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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 32/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 18η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 32/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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

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

ήταν 34, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

          

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αναστασιάδης Ηλίας   

6. Αραμπατζής Θεόδωρος 

7. Αρναούτογλου Φωτεινή 

8. Γαλάνης Στέργιος 

9. Γάτσιος Αθανάσιος 

10. Γκότσης Ηλίας 

11. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

12. Δημητρίου Ευστράτιος 

13. Δήμου Ιωάννης 

14. Δούκας Γεώργιος 

15. Ηλιοπούλου Σταλαχτή 

16. Θεοχάρης Μιχαήλ 

17. Ίντος Δημήτριος 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αγοραστός Αγοραστός 

2. Αναστασιάδης Αντώνιος 

3. Βαλτσάνης Δημήτριος 

4. Δρίγκα Χρυσούλα 

5. Νιζάμης Δημήτριος 

6. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

7. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

 

18. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

19. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

20. Μερετούδης Δημήτριος 

21. Μηλίδης Θεόδωρος 

22. Μοσχολιός Ζωγράφος 

23. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

24. Μπόικος Αθανάσιος 

25. Μυστακίδης Παύλος 

26. Νεράντζης Βασίλειος 

27. Σούζας Ζαχαρίας 

28. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

29. Στεργίου Νικόλαος 

30. Φωτιάδης Στέφανος 

31. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

32. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

33. Χράπας Παντελής 

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

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

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 απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και 

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

 

      Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 

 Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος. 

 Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος. 

 Κατιρτζόγλου Βασίλειος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 10ου θέματος και 

αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 13ου. 

 Χασαπίδης Κωνσταντίνος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 13ου θέματος. 

 Αρναούτογλου Φωτεινή και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος. 

 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησαν κατά 

την έναρξη συζήτησης του 23ου θέματος. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την ΚΕΠΣ Δήμου Σερρών για:  

α) παράταση χρονικής περιόδου έργου εκκαθάρισης ΚΕΠΣ Δήμου 

Σερρών εκ του εκκαθαριστή κ. Δ. Ζιγκερίδη και  

β) προσφορά της ΣΟΛ ΑΕ για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 

ΚΕΠΣ: 1.1.2009-31.12.2009 και 1.1.2010-31.5.2010. 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος.  

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση δημιουργίας και εκτύπωσης πληροφοριακών εντύπων για 

το κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας 

του Δήμου.  

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. και η Δημ. 

Σύμβουλος κα. Αγιαννίδου Στ. 

            

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών από το portal 

www.wiw.gr της WHO IS WHO.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.       

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Ενημέρωση-λήψη απόφασης: 

α) για την οικονομική διαχείριση του κληροδοτήματος Ι. 

Αποστολίδη και 

β) για τη διεκδίκηση τόκων εκ του κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.              

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση-ενημέρωση επί αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.: 

α) της υπ’ αριθμ. 6/2013 με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2014» και 

β) της υπ’ αριθμ. 7/2013 με θέμα: «Λήψη απόφασης για 

αντικατάσταση λογιστή στη Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.».  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κα. Αρναούτογλου Φ. 
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 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 261/2013 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.Δ.Η.Σ. με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2013». 

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

 

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

α) της υπ’ αριθμ. 38/2013 με θέμα: «Έγκριση αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού έτους 2013» και 

β) της υπ’ αριθμ. 39/2013 με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του 

προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε. ‘ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.’ Σερρών για το έτος 

2014». 

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα. Μπιτζίδου Σ. 

   

 ΘΕΜΑ 8ο :  Διατύπωση γνώμης σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων 

Β/θμιας εκπαίδευσης έτους 2014-2015. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Διατύπωση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση δημόσιας έκτασης 

για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας από τους: 

α) Ζωή Φάκη του Βασιλείου και 

β) Νικόλαο Φάκη του Βασιλείου, 

στη θέση Δ.Θ. «ΡΟΥΣΤΑΚΑ» του Δημοσίου Δάσους Μενοικίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.            

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών: 

α) λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών 

του Προσώπων, έτους 2014, 

β) ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 

Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

γ) προμήθειας-εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του σταθμού 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής 

αποδοτικότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση ανάθεσης: 

α) μέρους της προμήθειας οικοδομικών υλικών έργων αυτεπιστασίας 

του Δήμου Σερρών και 

β) της προμήθειας καυσίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου 

Σερρών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για τις καλλιεργητικές περιόδους 2011-2012 και 2012-

2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          
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 ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων: 

α) 2ου τριμήνου 2013 και 

β) 3ου τριμήνου 2013 

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών 

οικονομικού έτους 2013.    

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση κατάργησης παγίου τέλους τσιμενταυλάκων στις Τ.Κ. 

Χριστός και Κ. Δένδρα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Σερρών 

συμπεριλαμβανομένων των Νομικών Προσώπων μεταβατικής 

περιόδου 2013. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των πράξεων: 

α) «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος 

θέρμανση νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου από το 

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης» και 

β) «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο 

Δήμο Σερρών». 

