά τα θέματα δεν τα 

αναλύσατε όταν έγινε η επίσκεψη του… με επικεφαλής το Δήμαρχο στους Προέδρους, στους 
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Συμβούλους αλλά και γενικά; Δεν έγινε μια ενημέρωση των κοινωνιών; Δηλαδή, γιατί δεν είναι 

γνωστά; Εκπλήσσομαι. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Σε πάρα πολλές συσκέψεις που κάναμε με τον κ. Δήμαρχο, τον κ. Αγγελίδη 

και με τους συνεργάτες μας από την τεχνική υπηρεσία έγινε ενημέρωση για όλες τις φάσεις του 

έργου. Αν λοιπόν σε αυτή τη φάση υπήρξανε κάποιες ανησυχίες και κάποιες ενστάσεις από τους, 

από κάποιους κατοίκους, εντάξει, θα μπορεί να συμβεί σε κάθε έργο, ξέρετε πολύ καλά την 

εταιρεία που έχετε… να υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ή ακόμα και κάποιες επιφυλάξεις. Εμείς 

και ενημερώσαμε και είναι γνωστό ότι έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές τα τοπικά και 

συγκεκριμένα το Μητρούσι και το Σκούταρι γι’ αυτό το έργο, πάρα πολλές φορές και στο 

παρελθόν σαν προηγούμενη δημοτική αρχή. Και αυτό που προέκυψε, όπως βλέπετε, μεθοδικά 

και χωρίς ιδιαίτερη ένταση και φασαρίες δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις και είμαστε πάντοτε 

ανοιχτοί στη διάθεσή τους και στους κυρίους συναδέλφους όσο και για το Πρόεδρο και τους 

κατοίκους του Μητρουσίου. Τώρα όσον αφορά μια τεχνική λεπτομέρεια ότι ο υδροφόρος είναι, 

ως γνωστόν είναι στο 1,10, στο ένα μέτρο βρίσκουμε νερό και βέβαια δεν είναι απαραίτητο, γι’ 

αυτό άλλωστε επιλέχτηκε το σύστημα vacuum, δεν είναι απαραίτητο να κατεβούμε, αν ήταν με 

βαρύτητα θα έπρεπε και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα έπρεπε να κατεβούμε στα δυο-τρία 

μέτρα για να πιάσουμε τις κλίσεις. Δεν είναι προϋπόθεση να πάει πολύ βαθιά το σύστημα, το 

vacuum, οι σωληνώσεις, διότι γνωρίζετε ότι δουλεύει με υποπίεση. Άρα δεν υπάρχει κανένα 

απολύτως πρόβλημα. Και κάτι άλλο ήθελα να διευκρινίσω, ότι στο παρελθόν η μελέτη αυτή… 

έπρεπε να περάσουμε μέσα από ιδιοκτησίες. Είχε κάποιο πρόβλημα όλη αυτή η διαδικασία, 

προβλέψαμε λοιπόν και άλλαξε… μια τροποποίηση, οι μεταφορές, οι σωληνώσεις όλα, αυτοί οι 

αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δεν περνάνε μέσα από ιδιοκτησίες. Άρα κι αυτό το πρόβλημα 

ξεπεράστηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη, έχετε το λόγο για ερώτηση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι. Δυο ερωτήσεις έχω να κάνω, κ. Πρόεδρε. Μια απευθύνεται προς τους 

κυρίους Προέδρους των ανωνύμων εταιρειών του Δήμου μας και συγκεκριμένα της ΔΕΥΑΣ και 

του Αυτοκινητοδρομίου ΑΕ και η άλλη προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Η πρώτη ερώτηση έχει 

να κάνει αν προτίθενται οι συγκεκριμένοι Πρόεδροι να καταθέσουν τους ισολογισμούς των 

εταιρειών που διοικούν έτους 2012 μαζί με τις… οικονομικού έτους, μαζί με τον διαχειριστικό 

έλεγχο… μαζί με τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση 

των μελών, ανεξάρτητα αν αυτό προκλήθηκε από ευθεία διάταξη νόμου ή όχι. Αν μη τι άλλο, 

είναι ηθικό και επιβεβλημένο να κατατεθούν… Εξάλλου ο Νόμος 1069/80, ο οποίος διέπει τη 

διαδικασία επιτροπείας των ΔΕΥΑ, στο άρθρο 19 προβλέπει την υποχρεωτική ενημέρωση των 

καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση της… εταιρείας έξι μήνες μετά το κλείσιμο της 

διαχειριστικής περιόδου. Η μη ενημέρωση δε, συνιστά παράβαση καθήκοντος… Δεν ξέρω τώρα 

αν… ποτέ ή δεν… αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε λίγο 

προσεκτικοί για να… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Επίσης ήθελα να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να τελειώσει. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Επίσης ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο εάν τα χρήματα τα οποία 

εισπράττονται από την εισφορά του κουνουπόσημου μέσω της ΔΕΥΑΣ αποδόθηκαν στο Δήμο, 

μέχρι πότε αποδόθηκαν και αν αυτά αποδόθηκαν στην ΑΝΕΣΕΡ, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι οι 

οποίοι δούλεψαν την περίοδο των… και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Αποτέλεσμα της μη 

πληρωμής είναι η μη καταβολή των συμφωνημένων εισφορών από την πλευρά του Δήμου προς 

την ΑΝΕΣΕΡ. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήσεις επί των ερωτήσεων. 

Δ.Σ. : Ο ισολογισμός… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κατάθεση ζήτησα, δεν ζήτησα… Να κατατεθούν… αν προτίθενται να 

καταθέσουν… 
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Δ.Σ. : Ο ισολογισμός έχει περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο και όσον αφορά την 

ενημέρωση προς τους δημότες, κάθε χρόνο στο περιοδικό που εκδίδει η ΔΕΥΑΣ και 

συγκεκριμένα στο τεύχος που θα εκδοθεί τώρα το Δεκέμβριο είναι μέσα ο ισολογισμός. Όσον 

αφορά την έκθεση των ορκωτών, περνάει από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία, περνάει από το Διοικητικό Συμβούλιο, τώρα αν επιθυμείτε… δεν έχει συμβεί ποτέ 

στο παρελθόν, αν επιθυμείτε προς ενημέρωση… το Σώμα, δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα 

σε κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο να σας τα φέρω. 

Δ.Σ. : Στο επόμενο. 

Δ.Σ. : Αν και εφόσον υπάρχει τέτοιο θέμα, βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα… είναι περασμένα από 

το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά μπορώ να σας τα 

φέρω στο επόμενο Δημοτικό.   

Δ.Σ. : Στο επόμενο. 

Δ.Σ. : Τώρα όσον αφορά το… νομίζω ότι ο κ. Αντιδήμαρχος μπορεί να σας απαντήσει, 

αποδίδεται κανονικά… υπάρχει η διαδικασία, είναι ξεκάθαρη η διαδικασία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε στον κ. Νιζάμη αν θα τα φέρετε αυτά τα στοιχεία, αν θέλετε να τον 

ενημερώσετε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ο κύριος συνάδελφος είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να απευθυνθεί στις υπηρεσίες, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία… από τότε που ξεκίνησε αυτή 

η συμφωνία αποδίδεται από τη ΔΕΥΑΣ, αποδίδονται τα ποσά, ενταλματοποιούνται και 

πληρώνονται τα χρήματα αυτά στην ΑΝΕΣΕΡ. Αυτό γίνετια κάθε χρονο από τότε που 

ξεκινήσαμε τη συμφωνία. Δεν υπαρχει ζήτημα να μην αποδώσουμε. 

Δ.Σ. : Ήρθαν τα λεφτά; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Η ερώτησή μου… η ερώτησή μου ήταν εάν εισπράχθηκαν, πόσα εισπράχθηκαν 

και αν αποδόθηκαν. Δεν εχει καμιά σχέση… δεν εχει καμιά σχέση η εκλογή μου στην 

Οικονομική Επιτροπή ως μέλος αυτης και το… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα θα απαντήσετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …ερώτηση που κατατίθεται εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω άδικη επίθεση δέχομαι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι θεμα επίθεσης, είναι ερώτηση και οφείλετε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, σας παρακαλώ πολύ, καταλαβαινόμαστε όλοι. Εγώ δεν είχα πρόθεση να 

δημιουργήσω θεμα με τις ιδιότητες, απλά λέω ότι εφόσον έχουμε ολοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

και οι συνάδελφοι ο καθενας είναι σε επιτροπες, μπορουμε ανά πάσα στιγμή να ελέγξουμε τις 

οικονομικές υπηρεσίες και σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι και σαν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

έρχονται τα χρήματα όπως ήρθαν… έρχονται τα χρήματα όπως έρχονται κάθε χρονο από τότε 

που κάναμε τη συμφωνία, βγάζουμε τα εντάλματα και πληρώνουμε την ΑΝΕΣΕΡ. Αυτή είναι η 

απάντηση που δίνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ένα ερώτημα να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σε προηγούμενο Συμβούλιο είχαμε κάνει συζήτηση για το θεμα του 

πολυκαταστήματος στην περιοχή… Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας 

αναφερόταν ότι υπήρξε καταπάτηση… οικοπέδου. Ερωτώ λοιπόν τον κ. Δήμαρχο σε ποιες 

ενέργειες έχει προβεί μέχρι τώρα σύμφωνα με αυτήν την εισήγηση που υπήρχε ή σε ποιες 

προτίθεται να προβεί. 

Δ.Σ. : Αυτό απαντήθηκε στο προηγούμενο Συμβούλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όταν ήρθε το θεμα στο Δημοτικό Συμβούλιο απαντήσαμε. Περιμένουμε την 

απάντηση από το ΔΙΠΕΧΩ. Τα είπαμε. 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, άλλο θεμα εκείνο… αυτό που… στο ΥΠΕΧΩΔΕ 

και άλλο πράγμα θα απαντήσετε… για την καταπάτηση η υπηρεσία μας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάντε ησυχία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τα ερωτήματα ετέθηκαν και σε εκείνη τη συνεδρίαση και απαντήσαμε. 

Περιμένουμε την απάντηση από τη ΔΙΠΕΧΩ για να γίνουν οι επόμενες ενέργειες. Το είπαμε, θα 

γίνουν, ό,τι προβλέπεται από το νόμο θα κάνουμε, αλλά περιμένουμε την απάντηση από τη 

ΔΙΠΕΧΩ. Να ξανασυζητήσουμε πάλι το θεμα; Δεν έχω καμία αντίρρηση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, απάντησε ο Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απαντήθηκε. Απαντήθηκε. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 841/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση μελέτης «Προμήθεια δένδρων και θάμνων για τον Καλλικρατικό 

Δήμο Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα θεμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αφορά 

την έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το δασικό φυτώριο. Εδώ οφείλω να τονίσω και 

βέβαια τίθεται και στη δικιά σας απόφαση εάν θα συζητηθεί το θεμα, από τις ενέργειες του 

τμήματος πρασίνου εντοπίστηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ το σχετικό έγγραφο του Δασαρχείου και μετά 

ακολούθησαν οι διαδικασίες για την προμήθεια αυτών των φυτών, η οποία εχει καταληκτική 

ημερομηνία 15-12-2013. Λοιπόν, πρόκειται για μια έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από 

το δασικό φυτώριο Σερρών… Συναινεί το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θεμα; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισηγητής του θέματος ο κ. Δούκας. Θέλετε να πείτε…; Ομόφωνα ναι επί του 

θέματος; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, αν θέλετε, βεβαίως. Κύριε Δούκα, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο, 

ανοίξτε το μικρόφωνο. Και λίγη ησυχία από τους υπόλοιπους. 

ΔΟΥΚΑΣ : …ΔΙΑΥΓΕΙΑ ότι υπαρχει έγγραφο του Δασαρχείου προς την Περιφερειακή 

Ενότητα και στο… που είναι στην… Δασαρχείο Σερρών ότι θα διατίθενται δενδρύλλια από το 

Δασαρχείο δωρεάν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

ΔΟΥΚΑΣ : …μέχρι 15 του μηνός και από 1/1 μέχρι 31-3-2014 εφόσον υπάρξει 

χρηματοδότηση. Επειδή υπάρχει κίνδυνος μετα από επικοινωνία που είχαμε ότι δεν θα υπάρχει 

χρηματοδότηση για να δίνουν δεντράκια και το Γενάρη και το νέο έτος, γι’ αυτό πρέπει να 

προλάβουμε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου να πάρουμε τα δέντρα. Είχαμε τηλεφωνική… με όλους 

τους Προέδρους, μας έδωσαν την παραγγελία τους, κάναμε τη μελέτη και το περνάμε από το 

Συμβούλιο, γιατί το Δασαρχείο είπε πρέπει να περάσει… 

Δ.Σ. : Τι δέντρα είναι; 

ΔΟΥΚΑΣ : Ό,τι θέλει ο καθενας, πλατάνια… Ο καθενας έχει κάνει ότι θα τα σπείρει εκεί σε 

εκείνο το σημείο, γι’ αυτό και έγινε η μελέτη. Σε πάρκα, σε κοινόχρηστους χώρους, σε παιδική 

χαρά, όλα αναφέρονται στη μελέτη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και προχωράμε σε θέματα της ημερήσιας… μην κάνετε διάλογο, σας 

παρακαλώ! Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πάντα με τη δική σας 

συναίνεση. Ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο θεμα θα συζητηθούν το 16ο θεμα ως πρώτο, το 13ο 

θεμα ως δεύτερο και το 22ο ως τρίτο. Οι λόγοι είναι για το 16ο και 13ο θέμα ότι έχουν έρθει οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες, για το δε 22ο αίτημα των κατοίκων της περιοχής… και πάντα φυσικά 

με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος. Να συζητηθούν με αυτή τη σειρά. Συμφωνεί το Σώμα; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 827/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 70128/24-10-2013 ένστασης του αναδόχου του 

έργου: «Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ξεκινάμε από το δέκατο έκτο, εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 70128/24-

10-2013 ένστασης του αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και 

Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος έργων, ο κ. 

Μυστακίδης. Κύριε Μυστακίδη, έχετε το λόγο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε; Να ρωτήσω κάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …πριν μπούμε στη διαδικασία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Προηγούμενες ενστάσεις πήγαιναν στην επιτροπή, στην Οικονομική Επιτροπή για 

εξέταση. Όπως και η προηγούμενη ένσταση του αναδόχου του συγκεκριμένου. Το ερώτημά μου 

είναι γιατί έρχεται αυτή απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν περάσει από την Οικονομική 

Επιτροπή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον κ. Γάτσιο τις ερωτήσεις μετά την εισήγηση όπως ακριβώς 

προβλέπει ο κανονισμός. 

Δ.Σ. : Διαδικαστικό είναι. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ακριβώς, αυτό είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διαδικαστικά. Θα υπάρχουν ερωτήσεις, θεμα διαδικαστικό μετά την εισήγηση 

θα ισχύει η ερώτησή του, όπως και τόσες άλλες. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ενδεχομένως αν δεν ισχύει αυτό μπορεί να μην πρέπει να συζητηθεί το θεμα. Με 

αυτήν την έννοια το είπα. 

Δ.Σ. : Ισχύει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ισχύει, ισχύει. 

Δ.Σ. : Ισχύει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

το θεμα του αυτοκινητοδρομίου πολλές φορές συζητήθηκε σε αυτήν την αίθουσα, νομίζω ότι 

όλοι γνωρίζουν το… ολοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν το ιστορικό. Δηλαδή, ανέλαβε ο εργολάβος 

να διαστρώσει την πίστα του αυτοκινητοδρομίου, ο κ. Γαλάνης… όταν ολοκληρώθηκε η 

διάστρωση παρατηρήθηκε κάποια αστοχία. Η υπηρεσία ως όφειλε ενημέρωσε… ειδική διαταγή 

στον εργολάβο να αποκαταστήσει τις φθορές. Ο εργολάβος συμμορφώθηκε, πήγε αποκατέστησε 

τις φθορές με μια σύνθεση δική του στα σημεία όπου υπήρχε πρόβλημα, όμως το φαινόμενο 

εξακολουθούσε να υπαρχει και μετα την παρέμβαση αυτήν, μετά από μερεμέτια… θα ‘λεγα, γι’ 

αυτό η υπηρεσία, η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, επέδωσε δεύτερη ειδική διαταγή στον 

εργολάβο που τον διατάσσει να αποξηλώσει όλο το, όλη την πίστα για να την ξαναστρώσει με… 

ξανά να τη στρώσει ξανά με υλικό, με άσφαλτο και αντιολισθηρό, με αντιολισθητική άσφαλτο. 

Κατά αυτης της ειδικής διαταγής που φέρει τον αριθμό 70000… 67400 και εκδόθηκε στις 14-10-
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2013 ο εργολάβος έχει υποβάλει ένσταση, στην οποία ένσταση επιγραμματικά θα σας πω τι 

ισχυρίζεται, δηλαδή δεν θέλει να προβεί στην εργασία, θέλει να γίνει δεκτή η ένστασή του 

ισχυριζόμενος ότι, ένα, η προσβαλλόμενη πράξη είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει 

κατάφορα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης, δεύτερον, επειδή 

αποδεικνύεται από τα παραπάνω έγγραφα που έχει προσκομίσει η προσήκουσα από αυτόν, τον 

εργολάβο δηλαδή και… η εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται δε ότι το έργο έπρεπε να 

εκτελεστεί με άλλο υλικό, μέσα σε παρένθεση, τροποποιημένη άσφαλτο και άλλη σύνθεση, 

μέσα σε παρένθεση, κλειστού τύπου, από αυτές που όριζε η σύμβαση. Τρίτο λόγο που 

επικαλείται στην ένσταση είναι ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε μη νόμιμα και 

ουσιαστικά αβάσιμα κατά εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και μετά από κακή 

εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών. Τέταρτον, επειδή η εκτέλεση της προσβαλλόμενης 

πρέπει να ανασταλεί μέχρι την έκδοση της απόφασης της προϊσταμένης αρχής. Πέμπτον, επειδή 

κατά το άρθρο 60, παράγραφος 5, πρέπει η απόφαση της προϊσταμένης αρχής να εκδοθεί μετά 

την έκδοση των αποτελεσμάτων επί των… που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Οκτωβρίου του 

2013. Έκτον, επειδή η παρούσα ένσταση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, νομίμως… Έβδομο, 

επειδή κατά τα λοιπά αναφέρομαι, λέει ο εργολάβος, στο περιεχόμενο και στα έγγραφα που 

προσκόμισα με την υπ’ αριθμόν 39727, 28 Ιουνίου του 2013 ένστασή μου και όγδοον, επειδή για 

την απόδειξη των ισχυρισμών μου, δηλαδή του εργολάβου, επικαλούμαι και προσάγω το 

αντίγραφο της 67400/14-10-2013 ειδικής διαταγής, γι’ αυτό ζητάει όλα αυτά που επικαλείται και 

τα έγγραφα που επισυνάπτει, ζητάει να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση και να ακυρωθεί η υπ’ 

αριθμόν 67400/14-10-2013 ειδική διαταγή της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Σερρών και να διαταχτούν όλα τα νόμιμα. Αυτά ισχυρίζεται κλείνοντας ο εργολάβος την 

ένστασή του των είκοσι σελίδων. Η υπηρεσία αφού εξέτασε όλα αυτά που επικαλείται ο 

εργολάβος, απαντάει επίσης με μια απάντηση είκοσι σελίδων που καταγράφονται τα πάντα και 

το ιστορικό και καταλήγει επιγραμματικά ότι επειδή πράγματι υπαρχει εργασία στο έργο που 

παρουσιάζει εμφανείς φθορές και θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, 

επειδή η ειδική διαταγή εκδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου 3669/2008 

εμπρόθεσμα εντός του συνολικού χρόνου κατασκευής και συντήρησης του έργου, είναι αληθής, 

επιδόθηκε σωστά και τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, επειδή ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει 

το έργο πλήρως… και λειτουργικό, επειδή οι πρόσφατες εργαστηριακές μετρήσεις του ΕΣΠΕΛ 

και της TUV HELLAS αποδεικνύουν την μη έντεχνη κατασκευή, εισηγούμαστε την απόρριψη 

της ένστασης του αναδόχου, καθώς επίσης και την αναβολή της εκτέλεσης των εργασιών 

αποκατάστασης που αναφέρονται στην ειδική διαταγή έως ότου οι καιρικές συνθήκες το 

επιτρέψουν κατά εκτίμηση τέλη Μαρτίου έως τέλη Απριλίου του 2014. Επομένως εμείς στο 

Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσουμε αν θα απορρίψουμε ή όχι την ένσταση του 

αναδόχου και επειδή το θεμα είναι τεχνικό, έχουμε εδώ και τον Προϊστάμενο και τους 

υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας, που υπογράφουν κιόλας την απάντηση αυτήν στην 

ένσταση, τον Διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και αν θέλετε κάποιες λεπτομέρειες 

μπορεί να σας απαντήσει το τεχνικό αυτό τιμ του Δήμου. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος… 

Δ.Σ. : Μπορώ εγώ να απαντήσω πρώτα και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Καθίστε αν θέλετε δίπλα σε ένα μικρόφωνο… 

Δ.Σ. : Στην ερώτηση του κ. Γάτσιου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να καταγράφονται αυτά… Ναι. Ήδη υπαρχει και μια ερώτηση του κ. 

Γάτσιου… 

Δ.Σ. : Για το θεμα γιατί πήγε την πρώτη φορά στην… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οικονομική… 

Δ.Σ. : …στην Οικονομική Επιτροπή. Για το θεμα αυτό υπήρχαν διαφορετικές ερμηνείες, κ. 

Γάτσιο και νομίζω όμως και μια που το ψάξαμε σήμερα και καλύτερα και αυτές τις μέρες για τη 
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δεύτερη ειδική διαταγή και η δικιά μου η γνώμη είναι ότι πρέπει να εξετάζονται οι ενστάσεις 

αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο… από την Οικονομική Επιτροπή. Έτσι; 

Δ.Σ. : Σαφώς… ήταν λάθος την πρώτη φορά. 

Δ.Σ. : …πρώτα γιατί δεν ήταν λάθος μονάχα δικό μας, είναι και αλλωνών. Οι διατάξεις 

δυστυχώς αυτές των δημοσίων έργων είναι τόσο δύσκολες… 

Δ.Σ. : …λάθος. 

Δ.Σ. : …διαφορετική προσέγγιση. 

Δ.Σ. : Το λάθος… εξετάζεται στο τέλος από τα δικαστήρια. Έτσι; Η δικιά μου η γνώμη είναι ότι 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εξέταση αυτού του είδους των ενστάσεων και το 

πρόβλημα προκύπτει διότι μεν είναι η υποβολή της ενστάσεως αρμόδια είναι η Οικονομική 

Επιτροπή και κατά πάγια τακτική και η υπηρεσία του Δήμου τόσα χρόνια όλες τις ενστάσεις 

αυτές τις πήγαινε για την απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή. Αλλά υπαρχει μια 

διαφοροποίηση προ της συμβάσεως και μετά τη σύμβαση. Και η δικιά μου η γνώμη ότι προ της 

συμβάσεως είναι όντως η Οικονομική Επιτροπή, αλλά μετα τη σύμβαση για τις διαφορές που 

αναφύονται είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και λόγω αυτης βέβαια της διαφορετικής ερμηνείας, 

πείτε το λάθος, όπως θέλετε πείτε το, γι’ αυτό την πρώτη φορά πήγε στην Οικονομική Επιτροπή. 

Το σωστό και κατά τη γνώμη μου είναι ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάζει τις 

ενστάσεις αυτές μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, άλλες… Θέλει ο κ. Δασκαλόπουλος ως Προϊστάμενος… 

Δ.Σ. : …ερωτήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο, ωραία. Κύκλος ερωτήσεων. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης, ο κ. Νιζάμης, 

ο κ. Δινάκης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Γάτσιος και από σας ξεκινώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε Μυστακίδη, αναφέρομαι σε σας, αν δεν μπορείτε 

απαντάει ο κ. Δασκαλόπουλος. Μέσα στο ερωτηματολόγιο και στην ένσταση του κυρίου 

αναδόχου γράφετε για μια… να περιμένουμε την απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Ποια είναι 

αυτή η επιτροπή; Δεν μας… ποια είναι αυτή η επιτροπή; Ποια απόφαση αναμένουμε δηλαδή; Το 

έχετε αναφέρει δυο φορές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δασκαλόπουλε; 

Δ.Σ. : Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί… 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Προϊσταμένη αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική 

Επιτροπή κατά περίπτωση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Δασκαλόπουλε, είναι… το Δημοτικό Συμβούλιο. Ε, ναι. Λέει ότι να γίνει 

αποδεκτή η ένσταση αφού περιμένουμε την απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Αν το άκουσα 

καλά… Ποια είναι αυτή η προϊσταμένη αρχή; Ποια απόφαση…; 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : …λέει ότι η αναστολή, για την αναστολή μιλάει, η αναστολή της 

απόφασης της εκτέλεσης… πρέπει να μεταχρεωθεί στην έκδοση της απόφασης της 

προϊσταμένης αρχής… Δηλαδή εμείς θα πάρουμε σήμερα απόφαση εάν θα απορρίψουμε ή όχι 

την ένσταση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άρα εμείς είμαστε. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Εμείς είμαστε η… γι’ αυτό το λέει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, σε σας δυο ερωτήσεις. Εδώ έγινε ένα εξαιρετικό πόνημα με μία 

λεπτομερή παρουσίαση όλων των ενεργειών, εγγράφων και των λοιπών. Θα ήθελα να σας 

ρωτήσω γιατί δεν υπάρχουν οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων, εντός και εκτός εισαγωγικών, 

όπως θέλετε. Είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, νομίζω αυτός είναι ο τεχνικός σύμβουλος του 

έργου και ο ειδικός συνεργάτης που προσλήφθηκε από την Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ. Επίσης… μια 

εντολή, από τη σελίδα 3… ονομάσω… ένα λεπτό, δώσατε μια εντολή εσείς… σελίδα 6, 

συγγνώμη, για να στρωθεί το σύνολο, τα υπόλοιπα τμήματα της πίστας, ενώ είχε ξεκινήσει να 

γίνει τοπικά η αποκατάσταση. Πώς πήρατε αυτήν την απόφαση; Γιατί μετά από δυο μέρες η 
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υπηρεσία είχε άλλη κατεύθυνση. Μια τρίτη, τέταρτη ερώτηση, όταν ήρθε ο κ. Νικολαΐδης εδώ 

το Μάιο πέρυσι εσείς ξέρατε, προκύπτει από αυτή τη διαδοχή των εγγράφων, ότι ήδη είχε 

τοποθετηθεί ο καθηγητής για το… της αποκόλλησης υπεύθυνη ήταν η… των υλικών που 

χρησιμοποίησε ο εργολάβος. Αυτό γιατί δεν μας το είπατε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Καταρχήν αυτά που γράφει ο κ. Δασκαλόπουλος και τα υπογράφει να σας τα 

εξηγήσει ο κ. Δασκαλόπουλος, ποιους έλαβε υπόψη του και έκανε την ειδική διαταγή. Δεν θα 

σας δώσω εγώ εξήγηση. Την ειδική διαταγή δεν την υπογράφω εγώ, την υπογράφει η 

διευθύνουσα υπηρεσία. Όσον αφορά… πού έδωσα εντολή, εγώ μία εντολή έδωσα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : 10/9. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τι εντολή; Τι λέει; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μπορώ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ποια εντολή; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : 10-9-2013 με το πρωτόκολλο 57827 λέει εδώ το έγγραφο που μας δώσατε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …έδωσε έγγραφο ο Δήμαρχος με εντολή να συνεχίσει την αποκατάσταση και 

στα υπόλοιπα τμήματα που παρουσίαζαν ελάττωμα σε εκτέλεση του υπ’ αριθμ… ειδικής 

διαταγής. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τι, αποκατάσταση που έγινε το… αυτά που θα κάναμε. Αυτά τα οποία είχαμε, 

είχαν συμφωνηθεί. Αυτό που έλεγε η ειδική διαταγή, να πάει να αποκαταστήσει τις ζημιές. Αυτό 

είναι, λέει αυτό το έγγραφο. Δεν λέει τίποτα περισσότερο. Όσον αφορά αυτά που… για τον κ. 

Νικολαΐδη τι ρωτήσατε; Ότι; Ποια είναι η ερώτηση;… Ξέρετε; Εγώ θα σας εξηγήσω τι λέει ο κ. 

Νικολαΐδης; Εγώ θα εξηγήσω τι λέει ο κ. Νικολαΐδης; Ρωτήστε τον κ. Νικολαΐδη. Αυτοί φέρουν 

τις υπογραφές τους, βάζουν τις υπογραφές τους πάνω σε αυτά που λένε. Είναι καθαρά τεχνικά 

θέματα, αυτοί τα υπογράφουν. Αυτοί που τα υπογράφουν, όποιος βάζει την υπογραφή του 

κάπου, αυτός θα δώσει και την εξήγηση. Εδώ δεν θα δώσω εξήγηση για το πόνημα που έκανε ο 

κ. Νικολαΐδης, ούτε για το πόνημα που έκανε το Τεχνικό Επιμελητήριο ή η TUV ή ο ΕΣΠΕΛ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ θα απευθυνθώ στον Προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών, τον κ. 

Δασκαλόπουλο. Κύριε Δασκαλόπουλε, δώσατε δεύτερη ειδική εντολή για πλήρη αποκατάσταση 

του αυτοκινητοδρομίου και στην ένσταση λέει, που είναι και πονηρό, είναι ένα δίλημμα, με 

ποιον τρόπο; Εάν μεν το κάνω με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τις προδιαγραφές που το έκανα, 

γιατί να το ξανακάνω; Εάν το κάνω με διαφορετικό τρόπο, τροποποιημένο, άρα κάνω μια 

καινούρια δουλειά, μια καινούρια εργολαβία. Εκεί βασίζεται. Εμείς σε αυτήν την περίπτωση τι 

λέμε; Κάντο με τις προδιαγραφές το ίδιο; Αν είναι έτσι, είμαστε εκτός, εχει δίκιο ο εργολάβος. 

Αν το πούμε τροποποιημένο, σημαίνει πληρώστε με για να το κάνω, για να το ξανακάνω με την 

τροποποίηση και με τα καινούρια υλικά. Ευχαριστώ. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Για να απαντήσω λίγο και στο προηγούμενο πρόβλημα, γιατί κάνατε… 

Κάναμε την πρώτη για ένα τμήμα από το κομμάτι που χάλασε, πήγε και το έκανε με 

τροποποιημένη άσφαλτο με δική του πρωτοβουλία. Αποδείχτηκε ότι πιο γρήγορα χάλασε κι 

αυτό. Στο εντωμεταξύ έχουν έρθει τα αποτελέσματα της TUV και του ΕΣΠΕΛ, μαζεμένα 

σχεδόν με διαφορά μιας εβδομάδας, όπου βγάζουνε τον τάπητα προβληματικό, μάλιστα ο 

ΕΣΠΕΛ συνιστά καθαίρεση, τον πάει στην κατηγορία τρία και πρέπει να δώσουμε εντολή 

αυτόματα για επανακατασκευή. Γι’ αυτό κάνουμε ειδική διαταγή να επανακατασκευάσει το 

σύνολο της στρώσης σύμφωνα με τη μελέτη. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Σύμφωνα με τη μελέτη. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Τώρα εάν ο εργολάβος βάζει δικά του ζητήματα για να… ότι πρέπει να 

το ανακατασκευάσει. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Επιμένω. Εάν πει ότι το κάνω και πάλι την ίδια, τις 

ίδιες προδιαγραφές, ποιο αποτέλεσμα θα έχουμε; Πάλι θα χαλάσει. 
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ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Εάν δείτε τις αιτιάσεις που έχει βγάλει και η TUV… και τα 

συμπεράσματα, συγγνώμη, της TUV και του… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Μην κάνετε μεταξύ σας συζητήσεις. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Μιλάμε ότι έχει πρόβλημα, άρα δεν έγινε σωστό το πρώτο κομμάτι την πρώτη 

φορά. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Γκότση, αν μου επιτρέπετε, η TUV λέει, μη έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών, εκτιμά, εκτιμάει η TUV ότι πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών σε συνδυασμό με 

τη μελέτη σύνθεσης δεν εχει οδηγήσει στην εμφάνιση του πρόωρου και επιταχυνομένου 

φαινομένου της αποκόλλησης των αδρανών. Το λέει η TUV και το ίδιο λέει και ο ΕΣΠΕΛ.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Νομίζω ότι δεν έγινα κατανοητός. Εγώ σας λέω ότι θα μου κάνει ο ίδιος με τα ίδια 

μέσα, με την ίδια τέχνη… Λοιπόν, με την ίδια τέχνη. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Εάν το κάνει έντεχνα όπως λέει η TUV και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …ένα φαύλο κύκλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση, ήσασταν σαφέστατος.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω ότι απαντήθηκε το ερώτημά σας… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …δεν απαντήθηκε. Με τα ίδια μηχανήματα, ο ίδιος ο εργολάβος, με τα ίδια 

μηχανήματα, με την ίδια σύνθεση απλώς θα ξανακάνει και θα έχουμε ένα φαύλο κύκλο και μετά 

από ένα μήνα πάλι θα χαλάσει. Καταλαβαίνετε τι λέω; 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Γκότση, νομίζω απαντήσαμε, ότι αν το κάνει… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …θα πάρει καινούρια μηχανήματα. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Αν το κάνει έντεχνα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορείτε να μην κάνετε διάλογο; 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Στην έννοια της έντεχνης αποκατάστασης εννοείται και σωστά 

μηχανήματα και τα λοιπά. Εάν το κάνει έντεχνα με την ίδια σύνθεση, λέει η TUV, δεν θα είχε 

οδηγήσει στην εμφάνιση του πρόωρου και επιταχυνόμενου φαινομένου της αποκόλλησης. Το 

ίδιο λέει και ο ΕΣΠΕΛ, επαναλαμβάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενη ερώτηση; 

Δ.Σ. : Ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Η ερώτηση του κ. Γκότση ήταν η πρώτη μου ερώτηση, για το ποιο υλικό και ποιον 

τρόπο βεβαίως θα χρησιμοποιήσει, ανοιχτού τύπου ή… τύπου, απαντήθηκε νομίζω όπως 

απαντήθηκε. Ήθελα να συμπληρώσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, μη μιλάτε. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να συμπληρώσω ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου, κ. Γκότση, σας παρακαλώ πολύ τρίτη φορά. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Στη δεύτερη ερώτηση, εμείς αφού έχουμε αναθέσει σε καμιά πέντε-έξι 

οργανισμούς και φορείς να μας δώσουν μια απάντηση εδώ, εδώ ρίχνοντας λίγο μια μικρή ματιά 

είδα ότι ο κάθε φορέας βγάζει διαφορετικά συμπεράσματα. Παραδείγματος χάρη, ο ΕΣΠΕΛ λέει 

ότι το πρόβλημα προκύπτει από την συμπύκνωση, γιατί είναι χαμηλότερα τα, χαμηλότερα 

επιτρεπόμενα όρια και την ίδια ώρα το κρατικό εργαστήριο που εξετάζει όλα τα δημόσια έργα, 

όλες τις… και την άσφαλτο που ρίχνουν και ο Δήμος ο δικός μας και οποιοσδήποτε και 

οτιδήποτε έργο το εξετάζει, λέει ότι η συμπύκνωση ήταν επαρκής. Τι κάνει, τι κάνουμε εμείς σε 

αυτήν την περίπτωση, αφού έχουμε αποτελέσματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δασκαλόπουλε. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Το ερώτημα το έχουμε κι εμείς, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι 

όμως να δεχτούμε τον ΕΣΠΕΛ, ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας του Υπουργείου Οικονομικών 

και βέβαια την εταιρεία την οποία αναθέσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο κ. Νιζάμης; 
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ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς μια επισήμανση. Οι ερωτήσεις οι δυο που 

υποβλήθηκαν, τόσο του κ. Γκότση και τόσο του κ. Γάτσιου που είναι και δικοί μου 

προβληματισμοί, θα παρακαλούσα αν γίνεται, τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες… όσο και τα 