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

          

 ΘΕΜΑ 18ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013:  

α) για την ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας (αναμορφώσεις 201 και 

203), 

β) για την ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας και εργοδοτικών 

εισφορών (αναμορφώσεις 202 και 207), 

γ) για την ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας και εργοδοτικών 

εισφορών υπαλλήλων και αντιμισθίας αιρετών (αναμόρφωση 204), 

δ) για την ενίσχυση του Κ.Α. 15.6162.001 με την ένδειξη: 

«Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών» 

(αναμόρφωση 206), 

ε) για την ορθή απεικόνιση των Κ.Α. εσόδων και εξόδων, σύμφωνα 

με το αρ. πρωτ. 48802/3-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (αναμόρφωση 208) και 

στ) που αφορά το κληροδότημα Ι. Αποστολίδη. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.           

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 333 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα, χαρακτηρισμένου ως 

«ΗΡΩΟ». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση δαπάνης βιβλιοδεσίας και επιδιορθώσεις βιβλίων για τις 

ανάγκες των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων του Δήμου μας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          
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 ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση καταβολής δαπάνης τροφείων για τη φιλοξενία παιδιών 

υπαλλήλων του Δήμου μας σε ιδιωτική κατασκήνωση. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση, 

οργάνωση και διαχείριση χώρων πρασίνου της Δ.Ε. Σερρών του 

Δήμου Σερρών, έτους 2014». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 23ο :  Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος χειμάρρου 

Ξηροπόταμου Δ.Κ. Λευκώνα Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 24ο :  Χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και 

λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 25ο :  Διόρθωση της αρ. 406/2013 Α.Δ.Σ. ως προς το ποσό αποζημίωσης 

επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. Ακσεχερλίδη Ευάγγελου και 

Ακσεχερλίδου Σουλτάνας, στην περιοχή Σιγής-Ν. Κηφισιάς. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 26ο :  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους 

σχολικούς αγρούς: 

α) Άνω Καμήλας, 

β) Κάτω Καμήλας και 

γ) Κουμαριάς και Αδελφικού. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.     

 

 ΘΕΜΑ 27ο :  Έγκριση παράτασης εργασιών των έργων: 

α) Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ορεινής, 

β) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου 

Δήμου Σερρών και 

γ) Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης κοινού στον Άγιο Ιωάννη. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 28ο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: 

α) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου 

Σερρών. 

β) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Ορεινής, 

γ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Προύσσης και Εφέσου, 

δ) Κατασκευή ράμπας (ΑΜΕΑ) στο δημοτικό σχολείο Α. 

Μητρουσίου, 

ε) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού, 

στ) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κ. Καμήλας και  

ζ) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.        
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 ΘΕΜΑ 29ο  :  

 

 

 

 ΘΕΜΑ 30ο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 31ο : 

 

 

 

ΘΕΜΑ 32ο : 

 

 

 

ΘΕΜΑ 33ο : 

 

 

ΘΕΜΑ 34ο : 

 

 

ΘΕΜΑ 35ο : 

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 

«Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2012». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής των προμηθειών: 

1) Ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης 16 κ.μ., 

2) 150 κάδων κομποστοποίησης 

3) 150 συσκευασιών γαιοσκωλήκων 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

4) Του λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή 

οδήγησης. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.     

 

Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Ανώνυμης Εταιρείας «Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.». 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

  

Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

 

Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

      

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο & 

Νοέμβριο, 

β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, 

γ) του Νομικού Συμβούλου κ. Αμαξόπουλου Ηλία, κατά το μήνα 

Νοέμβριο και 

δ) υπαλλήλων του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

    

 

 

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… Σας παρακαλώ πάρα πολύ… Λοιπόν, μια 

ανακοίνωση. Έχει ξεκινήσει, κ. Στεργίου, παρακαλώ καθίστε στη θέση σας, έχει ξεκινήσει η 

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σύμφωνη γνώμη σας. Λοιπόν, ο κ. 

Δήμαρχος απουσιάζει από την αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διότι βρίσκεται 

στην Αθήνα, σε συνάντηση… Κύριε Σταυρόπουλε, το κινητό σας κλείστε το, τον εγγονό σας… 

Δ.Σ. : Να τον έχετε στην καρδιά σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …έχετε στην καρδιά σας… τα λόγια στο κινητό. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κι εκείνος και καήκαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, βρίσκεται στην Αθήνα, μπορώ να σας πω ότι συναντήθηκε με τον 

Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ ήταν να συναντηθεί τις πρώτες 
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πρωινές ώρες δηλαδή 9-10 η ώρα, τελικά μετατόπισε ο Υφυπουργός λόγω των δικών του 

υποχρεώσεων στις 3 το μεσημέρι. Μάλιστα οφείλω να πω ότι παρευρέθηκε στη γενική 

συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ελένης, τη Δευτέρα 16/12, 

προχθές δηλαδή. Αν και ο ίδιος δεν ήθελε να απουσιάσει από τη σημερινή συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, αναγκάστηκε να μεταβεί στην Αθήνα μετά από πίεση των κατοίκων της 