νομικά πρόσωπα να προσεχθούν ιδιαίτερα. Στο ερώτημα. Ήθελα να ρωτήσω, που από ό,τι 

φαίνεται από την αναφορά που έκανε η Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών με ημερομηνία 20-11-

2013 έχουν βγει λίγο έως πολύ τα αποτελέσματα και οι κρίσεις του προβλήματος που μας 

δημιουργήθηκε στο αυτοκινητοδρόμιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει μια ομόφωνη 

απόφαση για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου. Εάν γνωρίζει κάποιος 

από τη δημοτική αρχή ή ο κ. Δήμαρχος να μας ενημερώσει εάν τα επιπλέον αυτά στοιχεία έχουν 

κατατεθεί ήδη στην αρμόδια Εισαγγελία σε συνέχεια της μηνυτήριας αναφοράς. Ευχαριστώ. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Είμαστε υπό σύνταξη. Προηγήθηκε η αίτηση θεραπείας, την οποίαν 

έχει κατατεθεί, έχει υποβάλει στην Περιφέρεια και ασχοληθήκαμε με αυτήν, η οποία εξετάζεται 

ήδη σε, δυο συνεδριάσεις γίναν και η τρίτη… θα γίνει και τρίτη και είχαμε να ετοιμάσουμε 

αυτήν την ένσταση την καινούρια και θα στείλουμε και τα στοιχεία εκεί με τα πορίσματα 

φυσικά αυτές τις μέρες στην Εισαγγελία. Πήραμε το σχετικό αριθμό φακέλου για να τα 

στείλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος εχει ερώτηση; 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Καλύφθηκα, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις; Ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης και αν χρειαστεί και 

ο κ. Δινάκης. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κι εγώ, αν χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν χρειαστεί και ο κ. Χασαπίδης. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέθηκαν κάποια 

ερωτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες και τον κ. Αντιδήμαρχο, δόθηκαν κάποιες απαντήσεις, 

όμως γεννώνται μεγάλα, πολύ σοβαρά ερωτήματα γι’ αυτό το μέγα θεμα του 

αυτοκινητοδρομίου. Απ’ ό,τι βλέπω το πρώτο έγγραφο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο 

έγγραφο απεστάλη 1 Οκτωβρίου και το επόμενο 4 Οκτωβρίου του 2012. Πέρυσι δηλαδή, 1η 

Οκτωβρίου. Άρα το πρόβλημα είχε γίνει πολύ νωρίς γνωστό. Επομένως όλη αυτή η διαδικασία 

που έγινε και αναφέρθηκε από τον συνάδελφο τον κ. Γάτσιο, να βγαίνουμε ως γυρολόγοι μια 

στον έναν ειδικό, μια στον άλλον, ήταν λανθασμένη. Έχουμε, να έχουμε σύμφωνα με την 

τεχνική υπηρεσία αλλά και όπως αναφέρεται μέσα στην εισήγηση, το αυτοκινητοδρόμιο με τις 

καλύτερες προϋποθέσεις θα στρωθεί περίπου τέλος Απριλίου, Μάιο, κάπου εκεί υπολογίζω, 

γιατί τότε στρώνει κι ο καιρός. Αν γίνει αυτό, το εύχομαι, το εύχομαι και έχω πει πολλές φορές 

ότι σε οτιδήποτε χρειάζεται η αρωγή μας θα είμαστε δίπλα, αλλά δεν μπορουμε να μην 

παραδεχτούμε ένα γεγονός, ότι δυο χρόνια δυστυχώς είχαμε παλινωδίες. Πηγαίναμε κι 

ερχόμασταν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κι εγώ πιστεύω προσωπικά και νομίζω όλοι οι συνάδελφοι 

εδώ μέσα ότι η γνωμοδότηση και η πιο σωστή και η πιο σοβαρή την οποία θα πρέπει να… την 

οποία θα πρέπει να υιοθετήσουμε κατά τη γνώμη μου είναι ο ΕΣΠΕΛ. Αυτό αντιλαμβάνομαι, 

εξάλλου το είπε και ο Προϊστάμενος, αλλά δεν νομίζω ότι θέλει και ιδιαίτερη γνώση για να το 

ξέρει κανείς. Ακόμη και η TUV HELLAS, η οποία κι αυτή φαίνεται ότι είναι ένα πιστοποιημένο 

όργανο και έχουνε, απ’ ό,τι έχω αντιληφθεί, ταύτιση απόψεων με τον ΕΣΠΕΛ. Ποιος ο λόγος 

όμως εμείς τώρα, δέστε πώς έχουμε αποδυναμώσει ως δημοτική αρχή, πώς έχετε αποδυναμώσει 

τα επιχειρήματα του Δήμου για το θεμα αυτό. Γιατί υπάρχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

εδώ μέσα και διάφορες γνωμοδοτήσεις καθηγητών πανεπιστημίου, οι οποίοι λένε διαφορετικά 

πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο λάθος ήταν, πρώτον, ότι δεν ενημερώσατε 

τουλάχιστον εμάς τους αρχηγούς των παρατάξεων, έστω σε μια κλειστή σύσκεψη, όταν έχουμε 

κάνει ανάλογες συσκέψεις για ήσσονος θέματα συζητήσεις, ώστε να βρούμε την καταλληλότερη 

λύση, που κατά τη γνώμη μου ήτανε ο ΕΣΠΕΛ και η TUV HELLAS. Έπρεπε να κάνουμε όλη 

αυτή τη διαδοχή των γεγονότων και να αποδυναμώσουμε, το επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Αποδυναμώνουμε τα επιχειρήματα του Δήμου. Γιατί; Δεν την έχω βέβαια τη 
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γνωμάτευση του κ. Λοΐζου, στη σελίδα 11… στη σελίδα 11, κ. Πρόεδρε, λέει ο… του αναδόχου 

ότι ο Διευθυντής του εργαστηρίου οδοποιίας με τον οποίο… δεν επιτρέπει ευθύνη στον 

ανάδοχο, δεν είναι σωστό… δεν είναι υπεύθυνος να βρει ευθύνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει 

υπαρχει… λύση… να τη βρούμε, αλλά αυτό όλο το γεγονός από αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις 

που κάνατε, γι’ αυτό έχω πει πολλές φορές, κ. Δήμαρχε, ότι έχετε πολιτική ευθύνη. Σας είπα 

πολλές φορές δεν ξέρετε από τεχνικά και μην το χρησιμοποιείτε όπου κι αν βρεθείτε. Λέτε, εγώ 

τι είμαι, μηχανικός; Κανένας μας δεν είναι μηχανικός, πολιτική ευθύνη όμως έχετε. Πολιτική 

ευθύνη έχετε γιατί έπρεπε να πάτε στην πηγή, εκεί που πρέπει να πάτε. Λοιπόν, και η πηγή 

ανέφερα ποια ήταν. Τώρα δίνουμε δυνατότητα, δίνουμε βήμα, αυτό που λέμε δίνουμε βήμα και 

σε κάποιον άλλον οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε αρχή, είτε αυτή λέγεται 

δικαιοσύνη, γιατί εκεί πιστεύω θα πάει το θεμα… θα πάει εκεί πέρα, δίνουμε λοιπόν βήμα και 

δίνουμε επιχειρηματολογία και στον Λοΐζο, τον κ. Λοΐζο εμείς τον προσπεράσαμε. Βέβαια δεν 

θα ξεχάσω εκείνο το αλήστου μνήμης που υιοθετήσατε από την πρώτη στιγμή την άποψη του κ. 

Νικολαΐδη, ο οποίος αν μη τι άλλο εδώ μέσα… είναι εδώ τα πρακτικά, κ. Πρόεδρε, έλεγε ο κ. 

Δήμαρχος, ορίστε, ο καθηγητής… μας έκανε και πολιτική προπαγάνδα εδώ μέσα ο κύριος… 

καθ’ όλα άξιος, δεν τον κρίνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι πιστεύω ότι έχει δίκιο η 

Προϊσταμένη, η τεχνική υπηρεσία, ότι ο ΕΣΠΕΛ είναι το πλέον αξιόπιστο και το οποίο νομίζω 

ότι θα μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Βεβαίως την καθυστέρηση την έχουμε φορτωθεί. Μην 

το λησμονείτε, λέγαμε ένα μήνα, δυο μήνες, πάμε στα δυο χρόνια θα πάμε το Μάιο. Εάν μας 

είχατε κάνει μια σύσκεψη και ενημέρωνε, σήμερα και πριν από καιρό, το καλοκαίρι το 

αυτοκινητοδρόμιο θα λειτουργούσε, γιατί η γνώμη των τριών-τεσσάρων, πολλών είναι πολύ 

καλύτερη από τη γνώμη του ενός. Βέβαια επί της ουσίας νομίζω ότι συμφωνούμε και… με την 

άποψη ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε την άποψη του ΕΣΠΕΛ, του καθ’ ύλην αρμόδιου 

οργάνου. Δυστυχώς δώσαμε βήμα, κ. Πρόεδρε και νομίζω ολοι αντιλαμβάνονται τι εννοώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε, θα είναι σύμπτωση που ο Δήμαρχος 

αποχώρησε, αλλά εγώ θα επανέρθω στα ερωτήματά μου και με τους συναδέλφους θα ήθελα λίγο 

την προσοχή τους για να δούμε κάποιες ημερομηνίες πώς διαδέχεται η μία την άλλη. Με βάση 

το ιστορικό του εγγράφου που πήραμε από την υπηρεσία με τους συντάκτες από την τεχνική 

υπηρεσία η ασφαλτόστρωση έγινε τον 8ο μήνα. Προσέξτε παρακαλώ και τέλειωσε 29-8-2012. 

15-11-2012, 15 Νοεμβρίου του 2012 ο κ. Νικολαΐδης έρχεται στο αυτοκινητοδρόμιο, παίρνει 

δείγματα και 27-11-2012 -εμείς δεν ξέρουμε τίποτε για το φαινόμενο- στέλνει έκθεση στο Δήμο 

και λέει ότι για το φαινόμενο της αποκόλλησης και όλα τα γνωστά προβλήματα που ξέρουμε 

πια, υπεύθυνο είναι το υλικό που είναι υδρόφιλο… δηλαδή ρουφάει νερό και φουσκώνει. Αυτό 

το λέει ο καθηγητής στην έκθεσή του το Νοέμβριου του 2012. Είναι στη σελίδα 3 του εγγράφου 

που έχουμε. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος 22/1 κάνει έκκληση και τρέχει προς κάθε κατεύθυνση, 

γνωρίζει πολύ καλά λοιπόν ότι υπαρχει πρόβλημα και ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση για να 

κάνει τι; Για να σκεπάσει το οδόστρωμα, το οποίο πια είναι σε γνώση και με επίσημο τρόπο από 

τον καθηγητή ότι δεν εχει καλώς. Έχουμε την αποκάλυψη του δεδομένου στα μέσα ενημέρωσης, 

ζητεί, ζητούμε όλοι ως αντιπολίτευση να ‘ρθει, κ. Πρόεδρε, προς συζήτηση και ενημέρωση και 

έρχεται. Και παρίσταται ο κ. Δήμαρχος με τον καθηγητή, κ. Νικολαΐδη. Είναι 21 Μαΐου. Τι λέει 

ο κ. Νικολαΐδης; Λέει ότι δεν εχει πρόβλημα η δουλειά του εργολάβου, μας αποκρύπτεται κι εδώ 

είναι ένα ερώτημα προς κάθε κατεύθυνση, ότι υπαρχει πρόβλημα υδροφιλίας των υλικών, 

θυμάστε εδώ τον καθηγητή που μας μάλωσε και προσωπικά μου επετέθηκε, διότι δεν είμαστε 

συμβατοί με κάποια συμφέροντα όπως έλεγε και μίλησε με έναν απαξιωτικό τρόπο. Θυμάστε τι 

του είπα και θυμάστε βεβαίως ότι τότε μίλησα για πρώτη φορά πρώτο για τον ΕΣΠΕΛ. Θυμάστε 

τη χλεύη που είχα εισπράξει από τον Δήμαρχο. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση υπαρχει το 

ακουστικό, το οποίο… Για να δούμε όμως τις ημερομηνίες. Είμαστε Μάιος του 2013. Τότε 

λοιπόν ο Δήμαρχος συντάχθηκε με την άποψη Νικολαΐδη ότι δεν φταίει ο εργολάβος. Το 

θυμάστε πολύ καλά. Σε εκείνη τη συνεδρίαση από την παράταξη του κ. Μηλίδη ζητήθηκε να 
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υπάρξει κάποιος αντίστοιχος τεχνικός σύμβουλος για να στηρίξει το συμφέρον του Δήμου κι 

εγώ ρώτησα τον κ. Δήμαρχο, εμείς είχαμε τεχνικό σύμβουλο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γιατί 

δεν παρουσιάστηκε κάποιος στη συγκεκριμένη συνεδρίαση; Τουλάχιστον να έχουμε κι εμείς 

μια… Είχαμε προσλάβει και δεν απάντησε ο Δήμαρχος, δεν θέλει προφανώς, κι έναν ειδικό επί 

τα ασφαλτικά από το Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ, ο οποίος ούτε έκθεση μας συνέταξε, ούτε στη 

συνεδρίαση 21 Μαΐου παρευρέθηκε. Και ρωτώ γιατί δεν έφερε ακόμα έκθεση, γιατί πληρώθηκε 

πέντε χιλιάρικα για 15 μέρες που έγινε η ασφαλτόστρωση. Τι έγινε στη συνέχεια, ο κ. Γάτσιος 

και οι συνάδελφοι σας εξηγήσανε. Έρχεται ο κ. Δήμαρχος μετά την πρώτη ειδική εντολή και δεν 

θα υπεισέλθω σε τεχνικά θέματα, αν έπρεπε, πώς έπρεπε να είναι η σύνθεση κτλ, αυτά φαίνεται 

ότι πάνε ολοταχώς για το δικαστήριο. Προσέξτε τι κάνει ο κ. Δήμαρχος, δεν περιμένει την 

υπηρεσία, η οποία παρακολουθεί το θεμα, δίνει ειδική εντολή και λέει με δική σου επιλογή θα 

κάνεις αποκατάσταση και θα κάνεις ένα κομμάτι -τη στροφή 9 και 10;- για να δούμε τη 

συμπεριφορά με την ενισχυμένη άσφαλτο. Έρχεται ο Δήμαρχος και δίνει εντολή στον εργολάβο 

να κάνει συνολική επίστρωση, γιατί λέει ο εργολάβος εχει προμηθευτεί μεγάλη ποσότητα 

ασφάλτου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τελείωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνοψίστε σας παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τελειώνω, κ. Πρόεδρε, ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό σας δίνω. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λέει λοιπόν ο εργολάβος 6-9-2013 έχω 30 τόνους. Προσέξτε την ευθύνη του 

Δημάρχου, 10/9 λέει στρώσε όλο το αυτοκινητοδρόμιο, ρίξε και τους 30 τόνους. Έρχεται μετά 

από δυο μέρες η υπηρεσία και λέει, είναι ευθύνη σου, εργολάβε. Ο Δήμαρχος έδειξε 

υπερβάλλοντα ζήλο και πήρε την πρωτοβουλία και την ευθύνη. Όταν θα πάμε στα δικαστήρια 

και… και ο κ. Νιζάμης θα δούμε τον καθένα απέναντι στις εντολές και στις ευθύνες που 

ανέλαβε με πρωτοβουλίες. Θα συνεχίσω. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πολιτικές ευθύνες, τις πολιτικές ευθύνες 

μάλλον θα πρέπει να τις αναλαμβάνει ο καθένας ο οποίος εμπλέκεται με τα κοινά και με αυτό το 

έργο, είτε είναι Αντιδήμαρχος, είτε είναι ο Δήμαρχος και σε αυτούς θα λέμε ότι ολιγωρήσαμε 

στο τάδε θεμα. Όμως σήμερα εγώ δεν θα πω αυτά που είπατε, ότι… τα επαναλαμβάνουμε αυτά 

που είπαν οι συνάδελφοι. Σήμερα όμως έχουμε ένα θεμα, απόρριψη της ένστασης ή όχι. Αυτό 

είναι το βασικό μας θεμα. Τι θα κάνουμε λοιπόν; Εμείς θέλουμε όλοι μας να γίνει το 

αυτοκινητοδρόμιο και σύμφωνα με το επίσημο όργανο, τον ΕΣΠΕΛ, ο οποίος λέει πολύ καθαρά 

ότι έχουμε στα πάντα έλλειμμα υδροφιλίας, έλλειμμα συμπύκνωσης, έλλειμμα, έλλειμμα, 

έλλειμμα, έλλειμμα και εκτός αυτών… δηλαδή τα ελλείμματα που είχε, λέει ότι δεν έγινε με 

έντεχνο τρόπο η αποκατάσταση. Άρα λοιπόν εμείς πιστοί σε αυτό, στο επίσημο όργανο, θα 

πρέπει, η άποψή μου είναι, να απορρίψουμε την ένσταση και να συμβάλλουμε όλοι, να γίνουμε 

αρωγοί, άσχετα από τις πολιτικές ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβει ο καθενας… βέβαια όχι, 

εμείς δεν φταίμε σε τίποτα, θα πρέπει όλοι να γίνουμε αρωγοί και να μην βάλουμε φρένο 

προκειμένου να γίνει αποκατάσταση του αυτοκινητοδρομίου, διότι εάν -έξω επαναλαμβάνω από 

τις πολιτικές ευθύνες- εάν εμείς όλοι εδώ και της αντιπολίτευσης βάζουμε εμπόδια, σκοπέλους, 

σημαίνει ότι κάτι δεν θέλουμε να γίνει σωστά. Έξω λοιπόν από αυτά η άποψή μου είναι και 

καλώ όλους μας να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση του αυτοκινητοδρομίου με οποιοδήποτε 

τρόπο, γιατί σίγουρα ο εργολάβος δεν θα το κάνει και θα πάμε στα δικαστήρια. Να είναι έτοιμη 

η δημοτική αρχή και νομίζω περάσαμε ένα τέτοιο θεμα, να γίνει αποκατάσταση και μετά να 

δικαιωθούμε στα δικαστήρια. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτό εγώ σαν… σύμβουλος με την 

πείρα που έχω καλώ όλους προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δινάκη; 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Καλυφθήκαμε πάλι, κ. Πρόεδρε. 
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Δ.Σ. : Ο κ. Χασαπίδης, αν προέκυψε… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ στο ιστορικό της 

υπόθεσης, εχει ειπωθεί πάρα πολλές φορές. Σήμερα έχουμε να εξετάσουμε μια συγκεκριμένη 

ένσταση του εργολάβου στην εντολή που του δόθηκε να αποκαταστήσει τη βλάβη που ο ίδιος 

προκάλεσε, όπως λένε τα συμπεράσματα κυρίως του ΕΣΠΕΛ. Κάποιοι εδώ προσπαθούνε να 

πολιτικοποιήσουν καθαρά ένα τεχνικό θεμα για να επιρρίψουν ευθύνες στη δημοτική αρχή. Δεν 

άκουσα την άποψή τους για την ένσταση. Είναι υπέρ της ένστασης ή θέλουμε να απορρίψουμε 

την ένσταση; Την άποψή τους δεν την άκουσα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε 

αντιπαραθέσεις, αλλά αυτή η υπόθεση έπρεπε να ενώσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πήραμε 

μια απόφαση την προηγούμενη συνεδρίαση σε σχέση με τον προϋπολογισμό και είπαμε η 

πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής είναι να αποκατασταθεί το αυτοκινητοδρόμιο, γι’ αυτό 

και βάλαμε σχεδόν όλοι… την αποκατάσταση του αυτοκινητοδρομίου. Από τη μεριά δηλαδή της 

δημοτικής αρχής η βούληση υπαρχει και νομίζω εκφράστηκε από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Όσοι επιχειρούν τώρα να πολιτικοποιήσουν ένα καθαρά τεχνικό έργο, δεν προσφέρουν καλή 

υπηρεσία στο Δήμο, γίνονται πολιτικοί συνήγοροι του εργολάβου και το έχουν ξανακάνει 

δυστυχώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πριν προχωρήσουμε σε δευτερολογία, υπαρχει η δικηγόρος της εταιρείας, θα 

παρακαλούσα, ελάτε. Ζήτησε το λόγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ζήτησε το λόγο… 

Δ.Σ. : Δικαίωμα ακρόασης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, βεβαίως, γι’ αυτό αφήστε το στο Προεδρείο παρακαλώ να το 

διαχειρίζεται. Λοιπόν, θα παρακαλούσα όμως να είστε σύντομη, έτσι, θα σας δώσω ένα σύντομο 

περιθώριο και να εστιάσετε επί της ένστασης. Έτσι; 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Δεν θα ανοίξουμε καθόλου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε το μικρόφωνο πιο κοντά και πιο δυνατά θα μιλάτε για να 

καταγράφονται αυτά τα οποία λέτε. Ευχαριστώ. 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : …τον πιο βασικό λόγο που είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία στο… 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : …της ειδικής διαταγής. Η ειδική διαταγή είναι μια πράξη… που πρέπει να 

ορίζει στον ανάδοχο… πρέπει να πράξει. Στην προκειμένη περίπτωση η πεντασέλιδη ειδική 

διαταγή ορίζει στο διατακτικό της να καθαιρεθεί η πίστα του αυτοκινητοδρομίου και να 

επανακατασκευαστεί έντεχνα και θα γίνει δοκιμαστικό με βάση τη μελέτη σύνθεσης που… ο 

ανάδοχος. Δεν αναφέρεται όμως σε ποια μελέτη σύνθεσης. Ο ανάδοχος υπέβαλε στην αρχή του 

έργου μια μελέτη σύνθεσης της εταιρείας… ημιάσφαλτος ανοιχτού τύπου και στην… της 

δεύτερης, της πρώτης ειδικής διαταγής υπέβαλε μελέτη σύνθεσης του κ. Νικολαΐδη, ανοιχτού 

τύπου τροποποιημένη άσφαλτος. Γιατί παραλείπει να αναφέρει η ειδική διαταγή το πιο 

σημαντικό θεμα; Σε πέντε σελίδες σε όλο το ιστορικό της αναφέρει όλα τα έγγραφα, εκδούσα 

αρχή, ημερομηνία εγγράφου, όλα και στο διατακτικό παραλείπει; Ξεχνάει; Ποια είναι η 

σκοπιμότητα; Είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρει ο ανάδοχος τι να εκτελέσει και δεν ξέρω αν η… 

υπηρεσία είναι αποφασισμένη ακόμα να εκτελέσει κάτι, διότι υποτίθεται ότι πρέπει να εκτελέσει 

κάτι σημαντικό, ωστόσο υπάρχει αλληλογραφία με τον κ. Λοΐζο, που την είδατε όλοι στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που μιλάει για τροποποιημένη άσφαλτο, χωρίς να παίρνει 

ρητή εντολή ο ανάδοχος για κάτι τέτοιο. Πότε θα την πάρει την εντολή; Έπρεπε να την πάρει 

στη συγκεκριμένη ειδική διαταγή. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να απορριφθεί… να ακυρωθεί η 

ειδική διαταγή και να γίνει δεκτή η ένσταση του αναδόχου, διότι δεν ορίζεται πουθενά τι πρέπει 

αυτός να κάνει. Υποβάλαμε σήμερα μια αίτηση με συνημμένη την έκθεση του καθηγητή κ. 

Νικολαΐδη, διότι μετά την γνωστοποίηση σε μας της τεχνικής αναφοράς του ΕΣΠΕΛ, 

διαπιστώσαμε κάποια λάθη τραγικά που έγιναν στα αποτελέσματα του ΕΣΠΕΛ, στα δοκίμια που 

έλαβε και ζητήσαμε από την… υπηρεσία να ξαναλάβει δοκίμια με το… εργαστήριο Σερρών στα 

ίδια ακριβώς… και ο ΕΣΠΕΛ. Τα αποτελέσματα βγήκανε, τα κοινοποιήσαμε στη διευθύνουσα 

υπηρεσία τα… εργαστήριο, κοινοποιήθηκαν σήμερα και σε σας με το έγγραφο αυτό και λένε 
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ότι… τα προηγούμενα, με όλα τα προηγούμενα ότι ο ανάδοχος… οι συμπυκνώσεις είναι εντός 

των προδιαγραφών, όλες δηλαδή… εντός των προδιαγραφών και εντός της μελέτης σύνθεσης 

και μας κάνει τρομερή εντύπωση ότι ενώ ζητήσαμε από την υπηρεσία με αίτησή μας να 

ξανακαλέσει τον ΕΣΠΕΛ, γιατί αυτό δεν… κάτι που προκαλεί μεγάλη αμφισβήτηση για την 

ορθότητα των αποτελεσμάτων. Δεν μπορουμε να… μια απόφαση για το πώς θα εκτελέσουμε το 

έργο όταν τα αποτελέσματα του ΕΣΠΕΛ και της TUV τα οποία ταυτίζονται είναι εκ διαμέτρου 

αντίθετα με τα αποτελέσματα όλων των υπολοίπων που βγήκανε ενάμιση χρόνο… και τα οποία 

δείχνουν ότι το έργο εκτελέστηκε εντός των προδιαγραφών. Το αίτημα αυτό το υποβάλλουμε 

ενώπιόν σας και σήμερα βάσει των διατάξεων του Νόμου 3669/2008, πρέπει οπωσδήποτε πριν 

εκτελεστεί η ειδική διαταγή, πριν δηλαδή καθαιρεθεί το έργο να έρθει οπωσδήποτε ο ΕΣΠΕΛ… 

τελικά ποιος… και ποιος θα επωμιστεί το βάρος της εκτέλεσης του έργου, διότι και ο ίδιος ο 

ΕΣΠΕΛ και η ίδια η TUV… παρ’ όλο που βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα και τα οποία σας τα 

αιτιολογούμε, τα… φαίνεται και από το… εργαστήριο και από… γιατί έχουμε πρόβλημα, οι ίδιοι 

όμως στο διατακτικό τους… χωρίζουν ότι το έργο τελικά λόγω των ιδιαζόντων συνθηκών του 

έπρεπε να εκτελεστεί με άλλο υλικό. Το λένε ρητά, παρ’ όλο που η TUV αναφέρει και αυτό μας 

κάνει τρομερή εντύπωση, ότι αν τηρούνταν οι προδιαγραφές δεν θα είχαμε το πρόωρο 

φαινόμενο χωρίς να εξηγεί πότε θα το είχαμε αυτό το φαινόμενο, το αφήνει αόριστα, δεν είναι 

πεπεισμένη και η TUV και γυρνάει στο τέλος… μόνο να το διαβάσω παρακαλώ πολύ το 

Δημοτικό Συμβούλιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι… 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Και ο ΕΣΠΕΛ το λέει και η TUV.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …έχουν διαβάσει και το πόρισμα της TUV και το… 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : Αναφέρθηκε ότι η TUV… τα προηγούμενα που αναφέρθηκαν… Λοιπόν, δεν 

πρέπει να παραβλέπεται όμως το γεγονός πως καθότι το έργο είναι ειδικών απαιτήσεων και η 

διεθνής εμπειρία εχει αποδείξει την ανάγκη χρήσης εξειδικευμένων προδιαγραφών στα 

ασφαλτομίγματα, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλή μηχανική αντοχή, εξαιρετικά 

επιφανειακά χαρακτηριστικά και αυξημένη διάρκεια ζωής. Αυτή είναι η TUV που έβγαλε τον 

ανάδοχο υπεύθυνο για την… του έργου και η οποία ορίζει ότι τελικά η ίδια η μελέτη η αρχική 

του έργου είναι αυτή που φταίει. Γι’ αυτό και ο ανάδοχος ζητά εκτός από το να γίνει δεκτή η 

ένστασή του, τουλάχιστον αυτό μόνο, να έρθει οπωσδήποτε ο ΕΣΠΕΛ για επανέλεγχο. Προτού 

δηλαδή καθαιρεθεί το έργο θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε βέβαιοι για το ποιος φταίει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα δώσω το λόγο στην κα. Μαδεμλή, η οποία είναι Προϊσταμένη του τμήματος. 

Παρακαλώ, κα. Μαδεμλή. 

ΜΑΔΕΜΛΗ : Να κάνω λίγο μια επισήμανση γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Τι λέει 

ακριβώς δηλαδή ο ΕΣΠΕΛ θα σας διαβάσω. Η μη ικανοποιητική συμπύκνωση του 

αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα υποδηλώνει μη έντεχνη κατασκευή από πλευράς του αναδόχου. 

Μια σειρά για να μη γίνονται παραπλανητικά σχόλια. Επίσης διαβάζω την TUV: Ιδιαίτερη 

σημασία θα πρέπει να δοθεί και στη μη έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το 

διαλαμβανόμενο στην παράγραφο τάδε των προδιαγραφών, με δεδομένο ότι διαπιστώθηκε 

μειωμένος βαθμός συμπύκνωσης της αντιολισθηρής στρώσης αλλά και τοπική θραύση αδρανών 

σε πολλές θέσεις. Ταυτίζονται οι απόψεις, δεν συμβαίνει κάτι άλλο όπως μας είπε η 

σύμβουλος… διευκρινιστικά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τίποτα. Προχωράμε σε κύκλο δευτερολογίας. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης, ο κ. 

Φωτιάδης… εάν ο κ. Χρυσανθίδης… Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μετά την… του αναδόχου νομίζω ότι επαληθεύεται για μια ακόμη 

φορά αυτό που είπα στην πρωτολογία μου, το ότι γυρίζαμε από δω κι από κει ήταν μέγα λάθος. 

Έπρεπε να πάμε ευθύς εξαρχής στην πηγή. Άρα, το ανέφερε και ο κ. Φωτιάδης, εμείς είχαμε 

προτείνει… Μπορεί να μην… εκείνη τη στιγμή ποιος θα ήτανε, ο ΕΣΠΕΛ… θα το βρίσκαμε με 

μια μικρή… Όσο για το άλλο που αναφέρθηκε λίγο ο κ. Χασαπίδης, δεν είχα σκοπό να 

αναφερθώ, βεβαίως είμαστε υπέρ του έργου. Είπε κανείς ότι δεν είμαστε υπέρ του έργου να γίνει 



21 

 

το αυτοκινητοδρόμιο; Γιατί, αφού πάρα πολλές φορές όταν μιλάω για πολιτική ευθύνη της 

δημοτικής αρχής να βγαίνει ο κ. Δήμαρχος και να λέει, μα κι εσείς το ψηφίσατε. Εμείς ψηφίσαμε 

να γίνει το έργο, όχι να καταστραφεί. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Εμείς έχουμε τις 

τεχνικές υπηρεσίες; Εμείς έχουμε τους ειδικούς συμβούλους που πήρε εκεί πέρα; Άλλος τους 

εχει. Λοιπόν, τι θέλουμε όταν κάτι δεν πάει καλά ολοι μαζί κι όταν το κάνουμε, όταν πάει καλά 

το έκανε η δημοτική αρχή. Να έχουμε το πολιτικό θάρρος ότι ναι, κύριοι, έχουμε πολιτική 

ευθύνη. Η διαδοχή των εγγράφων αυτό που λέω το αποδεικνύει και είναι με τόσο καλή σειρά 

γραμμένα από την υπηρεσία που το αποδεικνύει περίτρανα. Έτσι;… από κει και πέρα επειδή 

πιστεύουμε ότι αν διαβάσει κανείς λεπτομερώς την έκθεση αυτή της τεχνικής υπηρεσίας θα δει 

ότι ο ΕΣΠΕΛ, το καθ’ ύλην αρμόδιο, αλλά και η TUV HELLAS καταλήγουν σε κάποια 

συμπεράσματα ότι υπήρξαν αυτές… τα είπε η κα. Μαδεμλή… είμαστε υπέρ της απόρριψης… 

άσχετα… άσχετα, επαναλαμβάνω, κ. Πρόεδρε και βασικά καταγράφεται, άσχετα το τι πολιτική 

κριτική κάνουμε. Την κάνουμε γιατί πιστεύουμε στο δίκιο. Αν μας ακούγατε μια φορά τότε θα 

πηγαίνανε πολύ καλά τα πράγματα και δεν θα είχαμε εν αδρανεία το αυτοκινητοδρόμιο εδώ και 

δυο χρόνια θα συμπληρωθούν, δυο χρόνια, αν το έχετε αντιληφθεί. Από 1η Οκτωβρίου… 

βεβαίως. Και μη θέλετε, κ. Χασαπίδη, να διαστρεβλώσετε, δεν πολιτικοποιούμε κανένα θεμα. 

Λέμε μη στρεβλώνετε την αλήθεια. Λέμε ναι, είμαστε αρωγοί, ψηφίζουμε ναι, δεν ψηφίζουμε 

την καταστροφή. Έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μη θέλετε να επιμερίσετε ευθύνες όταν έχετε ευθύνη πολιτική. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως και ως παράταξη θα 

ψηφίσουμε την εισήγηση της υπηρεσίας, όμως δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε αυτά τα 

οποία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την πόρτα σας παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …τα λίγα απομόνωσα και θα κλείσω λέγοντας κι εδώ ίσως ο Διευθυντής θα 

πρέπει να μας εξηγήσει τον Σεπτέμβρη του 2013, κ. Διευθυντά, δώσατε εντολή να 

αποκατασταθούν οι στροφές Κ9 και Κ10 και να στρωθούν με ενισχυμένη άσφαλτο δοκιμαστικά. 

Το λέτε εδώ. Το λέτε εδώ στη σελίδα 5. Στη συνέχεια έγινε φρεζάρισμα και έγιναν οι δυο 

στροφές, εμφανίστηκε ο εργολάβος λέγοντας ότι έχω αγοράσει εγώ 30 τόνους ενισχυμένη 

άσφαλτο και ο Δήμαρχος δίνει εντολή τον ίδιο μήνα να στρωθεί αυτή η άσφαλτος, να γίνει 

δηλαδή ασφαλτόμιγμα. Μετά από δυο μέρες εσείς επεμβαίνετε και λέτε, στοπ, κ. εργολάβε, ό,τι 

κάνεις είναι δική σου ευθύνη. Εδώ ήθελα να σχολιάσετε αν ο Δήμαρχος είχε την αρμοδιότητα 

και πώς πήρε αυτή την ευθύνη. Κατά τα λοιπά θα ψηφίσουμε βεβαίως την εισήγηση της 

υπηρεσίας. 

Δ.Σ. : Ο κ. Γκότσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είχανε ληφθεί τότε 54, αν 

θυμάμαι, 56… δείγματα και τότε που ήταν ο κύριος… τόσα ήταν κύριε…; 

Δ.Σ. : Πενήντα έξι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κι όταν ρώτησα εγώ, έκανα τότε θυμάμαι την ερώτηση, ίσως να μην την 

αντιλήφθηκε κανείς, στον κ. Νικολαΐδη, πόσο αξιόπιστα είναι τα εργαστήρια για να μας 

βγάλουνε αυτό που μας είπε ο ΕΣΠΕΛ, δηλαδή τη συμπύκνωση, το έλλειμμα, το έλλειμμα, το 

έλλειμμα κλπ. Λέει, α είναι, λέει, πάρα πολύ. Αποδείχτηκε δηλαδή ότι δεν είναι αξιόπιστα ή… 

ψέματα μας έλεγε ο κ. Νικολαΐδης. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζω πάλι σε αυτό. Εξετάζουμε την 

ένσταση. Η νομική σύμβουλος της εταιρείας υποχρέωση έχει να στηρίξει την εταιρεία. Εμείς 

υποχρέωση έχουμε να στηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Είναι δυο διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Άρα λοιπόν εμείς και όπως το είπαν και όλοι, απορρίπτουμε την ένσταση και αν η 

εταιρεία έχει δίκιο, στα δικαστήρια, θα δικαιωθεί στα δικαστήρια. Χρέος έχουμε λοιπόν να 

στηρίξουμε όλοι μας τα συμφέροντα του Δήμου, διότι πρόκειται για ένα έργο, για κάτι 

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που νομίζω ότι στην εποχή που είμαστε είναι πολύ δύσκολο να τα 
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δίνουμε αφειδώς. Άρα λοιπόν όλοι μας, ολοι μας είμαστε αρωγοί όπως το είπανε και θα 

συμβάλουμε όλοι μας, άσχετα από τις πολιτικές ευθύνες που επιμερίζονται, πρέπει να γίνει το 

αυτοκινητοδρόμιο με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Έχω καλυφθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εχει καλυφθεί ο κ. Χασαπίδης. 