περιοχής, έκανε μάλιστα και πρόταση ο ίδιος… στον Υφυπουργό να αλλάξει την ημερομηνία 

για να παρίσταται σήμερα εδώ. Αυτά δεν τα λέω για να δικαιολογήσω την απουσία του, 

αυτήκοος και μάρτυρας γι’ αυτήν την απουσία του Δημάρχου είναι και ο κ. Μπόικος, ο οποίος 

στην προχθεσινή συνεδρίαση στην Αγία Ελένη ήταν παρών και μάλιστα θα του δώσω το λόγο, 

διότι μου ζήτησε το λόγο στο προηγούμενο θέμα της ειδικής συνεδρίασης, αλλά δεν ήταν 

δυνατόν… Εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κ. Μπόικε, σε αυτό, να το πείτε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες συναδέλφισσες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία. Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είναι έτσι όπως ακριβώς τα είπε ο κ. Πρόεδρος και θέλω να σας μεταφέρω κάτι 

που μου ζήτησε ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος, γιατί παραβρισκότανε στη συνάντηση, ήταν πολύ 

ενδιαφέρουσα, είχε πάνω από πενήντα… 50-60 ανθρώπους, ήταν η πρωτοβουλία των πολιτών 

του Νέου Σκοπού και κατέβηκαν μαζί με τον κ. Καλαθά, ο ίδιος φυσικά και η επιτροπή εκεί της 

πρωτοβουλίας από το Νέο Σκοπό και μου ζήτησε να μεταφέρω εδώ στο Συμβούλιο ότι όντως 

έτσι είναι τα πράγματα όπως τα είπατε. Μάλιστα ο ίδιος είπε ότι έχουμε τον ισολογισμό, ρε 

παιδιά, πρέπει να είμαι στο Συμβούλιο, αλλά τόσο η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, όσο και 

οι κάτοικοι, όσοι ήταν μαζεμένοι, όχι, Δήμαρχε, θα πας κι εσύ κάτω μαζί με τον κ. Καλαθά και 

να πιέσετε γι’ αυτό το θέμα και μου ζήτησε να μεταφέρω ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα και 

να μην θεωρηθεί ότι σκόπιμα αποφεύγει να ‘ρθει απόψε εδώ. Είναι έτσι όπως τα είπε ο κ. 

Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, από τον Βουλευτή Κοζάνης, τον κ. Γεώργιο Κασαπίδη, προς τον 

Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο εστάλη η ακόλουθη επιστολή σχετικά με τη μη εκχώρηση 

στον Καναδά του ονόματος των ελληνικών ΠΟΠ της φέτας και των ελαιών Καλαμάτας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας διαβάζω την επιστολή την οποία έστειλε προς τον Δήμαρχο και προς 

εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους. Στο πλαίσιο, αξιότιμε κ. Αγγελίδη, στο πλαίσιο της 

προσπάθειας που καταβάλλουμε ως κοινοβουλευτικοί για την αποτροπή μιας εθνικά επιζήμιας 

εξέλιξης για δυο από τα πιο φημισμένα παγκοσμίως ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα, της φέτας και των 

ελαιών Καλαμάτας, ζητάμε και τη δική σας συνδρομή. Συγκριμένα, στο τελικό κείμενο των 

διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά και την επικείμενη συμφωνία Καναδά-

Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ξεκάθαρα η εκχώρηση του ονόματος της φέτας στους 

υφιστάμενους Καναδούς χρήστες του ονόματος, όπως επίσης και στους Καναδούς παραγωγούς 

του ονόματος της ποικιλίας ελιάς Καλαμάτας. Το κείμενο της συμφωνίας έχει εγκριθεί από το 

κολλέγιο επιτρόπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνίδας 

Επιτρόπου. Αναμένεται η επικύρωσή του από το επόμενο συμβούλιο Υπουργών που είχε οριστεί 

στις 15 Νοεμβρίου και αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο και αμέσως μετά από το συμβούλιο των 

αρχηγών, όπου συμμετέχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εμείς δηλώνουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε 

το συγκεκριμένο περιεχόμενο, διότι είναι εθνικά επιζήμιο και επί του θέματος δεν έχει γίνει 

ουδέποτε μέχρι σήμερα από την έναρξη των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά 

το 2008-2009 καμία επίσημη ενημέρωση τουλάχιστον στο ελληνικό κοινοβούλιο ή στις 

αντίστοιχες επιτροπές. Σκοπός της κίνησης αυτής είναι να πείσουμε και να πιέσουμε την 

κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς να μην επικυρώσουν το τελικό αυτό κείμενο, εάν δεν 

αλλάξουν οι διατάξεις που φέρουν καίριο πλήγμα στα συμφέροντα της χώρας. Λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν ότι η γεωγραφικά οριοθετημένη ζώνη που επιτρέπεται και μόνο σε αυτήν η παραγωγή του 