Δ.Σ. : Με τον κ. Γκότση έχω καλυφθεί. 

Δ.Σ. : Μια απάντηση να δώσω στον κ. Φωτιάδη… 

Δ.Σ. : Ο Χασαπίδης συμφωνεί μαζί μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια λέξη μπορείτε να πείτε, αλλά οι ερωτήσεις τελειώσαν προ πολλού. 

Δ.Σ. : Δεν τις κάνω… 

Δ.Σ. : Στον κ. Φωτιάδη θέλω να απαντήσω, ότι ο κ. Δήμαρχος εδώ είπε… Έχετε παρανόηση και 

το επαναλαμβάνετε δυο φορές. Ο κ. Δήμαρχος δεν έδωσε εντολή για τους 30 τόνους να 

ασφαλτοστρωθεί με αντιολισθηρό όλο το αυτοκινητοδρόμιο, αλλά τα γεγονότα είναι ως εξής: 

περιμένουμε εκείνη την εποχή να κάνουμε ένα δοκιμαστικό με τη σύνθεση που είχε προτείνει ο 

ίδιος ο ανάδοχος, αλλά επειδή αυτό το δοκιμαστικό θα ελεγχότανε από το Πανεπιστήμιο το 

Μετσόβιο, από τον κ. Λοΐζο και πέσαμε στις απεργίες και μας έλεγε ο ανάδοχος ότι δεν μπορώ 

να το κρατήσω αυτό το μείγμα άλλο διότι θα χαλάσει, δεν μπορώ να το κρατήσω στις δεξαμενές, 

γι’ αυτό και πριν κάνουμε το δοκιμαστικό έδωσε ο Δήμαρχος εντολή και είπε ξεκινήστε, διότι 

θα καταστρεφόταν το μείγμα. Αυτή είναι η αλήθεια. 

Δ.Σ. : Τελικά… πάλι, ε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ όχι διάλογος. 

Δ.Σ. : Εμείς στην πρώτη εντολή είπαμε στον εργολάβο να αποκαταστήσει με τον πλέον δόκιμο 

τρόπο. 

Δ.Σ. : Γιατί τώρα με ποιο υλικό θα γίνει;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι άλλες ερωτήσεις σας παρακαλώ πολύ, ήδη εχει προχωρήσει η διαδικασία. 

Δ.Σ. : …και ο ΕΣΠΕΛ λέει ότι ακόμα και η υπηρεσία… εάν γίνουν με έντεχνο τρόπο, αν γίνει 

με έντεχνο τρόπο η αποκατάσταση δεν θα εμφανιστεί το φαινόμενο της πρόωρης, αλλά το 

πρόωρης το τονίζουμε ότι δεν εννοεί ότι θα εμφανιστεί σίγουρα αργότερα. Εμείς το 

περιγράφουμε ως φαινόμενο, φυσικά και μετά από δέκα χρόνια θα εμφανιστεί, προφανώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος, διότι το θεμα εχει 

συζητηθεί πάρα πολλές φορές, απαντήθηκαν όλα αυτά που έχουν ειπωθεί πάρα πολλές φορές 

επίσης, απλώς πριν κάνω την τοποθέτησή μου θα ήθελα να πω ότι ζητώ συγγνώμη για την 

αποχώρηση, διότι υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα με κάποιο Δημοτικό Σύμβουλο, δεν χρειάζεται 

να πω περισσότερα πράγματα και έπρεπε να συζητήσουμε ένα θεμα. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη 

φορά που και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι απουσιάζουν ή και αρχηγοί παρατάξεων όταν μιλάω 

εγώ όπως οι άλλοι και δεν διαμαρτύρομαι ποτέ, έτσι; Λοιπόν, τώρα, ξαναγίνεται μια προσπάθεια 

ατυχώς όμως να μετατρέψουν κάποιοι ένα καθαρά τεχνικό πρόβλημα, καθαρά, καθαρότατα 

τεχνικό πρόβλημα, σε πολιτικό, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα κερδίσουν κάποιους ψήφους. 

Λοιπόν, ματαίως όμως, διότι κανένας νοήμων πολίτης δεν δέχεται αυτά που προσπαθούν να 

περάσουν κάποιοι. Πολιτικές ευθύνες το έχω πει πολλές φορές, όσο έχω εγώ πολιτικές ευθύνες 

άλλο τόσο έχετε κι εσείς. Όλες οι αποφάσεις πέρασαν από Δημοτικό Συμβούλιο… από 

Οικονομική Επιτροπή, αυτό είναι το πολιτικό ήθος. Έτσι; 

Δ.Σ. : Να τα ακούμε βαρεθήκαμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κι εγώ βαρέθηκα να σας ακούω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτός είναι ο πολιτικός τους πολιτισμός. Για μία ακόμη φορά. Απαντάω σε 

αυτά που λέτε. Τα έχετε πει χιλιάδες φορές αλλά δεν θέλετε να πάρετε απαντήσεις. Λέτε τα ίδια 

πράγματα εδώ και καιρό αλλά δεν θέλετε να απαντούμε. Σηκώνεστε φεύγετε, βρίζετε, 

διαμαρτύρεστε, διακόπτετε. Εγώ βλέπετε δεν διακόπτω ποτέ κανέναν σας. Λοιπόν, αυτά περί 
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πολιτικού πολιτισμού. Λοιπόν, ματαίως προσπαθείτε να μετατρέψετε ένα καθαρά τεχνικό 

πρόβλημα σε πολιτικό. Κανένας νοήμων πολίτης δεν πρόκειται να σας ακολουθήσει. Δεν είναι η 

πρώτη φορά που γίνονται λανθασμένες κατασκευές. Ο δρόμος Σερρών-Θεσσαλονίκης πριν από 

λίγο καιρό κατασκευάστηκε λάθος. Πήγε ο εργολάβος αμέσως από μόνος του και το ξανά έκανε. 

Τι να πω, για τα Αστέρια το ότι στάζουνε νερό, η σκεπή, να πω ότι φταίει ο Μωυσιάδης και ο 

Βλάχος δηλαδή; Έχουν πολιτική ευθύνη; Καθαρά κατασκευαστικά θέματα; Ή το ίδιο συμβαίνει 

και για τη βιβλιοθήκη; Η βιβλιοθήκη μπάζει νερά, λοιπόν, ματαίως προσπαθείτε. Λοιπόν, 

καθυστερήσαμε. Δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 

2012 και στις 10 Οκτωβρίου του 2012 ο Πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου συγκάλεσε το 

Διοικητικό Συμβούλιο και σας ενημέρωσε. Στο δε Διοικητικό Συμβούλιο υπαρχει εκπρόσωπος 

της αντιπολίτευσης, της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Τι κρυφό, κρυφό το είχαμε; Αμέσως 

ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου και ξεκινήσαμε εμείς τις επαφές 

μας με τις υπερκείμενες αρχές, με τη διαχειριστική αρχή και με το Υπουργείο. Συναντήσεις, 

έγραφα, να τους ενημερώνουμε, περιμέναμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενημέρωσης, να 

έχουμε στοιχεία και σας τα φέραμε αμέσως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τι είπατε σε εκείνο το 

Δημοτικό Συμβούλιο; Κάνατε καμιά πρόταση; Τίποτα. Η μόνη σας προσπάθεια ήταν φταίει ο 

Δήμαρχος, φταίει ο Δήμαρχος. Αυτό σας ένοιαζε να πείτε. Πιστέψατε ότι ήρθε η μεγάλη 

ευκαιρία της ζωής σας να κατασπαράξετε το Δήμαρχο. Αυτό… αυτό είναι πασιφανές. Κάνατε 

καμιά πρόταση; Τίποτα δεν κάνατε. Κάναμε τα πάντα, ό,τι προβλεπόταν από το νόμο και κάτι 

παραπάνω, λοιπόν, σας τα φέραμε ξανά το Σεπτέμβριο πριν ξεκινήσει τη δεύτερη στρώση ο 

εργολάβος, για δεύτερη φορά την προσπάθειά του να κάνει, λοιπόν, σας λέμε πείτε μας αν 

παραλείψαμε κάτι, αν ξεχάσαμε, κάντε, πείτε μας κάτι. Τίποτα. Λοιπόν, ο ΕΣΠΕΛ, πάλι θα το 

πω, τον ΕΣΠΕΛ δεν τον καλούμε εμείς. Ο ΕΣΠΕΛ έρχεται μόνος του. Ό,τι έργα γίνονται από το 

Υπουργείο, που χρηματοδοτούνται από το κράτος δηλαδή ή από προγράμματα πάνε στον 

ΕΣΠΕΛ και έρχονται από μόνοι τους. Εδώ είναι η υπηρεσία, αν δεν είναι έτσι να με διαψεύσει. 

Λοιπόν, πήραν τα πρώτα στοιχεία, η πρώτη επαφή και επικοινωνία έγινε τον Απρίλιο, λοιπόν, 

ήρθαν τον Ιούλιο, πήραν τα δείγματα και βγάλαν το πόρισμά τους το Σεπτέμβριο μετά από πίεση 

δική μου. Αλλιώς τώρα, αν θα τα βγάζαν και τώρα. Πήγα στο Υπουργείο, πίεσα και βγάλαν το 

αποτέλεσμα. Τόσο πολύ αργούν, διότι έχουν να κάνουνε με όλη την Ελλάδα. Υιοθέτησα, πάλι 

διαστρέβλωση, της διαστρέβλωσης, ω διαστρέβλωση. Υιοθέτησα εγώ το πόρισμα του κ. 

Νικολαΐδη; Σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο όταν σας ενημέρωσα, στο φάκελο υπήρχε η 

εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας που την υπογράφουν τρεις τεχνικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι 

αναφερόταν στο πόρισμα του κ. Νικολαΐδη και λέγανε, σύμφωνα με το πόρισμα του κ. 

Νικολαΐδη… ο Νικολαΐδης λέει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι υιοθέτησε η τεχνική υπηρεσία 

το πόρισμα του κ. Νικολαΐδη και εγώ σας διάβαζα… είστε; Φέρτε τα πρακτικά, λοιπόν, να δείτε 

τι λέγαμε και έλεγα εγώ, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που έχουμε λένε αυτό το πράγμα. Και 

μάλιστα σας έλεγα, επειδή λέγατε ποιος φταίει, ποιος φταίει. Αν νομίζετε ότι φταίει ο εργολάβος 

ή η υπηρεσία σας έλεγα, πείτε το τώρα. Πείτε το, γιατί δεν το λέτε; Δεν έλεγε κανείς τίποτα. Ο 

μόνος καημός, φταίει ο Δήμαρχος. Αυτό είναι. Λοιπόν, η δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος έχει 

την ισχυρή πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το αντιμετωπίζει με τον 

καλύτερο τρόπο, όπως βλέπετε έχουμε βάλει στην άκρη 650.000€ από τη ΣΑΤΑ 2014 και 2013, 

ούτως ώστε ακόμα και σε περίπτωση οτιδήποτε συμβεί και φύγει ο εργολάβος να μπορέσουμε 

με έναν διαγωνισμό που θα κάνουμε γρήγορο να το αναθέσουμε κάπου αλλού, φυσικά εις βάρος 

και για λογαριασμό του εργολάβου. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Κάναμε τα πάντα, έχουμε σύμβουλο 

το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κανέναν άλλον, αν διαφωνείτε με αυτό, με το σύμβουλο που έχουμε 

να μας το πείτε, αν διαφωνείτε με τον ΕΣΠΕΛ να μας πείτε, αν διαφωνείτε με την TUV να μας 

πείτε. Επιτέλους δηλαδή! Μέχρι πότε θα γίνεται αυτή η εκστρατεία λάσπης, λαϊκισμού και 

διαστρέβλωσης; Και επειδή νομίζετε ότι φτάνουμε στις εκλογές νομίζετε ότι θα ξεγελάσετε 

κανέναν με αυτά; Λοιπόν, κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε και κάτι παραπάνω, υπαρχει ισχυρή 

πολιτική βούληση και πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία όπως 

ακριβώς το εισηγείται η υπηρεσία. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατά της ένστασης. Ναι. 

Δ.Σ. : Την εισήγηση… 

Δ.Σ. : Την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Δούκα. Κύριε Νιζάμη. Ναι, ναι. Κυρία Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Παρών για όλους τους λόγους που έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενα 

Δημοτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα προτρέχετε, κύριοι, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Κύριε Φωτιάδη, 

ναι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι… 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος ναι. Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 818/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση τροποποίησης της 662/2013 ΑΔΣ: «Έγκριση σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου για τη ‘Διερεύνηση αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας 

αυτοκινητοδρομίου’». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ως δεύτερο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 13ο θεμα, έγκριση 

τροποποίησης της 662/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου: «Έγκριση σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

για τη ‘Διερεύνηση αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας αυτοκινητοδρομίου’». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; Ορίστε… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 837/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Σχετικά με προβλήματα των κατοίκων της περιοχής Νέα Εργατικά-Παλαιά 

Σφαγεία. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε ως τρίτο θεμα το 22ο θεμα, το 22ο θεμα το οποίο είναι σχετικό με 

προβλήματα, σχετικά με προβλήματα των κατοίκων της περιοχής Νέα Εργατικά-Παλαιά 

Σφαγεία. Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος, η κα. Σαραντίδου. Κυρία Σαραντίδου, έχετε το 

λόγο. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Τα προβλήματα των κατοίκων των Εργατικών Κατοικιών Απαμίας είναι 

πραγματικά και χρόνια όπως διαπιστώσαμε κι εμείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση, αλλά εκείνο που 

κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι η απαξίωση που δείχνουν προς αυτά και προς τους κατοίκους 

ο Δήμος και η ΔΕΥΑΣ όταν υπαρχει έγγραφο αίτημα από το 2011 και δεν απαντήθηκε καν, 

όπως και τυπικά τουλάχιστον είχαν υποχρέωση να κάνουν οι υπηρεσίες αυτές. Το αίτημα που 

υπογράφεται από είκοσι τρεις κατοίκους, δηλαδή είκοσι τρεις οικογένειες που ζουν και βιώνουν 
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την καθημερινότητά τους στα Εργατικά Απαμίας. Συγκεκριμένα στις 11-3-2011 οι κάτοικοι 

απευθύνθηκαν στην ΔΕΥΑΣ με έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1785 και ζητούσαν να 

μεριμνήσει η ΔΕΥΑΣ για την κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων στην περιοχή, διότι το 

οδόστρωμα εχει υποστεί καθίζηση και έχει φθαρεί, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται όλα τα 

νερά στο οδόστρωμα και όπως αναφέρουν δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους, ιδιαιτέρως τα 

μικρά παιδιά. Πρόβλημα υπάρχει και με την ποιότητα νερού που κατεβάζει άμμο και χαλίκια και 

το καθιστά μη πόσιμο. Στο ίδιο έγγραφο οι κάτοικοι αιτούνται να κατασκευαστεί και το 

πλακόστρωτο στην πλατεία μπροστά από το κτίριο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών. Όλα αυτά διαπιστώσαμε ότι ισχύουν με την επίσκεψή μας στην περιοχή και σε επαφή 

που είχαμε με τους κατοίκους. Με τις βροχές που θα πυκνώσουν, που ήδη έχουν πυκνώσει λόγω 

της εποχής, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο. Σήμερα δηλαδή άμα πάτε στην περιοχή της 

Απαμίας θα διαπιστώσετε ότι οι άνθρωποι πρέπει με γαλότσες να μπούνε στο σπίτι τους, χώρια 

την υγρασία που μπορεί να έχουν μέσα. Εκτός αυτού, επειδή ο δρόμος εχει φωτισμό με υπόγειο 

δίκτυο, όταν γίνεται η πλημμύρα βραχυκυκλώνουν και μένουνε στο σκοτάδι για πολλές μέρες. 

Ειδικά για το οδόστρωμα στην πλατεία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί εκεί 

ακριβώς όπως αναφέραμε βρίσκεται και το ΚΔΑΠ, υπάρχει κίνδυνος όταν πετάγονται 

πετραδάκια, να πεταχτεί ακόμα και στη βιτρίνα του ΚΔΑΠ και να χτυπήσει κάποιο παιδί. 

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκεί είναι η πλατεία η κεντρική, εκεί μαζεύονται όλα τα παιδιά όταν 

παίζουν. Ο αθλητικός χώρος, που έχει μόνο δυο μπασκέτες και τίποτα άλλο, καταντάει κι αυτός 

επικίνδυνος για τα παιδιά της περιοχής, γιατί οι συγκεκριμένες μπασκέτες είναι ετοιμόρροπες. 

Για μας σαν Λαϊκή Συσπείρωση είναι αδιανόητο για τους κατοίκους που φορολογούνται από το 

Δήμο με τόσο βαριά δημοτικά τέλη και πληρώνουν τόσο ακριβά το νερό να βρίσκονται σε 

τέτοια πρωτόγονη κατάσταση και να αντιμετωπίζονται απαξιωτικά από τις υπηρεσίες αυτές. Να 

μην έχουν το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών, δεν υπάρχουν στοιχειωδώς, αλλά και να μην 

δικαιούνται ούτε καν μιας γραπτής απάντησης. Αν αυτήν την ποιότητα της καθημερινότητας του 

πολίτη ευαγγελίζεται ο Καλλικράτης και η δημοτική αρχή η δικιά σας καθημερινά, τότε 

πραγματικά αυτήν την καθημερινότητα σας τη χαρίζουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε 

και να αγωνιζόμαστε για ένα Δήμο που στο επίκεντρο να εχει την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. 

Να τονίσω ότι πέρα από τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν, υπάρχουν, βέβαια θα σας μιλήσουν 

και οι κάτοικοι και θα σας πουν προσωπικά, επειδή ακριβώς έγινε το νέο ΚΤΕΛ στην περιοχή, ο 

δρόμος προς το ΚΤΕΛ δεν εχει πεζοδρόμιο, δεν μπορούνε, δεν υπαρχει φωτισμός, που σημαίνει 

αν κάποιος συμπολίτης μας προσπαθήσει να πάει από κει με τα πόδια στο ΚΤΕΛ, κινδυνεύει να 

τον χτυπήσει αυτοκίνητο, ειδικά αν είναι βράδυ. Δεν υπαρχει καθόλου ορατότητα στο δρόμο. 

Υπάρχουνε πάρα πολλά προβλήματα, αν καθίσουμε να τα απαριθμήσουμε είναι και τα χόρτα, 

είναι και πολλά. Είναι αυτή η καθημερινότητα τελικά που λέτε ότι φροντίζετε και όλοι. Αλλά 

εκείνο που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση και θα το ξανατονίσω, είναι ότι από το 2011 αυτοί οι 

άνθρωποι απαξιώθηκαν και ενώ υπάρχουν και προβλήματα του Δήμου εκεί, τους παρέπεμψαν 

στη ΔΕΥΑΣ και η ΔΕΥΑΣ από το 2011 τους έχει στην αναμονή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος σε σας… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε, συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εάν μπορώ να κάνω… συγγνώμη, μια ερώτηση στον κ. Αραμπατζή, γιατί 

το θεμα εγώ πιστεύω ότι εχει συνάφεια με αυτά τα οποία είπε η κυρία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να κάνουμε κύκλο ερωτήσεων… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Και να απαντήσει μαζί, αυτό είναι το σκεπτικό μου… τη διαδικασία 

πλήρως, αλλά εάν μου επιτρέπετε να κάνω το ερώτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στον κύκλο ερωτήσεων καταγράφονται ονόματα… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καλώς, καλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και θα ‘ρθει και η σειρά η δική σας. Λοιπόν… να υποβάλλετε ερωτήσεις; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι, δεν ξέρω μήπως πρέπει πρώτα να μιλήσουν… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν θέλουν, κάποιος αντιπρόσωπος των κατοίκων, αλλά νομίζω η κα. 

Σαραντίδου κάλυψε τους πάντες. 

Δ.Σ. : …πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ένας από την περιοχή να αναλάβει να πει δυο λόγια εφόσον θέλει. Εάν δεν 

καλυφθήκατε από την εισηγήτρια, την κα. Σαραντίδου. Λοιπόν, ορίστε. Αν θέλετε. Καθίστε 

δίπλα σε ένα μικρόφωνο, ελάτε σε αυτό. Υπάρχουν ελεύθερα μικρόφωνα. 

ΝΟΥΛΑΣ : Καλησπέρα σας. Εγώ ονομάζομαι Νούλας Παναγιώτης, είμαι κάτοικος της 

περιοχής. Αυτό το ζητηματάκι που έχουμε εμείς εδώ πέρα, να σας αναλύσω λιγάκι από τη δική 

μας τη μεριά, το σημαντικότερο, είναι τέσσερα τα ζητήματα που τίθενται. Το πρώτο είναι τα 

όμβρια ύδατα. Η οδός Αρναία στη συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι, δεν υπαρχει πρόβλημα, η 

κατασκευή εχει γίνει από τον ΟΕΚ της περιοχής εκεί πέρα, να πούμε ότι δεν ευθύνεται ο Δήμος 

για ότι έχει… κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα, αλλά με την πάροδο του χρόνου 

δημιουργήθηκε το πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από ποιον φορέα έγινε; 

ΝΟΥΛΑΣ : Από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Λοιπόν, οπότε την ευθύνη κατασκευής 

την είχαν αυτοί. Τώρα από κει και πέρα στη δική μας την καθημερινότητα εκεί, εχει φθαρεί το 

οδόστρωμα, δεν είναι οδόστρωμα, είναι μπετόν. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες λακκούβες και 

λιμνάζουν τα νερά. Παράλληλα δεν εχει… όμβριων υδάτων, κάποιες σκάρες για να τραβήξει 

αυτά τα νερά, οπότε είναι δύσβατο το σημείο και για μας τους μεγαλύτερους, αλλά και για τα 

νεαρά τα παιδάκια που παίζουν στην περιοχή. Έτσι; Ένα είναι αυτό και πάρα πολύ σημαντικό 

για εμάς. Δεύτερο ζητηματάκι είναι το πλακόστρωτο εκεί μπροστά που έχει μια πλατεία τέλος 

πάντων κι ένα κτίσμα το οποίο χρησιμοποιούν κάποιες υπηρεσίες, κάνουν κάποιες 

δραστηριότητες για τα παιδάκια. Έρχονται παιδάκια εκεί πέρα, παρακολουθούν αυτές τις 

δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα είναι ότι λόγω… έχει φθαρεί, είτε φεύγουνε πέτρες και 

σκοντάφτουνε ας το πούμε έτσι, είτε τώρα το χειμώνα από τη βροχή λιμνάζουν τα νερά, οπότε 

είναι κι αυτό ένα σοβαρό ζητηματάκι εξίσου. Τρίτο θεμα είναι το πόσιμο νερό, το οποίο από όσο 

γνωρίζω είναι το τερματικό στην περιοχή εκεί του δικτύου ύδρευσης και το νερό φέρνει 

χαλικάκια. Αυτά τα χαλικάκια έρχονται στις βρύσες, δημιουργούνται προβλήματα και σε μας 

τους κατοίκους, δηλαδή δεν μπορουμε να το χρησιμοποιήσουμε… να το πιούμε, αλλά και από 

την άλλη δημιουργούνται προβλήματα στα δίκτυα μέσα στα οικήματα, έτσι; Και τελευταία είναι 

κάτι το οποίο στην αίτηση που έχουμε κάνει εμείς παλαιότερα δεν αναφέρεται γιατί προέκυψε 

τώρα. Είναι ο δρόμος Ηροδότου Ανδρέα εκεί πέρα, από τη στιγμή που λειτούργησε το ΚΤΕΛ 

στην περιοχή δεν φωτίζεται αρκετά. Αυτό, να το πούμε ως παρατήρηση, το κάνουμε για τη 

βελτίωση των συνθηκών, έτσι; Δεν φωτίζεται αρκετά και ένα κομμάτι του από τις Εργατικές 

ανεβαίνοντας την Ηροδότου, υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο τέλος πάντων θα έπρεπε ίσως κι 

εκεί να εχει πεζοδρόμιο και για εμάς να εξυπηρετεί, αλλά και τις ανάγκες των ΚΤΕΛ. Είναι ένας 

δρόμος πολυσύχναστος πλέον, περνάνε και πεζοί και αυτοκίνητα… έτσι; …να επιληφθεί 

κάποιος και αυτού του θέματος. Αυτά. 

Δ.Σ. : Λοιπόν, ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, επειδή, για να προλάβουμε ίσως ερωτηματικά και λοιπά από το 

Σώμα. Θα δώσω το λόγο στον κ. Αραμπατζή, διότι αν δείτε τα περισσότερα θέματα της ΔΕΥΑ. 

Αν έχετε…  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πείτε κύριε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είπα το εξής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την ερώτηση προς τον κ. Αραμπατζή. Κάντε την κι εσείς. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …ένα ερώτημα γιατί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα βοηθήσει… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …εκείνη την περιοχή θα τον βοηθήσει να απαντήσει στο σύνολο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ναι, κ. Αναστασιάδη. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Αραμπατζή, όλοι μας γνωρίζουμε όσοι πορευόμαστε 

εκείνο το δρόμο προς τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, αλλά και αρκετός κόσμος, ιδιαίτερα 

από την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες οι κάτοικοι εκεί υποφέρουν από τη βρώμα, μια 

βρώμα η οποία φτάνει μέχρι το κέντρο της πόλης. Δεν είναι καινούριο αυτό, είναι παλιό, αλλά 

κάποτε νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οι κάτοικοι οι οποίοι κάθονται εκεί είναι 

ειλικρινά αγανακτισμένοι, πολλές φορές έχω ακούσει την αγανάκτησή τους γι’ αυτό εξάλλου 

δράττομαι της ευκαιρίας να θέσω το ερώτημα. Τι προτίθεται η ΔΕΥΑΣ να κάνει για την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, που δεν είναι μονάχα πρόβλημα ποιότητας ζωής, αλλά 

υπάρχει και κίνδυνος υγείας. Εσείς ως γιατρός το αντιλαμβάνεστε απόλυτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αραμπατζή, ο λόγος σε σας. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Βέβαια δεν καταλαβαίνω το ερώτημα του κυρίου συναδέλφου σχετικά με το 

πρόβλημα που υπαρχει στο συγκεκριμένο πρόβλημα που συζητούμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα 

και να απαντήσω και στο… αλλά δεν εχει καμία σχέση με το σημερινό, κ. Πρόεδρε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εχει συνάφεια είπα. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ωραία, συνάφεια μπορεί να εχει. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν είπα ότι ταυτίζονται απόλυτα. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Εγώ θα απαντήσω στην κα. Σαραντίδου ξεκινώντας την ενημέρωση, κύριοι 

συνάδελφοι, ότι για ένα είναι σίγουρο και κανένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι γίνεται 

προσπάθεια απαξίωσης για τα συγκεκριμένα προβλήματα της συγκεκριμένης περιοχής. 

Δυστυχώς… και θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Δυστυχώς δεν είναι τα μοναδικά προβλήματα που 

κληρονομήσαμε και δεν δημιουργήθηκαν από τη σημερινή δημοτική αρχή, το σημερινό 

πρόβλημα και το συγκεκριμένο. Δυστυχώς έχουμε κληρονομήσει πάρα πολλά προβλήματα και 

αναφέρομαι στη ΔΕΥΑΣ, ένα αντικείμενο το οποίο το γνωρίζω και το λέω καθημερινά. Πολλά 

προβλήματα λοιπόν, όχι μόνο μες στην πόλη, κύριοι συνάδελφοι, αλλά και σε όλα τα χωριά. 

Σκεφτείτε ότι έχουμε χωριά που ξεκινάμε από τη Βροντού, φτάνουμε στην Αναγέννηση και 

στην Κουμαριά, στα πλέον απομακρυσμένα χωριά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Υπήρχανε 

Δήμοι οι οποίοι δεν είχανε όχι μόνο τεχνική υπηρεσία, δεν είχανε υποδομές. Λειτουργούσαν με 

έναν υδραυλικό, με δυο υδραυλικούς γενικών καθηκόντων. Τα γνωρίζετε όλα. Ολοι τα 

γνωρίζετε, οι περισσότεροι είστε παλιοί, έχετε ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και 

γνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα. Άρα λοιπόν το θεωρώ άδικο για το έργο που 

παράγει η ΔΕΥΑΣ να κατηγορείται για αδιαφορία και για προσπάθεια απαξίωσης. Κανένα 

πρόβλημα, μπορεί να μας κατηγορήσετε για κάποια λάθη και σίγουρα συμβαίνουν σε μία 

λειτουργία να υπάρχουν και λάθη, αλλά κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει το επαναλαμβάνω 

τη ΔΕΥΑΣ ότι δεν παράγει έργο. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Για τη συγκεκριμένη περιοχή, 

βεβαίως και έχουν δίκιο οι κάτοικοι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό ενημερώθηκε η ΔΕΥΑΣ. 

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη του ότι δεν απαντήσαμε, έπρεπε να απαντήσουμε και δυστυχώς δεν 

είναι η μοναδική περίπτωση, από ό,τι, από την έρευνα που έκανα ότι δυστυχώς οι υπηρεσίες μας 

δεν απαντούνε στα αιτήματα των δημοτών, είτε είναι δικαιολογημένα, είτε μη δικαιολογημένα. 

Βέβαια θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν εκατοντάδες αιτήματα τα οποία αν τα βάλουμε 

κάτω και τα κοστολογήσουμε, κοστίζουν εκατομμύρια. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι 

υπάρχουν τεράστια προβλήματα όσον αφορά τις αποκαταστάσεις ή την κατασκευή καινούριων 

έργων και μάλιστα με αυτοχρηματοδότηση. Η προσπάθειά μας η μεγάλη γίνεται οτιδήποτε έργο, 

μεγάλο έργο ή οτιδήποτε μπορούμε να εντάξουμε το εντάσσουμε και το έχετε δει και το ξέρετε 

και το γνωρίζετε. Όσον αφορά τα μικροέργα αυτά, έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό, το 

λάθος μας είναι ότι δεν έχουμε ενημερώσει τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. Και θα 

γίνω, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, πιο συγκεκριμένος. Εχει προγραμματιστεί και σύντομα να 

γίνει ο συγκεκριμένος αγωγός ομβρίων υδάτων και φρεάτια επίσκεψης καθώς και φρεάτια 

υδροσυλλογής, για να μπορούν να μαζεύουν τα νερά. Λοιπόν, κατασκευάζεται ο αγωγός, ο 

οποίος θα λύσει ένα πρόβλημα παλιό… Κανένα απολύτως πρόβλημα, γίνεται με 

αυτοχρηματοδότηση της ΔΕΥΑΣ κι ένα μέρος θα το αναλάβει ο εργολάβος ο οποίος είναι στο 
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έργο «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης» και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η 

ΔΕΥΑΣ με αυτεπιστασία. Κλείνει λοιπόν το θεμα και ας αφήσουμε, κύριοι συνάδελφοι, κατά 

μέρος τις κατηγορίες και να προσάπτουμε ευθύνες και να… αυτές οι κουβέντες. Νομίζω ότι 

πρέπει να βοηθηθεί αυτό που παράγει η ΔΕΥΑΣ πρέπει να το βοηθήσουμε και όχι να βάζουμε 

τρικλοποδιές. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μπόικος, ο κ. 

Αναστασιάδης. Ο κ. Γκότσης. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Αν μου επιτρέπετε, δεν απάντησα… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Στο ερώτημά μου δεν απαντήσατε… 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε Αναστασιάδη, χωρίς να θέλω. Δεν απάντησα… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …τι προτίθεται να κάνει, πώς το προγραμματίζει, αυτό με ενδιαφέρει και 

νομίζω ενδιαφέρει το σύνολο… 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Θα τοποθετηθώ άμεσα. Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, δεν απάντησα στα τρία 

θέματα, αναφέρθηκα μόνο στην αποχέτευση, διότι εκεί ήταν και από κει ξεκίνησε όλο αυτό το 

πρόβλημα. Όσον αφορά την ύδρευση, για το πρόβλημα γίνονται προσπάθειες με τακτικούς 

καθαρισμούς, απ’ ό,τι διαπιστώνω δεν λύθηκε το πρόβλημα, θα κοιτάξουμε να… μελετούμε 

μάλιστα πιθανόν μια μικρή επέκταση του δικτύου, να τραβήξουμε τα τερματικά, είναι κάποια 

τεχνικά θέματα, θα ενημερωθούν όμως… Θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους ότι θα 

ενημερωθούν άμεσα πλέον για το τι ενέργειες κάνει η δημοτική αρχή. Ζητώ την κατανόησή 

τους, αλλά λόγω φόρτου και λόγω μειωμένου προσωπικού, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω 

κανέναν από την υπηρεσία, ας μας δικαιολογήσουν, διότι και έχουμε ελλείψεις, μειώσεις από το 

προσωπικό, είναι γνωστό και οι ανάγκες οι καθημερινές είναι τεράστιες. Προσπαθούμε να 

ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο. Όσον αφορά, κύριοι συνάδελφοι, για το θεμα της, του 

καναλιού της Απαμίας, το γνωστό κατ’ όλους Βρωμοκάναλο, το γνωρίζουν οι παλαιότεροι, εχει 

αυτήν την… Δυστυχώς είναι ένα έργο το οποίο εχει μεγάλο κόστος. Υπαρχει η μελέτη πώς 

πρέπει να αποκατασταθεί το πρόβλημα, εξεύρεση χρηματοδότησης και μόνο αυτό. Με ιδίους 

πόρους είναι τρομερά δύσκολο να γίνει. Κάναμε προσπάθειες να το εντάξουμε σε κάποιο 

πρόγραμμα. Είμαστε έτοιμοι, υπαρχει ετοιμότητα από την πλευρά μας… πλέον μόλις ανοίξει, 

ελπίζω με το νέο έτος με το καινούριο πρόγραμμα που θα ανοίξει να μπορέσουμε να 

καταφέρουμε να εντάξουμε και αυτό το έργο. Είναι μέσα στις προτεραιότητές μας να είστε 

σίγουροι γι’ αυτό. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από τους ερωτώντες. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Για το διαδικαστικό λίγο, μήπως πρέπει ο κ. Μυστακίδης να απαντήσει για 

αυτά τα ζητήματα που αφορούν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν είστε έτοιμος, κ. Μυστακίδη, για τα άλλα ζητήματα… Σχετικά με την 

πεζοδρόμηση εκεί. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κυρία Σαραντίδου, για το φωτισμό να πούμε. Πότε φωτίστηκε η οδός 

Απαμίας; Από τότε που μπήκε το ΚΤΕΛ, δηλαδή στη δικιά μας τη θητεία. Εκτός από αυτό, 

κάναμε ένα πεζοδρόμιο εκεί που είναι σε όλο το μήκος του ΚΤΕΛ και του οικοπέδου νομίζω της 

τράπεζας που… βορειότερα. Έγινε εκεί το πεζοδρόμιο, το οποίο… 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Είναι… τριάντα-σαράντα μέτρα… 

Δ.Σ. : …εκεί προχθές πάλι εγώ με τη μικρή μου το καροτσάκι… ένα αυτοκίνητο. Από τα 

Εργατικά στην Απαμίας… 

Δ.Σ. : Στο ισιάδι; 

Δ.Σ. : …πεζοδρόμιο δεν υπαρχει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ωραία… δεν κάναμε δηλαδή πεζοδρόμιο εκεί; Συγγνώμη. 

Δ.Σ. : Από τα Εργατικά μέχρι το ΚΤΕΛ είναι η πεζοδρόμηση αυτή. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ωραία, κάναμε ένα πεζοδρόμιο, κάναμε ένα… Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε 

σε όλο το μήκος. Θέλουμε σε όλη την πόλη να κάνουμε… 
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Δ.Σ. : Θα γίνει ατύχημα και θα είστε υπεύθυνοι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι… το πεζοδρόμιο και το δρόμο που διαπλατύνθηκε κατά εφτά μέτρα και 

ασφαλτοστρώθηκε… και ο φωτισμός. Όσο μπορουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ… από σας, μίλησε ο εκπρόσωπός σας. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για την κοινή αυλή των Εργατικών Κατοικιών, δεν ξέρω, θα δούμε κατά 

πόσον είναι και στην αρμοδιότητα του Δήμου, αν είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Και προφανώς 

όταν θα υπάρξει κάποιο κονδύλιο θα μπορουμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή 

γνωρίζετε ότι η ΣΑΤΑ είναι κουτσουρεμένη, από ένα, από ένα τετρακόσια που ήταν πέρυσι, 

πήγε στα εξακόσια χιλιάρικα. Τι να πρωτοκάνουμε με αυτά τα χρήματα κι αυτό είναι ένα έργο 

που μπορεί να γίνει μόνο από τέτοιου είδους χρήματα, από τη ΣΑΤΑ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς 

δεν θα αφήσουμε έτσι, θα ενδιαφερθούμε να δούμε πώς μπορουμε να ικανοποιήσουμε αυτά τα 

ελλείμματα για να απαλλάξουμε τους πολίτες από αυτόν τον κίνδυνο, τις πτώσεις που εχει λόγω 

του κακού δαπέδου και από τα λιμνάζοντα νερά πώς θα απαλλαγούν θα το δούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις υπέβαλαν ο κ. Γκότσης… Ερωτήσεις, ερωτήσεις… δεν είπατε, 

κύριε…; Παρακαλώ. Και ο κ. Μπόικος. Άλλος κανείς; Και ο κ. Αναστασιάδης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Θέλω να πω στον κ. Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ εάν το θεμα δεν το φέρναμε, δεν το 

φέρναμε, από ό,τι μας είπε ήταν όλα αυτά, είναι προγραμματισμένα να γίνουνε. Και το ερώτημά 

μου είναι γιατί δεν δουλεύει συντεταγμένα η ΔΕΥΑΣ να ενημερώσει τους κατοίκους και 

φτάνουμε στο έσχατο σημείο να το φέρνουμε και προς συζήτηση δηλαδή και να χάνουμε και 

χρόνο. Δηλαδή όχι, το λέω από την άλλη άποψη, όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω το είπε, κ. Γκότση…  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Έχω απαντήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το απάντησε αυτό που ξαναρωτάτε. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι, αλλά… κάποιο πρόβλημα βεβαίως, εδώ είμαστε για να λύνουμε 

προβλήματα, αλλά αν απαντούσε και έλεγε ότι η ΔΕΥΑΣ, η οποία έχει τη, είναι οργανωμένη 

υπηρεσία, έλεγε ότι είμαστε εκεί προγραμματίζουμε και γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν θα 

φτάναμε σε αυτό το σημείο και ούτε θα το φέρναμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το είπε ο κ. Πρόεδρος ότι… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δεύτερον… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναγνωρίζει ότι δεν απαντήθηκε, δεν απάντησαν… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δεύτερον, κ. Πρόεδρε, γιατί πρέπει να φύγω… αύριο… με τα παιδιά στο σχολείο 

εκδρομή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Να πω κάτι στον κ. Μυστακίδη. Κύριε Μυστακίδη, μπορούμε να κάνουμε το έργο 

αυτό, επειδή είναι λίγα μέτρα το πεζοδρόμιο, με αυτεπιστασία. Ευχαριστώ. Αυτεπιστασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην… είναι μια πρόταση, κ. Μυστακίδη. 

Δ.Σ. : Πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη… για την αυτεπιστασία. Είναι μια πρόταση που έκανε ο κ. 

Γκότσης. Ο κ. Μπόικος ερώτηση. 

Δ.Σ. : Καλά να περάσεις. Να περάσετε καλά. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ προηγουμένως επισήμανε οι υπηρεσίες μας, της 

ΔΕΥΑΣ δηλαδή, δυστυχώς δεν απαντούν στα αιτήματα πολιτών. Να το εκλάβουμε αυτό σαν 

δεδομένο; Γιατί δεν απαντούν; Απαξιούν ή δεν προλαβαίνουν; Σε κάθε περίπτωση εγώ θεωρώ 

υπαρχει πολιτική ευθύνη. Μια ερώτηση είναι αυτή, γιατί δεν απαντούν και γιατί δεν γίνονται 

ενέργειες να απαντήσουν, να απαντούν. Δεύτερο ερώτημα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα 

επίλυσης των δυο προβλημάτων, δηλαδή παροχέτευση ομβρίων και ποιότητα πόσιμου νερού. Το 

ίδιο ερώτημα βέβαια για το χρονοδιάγραμμα τίθεται και για την περίπτωση κατασκευής 

πεζοδρομίων. Προς την τεχνική υπηρεσία φυσικά. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η 

πεζοδρόμηση; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρεις ερωτήσεις, απαντήστε, οι δυο από τον κ. Αραμπατζή και μια από τον κ. 

Μυστακίδη. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι ανέλαβα την ευθύνη όσον αφορά τη 

διαδικασία... τη διαδικασία της μη απάντησης η οποία δεν είναι μοναδική δυστυχώς, οφείλεται 

σε κωλυσιεργία καθαρά του συστήματος που έχουμε, θα βελτιωθεί σύντομα, δεν το αφήνουμε 

να περάσει έτσι. Δεύτερον για το χρονοδιάγραμμα που αναφέρετε, σε αυτό μπορώ να σας 

απαντήσω μόνο για το θεμα της… θα πάνε τα όμβρια επαναλαμβάνω θα είναι πάρα πολύ 

σύντομο μέσα στο Δεκέμβριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, βέβαια θα υπάρξει ένα μικρό 

πρόβλημα αποκατάστασης, δεν υπάρχει άσφαλτος αυτήν την περίοδο, περιμένουμε να την… με 

το… μόλις δοθεί η άσφαλτος, με το νέο έτος την άνοιξη που δίνεται η άσφαλτος. Όσον αφορά 

το θέμα της ύδρευσης, εκεί γίνεται έρευνα από την πλευρά της… του αρμόδιου τμήματος, δεν 

μπορώ να σας απαντήσω, δεν μπορώ να δώσω… αν είναι κάτι απλό να γίνει ή εντοπίσουν κάτι 

οι τεχνικοί από το αρμόδιο τμήμα της ύδρευσης και βέβαια θα είναι πάρα πολύ σύντομα. Δεν θα 

διαφωνήσουμε αλλά το τονίζω για ακόμα μια φορά ότι θα ενημερωθούν πλέον άμεσα όχι μόνο 

οι κάτοικοι της Απαμίας, δεσμεύομαι ότι θα είμαστε πλέον πολύ πιο μεθοδικοί και πολύ πιο 

σύντομοι και γνωρίζω ότι σας ταλαιπωρήσαμε κι εσάς για ένα διάστημα σε κάποια απάντηση 

που έπρεπε να σας δώσουμε. Ζητώ την κατανόησή σας. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη, εσείς μπορείτε να απαντήσετε χρονολογικά για το θεμα…; 

Δ.Σ. : Χρονικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρονικά για το θεμα της αποκατάστασης; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πρώτα θέλω να πω ότι εκτός από το πεζοδρόμιο που κάναμε από το ΚΤΕΛ 

προς την Ηροδότου, κάναμε κι ένα… υποδομή για ένα πεζοδρόμιο, δηλαδή κράσπεδα και υγρό 

μπετό… για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο από κει πέρα. Εκεί που είναι μια καντίνα, 

κάναμε εκεί αυτό το… το οποίο χρόνια ήταν έτσι, ήταν μια ζούγκλα εκεί πέρα, τέλος πάντων 

κάναμε μια προσπάθεια με τα μέσα, με τα χρήματα που είχαμε. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα, η 

απάντηση είναι ταυτόσημη με την, με το πότε θα μπορεί να μας δώσει το λογιστήριο κάποια 

χρήματα, έστω και αυτά τα λίγα που επικαλέστηκε ο κ. Γκότσης να πάρουμε υλικά για να τα 

κάνουμε με αυτεπιστασία, ακόμα και αυτά αν μας δώσει το λογιστήριο, κάποιο κονδύλιο, θα 

μπορέσουμε να το κάνουμε το έργο. Δεν μπορώ να σας πω σε ένα μήνα, δυο μήνες γιατί σίγουρα 

θα… 

Δ.Σ. : …δεύτερο ερώτημα στον κύριο… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να τοποθετηθώ, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Παρακαλώ. Τοποθετήσεις. Όχι ερωτήσεις άλλες. Ο κ. Μηλίδης. 

Τοποθέτηση είπα. 

Δ.Σ. : Εγώ φαντάζομαι ότι θα κάνουν πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Φαντάζομαι λέω ότι θα κάνουν πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …άλλος που θέλει να τοποθετηθεί. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …εγώ ήθελα να κάνω ερώτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εχει τελειώσει ο κύκλος ερωτήσεων, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τον τελειώσατε εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εντάξει, τοποθέτηση, τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν τελειώνω τίποτε, εσείς γράφεστε στον κατάλογο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καλώς, καλώς, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν και ο κ. Γαλάνης. κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πολύ σύντομα, κ. Πρόεδρε. Επειδή έτυχε πολλές φορές να περάσω από την 

περιοχή, γνωρίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ οξύ και νομίζω ότι θέλει άμεση λύση. Το ότι δεν 

λύνεται μέχρι τώρα, υπάρχει… Θα ήθελα να πω… θα ήθελα να πω, κ. Αραμπατζή, ότι είναι 

πολλά έργα που χρειάζονται λέτε εκατομμύρια. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα; Εάν για κάποια 
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άλλα μεγάλα έργα χρειάζονται εκατομμύρια, γι’ αυτό που είναι ένα μικρό έργο και… να τους 

αφήσουμε τους ανθρώπους έτσι να έχουν ατυχήματα ή να…; Γιατί το λέτε αυτό ως επιχείρημα; 

Κι εγώ σας λέω ότι χρειάζεται να κάνουμε κι έναν ουρανοξύστη και θέλει δισεκατομμύρια. 

Αλλά αυτό σημαίνει δεν θα μαζέψουμε τα σκουπίδια ας πούμε; Είναι πιστεύω το επιχείρημά σας 

είναι σαθρό, τελείως σαθρό και μην το χρησιμοποιείτε αυτό. Τα μικρά και η καθημερινότητα 

είναι αυτή που απασχολεί τον κόσμο. Εγώ χαίρομαι που μέσα σε αυτήν την αίθουσα 

δεσμευτήκατε ότι θα γίνει το έργο άμεσα, διότι υπαρχει πρόβλημα, το εξέφρασε και ο 

εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής… παιδιά, ότι το νερό εχει χαλίκι και χίλια δυο άλλα, 

αλλά σας λέω ότι κι εγώ… μια προσωπική άποψη. Άρα λοιπόν κάποια πράγματα ούτε 

χρειάζεται να πείτε τώρα θα κάνουμε ενημέρωση των κατοίκων, καμία ενημέρωση, τίποτα. 

Πάτε, το κάνετε και τελείωσε. Αυτή είναι η δουλειά και νομίζω ότι όλα δεν γίνονται με λεφτά, κ. 

Πρόεδρε, με τόσα πολλά λεφτά. Κάποια γίνονται και με κάποιες τεχνικές έτσι εργασίες. Από 

μέσα από την υπηρεσία, χωρίς να πληρώνουμε ούτε εργολάβους, ούτε κανέναν. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Επειδή ειπώθηκε προηγουμένως από τον Αντιδήμαρχο ότι έγιναν κάποια έργα εκεί 

κυρίως σε ό,τι αφορά το πεζοδρόμιο κι επειδή ειπώθηκε και δικαιολογημένα μέχρις ενός 

σημείου ότι παντού θέλει να γίνουν πεζοδρόμια, κ. Αντιδήμαρχε, δώστε προτεραιότητα στο 

συγκεκριμένο. Όχι μόνο για τους κατοίκους που είναι εδώ, ολοκληρώστε το γιατί πραγματικά θα 

θρηνήσουμε θύματα. Πηγαίνουμε καθημερινά στο πρακτορείο και βλέπουμε τους φοιτητές πρωί, 

απόγευμα, νύχτα που πηγαινοέρχονται και δυστυχώς βγαίνουν μέσα στο δρόμο, όπως επίσης και 

οι κάτοικοι. Νομίζω ότι δεν είναι μεγάλη η δαπάνη η οποία είναι για τη συγκεκριμένη περιοχή 

και το πεζοδρόμιο είναι πολύ λίγα μέτρα, μπορεί να ολοκληρωθεί με πολύ λίγα χρήματα. 

Πρώτον. Επίσης να σας κάνω με την ευκαιρία άλλη μια πρόταση και από τον ΟΣΕ όταν 

ανεβαίνουνε περαστικοί δεν εχει διάβαση. Ούτε καν διάβαση. Δηλαδή εγώ… δεν εχει 

διαγραμμισμένη διάβαση, δεν μπορούν να περνάνε, κανείς. Στον ΟΣΕ. 

Δ.Σ. : Διαγράμμιση. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Διαγράμμιση, ναι. Διαγράμμιση… Ακριβώς στη διασταύρωση… όπως 

ανεβαίνουμε την Τερζή προς τα πάνω δεν μπορεί να περάσει από πουθενά πεζός και εχει γωνίες, 

είναι κάπως καλυμμένες εκεί πέρα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εκεί να κάνουμε μια διάβαση. 

Σε ό,τι αφορά για τον εσωτερικό χώρο που είπατε προηγουμένως αν έχετε δικαιοδοσία μέσα στις 

Εργατικές Κατοικίες να κάνετε παρεμβάσεις, μα έχετε κάνει παρεμβάσεις ήδη. Στον εσωτερικό 

χώρο έχετε κάνει. Ή παρανομήσατε τότε… 

Δ.Σ. : Πότε; Για ποια…; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εσείς κάνατε παρεμβάσεις μέσα και ρίξατε τσιμέντο. Άρα λοιπόν μπορείτε να 

κάνετε και τις υπόλοιπες διαδικασίες και δημιουργήσαμε μάλιστα με εκείνο το τσιμέντο 

μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσουμε και εκεί μέσα, γιατί δεν 

μπορούν να περνάνε μέσα οι άνθρωποι τώρα στα σπίτια τους τις εργασίες, γιατί έγινε πιο 

επιτακτική η ανάγκη με τη μικρή παρέμβαση που κάναμε μέσα στην αυλή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Μυστακίδη, επειδή εκείνο το δρόμο τον περνάω και δυο και 

τρεις φορές την ημέρα, εχει κι ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι άκρως αξιολογήσιμο… Τρέχουν 

πολύ οι οδηγοί, κόσμος πολύς, όχι μονάχα φοιτητές αλλά και κάτοικοι… Υπάρχει όντως 

αδυναμία όπως άκουσα για χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου άμεσα. Στο μέλλον 

πιστεύω ότι θα το κάνετε. Όμως μέχρι τότε υπάρχει μια πρόχειρη θα έλεγα λύση για να μη 

θρηνήσουμε όντως θύματα. Δηλαδή εάν αυτό το δρόμο… χωρίσουμε με κορύνες 1,20… κάτι το 

οποίο είδα στο Βόλο προχθές που ήμουν, αμέσως-αμέσως δημιουργούμε τις συνθήκες 

προφύλαξης των κατοίκων και όσων περπατούνε. Γιατί έτσι όπως είναι όντως το πρόβλημα είναι 

ιδιαιτέρως σοβαρό. Έτσι όπως σας προτείνω, πρόχειρη λύση, με κορύνες, βάψιμο κόκκινο, να 

πορεύεται εκεί επάνω ο κόσμος, είναι μια λύση. Δεν είναι η λύση, αλλά σίγουρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφής. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …θα βοηθήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε, σε εκείνη την περιοχή έχω γεννηθεί… χρόνια της ζωής μου… 

την ξέρω πολύ καλά την περιοχή, χαίρομαι που οι κάτοικοι είναι ενεργοί και ενδιαφέρονται, 

έχουν… στα περισσότερα που έχουν αναφέρει… προβλήματα που ταλανίζουν εκεί την περιοχή 

εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήταν μια παρατημένη περιοχή και έτσι όπως βγαίνει εκεί το 

περιβόητο ρέμα… χείμαρρος, που ξεκινάει και περνάει μέσα από τη Γεωργίου Παπανδρέου και 

φτάνει μέχρι τη δική μας περιοχή, τα Σφαγεία, το πρώτο θεμα είναι ότι με ό,τι λεφτά, κ. 

Πρόεδρε, είχαμε από εισφορά σε χρήμα έγιναν αυτά τα πεζοδρόμια για να μπορέσει να ‘ρθει το 

ΚΤΕΛ. Πεζοδρόμια και φωτισμός έγιναν με τα χρήματα της εισφοράς σε χρήμα. Τα χρήματα 

αυτά… Και με δικά μας, κ. Δήμαρχε… κι αυτά τελείωσαν. Τα χρήματα από την εισφορά σε 

χρήμα έχουν τελειώσει. Επομένως όποια πεζοδρόμια έγινε διαγωνισμός κι έτσι ήρθε και το 

ΚΤΕΛ, έγιναν με τα χρήματα του Δήμου, είτε από την εισφορά, είτε δικά μας. Φυσικά έχουν 

δίκιο οι κάτοικοι ότι εκείνο το κομμάτι, το οποίο σίγουρα εγκυμονεί κινδύνους, έμεινε χωρίς 

πεζοδρόμηση. Θα είναι καλό, είτε με τους πενταμηνίτες, όπως είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, είτε με 

κάποιον τρόπο που θα υποδείξει και το τμήμα που ασχολείται με την καθημερινότητα, θα 

μπορέσει ουσιαστικά να ενωθεί με το κομμάτι του πεζοδρομίου που οδηγεί στο ΚΤΕΛ. Όσον 

αφορά τα θέματα της αποχέτευσης και εγώ προσωπικά με τον κ. Πρόεδρο έχω μιλήσει πολλές 

φορές για την Απαμίας που εμφανίζουνε κάποιες, κάποιες κατοικίες όντως όπως και στις 

Εργατικές Κατοικίες πετραδάκια και ο κ. Πρόεδρος και σήμερα δεσμεύτηκε να κάνει όλες αυτές 

τις ενέργειες, αλλά όσον αφορά μέσα τα ζητήματα που ανέφεραν οι κάτοικοι, μέσα δηλαδή στις 

Εργατικές Κατοικίες, εδώ θα πρέπει να δει και ο Αντιδήμαρχος… διεύθυνσης, να το δούμε και 

να συνεργαστούμε τι μπορουμε να κάνουμε το 2014 για να βελτιώσουμε όσο γίνεται 

περισσότερο την κατάσταση. Πάντως αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή τα χρήματα με την εισφορά 

σε χρήμα για την περιοχή έχουν εξαντληθεί. Διατέθηκαν όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείστε εσείς, κα. Σαραντίδου. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, μπορείτε να… 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ακούγοντας τον κ. Μηλίδη στην τοποθέτησή του… προβληματίστηκα και 

το ερώτημα είναι ή δεν γνωρίζετε την πραγματικότητα που υπαρχει τόσο στην πόλη των 

Σερρών, όσο και στα χωριά. Ή προσπαθείτε να μεταφέρετε αλλού τις ευθύνες ή ότι δεν γίνεται 

σωστά… τη ΔΕΥΑΣ. Κύριε Μηλίδη, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και τα γνωρίζετε σε όλα 

τα χωριά και μες στην πόλη. Προσπαθεί η ΔΕΥΑΣ έστω και με αυτό το προσωπικό που εχει, 

αλλά ξέρετε κάτι; Οι αυτεπιστασίες και η εμπειρία των παρελθόντων δεν εχει δώσει θετικά 

αποτελέσματα. Κάποτε η ΔΕΥΑΣ είχε φτάσει να έχει 200 άτομα προσωπικό, είχαν προσπαθήσει 

με αυτεπιστασία να κάνουν έργα, τα οποία αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος, είχαν τεράστιο κόστος. 

Λοιπόν, για σκεφτείτε να είχαμε αναλάβει και τη συντήρηση των δικτύων η ΔΕΥΑΣ με το 

προσωπικό το υπάρχον. Δεν επαρκεί. Λοιπόν, έργα στο μέτρο που μπορουμε να κάνουμε 

μικροπαρεμβάσεις δεν είναι το μοναδικό. Και δεν είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες τα αιτήματα 

που… Και βέβαια αν τα πολλαπλασιάσουμε τα εκατοντάδες βέβαια κάνουν κάποιο πολύ 

μεγάλο, μεγάλο ποσό το οποίο δυστυχώς δεν μπορουμε άμεσα να ανταποκριθούμε. Πρέπει να 

γίνει κατανοητό, κύριοι συνάδελφοι, ότι τα αιτήματα δικαιολογημένα τα περισσότερα των 

δημοτών και των κατοίκων δεν μπορεί η ΔΕΥΑΣ να ανταποκριθεί. Η χρηματοδότηση που 

έπαιρνε στο παρελθόν, που δεχότανε, εχει σταματήσει, από τη στιγμή που αναλάβαμε δεν 

υπαρχει χρηματοδότηση, από φόρους μοναδικούς που έχουμε είναι τα έσοδά μας από τις 

εισπράξεις των λογαριασμών. Αυτά είναι τα μοναδικά και με αυτά παλεύουμε όλη την 

κατάσταση και νομίζω ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να το αναγνωρίσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Από άλλα ήθελα να ξεκινήσω, αλλά θα ξεκινήσω από τα τελευταία που είπε ο 

κ. Αραμπατζής. Όσα έργα έχουν γίνει με αυτεπιστασία στη ΔΕΥΑΣ και έγιναν πολλά και πολύ 
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μεγάλα έργα, που οι εργολάβοι δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με αυτά τα έργα, έχουνε 

αντέξει είκοσι χρόνια τώρα. Δεν έχουν βγάλει ούτε μια βλάβη ακριβώς γιατί έγιναν με 

αυτεπιστασία, με προσωπικό της ΔΕΥΑΣ που πραγματικά δούλεψε σε αυτά τα έργα και έδωσε 

ψυχή. Κάποιοι παράλληλοι αγωγοί που κυκλώνουν την πόλη. Αν ρωτήσετε μπορείτε να μάθετε, 

αν τυχόν αυτό με την αυτεπιστασία δεν ισχύει. Μίλησαν και άλλοι συνάδελφοι για τα σαθρά 

επιχειρήματα, πραγματικά σαθρά επιχειρήματα. Λέτε, είπατε στην ομιλία σας, τα προβλήματα 

δεν δημιουργήθηκαν από αυτή τη δημοτική αρχή. Και τι πάει να πει, ότι τρία χρόνια τώρα δεν 

πρέπει η δημοτική αρχή να λύσει προβλήματα που υπήρχαν από την προηγούμενη; Δεν υπαρχει 

απαξίωση, αλλά έχουν δίκιο οι κάτοικοι ότι δεν τους είχαμε απαντήσει από το 2011. Ε, πώς 

λέγεται αυτό; Και άντε εγώ λέω να μην τους απαντούσανε γραπτά, ας πήγαιναν εκεί να κάνουνε, 

να δουν τι χρειάζεται και ας τους απαντούσαν. Οι κάτοικοι από το ενδιαφέρον τους έβγαιναν 

έξω και ρωτούσαν όταν έβλεπαν τα συνεργεία. Ας τους έλεγαν ότι εδώ υπαρχει αυτό το 

πρόβλημα και πρέπει να λύσουμε αυτό. Ούτε καν αυτό δεν έγινε και μάλιστα δεν τους 

συμπεριφέρθηκαν και καλά σε κάποια στιγμή. Δεν υπάρχουν χρήματα για έργα με 

αυτοχρηματοδότηση. Εγώ ένα θα σας αναφέρω, όχι πολλά. Στα Μελενικιώτικα αυτή τη στιγμή 

υπάρχουν σαράντα εφτά σχάρες σε εκατό μέτρα δρόμο. Σαράντα εφτά σχάρες στα 

Μελενικιώτικα, σε έναν δρόμο που είναι κατηφορικός και το νερό ούτως ή άλλως φεύγει… και 

δεν μπαίνει ούτε σταγόνα μες στις σχάρες. Και ο νοών νοείτω. Άκουσα από τον κ. Αντιδήμαρχο, 

από τον κ. Μυστακίδη, αν είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Τι πάει να πει αν είναι ιδιοκτησία του 

Δήμου; Ο ΟΕΚ έκανε κάποιες Εργατικές Κατοικίες για να στεγαστούν άνθρωποι εργαζόμενοι. 

Από κει και πέρα δεν είναι ιδιοκτησία του ΟΕΚ οι δρόμοι που γίνανε. Αυτοί οι άνθρωποι 

πληρώνουν δημοτικά τέλη, πληρώνουν ΔΕΥΑΣ, τι πάει να πει δεν ξέρουμε αν πρέπει εμείς να τα 

κάνουμε; Θα βρούμε τον ΟΕΚ, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι και κλειστός, για να κάνει 

δρόμους στο Δήμο Σερρών; Οι δρόμοι είναι στο Δήμο Σερρών και ο κ. Γάτσιος εχει δίκιο γιατί 

έγινε παρέμβαση στη συγκεκριμένη οδό με τσιμέντο και εχει επιβαρύνει την κατάσταση. Άρα 

λοιπόν μην ακούγονται ανακρίβειες και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ το όψιμο ενδιαφέρον 

που δείξατε όλοι, αλλά το δείξατε αφού ήρθε θεμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί αν δεν 

ερχόταν θεμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ολοι το ξέρατε το θεμα, ολοι περάσατε, ολοι κάνατε το 

κομμάτι σας από κει πέρα, αλλά κανένας δεν είπε το τι θα γίνει. Αυτά είναι τα πράγματα και 

δυστυχώς λυπάμαι κι εγώ ένα πράγμα θα απευθύνω με το κλείσιμο, όσοι κάτοικοι και όσοι 

δημότες έχουν πραγματικά προβλήματα πρέπει τελικά να απευθύνονται στους σωστούς 

ανθρώπους να τα φέρνουμε εδώ μέσα μπας και μπορέσουμε να λύσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …τα απλά προβλήματα της καθημερινότητας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, τι είναι αυτά που λέτε τώρα; 

Δ.Σ. : …να μας υποδείξετε, ευτυχώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρουσιάζετε ειλικρινά… σας παρακαλώ πάρα πολύ! Σας παρακαλώ πολύ! 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ ξέρω, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, να είστε πιο σεμνή σας παρακαλώ στις εκφράσεις σας. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ ξέρω, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας εγκαλώ στην τάξη. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Γιατί; 

Δ.Σ. : Θα μας πει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιοι είναι οι πιο σωστοί άνθρωποι; Πότε εκτίθεστε; Ξέρετε τι είπατε; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ λέω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξέρετε τι είπατε; Επαναλάβετέ το να το ακούσουν ξανά όλοι. Τι είναι αυτά που 

λέτε; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ είπα ότι καλώ τους δημότες όταν έχουνε πρόβλημα… 



34 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιοι είναι οι σωστοί άνθρωποι; Οι σωστοί άνθρωποι είναι εδώ μέσα και οι 

υπηρεσιακοί και οι πολιτικοί που είναι εκτός αυτού του, αυτης της αίθουσας δεν είναι σωστοί; 

Μα τι λέτε τώρα; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ε, ναι, κ. Πρόεδρε, δεν είναι σωστοί όταν από το 2011… απαξίωσαν! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με αναγκάζετε και ανεβάζω τους τόνους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ! 

Ανακαλέστε αυτό που είπατε! Ανακαλέστε αυτό που είπατε.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ δεν το ανακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σωστοί είναι όλοι οι άνθρωποι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ λέω ότι… να απευθύνονται σε σωστούς ανθρώπους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν κάποιες συνθήκες… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …στους ανθρώπους που ξέρουν να αγωνίζονται και να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφήστε λίγο το μονόλογο. Αφήστε λίγο το μονόλογο. Με μεγάλη προθυμία το 

θεμα το έφερα διότι αφορά κατοίκους αυτης της περιοχής και ο Δήμαρχος και όλη η δημοτική 

αρχή. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, αυτά τα οποία σας ανέφερα, αλλά με συγχωρείτε, το 

παρακάνετε. Το παρακάνετε και αν νομίζετε… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Από πότε…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ότι μπορείτε να πλειοδοτείτε ενώπιον κατοίκων, είστε πολύ γελασμένη. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εντάξει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό που κάνετε, σας εγκαλώ… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας εγκαλώ, είναι πλειοδοσία. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και παρακαλώ συνταχθείτε για τη λύση προβλημάτων. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή είναι η άποψή μου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τελειώσατε; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …κι όχι ονόματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Τελείωσα και δεν ανακαλώ τίποτα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Με γεια σας, με χαρά σας, να μην ανακαλέσετε ποτέ… Δευτερολογία, 

βεβαίως. Ποιος θέλει να δευτερολογήσει. Ο κ. Γαλάνης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα με συγχωρήσετε, κ. Πρόεδρε, βέβαια θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά εγώ… ένα 

κλίμα συνεννόησης και από την πλευρά των κατοίκων, οι οποίοι… εδώ, είπαν ότι ο Οργανισμός 

Εργατικής Κατοικίας έκανε τις κατασκευές και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε από χρόνια… 

Επομένως, δεν νομίζω ότι κάνει κανείς το κομμάτι του εδώ πέρα, όταν μάλιστα κάποιοι από μας 

είμαστε κι εκεί και βλέπουμε, μιλάμε με τους κατοίκους… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν σας διέκοψε κανείς. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μάλλον η κα. Σαραντίδου ήρθε σήμερα εδώ να κάνει το κομμάτι της κι όχι εμείς. 

Εμείς με πολλή προσοχή και με πολύ ενδιαφέρον μέσα από τις καταστάσεις που ζούμε για όλα 

τα προβλήματα όλου του Δήμου και των χωριών και της πόλης, λέμε αλήθεια στους 

κατοίκους… των κατοίκων. Αν η κα. Σαραντίδου θέλει σήμερα να παρουσιαστεί ως αυτή η 

οποία μπορεί να αφουγκράζεται τα προβλήματα των κατοίκων και της πόλης και των χωριών και 

να έρχεται να τα λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο επιτελεί έργο 

ή λύνει προβλήματα, είναι γελασμένη. Εγώ είδα τους υπόλοιπους συναδέλφους να βλέπουν το 

θεμα μέσα από ένα κλίμα συνεννόησης για την επίλυση των προβλημάτων και… είναι σε αυτήν 
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την κατεύθυνση. Βλέπετε δηλαδή, δεν είδα εδώ να προσπαθεί ο ένας να πείσει τον άλλον για το 

ποιος ενδιαφέρεται πιο πολύ για την επίλυση των ζητημάτων που υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε… 

Δ.Σ. : Ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη. Δευτερολογία ζητήσατε κι εσείς. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Μόνο μια κουβέντα, κ. Πρόεδρε. Για τη συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να… 

καταρχήν να πούμε ότι εχει αλλάξει χαρακτηριστικά εντελώς και θα πρέπει να δούμε με τη 

δέουσα προσοχή, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθούν τα έργα για την ασφάλεια και 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, το θεμα της συγκέντρωσης νερών 

σε εκείνο το δρόμο είναι γνωστό στη δημοτική αρχή και στη ΔΕΥΑΣ κι εγώ ο ίδιος μου 

επισκέφτηκα δυο φορές εκείνη την περιοχή, μίλησα με τους κατοίκους, είπαμε ότι το 

δρομολογούμε και θα το αντιμετωπίσουμε το… και θα λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα δεν λύνεται 

γιατί ήρθε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα προχθές ήρθε, πάλι ένας κάτοικος από 

κει στη ΔΕΥΑΣ και τα εξηγήσαμε αυτά. Λοιπόν, ήτανε προγραμματισμένο να αντιμετωπιστεί 

και αντιμετωπίζεται. Ήρθε η στιγμή τώρα να γίνει πράξη. Καλά είναι, ποιος δεν θα θέλει με το 

πρώτο που τίθεται ένα πρόβλημα από τους κατοίκους να πατάμε ένα κουμπί και να γίνεται. Ο 

καθένας φυσικά ξέρει μόνο το πρόβλημα το οποίο ζει στην περιοχή του και νομίζει πέρα από 

εκείνο το πρόβλημα δεν υπαρχει τίποτα. Τέτοια προβλήματα υπάρχουν σε αυτόν τον τεράστιο 

Δήμο, που ξεκινάει από την Άνω Βροντού και φτάνει στην Αναγέννηση, εκατοντάδες χιλιάδες. 

Μακάρι, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να τα λύσουμε σε ένα, δυο ή τρία χρόνια ή σε μια 

θητεία. Βλέπετε αυτά είναι προβλήματα συσσωρευμένα, προβλήματα δεκαετιών. Δεν μπορούν 

να λυθούν όλα. Θα μου πείτε μα πλημμυρίζετε και τα λοιπά, είναι σπουδαίο το θεμα. Μα γι’ 

αυτό λοιπόν θα γίνει. Ήρθε η ώρα να γίνει κι όχι γιατί έρχεται το θεμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και αυτό που ακούστηκε ότι δεν συμπεριφερθήκαμε εμείς καλά στον κόσμο, εγώ ήρθα δυο 

φορές εκεί, εχει κανένας παράπονο από σας ότι δεν σας συμπεριφέρθηκα καλά εγώ ή κάποιο 

πολιτικό πρόσωπο; 

ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ : Μα δεν μιλάμε για πολιτικό… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αν κάποιος άλλος δεν ξέρω. Έπρεπε να μας το αναφέρετε. Αν κάποιος, 

κοιτάξτε, αν κάποιος υπάλληλος δεν σας συμπεριφέρθηκε καλά, έπρεπε να μας το αναφέρετε. 

Πού να ξέρουμε εμείς; Αλλά εμείς ήρθαμε, κάναμε έναν ωραιότατο διάλογο, συνεννοηθήκαμε 

και σας είπαμε ναι, θα γίνει η μελέτη και θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Κάποια τεχνικά 

θέματα… για όλα μάλλον πρέπει να… και όλα είναι σοβαρά, πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη, 

να γίνουν οι ανάλογες διαδικασίες και να έρθει η στιγμή της επίλυσης. Όσον αφορά τώρα για το 

πεζοδρόμιο, θέλω να πω το εξής. Εκείνη η περιοχή, το 2011 όταν αναλάβαμε και εννοώ ποια 

περιοχή, από την Ναυάρχου Σαχτούρη μέχρι τον περιφερειακό, ήταν έτσι όπως είναι τώρα; Όχι. 

Δεν υπήρχε πεζοδρόμιο, δεν… ο δρόμος δεν ήταν ασφαλτοστρωμένος, δεν υπήρχαν φώτα. 

Δώσαμε πρώτη… και μάλιστα το πεζοδρόμιο επεκτάθηκε και μέχρι τη Μεραρχίας περίπου, διότι 

ήταν ένα αίτημα του ΕΠΑΛ για τα παιδιά που πηγαίνουνε στο υπεραστικό ΚΤΕΛ, ναι, από το 

Επαγγελματικό Λύκειο στο υπεραστικό ΚΤΕΛ, για να μη γίνει κάποιο δυστύχημα, διότι 

παλαιότερα είχε γίνει κάποιο δυστύχημα. Λοιπόν, δώσαμε προτεραιότητα σε εκείνο το κομμάτι, 

ασφαλτοστρώσαμε, κάναμε πεζοδρόμιο, βάλαμε φώτα, για να μεταφερθεί το υπεραστικό ΚΤΕΛ. 