ΠΟΠ προϊόντος της φέτας καλύπτει την Ηπειρωτική Ελλάδα και τη Νήσο της Λέσβου και της 

ΠΟΠ ελιάς Καλαμάτας στη Μεσσηνία. Η επικύρωση της συμφωνίας αυτής θίγει και τα 

συμφέροντα των παραγωγών, των επιχειρήσεων και εν γένει των οικονομιών των τοπικών 
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αυτών κοινωνιών και όλης της χώρας. Θα ήταν τιμή και χαρά για μας, αλλά πάνω από όλα χρέος 

και καθήκον σας να συμμετάσχετε σε αυτήν την οργανωμένη προσπάθεια προστασίας 

τουλάχιστον νομικά, κάποιων ονομασιών χρυσάφι που αφορούν το παρόν και κυρίως το μέλλον 

χιλιάδων Ελλήνων παραγωγών. Εφόσον το κρίνετε σκόπιμο και ωφέλιμο, μπορείτε να το φέρετε 

ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συνυπογράψετε το κείμενο που ήδη διακινείται και 

έχει υπογραφεί από 68 Βουλευτές όλων των κομμάτων και συνεχίζεται η συλλογή. Με 

εκτίμηση, Κασαπίδης Γεώργιος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ομόφωνα εδώ 

πρέπει να βγει αυτή η απόφαση συμπαράστασης και εναντίωσης σε αυτήν την κατάχρηση του 

ονόματος των ΠΟΠ προϊόντων ελιάς Καλαμάτας και τυριού φέτας που είναι αμιγώς ελληνικά 

ονόματα και τουλάχιστον είχα την εντύπωση ότι προστατεύονται ας πούμε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Νομίζω ότι όλοι είχαμε αυτήν την εντύπωση, αλλά τελικά με έκπληξη διαπιστώνουμε 

ότι δεν ισχύουν αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε με μια ομόφωνη απόφαση την… αυτούς 

τους Βουλευτές τέλος πάντων με πρωτεργάτη τον κ. Κασαπίδη, Βουλευτή Κοζάνης και… 

Δ.Σ. : Άλλοι Βουλευτές είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι απ’ ό,τι αναφέρει 68 Βουλευτές και μου κάνει εντύπωση πώς… 

Δ.Σ. : Οι υπόλοιποι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βέβαια το θέμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν συζητήθηκε στη Βουλή των 

Ελλήνων. Είναι περίεργο. 

Δ.Σ. : Δεν είναι περίεργο αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : …68 τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπ’ όψιν, από… επίσης έχω κι ένα άλλο έγγραφο, το οποίο μου επισύναψε ο 

ίδιος, συγγνώμη, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 7-11-2013. Διαφωνία Βουλευτών για την 

εκχώρηση στον Καναδά του ονόματος των ελληνικών ΠΟΠ της φέτας και των ελαιών 

Καλαμάτας. Σχετικό, τεχνική έκθεση τελικών συμπερασμάτων διαπραγμάτευσης Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Καναδά για επίτευξη οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας. Οι κάτωθι 

υπογράφοντες Βουλευτές, δηλαδή υπέγραψαν, αυτοί οι Βουλευτές οι 68 που ανέφερα 

προηγουμένως, δηλώνουμε την αντίθεση και τη διαφωνία μας στην εκχώρηση των ονομασιών 

των ΠΟΠ ελληνικών προϊόντων της φέτας και των ελαιών Καλαμάτας στον Καναδά, όπως 

περιγράφεται στο κείμενο της επικείμενης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά για τη 

δημιουργία ζώνης ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν 

αναγνωρίζουμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, διότι είναι εθνικά επιζήμιο και επί του θέματος 

δεν έχει γίνει ουδέποτε μέχρι σήμερα από την έναρξη των διαπραγματεύσεων καμία επίσημη 

ενημέρωση των Βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Καλούμε την Κυβέρνηση και τους 

αρμοδίους υπουργούς να μην επικυρώσουν το τελικό αυτό κείμενο στο επικείμενο συμβούλιο 

υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο αντίστοιχο 

συμβούλιο των αρχηγών, εάν δεν αλλάξουν οι διατάξεις που φέρουν καίριο πλήγμα στα 

συμφέροντα της χώρας. Λοιπόν, άρα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αν μου επιτρέπετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έχετε τελειώσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, έχω τελειώσει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πραγματικά κι εγώ πίστευα ότι η φέτα… τις ελιές Καλαμών, μπορεί να λέγεται 

όπως λέγεται, η φέτα ήξερα ότι είναι κατοχυρωμένο διεθνώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Δυστυχώς όταν βρέθηκα στην κόρη μου επάνω στη Δανία, απογοητεύτηκα, δεν είναι έτσι τα 

πράγματα. Πραγματικά δεν είναι έτσι κι αυτό είναι εθνικά επιζήμιο. Και αναρωτιέμαι αυτό το 

θέμα στη Βουλή, τόσο σοβαρό, δεν ήρθε; 

Δ.Σ. : Το αναφέρουν οι ίδιοι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όταν ρώτησα εκεί ανθρώπους του περιβάλλοντος, συγγενικού περιβάλλοντος στη 

Δανία, μου λέει δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα και δεν μπορεί να το δεις έτσι, όπως πρέπει να είναι, 
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ότι η φέτα είναι προϊόν ελληνικό, με μοναδικό χαρακτηριστικό κτλ. Είναι δηλαδή… αυτό το 

πράγμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… εκχώρηση του ονόματος στον Καναδά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκχώρηση του ονόματος. 