Αλλιώς δεν θα μεταφερόταν το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Αυτή ήταν η προτεραιότητα. Ασφαλώς θα 

θέλαμε να κάνουμε, όχι μόνο γι’ αυτό το κομμάτι του πεζοδρομίου που λέτε, ξέρετε πόσα τέτοια 

κομμάτια πεζοδρομίων υπάρχουν που πρέπει να γίνουνε στο Δήμο Σερρών; Πάρα πολλά. Και 

πόσα τέτοια μικροπροβλήματα που ακούστηκε μάλιστα από τον κ. Μηλίδη να λέει, μα αυτό 

θέλει λίγα λεφτά. Εμ αυτά, τέτοια μικροπροβλήματα άμα τα συγκεντρώσουμε, εκατομμύρια 

μαζεύονται και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε εμείς τώρα με μια χρηματοδότηση που μας 

δίνει η πολιτεία, η οποία στα τρία αυτά χρόνια μειώθηκε 65% και το 2014 άλλο 50% θα μειωθεί. 
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Αυτός ο τεράστιος Δήμος το 2009 έπαιρνε 3.200.000€ ΣΑΤΑ για να κάνει τέτοια έργα. Το 2013 

πήρε 1.000.000, το 2014 600.000 και το 2015 δεν θα πάρει τίποτα. Θα καταργηθούν όλα. 

Λοιπόν, καλά είναι να λέγονται ωραία λόγια και να χαϊδεύονται αυτιά, υπάρχει όμως μια 

πραγματικότητα και μέσα από αυτήν την πραγματικότητα τίθενται κάποιες προτεραιότητες. Δεν 

σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε κι αυτό το κομμάτι του πεζοδρομίου. Ακούστηκε με 

αυτεπιστασία. Μα και η αυτεπιστασία θέλει χρήματα. Πρέπει να πάρεις υλικά για να κάνεις 

αυτεπιστασία. Και ξέρετε, επαναλαμβάνω και πάλι, πόσα τέτοια κομμάτια υπάρχουν σε αυτόν 

τον τεράστιο Δήμο; Ολοι οι πολίτες, σε οποιαδήποτε περιοχή ζουν, λένε, μα αυτό το κομμάτι 

τώρα; Δεν είναι τίποτα, είναι τόσο λίγο, κοστίζει τόσο λίγο, κάντε το. Λοιπόν, μέσα από αυτήν 

την πραγματικότητα που υπάρχει, τίθενται προτεραιότητες και κάνουμε ό,τι το καλύτερο. Γι’ 

αυτό το θεμα το δικό σας που συγκεντρώνονται τα νερά σας είχαμε πει, το καλοκαίρι ήρθαμε 

και σας είπαμε θα γίνει μελέτη και θα αντιμετωπιστεί το θεμα, θα το λύσουμε. Ήρθε η ώρα να το 

λύσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …όχι, κ. Αναστασιάδη, δεν έχετε το λόγο. Όχι! 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …πολύς κόσμος είναι εδώ… Όχι, δεν δεχόμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύς κόσμος… πολύς κόσμος, έχει κλείσει… Εχει κλείσει το θεμα… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …όχι… Όχι, δεν το δέχομαι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

Δ.Σ. : Πρέπει να μάθετε να σέβεστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας αρέσει… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ ρυθμίζω το Συμβούλιο, παρακαλώ πολύ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη! Μην με αναγκάζετε να σας ανακαλέσω στην τάξη! 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καλά, καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το απαράδεκτο, για το απαράδεκτο του χαρακτήρα σας! 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καλά, καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατ’ επανάληψη. Σας έχω θέσει τέτοιο… Πυροδοτείτε ένα ήρεμο κλίμα και δεν 

σας τιμά καθόλου. 

Δ.Σ. : Σκόπιμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το κάνετε σκόπιμα. Έτσι; Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και σήμερα που το 

αναφέρετε στο διάδρομο του Δημαρχείου. Δεν σας τιμά ιδιαίτερα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Το είπα σκωπτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σκωπτικά το είπατε και το κάνετε πράξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το κάνετε 

πράξη στο Δημοτικό Συμβούλιο… Παρακαλώ πάρα πολύ. Το είπατε ή δεν το είπατε το πρωί στο 

διάδρομο; Σκωπτικά λέτε. Εδώ το κάνετε πράξη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …το είπα, αλλά δεν σημαίνει ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …εδώ το κάνετε πράξη και δεν σας τιμά… Σας παρακαλώ πάρα πολύ… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …το επαναλαμβάνω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Σταυρόπουλε… κύριε Σταυρόπουλε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …να μην το πω δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φτάνει. Τέλειωσε το θεμα. Να μάθετε να σέβεστε τον κανονισμό. Η ασέβεια 

είναι ατόπημα. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Σταυρόπουλε… κατ’ επανάληψη. Να περάσετε έξω, ναι. Να περάσετε 

έξω… Να περάσετε έξω!... Επιτέλους!... Μα τι είναι αυτό που σας λένε εδώ μέσα… Εσείς, κ. 

Αναστασιάδη. Εσείς και μόνον εσείς. Η ασέβειά σας ξεπέρασε τα όρια. Την επόμενη φορά θα 
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είναι πολύ… Λοιπόν, συνεχίστε και θα δείτε το αποτέλεσμα. Σας προκαλώ λοιπόν. Λοιπόν, θεμα 

πρώτο. Κύριε Μηλίδη, δεν σας δίνω το λόγο και δεν έχετε δικαίωμα παρέμβασης. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αιτηθώ προς το Σώμα, αν είναι δυνατόν να συζητηθεί το 11ο 

θεμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό τέλειωσε και θα περιμένετε τη σειρά. Οφείλατε να μου το πείτε όταν 

ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάθετε όλοι σας, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, να 

σέβεστε τον κανονισμό λειτουργίας. Διαβάστε τον κάθε φορά που έρχεστε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 802/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής: 

α) προμήθειας ενός απορριμματοφόρου 16 κ.μ., 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 803/2013 

β) προμήθειας κάδων κομποστοποίησης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 804/2013 

γ) προμήθειας αλατιού αποχιονισμού οδικών δικτύων του Δήμου έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και προχωρώ στο πρώτο θεμα, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής: α) 

προμήθειας ενός απορριμματοφόρου 16 κυβικών μέτρων, β) προμήθειας κάδων 

κομποστοποίησης, εισηγητής ο Αντιδήμαρχος, κ. Χράπας και γ) προμήθειας αλατιού 

αποχιονισμού οδικών δικτύων του Δήμου έτους 2013. Εισηγητής ο κ. Μυστακίδης. Ομόφωνα 

ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Μια ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω στο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί των επιτροπών ερώτηση υπαρχει; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ορίστε; Όχι, όχι στο γ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί της… επί των επιτροπών, όπως αναφέρεται στο θεμα, υπαρχει ερώτηση; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Στη γ περίπτωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εκεί που αναφέρει προμήθειες αλατιών και… Εάν γνωρίζει ο κ. Αντιδήμαρχος να 

μας πει εάν υπάρχουν αποθέματα και πόσα και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν θα δώσει καμία απάντηση ο Αντιδήμαρχος, διότι δεν είναι επί του 

θέματος. Είναι συγκρότηση επιτροπών παραλαβής. Τελεία, παύλα. Ναι ή όχι; Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες του Δήμου 

Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωράμε στο δεύτερο θεμα, έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε 

άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να ρωτήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισηγητής ο κ. Μερετούδης, αν θέλετε να κάνει εισήγηση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τα κριτήρια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, βεβαίως. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί δεν φαίνονται στην εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μερετούδη. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Όπως κάθε φορά γνωρίζετε Χριστούγεννα και Πάσχα ο Δήμος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείστε επιτέλους αυτήν την πόρτα. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Υπάρχουν εκθέσεις… υπάρχουν εκθέσεις από τους κοινωνικούς 

λειτουργούς, έχουν επισκεφτεί τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη από αυτά τα δέματα 

και προωθούνται αυτές οι εκθέσεις… αυτές οι εκθέσεις προς τον Επίτροπο, παίρνουν την 

έγκριση και οι άνθρωποι αυτοί καλούνται και έρχονται και παίρνουν τα δέματα. Για την 

περιφέρεια έχουν ειδοποιηθεί οι Πρόεδροι, έχουν κάνει τις προτάσεις τους, υπάρχουν εκθέσεις 

και για τους ανθρώπους από την περιφέρεια, αναλογικά η κάθε Τοπική Κοινότητα παίρνει αυτό 

που της αναλογεί… πληθυσμιακά. Όπως έγινε και πέρυσι… όπως έγινε φέτος το Πάσχα και 

πέρυσι τα Χριστούγεννα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, βεβαίως. Κύριε Φωτιάδη, εσείς αν θέλετε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε… και αν κρίνετε σκόπιμο να γίνεται αυτό πραγματικά όσο 

το δυνατόν εχέμυθα και χωρίς την παρουσία πολιτικών προσώπων… 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Τα κουπόνια τα δίνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και για την περιφέρεια τα 

παίρνουν οι Πρόεδροι. Δεν είναι και τόσο… πολιτικός παράγοντας και μόνο. 

Δ.Σ. : Οι Πρόεδροι τι είναι; 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Οι Πρόεδροι ναι. Τώρα δεν ξέρω αν τα δίνουν οι ίδιοι στις Κοινότητες ή αν 

τα δίνει κάποιος υπηρεσιακός… Αν τα δίνουν οι ίδιοι θα τους το θέσω να μην τα δίνουν οι ίδιοι. 

Δ.Σ. : Σε κάποιες Κοινότητες για να… λίγο, δίνονται από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 

και την κοινωνική λειτουργό. Σε κάποιες. 

Δ.Σ. : Παντού πρέπει να γίνεται το ίδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι μια πρόταση η οποία πρέπει να υιοθετηθεί, βεβαίως. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι… κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι πρόταση, η οποία πραγματικά νομίζω ότι ζητάει όλο το Σώμα να 

υιοθετηθεί. 

Δ.Σ. : Σωστή η πρόταση, Πρόεδρε… οι Τοπικές Κοινότητες να τα διαθέσουνε μέσω του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που υπαρχει σε κάθε Πρόνοια. 

Δ.Σ. : Έτσι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μια τοποθέτηση μπορώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Άλλες ερωτήσεις αν δεν υπάρχουν, τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Να πω κάτι…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ερώτηση; 

Δ.Σ. : Όχι ερώτηση, να συμπληρώσω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να συμπληρώσετε τον Αντιδήμαρχο. Μετά την τοποθέτηση του κυρίου… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

Δ.Σ. : Όχι τον Αντιδήμαρχο. Κάτι είπε ο κ. Φωτιάδης για εχεμύθεια. Όσον αφορά αυτό, οφείλω 

να σας πω ότι γίνεται με τέτοιο τρόπο που δεν υπαρχει περίπτωση να εκτεθεί κανείς πολίτης. 

Μην ξεχνάτε ότι πριν αναλάβουμε εμείς ως δημοτική αρχή γινόταν με ένα τρόπο που δεν μας 

τιμούσε καθόλου. Ψωνίζαμε προϊόντα, καλούσαμε κόσμο εκεί και γινόταν ένας χαμός. Οι 

διατακτικές λοιπόν είναι μια λύση με την οποία δεν προσβάλλεται η αξιοπρέπεια κανενός και 

φροντίσαμε πάρα-πάρα πολύ γι’ αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σίγουρα είναι αυτά που δίνουμε, 

όμως θα πρέπει να πω κάτι που μου ήρθε ως καταγγελία. Καλά είναι να τα ωραιοποιούμε, αλλά 

υπήρξαν κουπόνια που δεν διατέθηκαν με βάση τις λίστες των κοινωνικών λειτουργών. Πώς 

διατέθηκαν αυτά στη συνέχεια; Από πέρυσι και από τις… και από τα Χριστούγεννα και από το 

Πάσχα. Πρώτη ερώτηση και βεβαίως δεν θα έπρεπε να γίνει εδώ μια παρουσίαση και μια 

απολογιστική έτσι εντέλει ενημέρωση; Υπήρξαν κουπόνια που δεν προσήλθαν και δεν δόθηκαν 

σε αυτούς που κατά πρώτον από τις λίστες των κοινωνικών λειτουργών. Τα υπόλοιπα πώς 

δόθηκαν; Από ποιον; Εγώ ξέρω πώς δόθηκαν, γιατί υπήρξαν καταγγελίες. Παρακαλώ και δεν 

είναι της παρούσης και δεν θα ήθελα βέβαια να είναι και η τηλεόραση, γιατί… Λοιπόν, 

παρακαλώ όπως συμφωνούμε όλα τα κουπόνια να δίδονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς, 

όσα περισσεύουν να επιστρέφονται και να μη δίδονται εκ των υστέρων και συμπληρωματικά σε 

κάποιες των περιπτώσεων. Αυτό είναι δίκαιο και σωστό. Ό,τι λένε οι κοινωνικοί λειτουργοί 

παρακαλώ. Αυτό να επιλυθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Πρόεδρε, δεν γνωρίζω κάποια καταγγελία να εχει φτάσει στην υπηρεσία, δεν 

ξέρω αν εχει τεθεί κάποια καταγγελία και δεν έχω ενημερωθεί, αλλά σε μένα δεν εχει έρθει 

καμία καταγγελία. Τα κουπόνια μοιράζονται από υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι από 

πολιτικά πρόσωπα… στις Τοπικές Κοινότητες όπως είπα από κάποιους… να δόθηκαν από τους 

Προέδρους. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, θα ζητήσουμε να δοθούνε… 

Δ.Σ. : Τους Προέδρους δεν έχουν παραπάνω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ μην παίρνετε αυθαίρετα το λόγο. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Αν εχει συμβεί κάτι τέτοιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, επειδή είναι σοβαρή η καταγγελία, έτσι; Ξέρετε τη 

διαδικασία… 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Τη διαδικασία την είπαμε πώς γίνεται. Έχουν γίνει εκθέσεις από τους 

κοινωνικούς λειτουργούς. Τους έχουν επισκεφτεί αυτούς τους ανθρώπους στα σπίτια τους. 

Κανείς δεν γνωρίζει ποιοι είναι… και δεν μας ενδιαφέρει, όπως λέει ο Αντιδήμαρχος. Οι 

εκθέσεις αυτές περνάνε από τον Επίτροπο, δίνει το οκέι και οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν τα 

κουπόνια τους. Ειδοποιούνται, ειδοποιούνται προσωπικά, περνάνε από την υπηρεσία και 

παίρνουν τα κουπόνια τους. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κανέναν δικαιούχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Αυτό νομίζω είναι σαφέστατο. Αν έχετε όμως κάτι που σας κατήγγειλαν 

πολίτες, οφείλετε να το καταθέσετε κι εδώ, ανοιχτά, ενώπιον Δημοτικού Συμβουλίου με 

ονοματεπώνυμο… με ονοματεπώνυμο. Αυτά δεν κρύβονται… λέει ο συγκεκριμένος 

Αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ότι δεν γνωρίζει καν τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν 

και σας είπε τον τρόπο διανομής των κουπονιών. Οφείλετε να το καταθέσετε και εγγράφως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μπορώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο, ότι μοιράστηκαν πράγματι με μια 

διαδικασία που πρέπει. Έμειναν όμως κάποια κουπόνια αδιάθετα. Αυτά τα κάποια λίγα, πόσα 

είναι, ξέρουν οι υπεύθυνοι πώς μοιράστηκαν. Διότι… 

Δ.Σ. : Ξέρουν αυτοί πού μοιράστηκαν. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ακριβώς και θα πρέπει να μας πουν πού μοιράστηκαν, διότι τελικά η πρώτη 

μοιρασιά έγινε με εισηγήσεις των κοινωνικών λειτουργών… Αυτά είναι γνωστά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Μα επειδή δεν τα ξέρει το Σώμα… 

Δ.Σ. : Γνωστά είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γνωστά… γνωστά σε ποιον; Σε σας. Σε μένα δεν είναι γνωστά αυτά. Σε κανέναν 

άλλο συνάδελφο δεν είναι γνωστά. Γνωρίζει κανείς άλλος; Άρα λοιπόν δεν είναι γνωστά. Είναι 

άγνωστα. Οφείλουμε να ρίξουμε φως. 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει, εγώ είπα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και αν είναι… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …εάν όλα τα κουπόνια που μοιράστηκαν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα μιλάτε έστω και για ένα κουπόνι, κ. Φωτιάδη. Έστω και για ένα κουπόνι το 

οποίο δόθηκε… 

Δ.Σ. : Σε εύπορο πήγε; Σε εύπορο; Σε πλούσιο; 

Δ.Σ. : Δεν εχει σημασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν εχει σημασία… 

Δ.Σ. : Για να καταλάβω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εννοώ ότι δεν ήταν ο… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ο ενδεδειγμένος. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …λέω κάτι συγκεκριμένο, τα κουπόνια πρέπει να μοιράζονται με βάση τις λίστες 

που συντάσσουν οι κοινωνικοί λειτουργοί. Πέρυσι έμειναν κάποια αδιάθετα και στη συνέχεια 

μοιράστηκαν. Με ποια λίστα μοιράστηκαν… Αυτό είπα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, εάν γνωρίζετε κάτι… ή η κα. Αγιαννίδου ή ο κύριος… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, εγώ γνωρίζω για το… για τις διατακτικές που δόθηκαν το Πάσχα πέρυσι. 

Πέρυσι το Πάσχα. Δεν μου είπε κανείς ότι περισσέψανε κουπόνια. Ήταν 367 στον αριθμό και 

δόθηκαν όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφής. Η κα. Αγιαννίδου. 

Δ.Σ. : Τώρα εάν κάτι τέτοιο δεν ήρθε σε μένα, δεν το γνωρίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι υπονοεί ο κ. Φωτιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπονοεί ότι κάποια κουπόνια… τι δεν καταλαβαίνετε; Ότι κάποια κουπόνια που 

περίσσεψαν… 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Τι υπονοεί, ότι πήραν δυο κουπόνια…; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι βέβαια. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Ερωτώ, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σε παρακαλώ, είναι σοβαρό το θεμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ δεν λέω ότι δόθηκαν σε κάποιον… 

Δ.Σ. : Δεν το είπες, εντάξει. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ λέω… 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Ερωτώ, κ. Φωτιάδη, πήγαν δυο κουπόνια σε ένα πρόσωπο; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Πήγαν σε εύπορο; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Δεν μπορώ να το καταλάβω. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι βέβαια. Είμαι πολύ συγκεκριμένος και σαφής. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Ναι, για πείτε μου. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είπα, υπήρξανε κουπόνια που δεν προσήλθαν κάποιοι να τα πάρουν. Έμειναν. 

Αυτά με ποιες λίστες μοιράστηκαν; Σε δεύτερο κύκλο. Αυτό λέω. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Αυτό που θέλω να πω… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αν έρθω αύριο και ζητήσω αυτή τη λίστα… 

Δ.Σ. : Πόσα είναι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …είναι με υπογραφή από τις κοινωνικές λειτουργούς; Αυτό λέω. Πολύ 

συγκεκριμένα. Ούτε ζεύγος, ούτε κάποιος πήρε δυο. 

Δ.Σ. : Να απαντήσω κάτι. Η δική μου εντολή είναι ότι δεν φτάνουν για όλους. Δεν φτάνουν για 

όλους. Εάν κάποιος δεν προσέλθει, προχωράει η λίστα παρακάτω και πάει στο 368, 369 και πάει 

λέγοντας. 
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Δ.Σ. : …αναπληρωματικοί… 

Δ.Σ. : Δυστυχώς δεν παίρνουν όλοι όσοι πρέπει να πάρουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Αγιαννίδου. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Να συμπληρώσω κι εγώ συμπληρωματικά να πω αν είναι 367 τα πακέτα, όπως 

ήταν μέχρι τώρα και είναι, οι ανάγκες μπορεί να είναι 1.067. Όταν δεν προσέλθει κάποιος και… 

έτσι γινόταν, του τηλεφωνούσαμε, του στέλναμε εγγράφως στο σπίτι του να ‘ρθει να παραλάβει, 

χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός, μετά από έκθεση κοινωνικού λειτουργού. Όταν πλησίαζαν 

οι μέρες για να κληρωθούν τα πακέτα, πήγαιναν στον αμέσως επόμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα λοιπόν… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αύριο, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …έτσι, για να διαλευκανθεί, για να μη μείνει… αύριο θα προσέλθω εγώ και θα 

ζητήσω αυτές τις καταστάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Βεβαίως. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Να τις ζητήσετε. Βεβαίως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Βεβαίως έχετε κάθε δικαίωμα… 

Δ.Σ. : …δημοσίως. 

Δ.Σ. : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Να πω κάτι ακόμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει και ο νόμος για τα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά πρέπει να ενεργήσετε, να πάτε στις 

υπηρεσίες να ενημερωθείτε, υπάρχουν τα πάντα, αλλά όμως θέλω να γίνει πολύ προσεκτικά, 

διότι εγώ προσπάθησα να το διαφυλάξω αυτό ως κόρη οφθαλμού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ… 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ομόφωνα ναι για το δυο; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 806/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας σε 

υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο τρίτο, ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής 

Αστυνομίας σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

Δ.Σ. : Σε αυτό πρέπει, Πρόεδρε, μισό λεπτό σας παρακαλώ, θέλω να προσθέσουμε, αυτά που 

προτείνει ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Καλαϊτζίδης, για θέματα καθαριότητας να εντάξουμε μέσα σε 

αυτό το θεμα και επόπτες καθαριότητας… τρία άτομα να μπορούν και αυτοί σε θέματα 

καθαριότητας να… Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη, ερώτηση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω εάν οι τρεις υπάλληλοι οι οποίοι θα απαρτίζουν 

την επιτροπή ας πούμε… ας την πούμε, που αναλαμβάνουν αυτές τις αρμοδιότητες… 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, κ. Νιζάμη. Μπορεί να…; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Παρακαλώ, παρακαλώ. 
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Δ.Σ. : Επειδή φεύγω, πάω στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο να πετάξω για Αθήνα… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Καλό ταξίδι. 

Δ.Σ. : …δεν εχει τίποτα από δω και πέρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. 

Δ.Σ. : Ήθελα να ρωτήσω εάν οι οριζόμενοι υπάλληλοι που θα ανήκουν στο τμήμα 

αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών αρμοδιοτήτων πόσοι υπάλληλοι υπηρετούν στο 

συγκεκριμένο τμήμα, εάν επαρκούν για τη γραμματειακή υποστήριξη αυτών των αρμοδιοτήτων 

που παραλαμβάνουν. Γιατί εκτιμώ εάν η δουλειά γίνει έτσι όπως προβλέπεται και έτσι όπως 

ορκίζεται ο δημόσιος υπάλληλος, θα χρειαστεί γραμματειακή υποστήριξη για διεκπεραίωση 

μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων που τυχόν θα κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Καλαϊτζίδη. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν πιστεύω να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καθόλου… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Επειδή αναφέρεται σε ένα σημείο, αργότερα και εφόσον μας διατεθούν 

υπάλληλοι από το Υπουργείο Εσωτερικών από τη διαδικασία της κινητικότητας και 

διαθεσιμότητας, διότι ο Δήμος Σερρών έχει ζητήσει υπαλλήλους. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση 

για το πόσους υπαλλήλους ζήτησε, σε τι τομείς. Μήπως μπορεί, έτσι χοντρικά, δεν ξέρω αν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι επί του θέματος. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αν όχι να το… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός θέματος είναι η ερώτησή σας. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Επειδή αναφέρεται στην εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός θέματος είναι η ερώτησή σας. Απαντήστε στον κ. Νιζάμη. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Στην κα. Σαραντίδου αυτό που γνωρίζω είναι, συζητώντας και με τον γενικό 

γραμματέα του Δήμου, ότι εχει ζητηθεί η επιστροφή όλων των παιδιών που εργάζονται στη 

Δημοτική Αστυνομία… αυτό εννοείται στην εισήγηση. Η εισήγηση επίσης είναι συγκεκριμένη, 

τέσσερα θα είναι τα άτομα που θα καταρτίσουν κατά κάποιον τρόπο αυτή την επιτροπή, αν 

μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι και επελέγη η συγκεκριμένη διεύθυνση να τοποθετηθούν γιατί 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με το έργο της επιτροπής αυτής, μια και η διεύθυνση αυτή… 

εκδίδονται οι άδειες… 

Δ.Σ. : Ποιες είναι; 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : …γι’ αυτό το λόγο που λέει και υπάρχει… είναι σχετικά καλά, καλές 

ρυθμίσεις όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων. Θα υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη που 

πιστεύω ότι θα λειτουργήσει, βέβαια στο βαθμό και το μέτρο του δυνατού, γιατί όπως 

καταλαβαίνετε τέσσερα άτομα πάνε να αντικαταστήσουν τη δουλειά είκοσι ανθρώπων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση επί του θέματος; Ο κ. Γρηγοριάδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Εγώ να σας πω δεν κατάλαβα αν και αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός 

τοποθετηθεί στη δική μου τη διεύθυνση. Αυτό ήθελα να πω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα αν θα τοποθετηθεί στη δική σας ή σε αλλουνού διεύθυνση δεν είναι της 

παρούσης, κ. Γρηγοριάδη. Αυτό… άλλη φορά. Λοιπόν, εδώ στην πρόταση, αυτό μπορεί να 

ενσωματωθεί με τους δυο επόπτες καθαριότητας… 

Δ.Σ. : Μπορεί, μπορεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι; Και έτσι θα μπει σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Και τον τμηματάρχη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και τον τμηματάρχη… 

Δ.Σ. : Και μετά, κ. Πρόεδρε, συγκεκριμένα άτομα που προτείνει ο κ. Αντιδήμαρχος θα ελέγχουν 

τον… από τον κανονισμό καθαριότητας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εννοείται. 

Δ.Σ. : Όχι άλλες αρμοδιότητες, δεν έχουν γνώση για άλλες αρμοδιότητες. 
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Δ.Σ. : Στάθμευση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και παρακαλώ… Εννοείται, η Δημοτική… Έτσι λοιπόν μπορεί να ψηφιστεί το 

θεμα ολοκληρωμένα, έτσι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνούμε όλοι; Ομόφωνα ναι; Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 187/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου 

Σερρών» για το οικονομικό έτος 2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο τέταρτο, έγκριση της υπ’ αριθμόν 187/2013 απόφασης του Δ.Σ. 

του Νομικού Προσώπου του Δήμου με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του 

Νομικού Προσώπου Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών» για το οικονομικό έτος 2014. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος… Ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χρυσανθίδης. Άλλος; Κανείς. 

Δ.Σ. : Και ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κι εγώ, κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Μπόικος, βεβαίως. Παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Η ερώτηση προέκυψε πρόσφατα, διότι το… Πρόεδρο του Νομικού 

Προσώπου, το διάβασα μόλις χθες… η υπηρεσία εχει ενισχυθεί με οικονομολόγο; Έχουμε 

εξωτερικό συνεργάτη λογιστή τον οποίο αμείβουμε πάρα πολύ καλά και διαβάζω εχθές έγγραφο 

του Παρατηρητηρίου ότι παρ’ ότι ψηφίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού στον κανονικό του 

χρόνο, δεν ήταν στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι 21/10. Για ποιο λόγο, 

μπορείτε να μου απαντήσετε; 

Δ.Σ. : Κύριε Χρυσανθίδη, δεν έχουμε ακόμη κάνει την… του κυρίου… για το οικονομικό 

πόστο, του οικονομικού διευθυντή. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Δεν μιλάω… επειδή στην υπηρεσία οικονομολόγος, άσχετα αν έγινε… Εγώ 

ρωτάω… Μας κοινοποιήθηκε έγγραφο στο οποίο λέει από το Παρατηρητήριο ότι δεν… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ένα λεπτάκι, θα το απαντήσω εγώ αυτό, είναι πολύ απλό. Σας το είπα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο στην εισήγηση του προϋπολογισμού του 2014… στοχοθεσίες του Δήμου 

και των Νομικών Προσώπων, αλλά ίσως σας διέφυγε. Η ΚΕΔΕ, με έγγραφο που σας 

κοινοποίησα, με την ψήφιση του προϋπολογισμού μας έδωσε απόψεις Διοικητικού Συμβουλίου, 

μας καθοδήγησε όλους τους Δήμους να μη βάλουμε το προσχέδιο στη βάση δεδομένων. Όμως 

όταν εμείς φέραμε το θεμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήδη ο κ. Κατιρτζόγλου από το λογιστήριο 

έβαλε στην ΕΕΤΑ όπως ακριβώς πρέπει κι αυτό σας το κοινοποίησα, τον προϋπολογισμό στο 

site της ΕΕΤΑ που είναι η αρμόδια για να παίρνει τα στοιχεία. Επίσης το Παρατηρητήριο πήρε 

στοιχεία από το Δήμο Σερρών γιατί οι στατιστικοί μας ανταποκριτές και του Δήμου αλλά και 

των Νομικών Προσώπων όλα τα στοιχεία τα έχουν περασμένα στην ΕΕΤΑ, οπότε το 

Παρατηρητήριο μας υπέδειξε τα ποσά σε συγκεκριμένους κωδικούς και η κυρία, η Προϊσταμένη 

του λογιστηρίου, τα έβαλε όπως ήταν η υπόδειξη του Παρατηρητηρίου και γι’ αυτό μας… τη 

γνώμη, αλλά εμείς ακολουθήσαμε πιστά τη γνώμη του υπερκείμενου οργάνου που μας 

εκπροσωπεί συνδικαλιστικά, που είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων. Αυτή είναι η απάντηση, το 
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ανέφερα, δεν ξέρω αν σας διέφυγε, στο Δημοτικό Συμβούλιο στην ψήφιση προϋπολογισμού και 

είχαμε… όπως ακριβώς μας ζήτησε η ΚΕΔΕ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Δεν… η απάντηση δεν. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τι η απάντηση δεν; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Η απάντηση… Ο Δήμος ήτανε… δεν θα γινόταν η παρατήρηση αυτή στο 

Δήμο. Έγινε στο Νομικό Πρόσωπο ξεχωριστά, για το Νομικό Πρόσωπο μιλάω εγώ, δεν μιλάω 

για το Δήμο. Ο Δήμος ήτανε πολύ εντάξει στις υποχρεώσεις του, αλλά το Παρατηρητήριο 

έστειλε έγγραφο το οποίο… δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του το Νομικό Πρόσωπο. Άλλο 

τι έκανε ο Δήμος είναι… Και λέω το Νομικό Πρόσωπο… 

Δ.Σ. : Η απόφαση της ΚΕΔΕ… Η απόφαση της ΚΕΔΕ δέσμευε και τα Νομικά Πρόσωπα, αφού 

το έχουμε συζητήσει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …απαντήθηκε η ερώτηση, να μην συνεχίσουμε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εδώ, βέβαια δεν φαίνεται ο κωδικός, είναι… η φωτοτυπία δεν τον εχει πάρει 

ολόκληρο, είναι στη σελίδα 49, κάπου τελειώνει σε 0121 ο κωδικός, λέει έσοδα από την 

εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε στέγαστρα αστικών και 

υπεραστικών συγκοινωνιών. Για το 2013 υπήρχε προϋπολογισμένο ότι θα υπάρχουν έσοδα 

1.000€, βεβαιωθέντα αναφέρονται μόνο 90. Ενενήντα ευρώ ήταν μόνο τα έσοδα αυτή τη χρονιά; 

Και βλέπω βέβαια ότι προτεινόμενο για το 2014 είναι στα 250. Αυτό πού οφείλεται; Στο ότι 

πλέον υπάρχουν λιγότερες διαφημίσεις φέτος ή η υπηρεσία αναγνωρίζει την αδυναμία της να 

εισπράξει και βάζει 250 μόνο ότι θα…; Το ίδιο ισχύει και για την επόμενη σελίδα, η 50, 432 

τελειώνει ο κωδικός, τελεία 01, πάλι δεν φαίνεται στη φωτοτυπία, εισιτήρια δημοτικού γηπέδου 

από ΠΑΕ, 3.000 προϋπολογίστηκαν το 2013, 200€ μόνο εισπράχθηκαν. Και προτείνονται για το 

2014 μόνο 300€. Ο λόγος είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο; Αυτό. 

σδ : Τώρα, κ. Μπόικο, όσον αφορά το θέμα για τα έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών 

χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις θα μας βοηθήσει η συνεργάτης που είναι εδώ στην αίθουσα 

κι εγώ αυτό δεν το γνωρίζω… 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ : Ένα μικρόφωνο; 

Δ.Σ. : Ελάτε… 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ : Καλησπέρα. Για τους κωδικούς που προανέφερε ο κ. Μπόικος, 

βασικά ακολουθήσαμε τις οδηγίες που ήταν στην τελευταία ΚΥΑ 31/7, σύμφωνα με την οποία 

θα δινόταν και η έγκριση από την Περιφέρεια του προϋπολογισμού, κινηθήκαμε βάσει 

απολογιστικών στοιχείων, γι’ αυτό… στήλες. Είδατε ότι δεν υπήρχαν έσοδα από αυτούς τους 

διαφορετικούς δηλαδή, έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων. 

Δ.Σ. : Για τα εισπρακτέα… 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ : …δεν μπορούμε… θα δινόταν και η έγκριση από την Περιφέρεια 

μετά. 

Δ.Σ. : Το ερώτημα του συναδέλφου… είναι πολιτικό, δεν είναι… 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ : Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Υπάρχουν οι διαφημίσεις, μεγάλες… σε στάσεις… γιατί δεν εισπράττονται; 

Δ.Σ. : Κύριε Μπόικο, αν εννοείτε για το δημοτικό γήπεδο… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και για τις στάσεις των αστικών… Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών 

χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις λέει και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών 

συγκοινωνιών. Είναι στη σελίδα 49. Απλώς δεν φαίνεται ολόκληρος ο κωδικός, γιατί δεν το 

πήρε η φωτοτυπία. 
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ : Απλώς έχω να πω ότι ο κωδικός 0121 που αναφέρατε είναι ο 

κεντρικός. Έχει υποκατηγορίες κάτω, τις οποίες αυτές πρέπει να διαβάσουμε. Δηλαδή… Ναι, τις 

αναλυτικές… 2101, έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων, είναι σε όλους τους 

χώρους των αθλητικών δραστηριοτήτων… Είναι… ο κωδικός…  

Δ.Σ. : Εντάξει. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ : Ναι… 

Δ.Σ. : Όσον αφορά τα έσοδα που βλέπετε από το γήπεδο από ΠΑΕ, στην περασμένη χρονιά από 

την ΠΑΕ Πανσερραϊκός δεν είχαμε έσοδα. Τα διεκδικούμε δικαστικά. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το ξέρω… υπάρχει πρόβλημα όμως, το οποίο είναι πολιτικό, δεν είναι… 

Δ.Σ. : …ό,τι είναι να εισπράξουμε το διεκδικούμε, είτε με απλό και νόμιμο τρόπο… δικαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Εντάξει… 

Δ.Σ. : Ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις υπάρχουν; Ο κ. Μηλίδης. Άλλος. Κανείς… Και ο κ. Μπόικος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Στο όργανο αυτό… συμμετέχει ο… και έχει ενημερώσει αναφέροντας ότι μέσα 

στο Συμβούλιο έγιναν κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες προτάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι τις έχετε 

λάβει υπόψη σας και τις έχετε ενσωματώσει, με τις οποίες… και επειδή βλέπουμε ότι υπαρχει 

μια τάση από τον οργανισμό να γίνει ένας λιτός προυπολογ8ισμός, τα τελείως απαραίτητα και 

επειδή θέλουμε να επικροτούμε… τις ενέργειες, γι’ αυτό λέμε ναι. Βεβαίως με την παρατήρηση, 

κ. Πρόεδρε, ότι έχετε λάβει υπόψη αυτά που εξήγησε ο κ. Ίντος μες στην παράταξή μας ότι 

έγιναν κάποιες παρατηρήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θέλω λίγο να συνδέσω το σημερινό θέμα, γιατί αυτό 

ξεκινάει, για μένα η απορία γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας του κ. Δημάρχου στα 

Αστέρια, 16 Οκτωβρίου, όταν ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Χατζημαργαρίτης, ανέφερε… 

Δ.Σ. : Ο Πρόεδρος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πρόεδρος, συγγνώμη. 

Δ.Σ. : Δεν πειράζει. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ανέφερε ότι φέτος, μάλλον σε αυτή τη θητεία, αυτή η δημοτική αρχή για πρώτη 

φορά και το είχε τονίσει, έχει αρχίσει να έχει κάποια έσοδα από το δημοτικό γήπεδο. Εγώ έκανα, 

ζήτησα να ενημερωθώ περισσότερο και απευθύνθηκα τότε προς τον Δήμαρχο και λέω, κ. 

Δήμαρχε, αυτό τι σημαίνει, ότι οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν είχαν έσοδα από το 

γήπεδο; Ή μήπως, ακόμα χειρότερα, είχαν και έξοδα; Και στην περίπτωση αυτή, ρώτησα τότε 

τον κ. Δήμαρχο μέσα στη διαδικασία της λογοδοσίας, προτίθεστε εσείς να ψάξετε και να 

κατανείμετε ευθύνες; Είτε σε… δεν ξέρω, είτε σε υπηρεσιακούς παράγοντες, είτε όμως και σε 

πολιτικά πρόσωπα προηγούμενων δημοτικών αρχών και μου απάντησε, ναι. Στη συνέχεια αυτής 

της απάντησης προ δυο περίπου εβδομάδων βρέθηκα στο γραφείο, στο… μείναμε εκεί μια-

μιάμιση ώρα, ήταν και ο δικηγόρος, ο κύριος… συγγνώμη, δεν θυμόμουν το όνομά του και 

ενημερώθηκα περισσότερο. Υπάρχει λοιπόν και θέλω να το τονίσω αυτό, ένα πολύ χοντρό 

πρόβλημα, διότι στην περίπτωση του γηπέδου έχουμε την πλήρη εξαφάνιση της διαχωριστική 

γραμμής ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό συμφέρον, εις βάρος βεβαίως του δημοσίου, 

του δημοτικού συμφέροντος. Έτσι; Θυμόμαστε και προηγούμενες, προηγούμενα χρόνια, ακόμα 

και Προέδρους του Πανσερραϊκού να απειλούν Δημοτικούς Συμβούλους γιατί δεν υπογράφουν, 

τότε για το πέταλο της στατικότητας και δυστυχώς δεν τους υπερασπίστηκε κανείς, ούτε η 

παράταξή τους, αλλά δυστυχώς ούτε και η αντιπολίτευση και είναι ένα πρόβλημα πολύ 

μεγαλύτερο και ευρύτερο εξαπλωμένο σε όλη την ελληνική κοινωνία, αυτό που γίνεται με τις 

ΠΑΕ και με τους Προέδρους τους, που βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι να είναι κατηγορούμενοι 

και σιδηροδέσμιοι να μπαινοβγαίνουν στις φυλακές. Λοιπόν, υπαρχει, αυτό εδώ πρέπει να το 

πούμε καθαρά, δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητοι αυτοί που από το δημοτικό γήπεδο, είτε είναι 

πολιτικά πρόσωπα, είτε υπηρεσιακοί παράγοντες, τα προηγούμενα χρόνια ή και τώρα ακόμα, 
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δεν ξέρω, πόσα έσοδα πρέπει να έχουμε και πόσα έχουμε τελικά. Διότι είναι ανεπίτρεπτη αυτή, 

είναι ουσιαστικά αυτό είναι το υπόδειγμα της διαπλοκής. Δεν υπαρχει διακριτική γραμμή πού 

τελειώνει το ιδιωτικό συμφέρον και πού αρχίζει το δημοτικό δημόσιο. Εις βάρος βεβαίως του 

δημοσίου δημοτικού. Αυτά ήθελα να τονίσω και ελπίζω τα στοιχεία αυτά να πάνε στον 

Εισαγγελέα, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Χατζημαργαρίτης, να προχωρήσουν και να 

αποδοθούν ευθύνες σε όσους τις έχουν. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος θέλει να…; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Ναι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι… ναι, ναι, ναι η κα. Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Όχι και ο κ. Κατιρτζόγλου. Ναι, ναι, ναι… κ. Μπόικε; Όχι ο κ. Μπόικος. 

Ναι ο κ. Δήμου, ο κ. Δημητρίου ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και θα παρακαλούσα το Σώμα, επειδή έχουμε… να συζητήσουμε το 11ο θέμα, 

που αφορά την τροποποίηση του ποσοστού κατανομής των χρηματοδοτήσεων μεταξύ της 

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σε ποσοστό 48%-52% υπέρ της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, έχουμε κι εμείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : …το δικό μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Δεν αποφασίζω εγώ γι’ αυτό, εσείς αποφασίζετε… από τον κύριο…; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς αποφασίζετε… Ομόφωνα ναι… Ωραία και του κ. Δήμου αμέσως μετά το 

11ο. 

Δ.Σ. : Μα τώρα είναι, κ. Πρόεδρε. 

Δ.Σ. : Τώρα είναι ο κ. Δήμου. Ας τελειώσουμε με του κυρίου… 

Δ.Σ. : Εσείς είπατε, κ. Πρόεδρε, από την αρχή, στον κ. Μερετούδη ότι έπρεπε να το θέσει πιο 

μπροστά, από την αρχή του Συμβουλίου. Σας παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Έχει δίκιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζητώ τη σύμφωνη γνώμη σας. Εάν δεν συμφωνείτε, εγώ το παίρνω πίσω… 

Λοιπόν, ψηφοφορία… 

Δ.Σ. : …ο κ. Μερετούδης σας το έθεσε θέμα προηγουμένως και είπατε δεν γίνεται τώρα... 

Διαβάστε τον κανονισμό. Έτσι μας είπατε, ό,τι είπατε εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό λέει ο κανονισμός.  

Δ.Σ. : Άρα λοιπόν… 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.: 

α) της υπ’ αριθμ. 250/2013 με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. χρήσης 

2014», 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 809/2013 

β) της υπ’ αριθμ. 251/2013 με θέμα: «Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

έτους 2014» και 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 810/2013 

γ) της υπ’ αριθμ. 252/2013 με θέμα: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Σερρών για τη χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2014». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση, λοιπόν, θέμα πέμπτο, έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.: α) 

της υπ’ αριθμ. 250/2013 με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. χρήσης 2014», β) 

της υπ’ αριθμ. 251/2013 με θέμα: «Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έτους 2014» 

και γ) της υπ’ αριθμ… λίγη ησυχία… 252/2013 με θέμα: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών για τη χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 

2014». 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολλές. Έχουμε ερωτήσεις. Παρακαλώ, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γάτσιος, ο κ. 

Μπόικος. Άλλος; Κανείς. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Ερώτηση εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παιδιά, σε αυτήν την αίθουσα νομίζω ότι μπορουμε να συνεννοηθούμε. 

Παρακαλώ, ερώτηση. Λέω ερωτήσεις, σηκώνετε τα χέρια τέσσερις! 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν σήκωσα εγώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βέβαια σηκώσατε, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε, δεν το σήκωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ερώτηση ο κ. Μπόικος και ο κ. Γάτσιος. Και η κα. 

Σαραντίδου. Από σας, κ. Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο, απ’ ό,τι ξέρω και για την «Πολιτεία των Ευχών» 

είχαμε πει ότι δεν θα βάλει η ΚΕΔΗΣ χρήματα, αλλά θα είναι από χορηγίες. Βλέπω στον 

προϋπολογισμό έχει 40.000€. Δεύτερον, βλέπω έναν άλλον κωδικό με 559.000€ για αναλώσιμα 

και τρίτον, βλέπω τρεις κωδικούς για λογιστές 45.000€. Τι είναι αυτά ακριβώς για να καταλάβω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε. 

Δ.Σ. : Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι της «Πολιτείας των Ευχών» υπάρχει απόφαση 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι η «Πολιτεία των Ευχών» φέτος θα γίνει με δωρεές και δεν μπορώ 

ακόμα να σας αναφέρω ότι πριν από μία ώρα παραδείγματος χάρη είχα ένα πολύ ευχάριστο 

τηλεφώνημα για μια χορηγία τάξεως των 10.000€ από επιχείρηση. 

Δ.Σ. : Ποια επιχείρηση; 

Δ.Σ. : Τη Συνεταιριστική Τράπεζα, η οποία θα στηρίξει με το ποσό των 10.000€, είχα ένα 

τηλεφώνημα από τον κ. Πρόεδρο, την «Πολιτεία των Ευχών». Άρα λοιπόν όλες οι δαπάνες που 

θα γίνουν για την «Πολιτεία των Ευχών» το 2013 είναι με χορηγίες, τελεία, παύλα. Από κει και 

πέρα εμείς προβλέψαμε στον προϋπολογισμό για την «Πολιτεία των Ευχών» του 2014. Άρα 

λοιπόν αυτό το οποίο βλέπετε, κ. Γάτσιο, είναι η «Πολιτεία των Ευχών» του 2014, προβλέψαμε 

ένα ποσό όχι για την Πολιτεία μόνο, αλλά για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Από κει και πέρα 

όμως, επειδή πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία φέτος η «Πολιτεία των Ευχών» δεν θα 

χρειαστεί αυτό το ποσό γιατί του χρόνου επίσης θα έχουμε πολύ περισσότερες χορηγίες. Τώρα, 

όσον αφορά για το δεύτερο και το τρίτο μπορεί να απαντήσει η εξωτερική συνεργάτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ : Για τον κωδικό που προαναφέρατε, είναι ο κωδικός 

8116, είναι η… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε;… Ορίστε, κ. Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …τον Πρόεδρο να μου απαντάει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι για το ποσό όμως, για το ύψος του ποσού. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …έρχονται βάσει κανονισμού. Μπορούν να φέρνουνε τους συνεργάτες τους, είτε 

είναι εξωτερικοί συνεργάτες, είτε λογιστικά γραφεία, για να δίνουν απαντήσεις και να μην 

υπάρχει τίποτα το αδιάφανο. Νομίζω… νομίζω… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …το συγκεκριμένο θέμα το ρωτώ και αφορά… Το συγκεκριμένο θέμα είναι 

λογιστικό θέμα και δεν είναι φρόνιμο και σωστό να απαντάει ο λογιστής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς αναμένετε απάντηση. Το ποιος θα δώσει την απάντηση δεν πρέπει να 

σας… Απαντήστε στα ερωτήματα του κ. Γάτσιου. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ : Ο κωδικός 8116 που αναφέρεται είναι κωδικός 

απλήρωτων υποχρεώσεων που έρχονται από τα παρελθόντα έτη. Είναι από τις χρήσεις 2011, 

2012, 2013 και βέβαια όσες υποχρεώσεις έρχονται από τις συγχωνευμένες κοινωφελείς 

επιχειρήσεις. Λίγο το τρίτο ερώτημα αν μπορείτε να επαναλάβετε… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …αφορά… 

Δ.Σ. : Κύριε Γάτσιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα απαντήσετε εσείς, κ. Δήμου; 

ΔΗΜΟΥ : Δεν έχω θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΔΗΜΟΥ : …ποιος είναι ο κωδικός. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ο κωδικός είναι 6115 5.000€, 6116 αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων 

ανάπτυξης… 

Δ.Σ. : Μικρόφωνο, κ. Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Είναι στην 5η σελίδα, για να σας βοηθήσω διαφορετικά, είναι στην 5η σελίδα… ο 

κωδικός, είπαμε… αμοιβές λογιστών 25.000, αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων και ανάπτυξης 

10.000, λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία. 

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, στην πρώτη τοποθέτηση ο κ. Γάτσιος, αν θυμάμαι το ποσό… 

σαρανταπεντάρι… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Σαράντα πέντε χιλιάδες είπα, όλα μαζί κάνουν 45.000. 

ΔΗΜΟΥ : Είπατε δυο όμως σαράντα πέντε. Αυτό το πρώτο είναι λογιστής. Το άλλο όμως είναι 

παροχές που η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου των Σερρών μπορεί να αναθέσει σε 

εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είναι ορκωτοί λογιστές, όπως είναι… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : … 

ΔΗΜΟΥ : Ναι, αλλά χρωστούσαμε κ. Γάτσιο να σας θυμίσω ορκωτό λογιστή 22.000€ και τον 

πληρώσαμε πέρυσι με… γιατί ήμασταν με τη θηλιά στο λαιμό. Άρα λοιπόν δεν αφορά λογιστή 

όπως είπε ο κ. Γάτσιος. Και όσον αφορά… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Για τον ορκωτό δεν μίλησα, είναι σε άλλον κωδικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο. Θα απαντήσει… 

ΔΗΜΟΥ : Σας εξηγώ ότι δεν είναι για τον λογιστή. Είπατε ότι είναι για τον λογιστή. Διαβάστε 

καθαρά, λογιστές είναι μόνο το 6115 στο τέλος. Τελεία. Τα άλλα δεν αφορούν λογιστή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Η ερώτηση είναι η εξής, η «Πολιτεία των Ευχών», η διοργάνωσή της και ό,τι 

περιλαμβάνει σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τα ξύλινα σπιτάκια που θα νοικιάζονται σε 

βιοτέχνες ή επαγγελματίες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιλάτε για το 2014 ή για το 2013; 

Δ.Σ. : Για το δεκατρία. 

Δ.Σ. : Για τώρα.   

Δ.Σ. : Προϋπολογισμός… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιλάτε για προϋπολογισμό. Μιλάμε για το 2014. 

Δ.Σ. : Μπορώ να του απαντήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν… θα απαντήσετε στις ερωτήσεις οι οποίες είναι εντός θέματος. Για το 

2014. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν ξέρω, εδώ πέρα δεν βλέπω εγώ δεκατέσσερα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφού είναι ο προϋπολογισμός του 2014, τι δεν ξέρετε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεκατέσσερα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει, το δεκατέσσερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το δεκατέσσερα θα ρωτήσετε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν, επειδή δεν έχουν γίνει, τώρα… παρουσιάζεται σαν ένας νέος θεσμός 

αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είπε ο κ. Δήμου προηγουμένως, να μην κάνουμε επανάληψη. Για το 

δεκατέσσερα ρωτάτε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ωραία. Σχετίζεται η «Πολιτεία των Ευχών» με τα ξύλινα σπιτάκια που θα 

νοικιάζονται σε βιοτέχνες ή επαγγελματίες για την έκθεση και πώληση των προϊόντων τους; 

Αυτό. 

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, το έχω απαντήσει προηγούμενα στην τοποθέτηση, θα το ξαναπώ. 

Αν είδε κάποιος τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για να στηθεί η «Πολιτεία των Ευχών» θα 

παρατηρούσε ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάλι στο δεκατρία πάτε. 

ΔΗΜΟΥ : Μα μου απαντά… απαντώ για το 2014 τι πρόκειται να γίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε για το 2014. 

ΔΗΜΟΥ : Όπως λοιπόν έγινε το 2013, θα γίνει και το 2014 όπως σας λέω. Θα βγει η 

πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάδοχο… θα βγει η πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάδοχο, ο 

ανάδοχος θα κατεβάσει μια πρόταση, όπως τα σπιτάκια… και του 2013 τα μισθώνει ο ανάδοχος, 

από κει και πέρα η ΚΕΔΗΣ πραγματικά να σας πω ότι κατάφερε να πάρει 100€ χορηγία για κάθε 

σπιτάκι έτσι ώστε να μεγαλώσει το ποσό και να κάνουν και περισσότερες δράσεις στην 

Πολιτεία. Για το 2013 μηδέν ευρώ η ΚΕΔΗΣ, μηδέν ευρώ οι Σερραίοι πολίτες, αντιθέτως 

δημιουργήσαμε το ταμείο αλληλεγγύης για να μπορέσουμε να έχουμε έσοδα με σκοπό να τα 

δώσουμε σε μερικές ευχές παιδιών ή σε άτομα, παιδιά τα οποία τα έχουν ανάγκη, σε συνεργασία 

με συλλόγους όπως είναι… και λοιπά. Για το 2014 ξαναλέω δεν θα χρειαστούν αυτά τα 

χρήματα, ήδη τα χρήματα για το 2013 είναι πολύ καλά… όχι μόνο το 2013 αλλά και το 2014. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Τώρα δεν ξέρω αν αυτήν την ερώτηση έπρεπε να την κάνω στο προηγούμενο 

θέμα ή σε αυτό, γιατί κρατάω τους δυο προϋπολογισμούς, ΟΠΑΚΠΑ και ΚΕΔΗΣ και βλέπω 

στα έσοδα υπάρχουν δυο κωδικοί οι οποίοι λένε επιχορηγήσεις για το «Βοήθεια στο σπίτι». Και 

στους δυο προϋπολογισμούς. Εξακόσιες χιλιάδες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιλάμε για την ΚΕΔΗΣ, αφήστε τον ΟΠΑΚΠΑ. Ψηφίσατε, τελειώσατε. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι όχι… είναι συνδυασμένο, δεν ήξερα. Αν το έλεγα πιο μπροστά θα μου 

λέγατε ότι λέω για την ΚΕΔΗΣ. 

Δ.Σ. : …βοήθεια στο σπίτι. 

Δ.Σ. : Στην Ορεινή κυρίως… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …ναι αυτό, άρα συνδέεται, ας μην την ονοματίζουμε για να… 

ΔΗΜΟΥ : Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε. Να απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …απαντήστε. 

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, έχει δίκιο η συνάδελφος, γιατί στον προϋπολογισμό… του νομικού 

προσώπου υπαρχει μια δομή της Ορεινής, η οποία έχει ενταχθεί στον ΟΠΑΚΠΑ. Σε μας 

υπαρχει… δομές, πολλές δομές, το «Βοήθεια στο σπίτι», δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ τον αριθμό, 

αλλά οι υπάλληλοι που έχουμε εμείς είναι περίπου 35 με 40 όσον αφορά το βοήθεια και 

υπάρχουν τρεις υπάλληλοι, μια δομή και για έργο της… που πραγματικά υπήρχε πρόβλημα τότε 

με τον Καλλικράτη και προσπαθήσαμε και βρήκαμε λύση να μην απολυθούν οι τρεις οι 

υπάλληλοι. Αυτή… ευχαριστώ… 



50 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέλετε να τοποθετηθείτε, κύριοι συνάδελφοι; Ο κ. Μηλίδης, ο κ. 

Γάτσιος, ο κ. Μπόικος. Κυρία Σαραντίδου; Όχι. Και ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα μείνω σε δυο-τρία σημεία 

μόνο του προϋπολογισμού. Η ΚΕΔΗΣ είναι κοινωφελής επιχείρηση, άρα σκοπός και στόχος 

πρέπει να είναι αυτό… Εγώ δεν μπορώ όσες φορές σας επισημαίνω κάποια… συνεχώς μας 

κατηγορείτε, διαμαρτύρεστε, ότι λαϊκίζουμε, ότι κάνουμε κακή αντιπολίτευση, δεν έχουμε 

ενημερωθεί. Ερωτώ λοιπόν το Σώμα εδώ ενώπιον όλων… σύμβουλος επιχειρήσεων 10.000€, τι 

είναι αυτό; Εάν υπάρχει αντικείμενο, τα δέχεται το Σώμα αυτά τα ποσά έτσι αγόγγυστα; Όταν 

βάζουμε μόνο δώδεκα χιλιάρικα για το… γι’ αυτά τα κουπόνια που έφερε, το οποίο θεωρώ πάρα 

πολύ χαμηλό, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες; Όταν μιλάμε για κοινωνικό πρόσωπο, για 

κοινωνική πολιτική Δήμου, δεχόμαστε τέτοια ποσά; Δέκα χιλιάρικα ο σύμβουλος 

επιχειρήσεων… Αγορά λογισμικού τρία χιλιάρικα, υποστήριξη λογαριασμού δεκαοχτώ 

χιλιάρικα. Είναι λίγο περίεργα πολύ αυτά. Το άλλο, μιλάμε για περίσσια έξοδα που έπρεπε να 

δοθούν αλλού. Εξωφρενικό για μένα. 27.000€ για προμήθεια εδεσμάτων. Τι ήταν, παντεσπάνι 

ήταν;… 27.000, όταν… 

Δ.Σ. : Εκτός αν δεν τα θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, δεν τον διακόπτουμε. Στην τοποθέτησή σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ βλέπω το ποσό ότι είναι πολύ μεγάλο και θεωρώ ότι οι ανάγκες σήμερα της 

κοινωνίας αλλού πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτά τα 

δυο-τρία παραδείγματα που ανέφερα ότι είναι λελογισμένη χρήση, όπως θεωρώ κι ένα αρκετά 

μεγάλο ποσό που επισήμανε ο κ. Γάτσιος… για 45.000€ για λογιστική υποστήριξη. Έτσι δεν 

είναι; Είναι σαφές, 20.000 για ορκωτούς και είκοσι πέντε λογιστές, δεν θα μπω στη διαδικασία 

ούτε να ονομάσω, ούτε να… το θέμα είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα όταν όλοι, ολοι, 

εργαζόμενοι, αγρότες, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, συνταξιούχοι έχουν υποστεί τέτοιες μειώσεις 

εμείς να συνεχίσουμε, να συνεχίζουμε να έχουμε τέτοια ποσά. Γιατί αν σας επαναφέρω τη 

μνήμη θα δείτε τα ίδια ποσά και πρόπερσι και… Ε δεν είναι σήμερα… δεν είναι τα ίδια. Ολοι 

έχουμε υποστεί μείωση 50%. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αυτά δεν είναι λελογισμένη χρήση από 

μέρους Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών. Εάν συμφωνεί το Σώμα και απευθύνομαι 

στους αγαπητούς συναδέλφους της συμπολίτευσης, με αυτές τις αλόγιστες δαπάνες όταν δεν 

έχουμε να δώσουμε συσσίτια ή να δώσουμε κάποια κουπόνια να ελαφρύνουμε στις γιορτές όσο 

μπορουμε λίγο βέβαια κάποιων ανθρώπων, λυπάμαι πάρα πολύ. Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν 

αυτά έχω να πω το εξής: σε ό,τι αναφέρεται, σε ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα δράσης… λέμε 

ναι. Σε ό,τι αναφέρεται στον προϋπολογισμό λέμε ναι, ψηφίζουμε ναι στη μισθοδοσία, αλλά 

γενικώς στα έσοδα και έξοδα δεν ψηφίζουμε… Άρα λοιπόν ψηφίζουμε ναι στη μισθοδοσία και 

στις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …που είναι η αποδοχή, επειδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …για το γ… ψηφίζουμε ναι, που είναι η αποδοχή για χρηματοδότηση. Αλλά… 

σας παρακαλώ… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Νομίζω, κ. Πρόεδρε, ότι όλοι έχουμε πλέον μια εμπειρία από τις διαδικασίες των 

δημοτικών, του Δήμου και των νομικών προσώπων και όλοι το γνωρίζουμε ότι η βασική 

προϋπόθεση κάθε νομικού, κάθε… οργανισμού είναι προγραμματισμένο, σχεδιασμένο σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να φέρει… το σχέδιο δράσης, να φέρει τον προϋπολογισμό… 

τέτοια πράγματα είναι απαραίτητα για να ξέρουμε σε ποιες ημερομηνίες γίνονται. Θεωρώ ότι 

είναι ντροπή για όλους μας αυτά τα τρία θέματα που έρχονται σήμερα να έρχονται από έκτακτη 

συνεδρίαση του νομικού προσώπου. Νομίζω ότι είναι διαδικαστικό το θέμα, αλλά είναι πάρα 

πολύ ουσιαστικό, λες και ξαφνικά έγινε καμιά θεομηνία και… δεν έπρεπε να κάνουμε 

προϋπολογισμό και ξαφνικά έπρεπε να κάνουμε προϋπολογισμό και το περάσαμε σε έκτακτη 
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συνεδρίαση. Και μάλιστα στην έκτακτη συνεδρίαση, κ. Πρόεδρε, θέλω να κάνω γνωστό στο 

Σώμα, πήγαν οι Σύμβουλοι στην ΚΕΔΗΣ χωρίς να έχουν… 

Δ.Σ. : Μετά από μιάμιση ώρα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Μετά από μιάμιση ώρα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Μετα από μιάμιση ώρα… οι εισηγήσεις, χωρίς να έχουν τις εισηγήσεις. Δηλαδή 

πήγαν να ψηφίσουν προϋπολογισμό, ετήσιο σχέδιο δράσης και οτιδήποτε άλλο χωρίς να ξέρουν 

τι θα ψηφίσουν κι εκείνη την ώρα έπρεπε να πάρουμε… την απόφαση. Βεβαίως η συνάδελφός 

μας, η κυρία… γι’ αυτό αποχώρησε από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση και… διαμαρτυρόμενη 

βέβαια για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τώρα, να πάμε επί της ουσίας, πρώτα από όλα σε αυτόν 

τον προϋπολογισμό… η ΚΕΔΗΣ είναι κοινωφελής επιχείρηση, επιχείρηση πολιτισμού. Λείπει 

παντελώς ο πολιτισμός, λείπει παντελώς η συνεργασία με τους συλλόγους που έπρεπε να γίνει 

για να προκρίνουνε ενδεχομένως κάποιες δράσεις πολιτιστικές οι οποίες πρέπει να γίνουν, παρά 

μόνο απ’ ό,τι βλέπω είναι κάποια χρήματα μόνο για τα Κούλουμα… Από κει και πέρα είπαμε 

προηγουμένως 559.000€ έχει ο προϋπολογισμός αυτός για αναλώσιμα, 559.000€ έχει για 

αναλώσιμα. Είκοσι πέντε και δέκα και δέκα και άλλα είκοσι για τον ορκωτό λογιστή, έχει 

εξήντα πέντε, εξήντα πέντε έχει για λογιστικά και διάφορους συνεργάτες. Συνεργάτες και μες 

στα λογιστικά, ξέρουμε πώς είναι. Έχει για αγορά λογισμικού 18.000€ και έχει για δημοσίευση 

προκηρύξεων 11.000€. Δηλαδή, γιατί τα λέω αυτά. Θα μπορούσε κανείς να πει, ναι, 

περιορισμένα είναι τα έσοδα, πραγματικά δύσκολα χρόνια και τα λοιπά, δεν μπορούσαμε να 

κάνουμε δράσεις για να δείξουμε τα πολιτιστικά, να πάμε να πούμε ότι θα κάνουμε και άλλες 

πέντε εκδηλώσεις. Πώς όμως τέτοια κατασπατάληση; Προς ποια κατεύθυνση να πάμε; Δηλαδή 

σας ανέφερα δυο-τρία πράγματα τα οποία είναι έξω από κάθε όριο λογικής. Δεν θέλω να 

προχωρήσω περισσότερο, να πω από τώρα τη θέση μας, σε ό,τι αφορά την ψήφιση, ψηφίζουμε 

και αποδεχόμαστε τη χρηματοδότηση από το Δήμο, ψηφίζουμε στον προϋπολογισμό μόνο 

μισθοδοσία και τα προγράμματα και τα υπόλοιπα τα καταψηφίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο επόμενος, ο κ. Μπόικος νομίζω και από κει ο κ. Αναστασιάδης. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα ξεκινήσω από το σχέδιο δράσης και από την παρατήρηση που έκανε 

προηγουμένως ο κ. Γάτσιος ότι ήτανε έκτακτη η συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΗΣ και δεν 

υπήρχαν εισηγήσεις. Εγώ δεν το βρίσκω και πολύ παράξενο, γιατί τελικά διαβάζοντας με πολλή 

προσοχή το σχέδιο δράσης και τα πολύ ωραία λόγια που λέει για τον πολιτισμό, βλέπω ότι αυτή 

είναι η αντίληψη της ΚΕΔΗΣ και γενικότερα της δημοτικής αρχής για τον πολιτισμό. Στη σελίδα 

13, ανάδειξη… με τίτλο «Ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος», βέβαια υπαρχει και ένα… εγώ 

θέλω να το θεωρήσω ότι είναι λάθος έκφραση, γιατί αλλιώς δείχνει μεγάλη άγνοια. Λέει, ο 

πολιτισμός δημιουργεί την ψυχοσύνθεση του ατόμου και η ψυχοσύνθεση δημιουργεί τους 

πολιτισμούς. Οι κάτοικοι ενός πολιτισμού, λέει, μοιράζονται κοινές προσδοκίες. Δείτε έκφραση: 

«οι κάτοικοι ενός πολιτισμού». Λοιπόν, τώρα, εγώ επιμένω στο θέμα με τα σπιτάκια και λέω 

προκαταβολικά η «Πολιτεία των Ευχών» θα ήταν καλύτερα να ονομαστεί, για να ταιριάζει με το 

περιεχόμενο η ταμπελίτσα, «Πολιτεία και πάρτυ των ιδιωτών». Μέσα στο σχέδιο δράσης 

πουθενά δεν αναφέρεται ότι αυτός ο νέος θεσμός, αυτός ο νέος θεσμός στην ουσία είναι μια 

ιστορία ιδιωτών, οι οποίοι, ο οποίος, ένας, ποιος θα τα πάρει δεν ξέρω και με ποιον τρόπο, 

φαντάζομαι θα γίνει κάποια, κάποιος διαγωνισμός, θα νοικιάζει για ένα μήνα το μικρό σπιτάκι 

600€ συν ΦΠΑ, πόσο πάει, 700 και, και το μεγάλο 750€ συν ΦΠΑ, κοντά στο χιλιάρικο, σε 

επαγγελματίες βιοτέχνες συμπολίτες μας, όσοι βέβαια μπορούν να δώσουν αυτό το χιλιάρικο, 

για να εκθέσουν εκεί κάποια προϊόντα τους, προφανώς και για να τα πουλήσουν βεβαίως και 

αυτό το πράγμα εμείς, η ΚΕΔΗΣ ή το Δημοτικό Συμβούλιο, καλούμαστε ας πούμε να το 

αναδείξουμε ότι είναι ο νέος θεσμός που θα… που θα έχουμε από δω και πέρα. Αν είναι 

δυνατόν. Λοιπόν, πουθενά δεν αναφέρεται μέσα στο σχέδιο δράσης ότι αυτή θα είναι μια 

ιστορία ιδιωτών, στην ουσία «Πολιτεία των ιδιωτών». Αυτή είναι η αντίληψη για τον πολιτισμό. 

Και για να μην μακρηγορώ, αφού διαβάσετε αυτό το εικοσασέλιδο, αναφέρομαι στο ετήσιο 
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σχέδιο δράσης με τα πολλά και διάφορα, στο τέλος λέει: πολιτιστικές εκδηλώσεις του 2014. Οι 

πολιτιστικές δράσεις… η ΚΕΔΗΣ το 2014 αφορούν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …σας παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τελειώνω. Αφορούν, δυο πράγματα αναφέρει μόνο, τις εορταστικές εκδηλώσεις 

για τις εθνικές επετείους 25ης και 28ης Οκτωβρίου, παρελάσεις δηλαδή και ταρατατζούμ και 

ταμπούρλα. Αυτή είναι η αντίληψη για τον πολιτισμό. Δεν υπαρχει τίποτα, μετά τελίτσες, 

αποσιωπητικά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Απορία ψάλτου βηξ ή ώδινεν όρος και έτεκεν μυν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, τον κ. Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεκαπέντε-είκοσι σελίδες… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το λόγο έχετε, κ. Αναστασιάδη. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …για τον πολιτισμό και στο τέλος αυτά. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αυτά…; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …Κύριε Αναστασιάδη, έχετε το λόγο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Προεδρεύοντα και κ. Πρόεδρε της ΚΕΔΗΣ, πριν τοποθετηθώ πάνω 

στο πρόγραμμα δράσης στον προϋπολογισμό νομίζω πως θα πρέπει να επισημάνω μερικά 

πράγματα τα οποία χρήζουν επισήμανσης. Πρώτα από όλα, όλοι γνωρίζουμε ότι η σύνταξη ενός 

προϋπολογισμού είναι μια σοβαρότατη υπόθεση. Ένα είναι αυτό. Ο νομοθέτης σαφώς 

προσδιορίζει ότι θα πρέπει και θα ήθελα… ο νομοθέτης σαφώς, σαφέστατα προσδιορίζει ότι ο 

προϋπολογισμός θα πρέπει να κατατίθεται δυο μήνες πριν τη λήξη του οικονομικού έτους. Εγώ 

προσωπικά και το ξέρει… από τον Αύγουστο… φροντίζω τον προϋπολογισμό γιατί έχω την 

αίσθηση ότι δεν θα προλάβω. Ο προϋπολογισμός… και μάλιστα έτσι όπως είπε ο κ. Γάτσιος. 

Αυτό… Το τι δηλώνει το αφήνω στην κρίση σας και ποια είναι η ευθύνη του Προέδρου και αυτό 

το αφήνω στην κρίση σας, νομίζω ότι όλοι έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε. Βέβαια να πω 

λίγο τώρα σε ό,τι έχει σχέση με τον προϋπολογισμό. Ο αρχηγός της παράταξής μου και ο κ. 

Μηλίδης σας ανέφερε ορισμένα νούμερα. Όντως είναι παράξενο, σύμβουλος επιχειρήσεων 

ΚΕΔΗΣ ή ΑΕ 10.000. Μια ΑΕ για να προσλάβει σύμβουλο επιχειρήσεων της επιχείρησης θα το 

σκεφτεί πάρα πολύ και ποιο είναι άραγε το αντικείμενο του συμβούλου επιχείρησης; 

Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι έχουμε λογιστική υποστήριξη, η οποία φτάνει 45.000. Έκανε λάθος 

ο κ. Γάτσιος. Η αγορά λογισμικού είναι 3.000. Η υποστήριξη λογισμικού είναι 18.000. 

Πρωτάκουστο. Άσκησα διοίκηση 18 χρόνια, αυτό πρώτη φορά το… Ειλικρινά κι εμείς 

αγοράζαμε λογισμικά κι εμείς μπαίναμε στη διαδικασία υποστήριξης του λογισμικού, αλλά 

3.000 για αγορά, 18.000 η στήριξη, νομίζω πως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει 

το σύνολο των παρευρισκομένων. Σε ό,τι έχει σχέση με τον προϋπολογισμό. Δεν θα μείνω στα 

εδέσματα και τα τέτοια, τα είπε ο κ. Μηλίδης. Θα μείνω όμως λίγο στο πρόγραμμα δράσης. 

Επειδή ακριβώς, αγαπητέ Προεδρεύοντα, τα θέματα είναι τρία… Πάω στην κατηγορία Πράξεις 

4, ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Δήμος είναι η πόλη των Σερρών; 

Πολιτισμός παράγεται μονάχα στην πόλη των Σερρών; Οι υπόλοιπες Κοινότητες Δημοτικές ή 

Τοπικές δεν υφίστανται; Είναι τα αποπαίδια δηλαδή του Δήμου; Το κόστος της πολιτιστικής 

τους υποστήριξης, των πολιτιστικών συλλόγων είναι μικρό. Είναι μικρό. Δηλαδή το να τους 

δώσεις μια μεγαφωνική υποστήριξη για να βάλουν τις μικροφωνικές τους εγκαταστάσεις, γιατί 

όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν αυτοί, δεν είναι κόστος μεγάλο. Όμως μια τέτοια εκδήλωση 

σε μια μικρή Κοινότητα όπως αντιλαμβάνεστε, οι περισσότεροι προερχόμαστε από μικρές 

Κοινότητες, δημιουργεί κοινωνική συνοχή… και δημιουργεί προϋποθέσεις αναζήτησης 

πολιτισμού. Ε, αυτό το πράγμα δεν υπαρχει καθόλου στο πρόγραμμα δράσης. Άρα λοιπόν, 

εντάξει όλες οι προηγούμενες δράσεις, αλλά ο πολιτισμός; Πού είναι; Γιατί αυτή η αίσθηση ότι 

η περιφέρεια θα πρέπει συνεχώς να την κλωτσάμε; Γιατί άραγε; Πώς μπορουμε να σταθούμε 

ολοι μας, απευθύνομαι και σε αυτούς οι οποίοι είναι από τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, 

αλλά και στους συμπολίτες, είναι λογικό; Τη στιγμή που γίνονται αυτές οι αλόγιστες σπατάλες; 
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Γιατί για μένα είναι σπατάλες. Οι 45.000 λογιστική υποστήριξη είναι σπατάλη. Οι 18.000 

υποστήριξη λογισμικού είναι σπατάλη. Όπως και να το κάνουμε. 

Δ.Σ. : Κύριε Προεδρεύοντα… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Και δεν είναι μονάχα αυτό. 