Δ.Σ. : Τι σημαίνει αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκχώρηση του ονόματος, θα χρησιμοποιούν δηλαδή οι Καναδοί το όνομα 

«φέτα»… 

Δ.Σ. : Ελιά Καλαμών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και την «ελιά Καλαμών» σε δικά τους προϊόντα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ είπα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και θα τα εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οπουδήποτε αλλού. 

Δ.Σ. : Είναι δυνατόν…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, είναι δυνατόν… Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε, το λέει ο Βουλευτής και το 

λένε οι 68 υπογράφοντες, έτσι; Λοιπόν, μια διαπαραταξιακή επιτροπή, παρακαλώ ένα μέλος από 

την παράταξη σας όπως κάνετε κάθε φορά, συντάσσουμε κι εμείς ένα κείμενο στήριξης αυτής 

της προσπάθειας των Βουλευτών. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ο κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. Από σας, κ. Φωτιάδη; Ο κ. Χρυσανθίδης. Θα είστε παρών, 

κ. Μπόικε κι εσείς στην επιτροπή και ο κ. Γρηγοριάδης μια και είναι ο Αντιδήμαρχος αγροτικής 

ανάπτυξης. Αύριο το πρωί, εάν και εφόσον βολεύει… 

Δ.Σ. : …δεν μπορεί. 

Δ.Σ. : Ο Νίκος θα ‘ρθει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νίκο, μπορείς; Βολεύει σε όλους 10 το πρωί στο Δημαρχείο; 

Δ.Σ. : Αύριο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρασκευή, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Παρασκευή. 

Δ.Σ. : Οπότε Παρασκευή ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκα το πρωί σας βολεύει; Ωραία. Δέκα το πρωί στο γραφείο το δικό μου. 

Εντάξει;… δέκα το πρωί, σημειώστε το. Λοιπόν και… εάν υπάρχουν… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, ερωτήσεις όλες τώρα…;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, ερωτήσεις, επερωτήσεις, έχετε το λόγο για να περάσουμε μετά στα 

θέματα τα εκτός ημερήσιας διάταξης, τρία τον αριθμό. Παρακαλώ, ποιος θέλει από σας να…; 

Ερωτήσεις. Ο κ. Μπόικος. Και ο κ. Δινάκης, ο Αντιπρόεδρος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είχα δυο-τρεις ερωτησούλες, η μία απαντήθηκε από τον κ. Χράπα, είναι σχετικά 

με τους κάδους κομποστοποίησης, κάποιοι συμπολίτες μας είπαν ότι δεν μπορούν να πάνε να 

τους παραλάβουν, αλλά ο κ. Αντιδήμαρχος μου είπε ότι μπορούμε, λέει, να συνεννοηθούμε να 

έρθουν να τους πάμε, αρκεί να μην είναι όλοι μαζί, κάτι τέτοιο δεν… δεν είναι δυνατόν να 

δοθούν μαζικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μπορεί να γίνει συνεννόηση. Η μία 

ερώτηση λοιπόν ας… απαντήθηκε. Η δεύτερη αφορά πάλι κάδους, στο ΤΕΙ υπάρχουν, λέει, 

μέσα μόνο μπλε κάδοι. Χρειάζεται οπωσδήποτε να τοποθετηθούν και κάδοι για άλλα 

απορρίμματα και όχι μόνο μπλε που είναι για την ανακύκλωση. Αυτά μου τα ανέφερε κάποιος 

καθηγητής από το ΤΕΙ… ότι θέλουν να… όχι μόνο μπλε κάδους για την ανακύκλωση, αλλά και 

τους... 