Δ.Σ. : …τον κ. Μπόικο. Τη δευτερολογία του. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Και δεν είναι μονάχα αυτό…. Παρακαλώ. Και δεν είναι μονάχα αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πέρασαν ήδη τέσσερα λεπτά 

υπό την ανοχή τη δική μου, στη δευτερολογία… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Η πρότασή μου είναι αυτή… 

Δ.Σ. : …οπωσδήποτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Έχουμε κανέναν άλλον γιατί… από τη μέση; Όχι. Ο κ. Δήμου έχει το λόγο. 

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Προεδρεύων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιπολίτευση τι μας 

λέει σήμερα; Λέει όχι στα Κούλουμα, λέει όχι στην 25η στα έξοδα, λέει όχι στην 28η, λέει όχι 

στην «Πολιτεία των Ευχών», λέει όχι στις δράσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση για το 2014. 

Αυτά να τα πούμε και προς τα έξω και να τα πείτε και στο… και στα χωριά σας, κύριοι 

συνάδελφοι, που ασπάζεστε και αγαπάτε τα χωριά σας περισσότερο από μας. Κι εμείς από χωριό 

είμαστε και δείχνουμε το δρόμο να κοπούν τα πανηγυράκια του στυλ, πάρε 500€ για να 

βγάλουμε λεφτά, τα τραπέζια με τις ταβέρνες, ενώ μπορουμε μέσα από χορηγίες να 

δημιουργήσουμε εκδηλώσεις και σας παραπέμπω στη φετινή εκδήλωση που κάναμε μόνο από 

χορηγίες, χορηγίες που μαζέψαμε ήδη μέχρι σήμερα είναι της τάξεως των 17.000€. Άρα λοιπόν 

δεν προσπαθούμε να κάνουμε σπατάλες, να συμμαζέψουμε τα ασυμμάζευτα που παραλάβαμε τα 

χωριά μας. Ακόμα ψάχνουμε τις κούνιες και ουδείς μιλά για το Σκούταρι, κύριε συνάδελφε 

Αναστασιάδη… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σας έχω δώσει πολλά… 

ΔΗΜΟΥ : Από κει και πέρα… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …ψάξτε αλλού. 

ΔΗΜΟΥ : Σας παρακαλώ, κ. Προεδρεύων. Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ε μα με προκαλεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΟΥ : Δεν διέκοψα κανέναν. Ενοχλούν οι αλήθειες και οι αλήθειες ενοχλούν διότι και 

πέρυσι, γιατί άκουσα εδώ πέρα για τις συντηρήσεις, για τα χρήματα 18.000€. Εγώ στο 

Διοικητικό Συμβούλιο πέρυσι ζήτησα από τον κ. Γάτσιο να μου φέρει για τις συντηρήσεις αυτές 

που ανέφερε τα 18.000€ να μου φέρει πρόταση πιο φθηνή από αυτές που κατεβάσαμε εμείς στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. Εδώ είναι προϋπολογισμός αν δεν κάνω λάθος, εκεί ήταν εισήγηση 

κανονική. Και ακόμα τον περιμένω από πέρυσι εγώ το Μάρτιο. Μια αντιπρόταση, διότι ψάξαμε 

και βρήκαμε πάντα τις καλύτερες περιπτώσεις ακόμα και συντηρήσεις. Όμως την περιμένω. 

Κάλιο αργά παρά ποτέ, θα την περιμένω όμως. Διότι μάθαμε εδώ πέρα να ακούμε ΚΕΔΗΣ και 

να φρικάρουμε όλοι μας. Αυτό καταντήσαμε. Ό,τι έγινε στην ΚΕΔΗΣ, όπως έγινε το Διοικητικό 

της ΚΕΔΗΣ, έγινε κι άλλο Διοικητικό. Δεν το ξέρετε; Σας πειράζει η ΚΕΔΗΣ δηλαδή; Σας 

πειράζει η ΚΕΔΗΣ που έχει ηρεμία και δουλεύει; Σας πειράζει η ΚΕΔΗΣ που παράγει έργο; 

Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτά τα επιτεύγματα της ΚΕΔΗΣ. Ακόμα και τους παλιούς 

κατηγορήσατε αδίκως, που δεν δουλέψαμε, λέει, του Πολιούχου, οι υπάλληλοι όμως που 

δουλεύανε χθες μέχρι τις δέκα δεν τολμάει κανείς να το πει αυτό, εθελοντικά για την Πολιτεία. 

Και αν… ότι δεν πρέπει να γίνεται η «Πολιτεία των Ευχών», να σας κλείσω εισιτήρια τώρα, πώς 

θέλετε να πάτε, με τρένο; Να πληρώσετε τις βενζίνες σας στη Δράμα και στα Τρίκαλα; Είναι 

ντροπή μας αυτό που ακούγεται εδώ μέσα. Είναι ντροπή μας να στήνουμε μια εκδήλωση να 

φέρουμε κόσμο και να μη θέλουμε αυτή την εκδήλωση, γιατί λέει είναι ιδιώτες. Στις άλλες 

πόλεις υπάρχουν κάποιοι άλλοι; Ιδιώτες δεν είναι κι εκεί; Και θα σας πω και κάτι άλλο, εκεί 

υπάρχει οργανωτική επιτροπή ιδιωτών που έχει την εκδήλωση και στην «Ονειρούπολη» και στα 

Τρίκαλα. Εδώ υπάρχει η ΚΕΔΗΣ και βγαίνει μπροστά να προστατέψει τα συμφέροντα και των 
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ιδιωτών, να μην ανοίξει το πράγμα και των Σερραίων συμπολιτών μας. Κανείς δεν ομιλεί όμως 

για την προσπάθεια αυτή. Σήμερα έγινε κλήρωση. Σήμερα έγινε κλήρωση. Πήραν όλοι οι 

επιχειρηματίες το σπιτάκι τους και δεν άνοιξε μύτη. Ξέρετε γιατί; Γιατί όλα γίνονται διάφανα 

και νόμιμα από την ΚΕΔΗΣ. Ένας να έχει ακούσει ένα παράπονο για την όλη διαδικασία. Ένας. 

Να το καταθέσει δημόσια για να μπορώ να απαντήσω. Και μιλάω για επιχειρηματίες οι οποίοι 

είναι χρόνια στο προσκήνιο και ολοι αυτοί μαζί συνεργαζόμαστε με σκοπό να βγάλουμε ένα 

καλό αποτέλεσμα για τον κόσμο. Για τον κόσμο όχι τον Σερραίο, τον κόσμο ο οποίος θέλουμε 

να παραμείνει τα Χριστούγεννα εδώ στην πόλη μας και να μην πάει δίπλα, αλλά να φέρουμε και 

συμπολίτες μας από τις άλλες πόλεις. Ένα λεπτάκι, τελειώνω, κ. Προεδρεύων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΟΥ : Ένα λεπτάκι. Άκουσα για εδέσματα 27.000€. Είναι ντροπή μας να λέμε όχι στα 

Κούλουμα. Όταν παραλάβαμε, τα Κούλουμα κοστίζανε 50.000€ σε κάθε παλιά Κοινωφελή και 

τώρα προϋπολογίζουμε είκοσι εφτά για όλο το Δήμο για εδέσματα για όλο το χρόνο, με την 25η 

μέσα, με την 28η μέσα, με τα Κούλουμα μέσα. Ε, ντροπή μας λοιπόν, γιατί άκουσα αυτόν τον 

χαρακτηρισμό να λέμε και να κατακρίνουμε τα 27.000€ για μια, για ένα Δήμο όπως ο Δήμος 

των  Σερρών, για τρεις μεγάλες… όπως είναι τα Κούλουμα, 25η, 28η όταν το 2010, πρόσφατα 

δηλαδή, μόνο για Κούλουμα ξοδεύαμε πενήντα χιλιάρικα, δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες, 

ξέρετε πολύ καλά, κύριοι συνάδελφοι, εσείς που λέτε ότι προέρχεστε από τα χωριά. Εκεί δεν 

μιλούσατε όμως. Εκεί διοικούσατε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ… 

ΔΗΜΟΥ : …εκεί διοικούσατε, ήταν όλα καλά, γιατί κάναμε τα χατίρια των φίλων μας ή των 

συμπολιτών μας. Εδώ κάνουμε οικονομία, είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας ευχαριστώ, θα δευτερολογήσετε αν χρειαστεί. Δευτερολογία. Ο κ. 

Αναστασιάδης, ο κ. Μπόικος. Κύριε Μπόικο, δεν ξέρω… Και ο κ. Γάτσιος. Παραταξιακά να το 

πάρουμε, θα πάρει ο κ. Αναστασιάδης το λόγο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έχω την αίσθηση πως όταν μιλούσα μάλλον δεν έγινα κατανοητός. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν αμφισβήτησα ούτε την κίνηση για το «Σπίτι των Ευχών», ούτε 

το Άρτιο, ούτε τις υπόλοιπες δράσεις, τις οποίες θεωρώ θετικές. Εγώ έμεινα στο γεγονός ότι ό,τι 

έχει σχέση με την παραγωγή πολιτισμού, έστω έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, 

είναι ένα είδος προς αναζήτηση και δεν θα πρέπει για κανένα λόγο αυτό να το προσπεράσουμε. 

Έκκληση θα μπορούσα να πω αυτά προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα κόστη δεν είναι μεγάλα. 

Όμως θα επιμείνω. Πρωτάκουστο είναι οι 18.000 για υποστήριξη λογισμικού, κύριοι. Αγορά 

λογισμικού 3.000, υποστήριξη λογισμικού 18.000. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Αυτό μπορούμε να 

το διαφοροποιήσουμε στο μέλλον ή και τώρα ακόμα, αλλά μερικά έξοδα τα οποία κρίνετε, το 

Σώμα, ότι είναι υπερβολικά είναι καιρός να τα κόψουμε, να περιοριστούν. Δεν αμφισβήτησα 

ούτε τις δράσεις του Άρτιο, ούτε τις δράσεις που έχουν σχέση με τα ΑΜΕΑ, ούτε τις δράσεις 

που έχουν σχέση με την όλη παιδεία έτσι όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα δράσης. Αλλά 

προβληματίστηκα και προβληματίστηκα έντονα και τοποθετούμαι εδώ για το ότι όλη η 

περιφέρεια είναι στα αζήτητα. Αυτό το πράγμα με συγχωρείτε, αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ 

να το χωνέψω, τη στιγμή που βλέπω ότι υπάρχει περιθώριο να πάρουμε από ένα σημείο, από δυο 

και να υποστηρίξουμε τη δράση της Βαμβακιάς, του Σκουτάρεως, της Καμήλας και των 

υπολοίπων χωριών. Απλά πράγματα είναι. Αφήνω την Κουμαριά απέξω για να μην κατηγορηθώ. 

Ούτως ή άλλως με κατηγορεί ο Πρόεδρος… Έτσι λοιπόν εμείς, γι’ αυτό επαναλαμβάνω, εμείς 

δεν ψηφίζουμε τι; Αυτές τις νοοτροπίες. Ήταν σαφής ο αρχηγός της ομάδας μας. Αυτές τις 

νοοτροπίες, τη σπατάλη ή τέλος πάντων τα στοιχεία αυτά στα οποία ενυπάρχει η τάση για 

σπατάλη. Αν δεν θέλετε η πρώτη κουβέντα  να σας… σας ακούγεται πολύ βαριά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ο κ. Γάτσιος 

έχει το λόγο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …και προηγουμένως αλλά ο κ. Πρόεδρος για την ταμπακέρα αποφεύγει να 

μιλήσει, μιλάει για δράσεις τις οποίες η συντριπτική πλειοψηφία βεβαίως συμφωνεί και βεβαίως 
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αυτός θέλει να ξεφύγει από την κουβέντα και τα λοιπά. Πρέπει να καταλάβετε, κ. Πρόεδρε, ότι 

υπαρχει διοικητικό πρόβλημα μέσα στην ΚΕΔΗΣ. Φαίνεται αυτό και από ένα… ακόμη που 

έχετε 35.000€ προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων. Δηλαδή 35.000€ έχουμε 

προσαύξηση, πεταμένα λεφτά, από κακή διοίκηση και διαχείριση γιατί δεν προλάβαμε… να 

πληρώσουμε στην ώρα τους κάποιες δαπάνες. Πρέπει να… 

Δ.Σ. : …τα πρόστιμα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ναι, τα πρόστιμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε και είμαστε εμείς 

συμπαραστάτες σε μια δύσκολη περίοδο. Πρέπει όμως εσείς να δείχνετε πρώτοι ότι περικόπτετε 

δαπάνες οι οποίες είναι αλόγιστες, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως από τον συνάδελφο κ. 

Αναστασιάδη και τις οποίες τις επισημαίνουμε πρώτα, τουλάχιστον… βρίσκομαι εγώ και μέσα 

στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σας είχαμε πει την άλλη φορά, βγάλαμε φέτος, έκανα μια έρευνα και 

είδα παραδείγματος χάρη πόσο παίρνει ο αρχιμουσικός σε όλους τους Δήμους. Εμείς βγάλαμε 

τον αρχιμουσικό 27.000€ και είπαμε και βάλαμε βέβαια πάρα πολλές δικλίδες για να 

φωτογραφίσουν εμένα, να το πάρω εγώ και είπα βάλτε το με 15.000 και θα πέσει και πιο κάτω, 

να πώς θα γλιτώναμε δέκα, δώδεκα, ίσως και 15.000, γιατί ρώτησα ότι όλοι οι αρχιμουσικοί 

στους άλλους Δήμους και μη νομίζετε ότι οι άλλοι Δήμοι είναι πιο μικροί σε αυτόν τον τομέα, 

γιατί έχουν πάρα πολλά χωριά… Δεν μαζεύουν και μάλιστα εκεί να σας δώσω και μια… ενώ δεν 

πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις ο ένας, αντί να μην εγκρίνουν τον διαγωνισμό γιατί δεν είχε, 

τον ενέκριναν και τον διαγωνισμό. Ε, δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, κ. 

Πρόεδρε και μετά να λέτε γιατί για το άλλο νομικό πρόσωπο όταν μιλάμε δεν δημιουργείται 

πρόβλημα και γι’ αυτό το νομικό πρόσωπο δημιουργείται; Δεν δημιουργείται μόνο του το 

πρόβλημα, κάποιοι το δημιουργούν. Πρέπει να αναρωτηθείτε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Γάτσιο. Ο κ. Μπόικος έχει το λόγο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ανέφερε προηγουμένως ο κ. Δήμου για χορηγούς στο νέο θεσμό της «Πολιτείας 

των Ευχών». Εγώ τη χαρακτήρισα «Πολιτεία των ιδιωτών». Αναφέρθηκα στο χιλιάρικο περίπου 

που κοστίζει το μεγάλο ξύλινο σπιτάκι, 922€. Ερώτημα, πόσοι μικροεπαγγελματίες, πόσοι 

μικρό… συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν αυτό το χιλιάρικο; Και εν πάση 

περιπτώσει όσοι το καταβάλουν, σίγουρα δεν θα θέλουν να το καλύψουν συν κάποια κέρδη; Στη 

σελίδα 7 πάλι του σχεδίου δράσης αναφέρεται ότι οι δράσεις είναι μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Κι εγώ τώρα απορώ, αυτό το αλισβερίσι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα; Ένα 

χιλιάρικο για το ξύλινο σπιτάκι; Και όσο για τη Δράμα, τη Λάρισα αν δεν κάνω λάθος που… 

Δ.Σ. : Τρίκαλα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τα Τρίκαλα; Εν πάση περιπτώσει, ναι, που είπε πάλι ο κ. Δήμου, μας παρέθεσε τη 

λογική ότι έτσι κάνουν όλοι. Μα δεν είναι επιχείρημα αυτή η λογική, συνάδελφοι και 

συναδέλφισσες. Ακούσατε άλλη μια χοντροειδή δικαιολογία. Το έτσι κάνουν όλοι; Πρέπει να 

αποδειχτεί τι είναι αυτό που κάνουν κι όχι επειδή έτσι το κάνουν ολοι. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μπόικο. 

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Προεδρεύων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το λόγο ο κ. Δήμου. 

ΔΗΜΟΥ : Πότε έγινε μια πρόταση από Τοπική Κοινότητα και δεν την αποδέχτηκε η ΚΕΔΗΣ; 

Ποτέ. Πότε έγινε πρόταση για τα Χριστούγεννα και είπαμε όχι; Ποτέ. Προβλέψαμε στο ετήσιο 

σχέδιο δράσης και για πολιτιστικές δραστηριότητες και να αναφέρω ότι καταφέραμε -έτσι;- 

μέσω του ΚΕΠ να βγάλουμε πρόγραμμα και να καλύψουμε με δωρεάν τμήματα την πυροβασία 

στην Αγία Ελένη και ψάχνουμε κι άλλα προγράμματα να καλύψουμε κι άλλες δράσεις τέτοιες, 

θεσμούς. Γι’ αυτό κανείς δεν ομιλεί. Τίποτα. Το ότι κάποιοι, κάποιες κοινωφελείς δουλεύαν 

όπως δουλεύαν, δεν θέλω να χαρακτηρίσω και μας φέρανε 250.000€ ΙΚΑ και τα τριάντα πέντε, 

κ. Γάτσιο, είναι από τις πρώην κοινωφελείς. Ή είστε αδιάβαστος ή κάνετε τον Κινέζο. Τα 

35.000€ είναι από προηγούμενες κοινωφελείς επιχειρήσεις που ήρθαν σωρηδόν τα ΙΚΑ τους 

όλα, χωρίς ασφαλιστική, χωρίς φορολογική και εμείς δεν χάσαμε ποτέ καμία ρύθμιση, ούτε μέρα 
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και είμαστε και τρεις ή τέσσερις μήνες μπροστά. Άρα λοιπόν διαβάστε λίγο παραπάνω, γιατί 

νομίζω τον Κινέζο δεν τον κάνετε σωστά. Όσον αφορά για τα σπιτάκια… 

Δ.Σ. : Δεν μοιάζει και Κινέζος… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …ο χαμός εδώ μέσα. 

Δ.Σ. : Δίκιο έχει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κυρία Σαραντίδου, σας παρακαλώ… 

ΔΗΜΟΥ : …όσον αφορά… όσον αφορά… όσον αφορά για τις σπατάλες που έχω ακούσει, δεν 

υπαρχει καμία σπατάλη, ακόμα περιμένω για τις συντηρήσεις, κ. Γάτσιο, θυμάστε στο 

Διοικητικό πέρυσι την προσφορά σας που είπατε να περιμένω και περίμενα μια βδομάδα. Ακόμα 

την περιμένω. Διότι εδώ είναι η υπηρεσία, εδώ είναι το λογιστήριο, δεν υπαρχει κατασπατάληση 

σε καμία δαπάνη, σε κανέναν κωδικό στην ΚΕΔΗΣ… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σαφέστατος. 

ΔΗΜΟΥ : …και τελειώνω. Κύριε Μπόικο, τα σπιτάκια τα πιο ακριβά τελειώσανε. Τα μικρά 

είναι ακόμα διαθέσιμα. Άρα λοιπόν οι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη οι επιχειρηματίες να 

προβληθούν μέσα από την Πολιτεία και σήμερα σας πληροφορώ ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα 

να δώσουμε κανένα άλλο σπιτάκι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Δήμου. 

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία… Κύριε Γαλάνη. 

Δ.Σ. : …εγώ την πρόταση… 

Δ.Σ. : Εγώ λέω ναι. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Α, β, γ για να μπορώ να… 

Δ.Σ. : Σε όλα. 

Δ.Σ. : Σε όλα, σε όλα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ας ξεκινήσουμε… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : … όλα, κάποια… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γαλάνη. 

Δ.Σ. : …με την προϋπόθεση ότι θα στηρίξουμε τους θεσμούς των Κοινοτήτων μας που είναι 

σοβαροί και έχουν ιστορία… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Πρόεδρε… Ναι. Και η κυρία… με την προϋπόθεση…  

Δ.Σ. : Βασίλη… 

Δ.Σ. : Ναι, εκτός από τους κωδικούς της λογιστικής υποστήριξης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Δεν προλαβαίνω όμως να τα γράψω…  

Δ.Σ. : Δεν συμφωνώ με τους κωδικούς της λογιστικής υποστήριξης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Γιώργο. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι. 

Δ.Σ. : Όχι, εκτός από τις δράσεις. Όχι σε όλα εκτός από τις δράσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι ο κ. Στεργίου. Η πρόταση της παράταξης είναι του κ. Μηλίδη… Ο κ. 

Κατιρτζόγλου όχι σε όλα. Η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι σε όλα. 

Δ.Σ. : Να ξαναδιατυπώσουμε πρόταση; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι, διατυπώστε πάλι… 

Δ.Σ. : Ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό μόνο ως προς τη μισθοδοσία και τα προγράμματα... 

Δ.Σ. : Το μικρόφωνο. 
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Δ.Σ. : Ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό ως προς τη μισθοδοσία και τα προγράμματα... ψηφίζουμε 

την αποδοχή της χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα όχι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Δήμο… 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τα υπόλοιπα όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Μπόικο. Όχι ο κ. Μπόικος. Ο κ. Δήμου ναι. Ο κ. Δημητρίου ναι, ο κ. 

Μερετούδης ναι. 

Δ.Σ. : Με την προϋπόθεση που έθεσε ο κ. Γρηγοριάδης. 

Δ.Σ. : Κι εσείς από τα χωριά, τι έχετε στα χωριά σας… 

Δ.Σ. : …τον προϋπολογισμό, τι προϋπόθεση να ‘χει; 

Δ.Σ. : Ναι σε όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι σε όλα η κυρία…; Η κα. Μπιτζίδου και ο κ. Χατζημαργαρίτης. Ο κ. 

Παπαβασιλείου ναι σε όλα; 

Δ.Σ. : …και τροποποίηση. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 811/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση «Ετήσια βραβεία για την 

οδική ασφάλεια» του ομώνυμου βουλγαρικού ιδρύματος στη Σόφια, στις 4 Δεκεμβρίου στο 

πλαίσιο της πράξης PROMO SAFE DRIVING. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν και πάμε στο επόμενο θέμα, έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 

εκδήλωση «Ετήσια βραβεία για την οδική ασφάλεια» του ομώνυμου βουλγαρικού ιδρύματος 

στη Σόφια, στις 4 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της πράξης PROMO SAFE DRIVING με εισηγητή 

τον Αντιδήμαρχο, κ. Γρηγοριάδη. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Να πω μια κουβέντα; 

Δ.Σ. : Όχι, όχι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 812/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση «Ετήσια βραβεία στην 

Παγκόσμια Ημέρα Αναπήρων (3 Δεκεμβρίου) με τον τίτλο: «ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έβδομο, έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένο στην 

Παγκόσμια Ημέρα Αναπήρων (3 Δεκεμβρίου) με τον τίτλο: «ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ». 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 813/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράταση προθεσμίας 

εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου: EASY TRIP GR-BG 

E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα όγδοο, έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου: EASY TRIP 

GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 814/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εργασιών για την μετεγκατάσταση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένατο θέμα, έγκριση διενέργειας προμήθειας και εργασιών για την 

μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Μηλίδης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αναφέραμε τους λόγους. 

Δ.Σ. : Θα μας πείτε λίγο, κ. Αντιδήμαρχε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. Ναι, θέλετε να ακούσετε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Προχωράει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γαλάνης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Επειδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να σας πω, κ. Πρόεδρε, ότι μετά από την απόφαση που πήραμε σε προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε εργασίες εσπευσμένα για τη μετακίνηση της Τεχνικής 

Διεύθυνσης στο κτίριο του παλιού, πρώην Ορφανοτροφείου Θηλέων, γι’ αυτό ακριβώς γίνεται 

αυτή η διαδικασία για να μπορούν εκεί να τοποθετηθούνε… ο απαραίτητος εξοπλισμός και να 

γίνουνε οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει… στον όροφο το συγκεκριμένο, το κομμάτι του ορόφου, 

ξέρει και ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, για να μπορέσουν να… 

Δ.Σ. : Επειδή ψηφίσαμε, κ. Πρόεδρε, όχι στην αντικατάσταση… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εντάξει, σεβαστό. 

Δ.Σ. : Να πω κι εγώ μια κουβέντα. Λοιπόν, επειδή κι εμείς είχαμε ψηφίσει όχι στην 

αντικατάσταση… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κατανοητό. 

Δ.Σ. : …γιατί το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο το παρουσιάζετε εσείς. Εδώ τώρα με ξένα 

κόλλυβα φτιάχνετε κηδεία. Με τα χρήματα… 

Δ.Σ. : Μνημόσυνο. 

Δ.Σ. : Μνημόσυνο, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, με τα χρήματα της ΚΕΔΗΣ, η ΚΕΔΗΣ εκεί 

πέρα δαπανά… 
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Δ.Σ. : ΔΕΥΑΣ. 

Δ.Σ. : ΔΕΥΑΣ, συγγνώμη, εντάξει. Με τα χρήματα της ΔΕΥΑΣ λοιπόν, δαπανά η ΔΕΥΑΣ 

1.000.000€ εκεί πέρα; Παράδειγμα λέω τυχαίο… Πες ότι είναι ένα εσύ. Λοιπόν, το 1/3 των 

χώρων το δίνει δωρεάν η ΔΕΥΑΣ στο Δήμο. Δεν θα έπρεπε ο Δήμος να συνεισφέρει με το 1/3 

της δαπάνης για την ανακαίνιση του χώρου; Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνετε ελέγχεται αν είναι 

νόμιμο ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, δικό σας θέμα είναι, εμείς σε αυτό δεν μπορούμε να 

συμμετέχουμε, γι’ αυτό και λέμε όχι… 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ο καθένας τοποθετήθηκε επί του θέματος, έτσι; Λοιπόν… 

Δ.Σ. : …κάτσε κάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Όχι, ναι ο κ. Γαλάνης, ναι ο κ. Γρηγοριάδης, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι… Κυρία Σαραντίδου;… Δεν λαμβάνεται υπόψη… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …διότι δεν ξέρει το θέμα. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν παρακολούθησε το θέμα. Ναι; Ναι; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Όχι, όχι, όχι ο κ. Μπόικος, ναι ο κ. Δημητρίου, ναι, ναι, ναι, ναι και ο 

Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 815/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για χορήγησή του 

στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο δέκατο, έγκριση ανάθεσης της προμήθειας φρέσκου γάλακτος 

για χορήγησή του στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 816/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση του ποσοστού κατανομής των χρηματοδοτήσεων μεταξύ της 

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σε ποσοστό 48%-52% υπέρ της Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το ενδέκατο το είπαμε. 

Δ.Σ. : Δεν το είπαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη, ναι, ναι σωστά. Τροποποίηση, ενδέκατο θέμα, τροποποίηση του 

ποσοστού κατανομής των χρηματοδοτήσεων, τηρούμε τον κανονισμό, έτσι; Μην 

επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Μεταξύ της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σε ποσοστό 48%-

52% υπέρ της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Τώρα αν κατάλαβα καλά αυτό είναι για την κατανομή…; …για πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν θέλετε να κάνει μια σύντομη εισήγηση... 
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Δ.Σ. : Δεν χρειάζεται. Μια κουβέντα. 

Δ.Σ. : …υπαρχει αυτό θα συζητείται κάθε φορά που έρχεται χρηματοδότηση αν… δεδομένο ότι 

πρέπει να αλλάξει το ποσοστό θα συζητηθεί στη δημοτική επιτροπή παιδείας και θα ξανά 

αλλάξει. 

Δ.Σ. : Προσέξτε κάτι, προσέξτε κάτι. Γιατί όλες οι δευτεροβάθμιες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι ομόφωνη η απόφαση. Πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, ξέρω πολύ καλά. 

Δ.Σ. : Είναι ομόφωνη απόφαση της δημοτικής επιτροπής παιδείας. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Αν κοροϊδεύει, αν νομίζει ότι κοροϊδεύει… εμένα δεν μπορεί να 

κοροϊδέψει. Λοιπόν, λέω το εξής, ολοι στη δευτεροβάθμια γνωρίζουν ότι αυτό γίνεται 

αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη κατανομή. Λοιπόν, αυτό γνωρίζουν όλοι. Τώρα εδώ 

πέρα μου λέτε ότι αυτό θα συμβαίνει πάντοτε. Λοιπόν αυτό… να το πείτε και στους υπευθύνους 

της… έτσι; Εγώ πάντως όχι ψηφίζω. 

Δ.Σ. : Το έχουμε πει, κ. Κατιρτζόγλου και προς τους υπεύθυνους της δευτεροβάθμιας. Κανέναν 

δεν βγάζουμε τρελό, ούτε κοροϊδεύουμε κανέναν. Έτσι; Πάνω από όλα αυτό. Έχουμε τα 

δεδομένα… έχουμε… αφήστε με να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε. 

Δ.Σ. : Παντού θα τα… τα είπαμε παντού… τα είπαμε παντού και θα τα πούμε παντού. Έχει 

δημιουργηθεί… τέθηκε ένα θέμα από την επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλαγή 

ποσοστού. Μέχρι τώρα υπήρχε το ποσοστό 53-47 υπέρ της δευτεροβάθμιας… Είναι ένα θέμα 

που έχει τεθεί εδώ και ένα χρόνο, είχε πάρει αρκετές αναβολές και ήρθε η ώρα και συζητήθηκε 

στη δημοτική επιτροπή παιδείας. Συνεδρίασε η δημοτική επιτροπή παιδείας, παραιτήθηκε από 

την επιτροπή ο Διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η αναπληρώτριά του, 

συνεδρίασε η επιτροπή και αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή του ποσοστού. Υπήρξαν εισηγήσεις 

και από την πρωτοβάθμια στην επιτροπή και από τη δευτεροβάθμια και αυτό που είπα εγώ σαν 

Πρόεδρος της Επιτροπής, επειδή είμαι και στις δυο επιτροπές, σχολικές, Πρόεδρος και βλέπω τα 

δεδομένα, πού υπάρχουν ανάγκες στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια, αναλόγως με τα 

δεδομένα θα τίθεται θέμα στη δημοτική επιτροπή παιδείας για αλλαγή ποσοστού αν χρειαστεί. 

Οι χρηματοδοτήσεις έρχονται τέσσερις φορές το χρόνο και αν θα χρειαστεί σε κάθε 

χρηματοδότηση να συζητείται και να αλλάζει το ποσοστό, θα το κάνουμε και αυτό. Αυτό 

είπαμε. Τώρα εάν βγήκε διαφορετικά προς τα έξω, είναι δικαίωμα του καθενός πώς το έβγαλε 

προς τα έξω. Η αλήθεια είναι αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Το ποσοστό αυτό ήταν δέκα χρόνια υπέρ της δευτεροβάθμιας, τα στοιχεία που έχουμε στα 

χέρια μας δείχνουν ότι τα γυμνάσια και τα λύκεια αυτή τη στιγμή έχουν χρηματικά αποθέματα 

στους λογαριασμούς τους, ενώ τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία χρωστάνε. Γι’ αυτό το λόγο, 

ήταν ένα αίτημα της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να ανεβεί στη δημοτική 

επιτροπή παιδείας. Η δημοτική επιτροπή παιδείας έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και αυτό που 

πήρε απόφαση ομόφωνη… ήταν… βέβαια υπήρχε η απουσία του Διευθυντή της 

δευτεροβάθμιας, ήταν να προταθεί αυτό το ποσοστό 52-48 υπέρ της πρωτοβάθμιας. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλες ερωτήσεις. Κύριε Γάτσιο. Τοποθέτηση. Παρακαλώ, άλλος τοποθέτηση; 

Και ο κ. Στεργίου και η κα. Σαραντίδου. 

Δ.Σ. : Και ο Δινάκης, αν χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κύριος… 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κι εγώ αν χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και η κα. Μπιτζίδου. Κάποιος γράφει τα ονόματα; Θα ξεκινήσω από σας, κ. 

Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εμείς συμφωνούμε, κ. Πρόεδρε, στη συγκεκριμένη αλλαγή του ποσοστού, αλλά θα 

ήθελα, κ. Αντιδήμαρχε, να επισημάνουμε κάτι. Να γίνεται σωστή κατανομή των πόρων και 
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μεταξύ των σχολείων. Έχω εγώ βάσιμες καταγγελίες ότι υπάρχουνε σε κάποια σχολεία 

πλεονάσματα και αγοράζονται πράγματα και θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα να το ακούσετε 

ότι το 2011, από αυτά που δεν πρόλαβαν να κλέψουν κατά τον κ. Δήμαρχο, 17.500 αφήσανε στη 

σχολική επιτροπή του Δήμου… από τη σχολική επιτροπή της Κοινότητας τότε, 17.500. Το 2011 

το σχολείο της Ορεινής έβαλε πετρέλαιο στην Κοινότητα και σήμερα το σχολείο χρωστάει 

4.000€ ρεύμα και 800 ή 900€ χρωστάει ένα τηλέφωνο στο νηπιαγωγείο, το οποίο πλέον δεν 

λειτουργεί εκεί, αλλά δεν μπορεί να το κόψει ο Διευθυντής γιατί δεν πληρώνετε τίποτα. Δείτε τα 

σας παρακαλώ αυτά γιατί κάθε μέρα μεγαλώνουν τα ποσά και πληρώστε τα και δώστε την 

ανάλογη αξιοπρέπεια στα σχολεία αυτά, γιατί… να λάβετε δε υπόψη ότι τα σχολεία της ορεινής 

περιοχής δεν έχουν το ίδιο κόστος και τα ίδια έξοδα με τα σχολεία του κάμπου. Δηλαδή η 

περίοδος θέρμανσης είναι πολύ μακρύτερη, πάνω από το διπλάσιο… 

Δ.Σ. : Σωστό. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Σας έδωσα δυο δεδομένα, τα ξέρει βέβαια ο κ. Αντιδήμαρχος όπως με ενημέρωσε ο 

Διευθυντής του σχολείου, 4.000€ ρεύμα. Πέρυσι δεν βάλαμε ούτε ένα ευρώ πετρέλαιο, τους 

έβαλε ο Παπαστράτος, ακούστε πού φτάσαμε, τους έβαλε ο Παπαστράτος και φέτος τους λένε 

να αλλάξουν λέβητα, να το βάλουνε ξυλολέβητα και κάθε πρωί τα παιδιά να πηγαίνουν… όπως 

εγώ όταν πήγαινα σχολείο… να πηγαίνουν από μια αγκαλιά κούτσουρα… Αυτά δεν είναι 

αξιοπρέπεια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γι’ αυτό αλλάζει το ποσοστό, κύριε… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : 17.500€… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να αποκτήσει αξιοπρέπεια και… η εκπαίδευση… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …στον αέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μπράβο στην Αντιδημαρχία Παιδείας που έπιασε το βόδι από τα κέρατα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Είπα όμως και εσωτερικά να γίνεται σωστή κατανομή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Γάτσιο, αυτό που λέτε… το να μην υπάρχει… είναι έλλειψη 

σοβαρότητας, έλλειψη αξιοπρέπειας το λιγότερο. Όμως δεν έχει να κάνει με την… των 

ποσοστών, όπως βιάστηκε να σχολιάσει ο κ. Πρόεδρος. Όταν τον βολεύει τα σχολιάζει. Λοιπόν, 

έχει να κάνει με το ότι δεν υπήρχε προφανώς σωστή κατανομή στα σχολεία της πρωτοβάθμιας. 

Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν αυτό που λέτε να ισχύει, 4.000€ και να… το σχολείο της Ορεινής; 

Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ στάθηκε προηγουμένως, κ. Πρόεδρε, στάθηκα προηγουμένως 

στο γεγονός ότι όλοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από Διευθυντές δευτεροβάθμιας, τα 

συλλογικά όργανα, τους Διευθυντές, έχουν την εντύπωση και δεν είναι μόνο αυτοί τέλος 

πάντων… άνθρωποι, έχουν την εντύπωση ότι αυτή η αλλαγή έγινε μόνο για τη συγκεκριμένη 

κατανομή και μόνο λόγω των αναγκών θέρμανσης του χειμώνα. Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

γι’ αυτό το ρώτησα προηγουμένως, ειπώθηκε κάτι τελείως διαφορετικό. Γι’ αυτό και είπα, αυτό 

να πάτε να το πείτε και στη δευτεροβάθμια. Έχετε υπόψη σας ποιες είναι οι ανάγκες της 

δευτεροβάθμιας; Έχετε υπόψη σας ότι εκεί λειτουργεί και θα έρθω σε αυτό που λέει ο κ. 