Δ.Σ. : Τους πράσινους. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι και μια άλλη ερώτηση τελευταία, ο ξενώνας του πρώην νοσοκομείου εκεί 

όπου στεγάζονταν η Ψυχαργώς, αν υπάρχει διάθεση και προοπτική από το Δήμο να γίνει χώρος 

φιλοξενίας αστέγων για το χειμώνα. Στο νοσοκομείο ο χώρος που ήταν η ψυχιατρική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο παλιό; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, για το παλιό λέτε. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Γιατί εκεί υπάρχουν και οι υποδομές, κρεβάτια κτλ. Ο χώρος αυτός μπαίνοντας 

από την πύλη την… εδώ την… 

Δ.Σ. : Εκεί που είναι… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …από τον Ορφέα δίπλα, δεξιά μεριά. Αυτό σαν πρόταση δηλαδή και σαν 

ερώτηση ταυτόχρονα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι κοινωνικής μέριμνας… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Επειδή έχει μέσα τις υποδομές που μπορεί να φιλοξενήσει αστέγους… Ναι, ναι, 

εκεί που είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η παλιά ψυχιατρική. Βέβαια αυτό δεν μας ανήκει και είναι μια… 

Δ.Σ. : Δεν μας ανήκει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μας ανήκει, ανήκει στο νοσοκομείο Σερρών, αλλά τέλος πάντων ας 

ενδιαφερθεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μπορεί να γίνει μια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια πρωτοβουλία. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …από το Δήμο να… Εφόσον υπάρχουν οι υποδομές μέσα, κρεβάτια και 

οτιδήποτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ήθελα να ρωτήσω… έχουν αναφερθεί ότι στις κατασκηνώσεις της Χρυσοπηγής 

όλο το κτηριακό συγκρότημα φωτίζεται το βράδυ. Είναι επιλογή μας ή έχουν μείνει τα φώτα 

αναμμένα από κάποια παροχή; Το δεύτερο προς τον κ. Χράπα. Κύριε Αντιδήμαρχε, μέσα στην 

πόλη μου έχουν αναφέρει ότι μετακινούνται οι κάδοι. Αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης; 

Υπάρχει προφανώς κανονισμός. Τηρούνται αυτά τα άρθρα τα οποία ορίζουν πώς γίνεται η 

τοποθέτηση και η ενδεχόμενη απομάκρυνση και μετακίνηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, κ. Φωτιάδη, εάν μου επιτρέπουν οι αρμόδιοι 

Αντιδήμαρχοι, να απαντήσω εγώ… 

Δ.Σ. : …αλλά εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν προβλήματα κλοπής και διάφορων θεμάτων… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …έχετε το λόγο εσείς. 

Δ.Σ. : Ναι. Πήραμε αρκετά πράγματα από κει και τα πήγαμε στην άλλη κατασκήνωση για να 

μην τα κλέψουν. Και το φως γι’ αυτό το λόγο υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι όλος ο φωτισμός… 

αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά πραγματικά υπάρχει κίνδυνος εκεί. Γι’ αυτό το λόγο. 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Πιστεύω να αναφέρονται στον εξωτερικό φωτισμό και όχι στα κτίρια. Τα κτίρια… 

Δ.Σ. : Στα κτίρια, στα κτίρια. 

Δ.Σ. : …απλώς μόνο στο κτίριο που κάθεται μια…  

Δ.Σ. : Για ποια κατασκήνωση λέει; 

Δ.Σ. : Για ποια κατασκήνωση; 

Δ.Σ. : ΠΙΚΠΑ. 

Δ.Σ. : Για το ΠΙΚΠΑ λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο ΠΙΚΠΑ δεν υπάρχει φωτισμός καταρχάς, έτσι; Εδώ μιλάμε για τα… 

Δ.Σ. : …τις δικές σας εκεί. 

Δ.Σ. : Λέω… 

Δ.Σ. : …και που είναι κάτοικος από κει. 

Δ.Σ. : Εγώ λέω… 

Δ.Σ. : …βράδυ βλέπει το σύνολο του κτιρίου φωτιζόμενο. 

Δ.Σ. : Απέξω. 

Δ.Σ. : Από μέσα. Μου είπε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… 

Δ.Σ. : Δέστο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Είναι επιλογή της δημοτικής 

αρχής να φωτίζεται ο χώρος γι’ αυτούς τους λόγους τους οποίους ανέφερε και ο Αντιδήμαρχος, 
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ο κ. Γρηγοριάδης. Έχουν γίνει κλοπές, έχουν γίνει καταστροφές, νομίζω έχουν καταγραφεί 

αυτές οι καταστροφές και οι κλοπές, τα καλώδια της ΔΕΗ… δεν αφήσαν τίποτα όρθιο! Και ο 

φωτισμός και μάλιστα υπάρχει και μια κρυφή κάμερα, η οποία καταγράφει και διάφορες 

κινήσεις. Έτσι; Να το ξέρουν αυτό οι επιτήδειοι κλέφτες και καταστροφείς ότι καταγράφονται. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Καλύτερα να μην το ξέρουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ας το ξέρουν, ας το ξέρουν, κ. Μπόικε. Αλλά εκεί που είναι η κάμερα 

δεν μπορούν να τη βρουν εύκολα… Λοιπόν, υπάρχει κάμερα ασφαλείας, η οποία καταγράφει 

και σε τακτά χρονικά διαστήματα την επανενεργοποιούμε. Λοιπόν, όποιος τολμά ας πάει να 

κλέψει. Λοιπόν, για το δεύτερο ο κ. Χράπας, ο κ. Αντιδήμαρχος. 