Γάτσιος, λειτουργεί το ειδικό ΤΕΕ, το ειδικό σχολείο, ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο 

σχολείο στην Ελλάδα, με τεράστια κόστη, με τεράστιο… με τεράστιες ανάγκες, ακόμα και για 

το λεωφορείο του να το κυκλοφορήσει που έρχεται κάθε φορά και ζητάει επιπλέον 

χρηματοδότηση από την σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας προκείμενου να λειτουργήσει το 

λεωφορείο, που είναι πολύ… απολύτως αναγκαίο για να κυκλοφορεί τα παιδιά. Δεν έχετε υπόψη 

σας… δεν έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικά… τα ΕΠΑΛ, τα 

οποία έχουν ανάγκη επίσης επιπλέον χρηματοδότησης λόγω του ότι συντηρούν εργαστήρια και 

χίλια δυο άλλα; Λοιπόν και έχουν και ελλείψεις, έχουν και ελλείψεις τα εργαστήρια αυτά; 

Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους είχε θεσπιστεί με βάση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ψηφίζετε. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε… ο χρόνος. 
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ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …με τη λογική αυτή του χρόνου. Μια φορά μιλάω  σήμερα, να πω δυο 

κουβέντες! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα τις πείτε στο χρόνο που σας επιτρέπεται, κ. Κατιρτζόγλου… Θα τις πείτε στο 

χρονο που σας επιτρέπεται. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Χράπα, εσένα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : Κατεβάστε τους τόνους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε. 

Δ.Σ. : Για ποιο λόγο…; 

Δ.Σ. : Κατεβάστε τους τόνους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μην απορρίπτετε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση… ομόφωνα 

το αποφάσισε. Έχω προσωπική άποψη. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ομόφωνα το αποφάσισε χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων της… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα το αποφάσισε δεν σημαίνει… παραποιείτε την αλήθεια. Θέλω να σας 

φέρω στο σωστό δρόμο. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ο μόνος που δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό δεν είσαστε εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην υποτιμάτε κανέναν εδώ μέσα. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσω την κουβέντα που έλεγα γιατί… 

να με διακόψετε για να μην μπορέσω για δέκα δευτερόλεπτα να ολοκληρώσω την κουβέντα 

μου… φάγαμε τρία λεπτά για να έχουμε προσωπικές αντεγκλήσεις. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι 

αυτά τα πράγματα δεν είναι οι άνθρωποι ελαφρείς λοιπόν αυτοί που είναι στη δευτεροβάθμια κι 

έχουν διαμορφώσει αυτήν την εντύπωση. Ή τους δημιουργήσατε λάθος εντύπωση εσείς ή είναι 

ελαφρείς για να διαμορφώσουν από μόνοι τους τη λάθος εντύπωση αυτή. Λοιπόν, λάβετε υπόψη 

σας όλα αυτά τα οποία σας είπα, τα οποία είχαν γίνει όταν θεσπίστηκε αυτό το… και δεν έγινε 

τυχαία, έγινε γιατί… υπήρχαν συγκεκριμένες οδηγίες από το Υπουργείο. Λοιπόν, επομένως… 

επομένως αυτό δεν το… έτσι;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Θέλω να πω δυο πράγματα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Είναι ομόφωνη 

η απόφαση και η πρόταση για την οποία παραιτήθηκε ο Διευθυντής της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης δεν στέκει πουθενά. Είπε ότι παραιτούμαι γιατί δεν έχω ειδοποιηθεί έγκαιρα. Το 

ίδιο και η αναπληρώτριά του και είχε ειδοποιηθεί εδώ και ένα χρόνο. Αυτά είναι πράγματα τα 

οποία δεν στέκονται, δεν είναι σοβαρά. Απαντώντας στον κ. Γάτσιο, έτσι; Η επιτροπή 

πρωτοβάθμιας και πέρυσι έδωσε περισσότερα λεφτά για τα σχολεία γιατί υπαρχει πραγματικά 

πρόβλημα. Η πρόταση… δεν επιτρέπεται η Ορεινή, Σάκη και το λέω με πολλή αγάπη, ένα χωριό 

με πολύ δασικό πλούτο, όλοι έχουνε εκεί πέρα… ξέρω πόσοι δασικοί συνεταιρισμοί υπάρχουν, 

να μην μπορούν να βάλουν έναν ξυλολέβητα αυτόματο -έχω ξυλολέβητα στο σπίτι, έτσι;- και να 

καίει η Ορεινή τέσσερις ή πέντε χιλιάδες λίτρα πετρέλαιο. Είναι απαράδεκτο. Δεν είπα να πάμε 

στη διαδικασία που πήγα εγώ στο σχολείο με το ξύλο. Κι εγώ πήγα έτσι, έτσι; Δεν λέμε αυτή τη 

διαδικασία. Ένας αυτόματος λέβητας, το σχολείο διαθέτει περιουσία, έχει δασική έκταση και 

μπορεί από τους δασικούς συνεταιρισμούς να δώσουν πέντε τόνους ξύλα και να τελειώνει αυτή 

η κατάσταση. Δεν μπορεί δηλαδή, είναι… αυτή η χώρα έχει φτωχέψει κι εμείς ακολουθούμε τη 

διαδικασία… πετρέλαιο… τέτοιες ιστορίες. Επιτέλους δηλαδή! Δεν το λέω, με πολλή αγάπη το 

λέω. Το χρηματοδοτήσαμε ειδικά το σχολείο της Ορεινής, έχει τεράστιο πρόβλημα, η επιτροπή 

έχει βάλει έναν αριθμό που λέει, τόσα λεφτά στο τάδε σχολείο. Υπαρχει… προβλημάτων και δεν 

το κάναμε ούτε με… ενάντια στη δευτεροβάθμια. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν ότι 

εμείς είμαστε ενάντια με τους καθηγητές και τους δασκάλους. Υπαρχει ένα πρόβλημα, το 

πρόβλημα είναι αυτούς τους λογαριασμούς τους τραπεζικούς φαίνεται ότι όλα τα σχολεία της 
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δευτεροβάθμιας έχουν είκοσι, τριάντα χιλιάδες απόθεμα στην τράπεζα και τα ξέρουμε. Αφού 

δημοσιεύονται… ο Αντιδήμαρχος. Ενώ τα σχολεία της πρωτοβάθμιας με 500€… 

Δ.Σ. : Χρωστάνε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : …ούτε ένα εξάμηνο, τι να βγάλει; Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εμείς οφείλουμε 

εδώ πέρα να μοιράσουμε την πίτα σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα, να μπορέσουν τελικά να 

λειτουργήσουν. Τα μικρά παιδιά έχουν ανάγκη περισσότερη από θέρμανση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Τελειώνω. Έτσι; Δεν είναι ζήτημα αντιδικίας, είναι ζήτημα δικαιοσύνης και αν 

παρουσιαστεί πρόβλημα στη δευτεροβάθμια εδώ είμαστε να το αλλάξουμε. Έχουμε κανένα 

πρόβλημα; Δεν είμαστε ούτε με τους δασκάλους, ούτε με τους καθηγητές. Είμαστε με το δίκιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κύριε Μπόικε; Αν καλυφθήκατε, μη μιλάτε. Πάμε παρακάτω. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δυο λόγια θέλω να πω, ότι γενικά εδώ και σε αυτό το θέμα και άλλες ευκαιρίες 

έχουμε σε πολλές περιπτώσεις, μπαίνει το ζήτημα να φαγωνόμαστε μεταξύ μας, να τραβάμε ο 

ένας του αλλουνού τα κουρέλια ή τις φανέλες μέσα στο κρύο και τελικά οι μάγκες στην 

κυβέρνηση και στην τρόικα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα ό,τι 

και να πούμε, δηλαδή αν ήταν 45… 47 και 53 θα λυνόταν τα προβλήματα; Αυτά εδώ δηλαδή 

αντιστοιχούν το πολύ-πολύ σε 200 μείον ή 200 και ευρώ στο σχολείο. Αν είναι δυνατόν. Και 

βλέπω, είδαμε και μέσα στα πρακτικά εδώ τις τοποθετήσεις συναδέλφων πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας που όλοι λέμε ότι γίνεται αδικία, αδικία, αδικία. Παιδιά, τι αδικία; Εδώ πέρα το 

ίδιο το σύστημα μας έχει πετάξει στη γωνιά στο ρινγκ και μας κοπανάει και θα μαλώνουμε γι’ 

αυτό; Δεν ξέρω τι να πω… ψηφίσω; Και να μην ψηφίσω και να ψηφίσω, το ίδιο πράγμα μου 

φαίνεται πως είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Συγγνώμη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περάσαμε την κα. Σαραντίδου. Παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …λίγο μπέρδεμα… Λοιπόν, το αίτημα 15% για την παιδεία είναι από την 

εποχή της Φρειδερίκης.  

Δ.Σ. : Πού μας πας τώρα. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Σας πάω λίγο πίσω για να θυμηθείτε τις διεκδικήσεις και τους αγώνες και θα 

σας φέρω στο σήμερα. Σήμερα ο Δήμαρχος της Νάουσας έκλεισε τα σχολεία, ακριβώς για να 

διαμαρτυρηθεί για την υποχρηματοδότηση και ότι δεν μπορούν να έχουν θέρμανση τα παιδιά 

στον κρύο χειμώνα που ξεκίνησε. Ήταν μια κίνηση που πραγματικά είχε νόημα και την έκανε. 

Εμείς λοιπόν καθόμαστε εδώ και σκοτωνόμαστε και πραγματικά σε αυτό που λέει ο κ. Μπόικος 

έχει δίκιο. Κανένας δεν μιλάει με πραγματικά νούμερα. Έχουμε ένα ποσοστό, 48-52. Σε 

πραγματικά νούμερα ποια είναι τα στοιχεία λοιπόν; Δηλαδή κάθε σχολική μονάδα φέτος με την 

ακόμα μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση πόσο έχει στο ταμείο της; Και δεν έχω δει, πραγματικά 

με λυπεί το γεγονός ότι η σχολική επιτροπή και δικαιολογημένα απαρτίζεται από 

εκπαιδευτικούς, ανθρώπους της εκπαίδευσης, όλα αυτά, οι οποίοι δεν βγήκαν να 

διαμαρτυρηθούν για την υποχρηματοδότηση, μαλώνουν μεταξύ τους τώρα ποιος θα πάρει. Ε κι 

εγώ θα σας πω δηλαδή και των μεν και των δε τα επιχειρήματα είναι σωστά. Α, πείτε μου τι 

κάνετε. Έχουν δίκιο. Και η δευτεροβάθμια έχουν μεγάλα κτίρια, έχουν παιδιά με ειδικές 

ανάγκες, έχουν εργαστήρια, έχουν, έχουν. Και η πρωτοβάθμια. Είναι πιο παλιά τα κτίρια, πιο 

πολλά τα κτίρια. Τότε τι πρέπει να κάνουμε; Να αρχίσουμε να κλείνουμε σχολεία; Γιατί κάπου, 

κάποιος από τους εκπαιδευτικούς, αν θυμάμαι ο κύριος… λέει κιόλας είναι μεγάλα ας τα 

συγχωνεύσουμε. Ε βέβαια… δεν έχουμε λεφτά, ας βάλουμε πενήντα παιδιά σε μια αίθουσα, να 

ζεσταίνονται… και να χουχουλιάζονται. Είναι λύσεις αυτές; Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε 

για να διεκδικήσουμε χρήματα; Με μπροστάρηδες τους εκπαιδευτικούς. Όταν γίνεται απεργία 

στο χώρο της εκπαίδευσης για να διεκδικήσουν αυτά, τα βασικά για τα σχολειά τους και εκεί 

που είναι κάθε μέρα έχει δέκα φορές συμμετοχή οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι και τώρα 

κάθονται και μαλώνουν… παραιτούμαι και δεν παραιτούμαι. Δηλαδή ειλικρινά δεν ξέρουμε, το 
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συζητήσαμε στην παράταξη και μας φαίνεται τρελό το να ψηφίσουμε αυτό ή εκείνο και λέμε να 

καταλήξουμε στη Σολομώντεια λύση 50-50… τη φτώχια μας να τη μοιράσουμε. Δεν είναι 

λύσεις λοιπόν αυτές και απευθύνομαι και στη σχολική επιτροπή παιδείας και απευθύνομαι και 

στους εκπαιδευτικούς που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά πρέπει κι εμείς σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο να βρούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνησή μας. Ας κάνουμε αυτό που έγινε στη 

Νάουσα. Ας κλείσουμε συμβολικά τα σχολειά μας. Δεν θα έχουμε λεφτά για να 

λειτουργήσουμε. Αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Θα δούμε λύσεις και τρόπους για να 

διεκδικήσουμε χρήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιπρόεδρε. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Θα μπω κι εγώ στην ίδια λογική κανείς δεν… από όλους τους συναδέλφους, αλλά 

αυτή η αλλαγή του ποσοστού μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρώ 

έστω και αυτά τα 200€ που θα πάνε στα σχολεία, στα τοπικά σχολεία είναι επιτακτική ανάγκη… 

Χωριστά που η απόφαση ήτανε 55-45 και άλλαξε στην πορεία γιατί ήδη η πρωτοβάθμια και η 

δευτεροβάθμια και η δημοτική επιτροπή παιδείας… ομόφωνα προς τα έξω. Όσο δε αφορά γι’ 

αυτό που λέει ο συνάδελφος, κ. Κατιρτζόγλου, ναι είναι αλήθεια ότι είναι για μία φορά, για 

τώρα. Για τώρα γίνεται. Του χρόνου στην άλλη διαδικασία αν χρειαστεί θα το ξανά 

αλλάξουμε… Κύριε Κατιρτζόγλου, μιλάω για μένα και αυτό που ξέρω εγώ και είναι… Είναι 

μόνο για τώρα. Γι’ αυτό… Και για να μην αρχίσουμε να λέμε τα ίδια, νομίζω ότι πρέπει να 

συμφωνήσουμε 48-52 ολοι, να πάει ομόφωνα η απόφαση και να δούμε σε όσες περιπτώσεις αν 

χρειαστεί να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Μπιτζίδου;… Είπε αν δεν καλυφθεί. Γιατί τώρα…; 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κι εγώ δυο λόγια… το χρόνο σας. Θα ήθελα να πω ότι είναι γεγονός τα 

υπαρκτά προβλήματα και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια και οι δυο έχουν δίκιο, όμως 

με την εμπειρία μας θέλω να τονίσω ότι η ελλιπής παρουσία της δευτεροβάθμιας στην επιτροπή 

παιδείας οδήγησε σε αυτό το ποσοστό, το οποίο πάλεψαν οι δυο εκπρόσωποι συνάδελφοι μέσα 

στην επιτροπή παιδείας και κατέληξαν μετά από πρόταση του Αντιδημάρχου να υποστηρίξουν 

το 52-48 υπέρ της πρωτοβάθμιας, η οποία έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Το ότι όμως οι 

ανάγκες της δευτεροβάθμιας είναι μεγάλες και θα φανεί κοντεύοντας στην περίοδο των 

εξετάσεων όπου εκεί πέρα τα αναλώσιμα και όλα τα διαδικαστικά για την υλοποίηση των 

εξετάσεων είναι πολύ μεγαλύτερα, εκεί θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι θεωρώ υποχρέωση 

να υποστηρίξω τους δυο συναδέλφους που ήταν οι μοναδικοί μετά από παραίτηση του 

Διευθυντή της δευτεροβάθμιας πάλεψαν το ποσοστό. Εάν δεν ήταν οι συνάδελφοι αυτοί, το 

ποσοστό θα ήταν 55-45 υπέρ της πρωτοβάθμιας. Άρα αυτός ο αγώνας που έγινε εκεί μέσα 

θεωρώ υποχρέωσή μου να τον στηρίξω, αλλά μόνο γι’ αυτή τη χρηματοδότηση όπως 

αντιλήφθηκαν και οι υπόλοιποι, όπως τοποθετήθηκαν και οι προηγούμενοι. Και έτσι θα μας 

δοθεί η ευκαιρία εάν υπάρχουν οι ανάγκες της δευτεροβάθμιας είναι υπαρκτές να το 

διορθώσουμε την επόμενη φορά, εφόσον δεν υπαρχει… 

Δ.Σ. : Τους λογαριασμούς… 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Και επίσης κάτι για να διορθωθεί. Το Υπουργείο, στον κ. Κατιρτζόγλου 

απαντώ, το Υπουργείο Παιδείας δεν καθόρισε τα ποσοστά κατανομής μεταξύ πρωτοβάθμιας-

δευτεροβάθμιας. Ξέρετε πολύ καλά, κ. Κατιρτζόγλου, ότι η μοιρασιά γινότανε από τους 

Διευθυντές εκπαίδευσης, σε συνεννόηση. Έτσι; Αυτό είναι γεγονός και αυτό πήραμε εμείς και 

μετά σαν επιτροπες πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας είδαμε ότι υπήρχε διχογνωμία και αν είχαμε 

για την κατανομή μπορεί να είχαμε και πέντε διαφορετικές προτάσεις. Κανένας δεν 

συμφωνούσε με κανέναν. Και αυτό, καταλήγω, ότι υπαρχει φτώχια και προσπαθούσαμε να 

διαχειριστούμε τη φτώχια μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, να κλείσουμε το θέμα… 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρόεδρε, να το κλείσουμε το θέμα, έχουν τεθεί πολλά θέματα και πρέπει 

να τα βάλουμε τα πράγματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα, γιατί γίνεται… είναι λίγο 

συγκεχυμένα… παρεξηγήσεις. Και η επόμενη χρηματοδότηση αν θα ‘ρθει θα μοιραστεί με αυτό 

το ποσοστό. Έρχονται τέσσερις χρηματοδοτήσεις το χρονο στα σχολεία, των 215.000. Εάν η 

σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θέλει να θέσει θέμα προς τη δημοτική επιτροπή 

παιδείας να ξανά αλλάξει το ποσοστό, θα το συζητήσει η δημοτική επιτροπή παιδείας, θα κάνει 

μια πρόταση και θα ξαναρθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να το κρίνει η σχολική 

επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι έφτασε αυτό το θέμα στη δημοτική επιτροπή 

παιδείας, το πρότεινε η σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πολεμάει ένα χρόνο 

για να φτάσει στη δημοτική επιτροπή παιδείας. Λόγω κάποιων διαδικασιών, λόγω 

συνταξιοδότησης του κ. Κρυστάλλη. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης στην πρωτοβάθμια και 

μετά καθυστερήσαμε τρεις-τέσσερις μήνες τώρα και ήρθε τώρα το θέμα. Και έτσι είναι αλήθεια 

αυτό που είπε η κα. Αντιδήμαρχος, η κα. Μπιτζίδου, οι δυο συνάδελφοί της μέσα στη σχολική, 

μέσα στη δημοτική επιτροπή παιδείας, η κα. Πάνου και ο κ. Λάτσιος που είναι Διευθυντής στα 

Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια συμφωνήσανε στο 52-48 υπέρ της πρωτοβάθμιας και αν θα 

τεθεί θέμα από τη σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξανατεθεί θέμα προς τη 

δημοτική επιτροπή παιδείας, να το συζητήσει, να κάνει την πρότασή της προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, να ‘ρθει εδώ να το συζητήσουμε κι αν χρειαστεί να ξανά αλλάξει το ποσοστό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι σαφής νομίζω ο Αντιδήμαρχος. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τώρα… επειδή ακούστηκαν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …να μην το διακόπτουμε σας παρακαλώ. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Επειδή ακούστηκαν πολλά: 1ο Γυμνάσιο Σερρών, ταμειακό υπόλοιπο στις 

20-11-2013… 

Δ.Σ. : …δεν το ξέρεις το θέμα αυτό; 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : 19.000. Δεύτερο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ταμειακό υπόλοιπο, κα. Σαραντίδου, ναι. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : 2ο Γυμνάσιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : … 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για να είναι ίσα να τα πάμε και στη δευτεροβάθμια και στην 

πρωτοβάθμια. Όλα είναι δικά μας παιδιά και όλα είναι δικά μας σχολεία. Δεν θέλουμε να 

αδικήσουμε κανέναν. Είναι πράγματα που ακούγονται πρώτη φορά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συνέχισε, Αντιδήμαρχε… 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : 2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 33.780. 3ο Γυμνάσιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ταμειακό υπόλοιπο… 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : …20-11-2013. 3ο Γυμνάσιο, 28.000, 5ο Λύκειο είκοσι δύο, 1ο-3ο-4ο 

ΕΠΑΛ τριάντα εφτά, 6ο Γυμνάσιο δεκατέσσερα. 

Δ.Σ. : Πάμε στα άλλα τώρα. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : …θα μου πείτε… που είναι, Αντιδήμαρχε, μικρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην παρεμβαίνετε σας παρακαλώ πολύ! 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : 3ο Λύκειο 8.000, Μουσικό 2.900. Το 6ο όπως αναφερθήκατε, κ. 

Κατιρτζόγλου. 

Δ.Σ. : ΕΠΑΛ; 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : 9.898. 

Δ.Σ. : Το Ειδικό Σχολείο τι έχει; 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το Ειδικό Σχολείο 9.898. 

Δ.Σ. : Πρωτοβάθμια… 

Δ.Σ. : Πείτε για τα δημοτικά τώρα. Διαβάστε λίγο τα δημοτικά. 

Δ.Σ. : …Σκουτάρεως-Προβατά πέστε μας. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Γυμνάσιο Σκουτάρεως 784, είναι το μοναδικό. 

Δ.Σ. : …Λευκώνα. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λευκώνα 3.300. 
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Δ.Σ. : Προβατά. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προβατά 10.000, Γυμνάσιο-Λύκειο. 

Δ.Σ. : Καλά είσαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …για να συντομεύσουμε λίγο. 

Δ.Σ. : …αυτά είναι μπακάλικα πράγματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπακάλικα είναι αυτά που κάνετε εσείς… Έλεος δηλαδή! 

Δ.Σ. : Συγγνώμη… η διαδικασία δεν νομίζω να είναι σωστή αυτή που κάνουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφέστατη και κατανοητή… 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι διαφάνεια…  

Δ.Σ. : …ούτε ένα ευρώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. 

Δ.Σ. : Κύριε Παπαβασιλείου, όμως δεν γνωρίζουμε τι λειτουργικά έξοδα… 

Δ.Σ. : Οι άλλοι δεν έχουν καθόλου… 

Δ.Σ. : …μπορεί να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς… 

Δ.Σ. : Ετσι ακριβώς. 

Δ.Σ. : Θα το πούμε στο τέλος, μη βιάζεστε… μπορεί να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς και να 

χρωστάνε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε όμως σας παρακαλώ. 

Δ.Σ. : …ξέρω, τα ξέρουμε, Σάκη. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κανένα Δημοτικό δεν έχει πάνω από 1.000€. Τα νηπιαγωγεία είναι και με 

μηδέν. 

Δ.Σ. : Μηδέν και μείον, χρωστάνε τη ΔΕΗ. 

Δ.Σ. : ...κάποια σχολεία που… 

Δ.Σ. : Συμφωνούμε. 

Δ.Σ. : Δηλαδή αν ήταν 55-45… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνείτε εσείς. Κάποιοι άλλοι διαφωνούν. 

Δ.Σ. : Τι να κάνουμε δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, τι να κάνουμε, πρέπει να το κατανοήσουν όλοι όμως. Τι να κάνουμε; 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το 19ο Δημοτικό που έχει 5.000 και το 11ο που έχει 4.000. Τα 

περισσότερα που έχουν τα Δημοτικά. 

Δ.Σ. : Αυτά τα τοκίζουν στην τράπεζα ή…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… μπαίνει σε ψηφοφορία. Έχετε να πείτε κι άλλα, κ. Αντιδήμαρχε; 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συμφώνησαν, κ. Κατιρτζόγλου και δυο εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας, 

η κα. Πάνου και ο κ. Λάτσιος που είναι στη… 

Δ.Σ. : …τους είπατε ότι είναι μόνο γι’ αυτή τη φορά. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, αν παραστεί ανάγκη θα ξανατεθεί θέμα και θα ξανασυζητηθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ήταν σαφές. 

Δ.Σ. : Προχώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία ως έχει η εισήγηση. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό τι σημαίνει; 

Δ.Σ. : Ναι… Να πάει το παλιάμπελο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Και ο κ. Μηλίδης. 

Δ.Σ. : …τη δευτεροβάθμια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Μηλίδης. 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, η προϋπόθεση που έβαλε ο κ. Δινάκης, ότι δεν θα είναι μόνιμο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου. Όχι, να καταγραφεί. Η κα. Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είπα για τη Σολομώντεια λύση το 50-50, αλλά τελικά θα συμφωνήσω και θα 

πω ναι, χωρίς να αποτελεί λύση αυτό. Με αυτήν την παρατήρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε δικαίωμα… Ναι, ναι, ναι ο κ. Μπόικος, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι… Αυτό θα… 

στη δευτεροβάθμια. Ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 817/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση χορήγησης δικαιώματος βοσκής έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δωδέκατο θέμα, έγκριση χορήγησης δικαιώματος βοσκής έτους 

2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση από τον κ. Γάτσιο. Ωπ, παρακαλώ. Μια ώρα ζητώ παράταση. 

Δ.Σ. : Ναι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα; Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Θέλω να ρωτήσω λίγο τον Αντιδήμαρχο ένα πράγμα. Αυτή η απόφαση θα πάρει 

ημερομηνία σημερινή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η έγκριση χορήγησης δικαιώματος βοσκής; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ακριβώς. 

Δ.Σ. : Γιατί; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Γιατί έπρεπε να την πάρουμε πριν γίνουν οι δηλώσεις των κτηνοτρόφων. 

Δ.Σ. : Πότε εννοείς; 

Δ.Σ. : …να γράψουν… 

Δ.Σ. : Πότε εννοείς; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Καταρχάς οι βοσκές έχουνε δοθεί από καιρό. Άσχετα εμείς και αργήσαμε κιόλας, 

αλλά η απόφαση πρέπει να είναι προγενέστερη αυτών που έχουν… διότι κανονικά οι δηλώσεις 

γίνονται μέχρι τις 15 Μαΐου. Επειδή αρχίζουν και γίνονται πολύ εντατικοί έλεγχοι κτλ, δεν ξέρω 

αν μπορούμε, δεν ξέρω, να την κάνουμε προγενέστερη. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ πιστεύω πώς θα την κάνουμε προγενέστερη, αφού μέχρι και τέλος 

Αυγούστου, το Σεπτέμβριο μιλούσαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παζαρεύαμε με λίγα λόγια. Ο 

τρόπος που φτάσαμε μέχρι εδώ, να πω μια κουβέντα, τα ξέρεις εσύ Σάκη… από τις 17.000 

περίπου εκτάρια που δώσαμε το 2012, επειδή ο Σάκης τα ξέρει… μας ζήτησαν να δώσουμε 

φέτος 7.000 κι εκεί άρχισε μετά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους φορείς κτλ, γιατί υπαρχει μεγάλο 

πρόβλημα. Και συγκεκριμένα η Αντιπρόεδρος μας έλεγε κάτι θα κάνουμε, είναι πέντε Νομοί 

που διεκδικούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσουμε, να αυξήσουμε, να αυξήσουμε. Ενώ 

μας είπαν εμάς να πετσοκόψουμε και να δώσουμε σύμφωνα με τα εφτά, εμείς δεν το κάναμε, 

Σάκη. Γιατί, τους ξέρεις τους λόγους. Ποιον θα κόβαμε, ποιον θα δίναμε και ποιο… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δεν αντιδικώ, Αντιδήμαρχε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, να ακούσουμε το… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δεν αντιδικώ, άλλο… 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : …για την ημερομηνία, δεν μου τέθηκε αυτό το πράγμα. Να το δούμε. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …πρακτικό, γιατί… 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πώς θα πούμε ότι το κάνουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ένας. Ερώτηση, απάντηση…  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : …θα το ρωτήσουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …να προχωράμε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα το ρωτήσουμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε τις συνολικές καταστάσεις… 

Δ.Σ. : Έτσι, δεν μπορούμε να… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …με τις επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 819&820/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013: 

α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων (αναμορφώσεις 174 και 179) και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 821&822&823&824&825/2013 

β) για τη δημιουργία και ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες πιστώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τέταρτο, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013: α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων (αναμορφώσεις 174 και 179) 

και β) για τη δημιουργία και ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες πιστώσεις. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 826/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση δημιουργίας κωδικού εσόδου για τη χρέωση-είσπραξη προστίμων 

παράνομης βοσκής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεκαπέντε, έγκριση δημιουργίας κωδικού εσόδου για τη χρέωση-είσπραξη 

προστίμων παράνομης βοσκής. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 828/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη περιβαλλοντικών 

μελετών για τη νομιμοποίηση των αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο, έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη 

περιβαλλοντικών μελετών για τη νομιμοποίηση των αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου 

Σερρών». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μισό λεπτό, μια ερώτηση, Πρόεδρε. Κύριε Μυστακίδη, να σας κάνω 

την ερώτηση. Όταν γίνονται αυτές οι γεωτρήσεις, δεν παίρνουν άδεια από τη Νομαρχία; Και 

μάλιστα απ’ ό,τι γνωρίζω, το ξέρετε κι εσείς, ότι αυτή η… συνοδεύεται πάντα και από 

περιβαλλοντική προσέγγιση. Αυτή η μελέτη ποια σκοπιμότητα είχε; 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν έχουν όλες οι γεωτρήσεις άδεια. Αυτές είναι ιδιωτικές… οι 

γεωτρήσεις… ενδεχομένως να υπαρχει… δεν είχανε άδεια… οι φάκελοι για όσες γεωτρήσεις 

είχαν άδεια ήτανε στην ΤΥΔΚ και οι ίδιοι πάλι ήρθανε στο Δήμο τώρα. Αυτοί τις διαχειριζόταν 

τις υποθέσεις. Δεν είχανε άδεια και… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …γι’ αυτούς που δεν είχαν άδεια. Καλώς. Δεν διευκρινίζεται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι λοιπόν κι αυτό. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 829/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: 

α) Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής σηματοδότησης πλατείας Δήμητρας Σερρών, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 830/2013 

β) Έργα υποδομής στο τέως στρατόπεδο Παπαλουκά και παράταση προθεσμίας 

περαίωσης, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 831/2013 

γ) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2012, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 832/2013 

δ) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λευκώνα και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 833/2013 

ε) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλών Δένδρων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο θέμα, έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: 

α) Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής σηματοδότησης πλατείας Δήμητρας Σερρών, β) Έργα 

υποδομής στο τέως στρατόπεδο Παπαλουκά και παράταση προθεσμίας περαίωσης, γ) Εφαρμογή 

σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2012, δ) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λευκώνα 

και ε) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων… Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Το β) παράταση προθεσμίας περαίωσης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι ήτανε αυτό; 

Δ.Σ. : Έργα υποδομής. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Έργα υποδομής στο τέως στρατόπεδο… και παράταση προθεσμίας 

περαίωσης. Όχι. 

Δ.Σ. : … 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Σε αυτό το συγκεκριμένο… παράταση. 

Δ.Σ. : Αυτό το έργο έχει γίνει… Είναι… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …από πού έγινε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παλιό έργο είναι… Ωραία. Οι υπόλοιποι ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας την παράγραφο αυτή, παράταση προθεσμίας 

περαίωσης το 18β δεν το ψηφίζει. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Β, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 834/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση 3ης παράτασης του έργου: «Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω 

Βροντούς». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο, έγκριση 3ης παράτασης του έργου: «Αρδευτικά έργα Κοινότητας 

Άνω Βροντούς»…  

Δ.Σ. : …το έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Αντιδήμαρχε Μυστακίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν άκουσα; 

Δ.Σ. : Λέω τι γίνεται με αυτό το έργο, γιατί δεν περιπατάει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό το έργο έχει σκαλώσει στο Δασαρχείο της… εμείς… δεν πρόκειται να 

γίνει αυτό το έργο με αυτό… τώρα αποφασίστηκε να δοθεί… πάλι, αλλά σε άλλα έργα της 

Βροντούς και απλώς συνεχίζουμε για να μη χάσουμε… άλλο από το… 

Δ.Σ. : Αυτό το έχω επισημάνει κι άλλη φορά… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …τα λεφτά, απλώς γι’ αυτό κάνουμε τη διαδικασία αυτή… 

Δ.Σ. : …και δεν χάνονται, αλλιώς θα είναι αμαρτία… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : …το Υπουργείο έχει γίνει ένα μπέρδεμα ανάπτυξης, ναυτιλίας κτλ. Αυτό μας σώζει, 

αλλιώς θα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 835/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής των εργασιών 

του έργου: «Κατασκευή περίφραξης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Χριστός». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό θέμα, έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής των 

εργασιών του έργου: «Κατασκευή περίφραξης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα 

Χριστός». 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. Εικοστό πρώτο, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 

του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου οδού Καβάφη». 

Δ.Σ. : Συγγνώμη… η Γραμματέας. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : …τρόπο εκτέλεσης. 

Δ.Σ. : …ανάθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Με απευθείας ανάθεση είναι αυτό, το είκοσι. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ευχαριστώ. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 836/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση 

πλατείας και πεζόδρομου οδού Καβάφη». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση 

πλατείας και πεζόδρομου οδού Καβάφη». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 838/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη, για το μήνα Νοέμβριο 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τρίτο, το εικοστό δεύτερο το συζητήσαμε. Έγκριση μετακίνησης εκτός 

έδρας του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, για το μήνα Νοέμβριο 2013. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 839/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το 

μήνα Οκτώβριο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου κατά το μήνα Οκτώβριο. Ομόφωνα; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν ξέρω, μπορώ να πω δυο λόγια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Τρία άμα θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος πολλά. 

Δ.Σ. : …σου επιτρέπει, έλα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Επειδή, δεν αναφέρομαι στο ποσό βέβαια και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τέταρτο δηλαδή. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, όχι, για το εικοστό… Ναι, ναι για το εικοστό τέταρτο. Επειδή αναφέρεται 

στη μετάβαση του κ. Δημάρχου στη Νυρεμβέργη, στο συνέδριο και ζήτησα να μας ενημερώσει 

εδώ και απαξίωσε ο κ. Δήμαρχος, εγώ καταψηφίζω αυτήν τη μετακίνηση. Είναι απαράδεκτο, 

πήγε σε ένα συνέδριο, ειπώθηκαν εκεί σπουδαία, σημαντικά πράγματα και δεν αξιώθηκε ούτε 

καν να μας πει δυο-τρία πράγματα. Το καταψηφίζω γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι υπόλοιποι ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 840/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Συμπληρωματική έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πέμπτο, συμπληρωματική έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λύεται η συνεδρίαση… Α, ναι, συγγνώμη. 

Δ.Σ. : …το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο το μικρόφωνο. 

Δ.Σ. : …γιατί γίνονται πολλές φορές. Δεν πρέπει να ενημερώνεται το Σώμα όποιος θέλει να 

πηγαίνει και ενδεχομένως να μαζευτούν και… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σάκη, έγινε και συνέλευση. 

Δ.Σ. : Γενική συνέλευση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, όποιοι… 

Δ.Σ. : Αντιδήμαρχε… δεν έγινε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …συνέλευση, τα εκλεγμένα μέλη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν υπαρχει κάτι το οποίο… 

Δ.Σ. : Ποιος ρωτάει; Ποιος ρωτάει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος. 

Δ.Σ. : Στέργιο, Στέργιο, ιδίοις εξόδοις πηγαίνουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι μέλη της συνέλευσης. 

Δ.Σ. : Μέλος συνέλευσης. 

Δ.Σ. : Ναι, που δεν είναι μέλη… 

Δ.Σ. : Παλιά πάντοτε μπαίναμε στα δημοτικά ή κοινοτικά… 

Δ.Σ. : Ποτέ δεν υπήρχε… 

Δ.Σ. : Άλλο θέμα αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τελείωσε η συνεδρίαση. 

 

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.                                                             

         

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                   ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                           

   

 

                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
 

                       

                                                                                     ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 



74 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