ΧΡΑΠΑΣ : Να απαντήσω και στα δυο, πρώτα στον κ. Μπόικο για το θέμα των ΤΕΙ. Μέσα στα 

ΤΕΙ υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι στο χώρο του εστιατορίου 

και της καφετέριας. Εκεί βασικά υπάρχουν και απορρίμματα, οι υπόλοιποι είναι ανακύκλωσης 

όπως το είπατε κι εσείς. Τώρα τελευταία δημιουργήθηκε ένα θέμα με τα φύλλα από τη 

φυλλόπτωση, που αντί να τα τοποθετήσουν τα φύλλα σε σακούλες κοντά στους κάδους 

απορριμμάτων, τα βάλαν μέσα στην ανακύκλωση και είχαμε ένα θέμα εκεί. Αν χρειάζεται να 

τοποθετήσουμε κι άλλους, θα βάλουμε κι άλλους μεταλλικούς. Όσο γι’ αυτό που λέτε εσείς, κ. 

Φωτιάδη, είναι πολύ αόριστο «στην πόλη μετακινούνται κάδοι». Είναι πολύ αόριστο κατά 

καιρούς γιατί εκεί που υπάρχει πρόβλημα μετακινούμε κατά καιρούς σε κάποια συγκεκριμένη 

οδό. Όταν δημιουργείται μια οικοδομή καινούρια ή ένα σπίτι ακατοίκητο ξαφνικά κατοικείται 

και πρέπει να μετακινηθεί κάποιος κάδος, μετακινείται όπως πρέπει. Αν έχετε όμως κάτι 

συγκεκριμένο να μου πείτε, μπορώ να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος… Θα δώσω το λόγο στον κ. Μηλίδη πρώτα και μετά σε εσάς, κ. 

Αντιπρόεδρε. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για ένα θέμα που το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, κ. Πρόεδρε, αλλά συνεχίζει 

να υπάρχει. Είναι αυτό της στάσης των λεωφορείων, των τουριστικών λεωφορείων εκεί στον 

Γατίδη. Κάθε μέρα, επειδή είναι η γειτονιά μου, δηλαδή πότε θα τελειώσει αυτό το θέμα; Να 

μην μπορεί να παρκάρει ένα τουριστικό, ξένο αυτοκίνητο μες στην πόλη. Είναι απαράδεκτο, 

κάθε φορά βλέπω πάλι… έχω γίνει κουραστικός, το λέω, δεν θα πάψω να το λέω, μέχρι να είμαι 

στο Δημοτικό Συμβούλιο... Δηλαδή θα πρέπει να… ξέρω ότι έχετε κάνει κάτι… αλλά πάλι το 

ίδιο, σήμερα το μεσημέρι πάλι, πάλι παρκαρισμένα αυτοκίνητα… 

Δ.Σ.  : …τροχαία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι μόνιμοι… οι μόνιμοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συνείδηση, κ. Μηλίδη. 

Αυτή είναι η αλήθεια. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κ. Πρόεδρε, αλλά αν δεν υπάρχει… 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ είπα εδώ μέσα ότι πρέπει να σταθμεύουν τα τουριστικά… είπα πού 

πρέπει να σταθμεύουν. Η νέα θέση δεν ενδείκνυται και θα έχουμε πρόβλημα συνέχεια. Από κει 

και πέρα εγώ δεν μπορώ να κάνω καταστολή.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ είπα, συγγνώμη, κ. Αντιδήμαρχε κι εγώ είπα ότι η θέση δεν ενδείκνυται, το 

είπα, αλλά τώρα αυτό επιλέξατε. Εγώ δεν συμφωνούσα. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προχθές… και στεκόταν κι έκλειναν και το δρόμο και σταμάτησα στον 

αστυνομικό και τα είπαμε κιόλας, για ποιο λόγο, γιατί και πώς. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, μου επιτρέπετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ως Αντιδήμαρχος καθημερινότητας, βεβαίως. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση, πρόσφατα πριν από λίγες ημέρες 

κάναμε και διαγράμμιση που αναφέρουμε τη στάση για… λεωφορεία… θεωρώ πως όπου και αν 

δημιουργηθεί αυτή η στάση, από τη στιγμή που δεν τη σέβονται… Δεν μπορούμε να βάλουμε 

σίδερα και να το κλείσουμε, απαγορεύεται. Έγινε διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή… δεν μπορεί 

να γίνει κάτι άλλο. 

Δ.Σ. : Πρέπει να πηγαίνει η τροχαία κάθε μέρα να τους γράφει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο Αντιπρόεδρος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ έχω κι άλλο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αυτό έχει σχέση με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το να μην… ξέρω, θα μου πείτε τριάντα δικαιολογίες, να 

μην έρχονται τα θέματα τουλάχιστον στις παρατάξεις με γραπτό λόγο. Να σας πω, κ. Πρόεδρε… 

θα μου πείτε ο ενημερωμένος Δημοτικός Σύμβουλος, είναι απαράδεκτο, κ. Πρόεδρε, να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …εγώ τίποτα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ μπήκα στο e-mail. Μπήκα πολλές φορές. Δεν μπορεί ένας Δημοτικός 

Σύμβουλος, ένας αρχηγός παράταξης να είναι για 200 σελίδες εκεί πάνω και να… 200 σελίδες 

ήταν σήμερα με τον προϋπολογισμό κλπ. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να…; Εγώ θέλω εκείνη 

την ώρα που είμαι στον καφέ, εκείνη την ώρα που ταξιδεύω και οδηγεί άλλος να δω τα θέματα. 

Είναι δυνατόν να ζητάτε να κάνουμε αντιπολίτευση εποικοδομητική… προβλήματα και από την 

άλλη να μην έχουμε τα θέματα; Ξέρω τι θα μου πείτε, τα φωτοτυπικά και όλα αυτά. Δεν είναι 

δικαιολογία, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο, τουλάχιστον για ένα αντίγραφο για τους αρχηγούς 

των παρατάξεων. Και βέβαια έχετε πει και σας προκαταλαμβάνω, έχετε πει πολλές φορές ότι ο 

Δημοτικός Σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να πάει να ρωτήσει, να μάθει κτλ. Ε, δεν είμαστε 

αργόσχολοι, κ. Πρόεδρε, όπως δεν είστε κι εσείς αργόσχολος. Δεν είμαι αργόσχολος, όλη μέρα 

να γυρίζω και να ψάχνω τον κάθε υπάλληλο να μου δώσει το κείμενο, που ενδεχομένως έχει 

άδεια αναρρωτική, κανονική ή ρεπό ή δεν ξέρω πού είναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό… Σας λέω 

ότι εφόσον δεν θέλετε να συμμετέχουμε εσείς, αν το συνεχίσετε αυτό το πράγμα, θα 

αποχωρούμε και να κάνετε συνεδρίαση μόνοι σας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί με 200 

σελίδες, θα πάθετε ίλιγγο. Δεν μπορείτε να είστε εκεί πέρα και… πού να σημειώσεις κάτι που 

θέλεις; Τι είναι τα e-mail δηλαδή, για 100 σελίδες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, όχι, δεν θα κάνουμε αντιπαράθεση. Εγώ από την αρχή της 

θητείας μου ως Πρόεδρος, θυμάστε πάρα πολύ καλά, έκανα την προσπάθεια να δίνω ένα πακέτο 

με φωτοτυπίες στον κάθε επικεφαλής παράταξης και το έκανα με μεράκι, με αγάπη, για να 

διευκολύνω τις θέσεις σας, διότι όπως είπατε πολύ σωστά δεν είστε αργόσχολοι. Αλλά έφτασαν 

σε ένα σημείο τα μηχανήματα κι έχω κάνει και προσωπική προσπάθεια αν θέλετε για να 

διορθωθούν. Υπάρχει κώλυμα υπηρεσιακό και δεν θα υποκαταστήσω κανέναν Αντιδήμαρχο, 

κανέναν αρμόδιο για να πάω να διορθώσω εγώ τα μηχανήματα. Έτσι; Διορθώνονται, 

ξαναχαλούν, δεν μπορούν να βγάλουν μια φωτοτυπία μέσα οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Δεν το 

λέω σαν δικαιολογία, δεν δικαιολογώ κανέναν πλέον. Έτσι; Όμως ειλικρινά το λέω, ως Βασίλης 

Παπαβασιλείου, δεν μπορώ να κάνω κάτι πέραν αυτού που έχω κάνει, ειλικρινά και ευτυχώς που 

υπάρχουν τα e-mail και αποστέλλονται κι αυτά. Ειλικρινά το λέω, δεν μπορώ να κάνω κάτι 

παραπάνω. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θέλετε να κάνουμε αντιπολίτευση. Πώς δηλαδή να μελετήσουμε σε βάθος τα 

θέματα, με τι τρόπο; 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, δεν θα πάω στο παρελθόν, κα. Μπιτζίδου, επειδή κάναμε εμείς. Το 

έχουμε πει κι άλλη φορά. Σας παρακαλώ πολύ… 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : …εμείς σαν παράταξη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …καμιά σημασία. Βλέπουμε μπροστά, εγώ κατανοώ τον κ. Μηλίδη, το έκανα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη… κ. Μηλίδη, μην κάνετε σας παρακαλώ διάλογο με την κα. 

Μπιτζίδου. Το τι κάναμε εμείς το έχουμε πει. Λοιπόν, δεν θα μπούμε σε τέτοιο διάλογο. Εγώ 

ειλικρινά προσπάθησα από την πλευρά μου να διευκολύνω τουλάχιστον τις παρατάξεις όλες, 

τους επικεφαλής… τα θέματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω τώρα. 

Δ.Σ. : Εάν βελτιωθεί η κατάσταση, να το ξαναδείτε λίγο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως! Μα βεβαίως, αν διορθωθούν τα φωτοτυπικά δεν το συζητάμε, θα 

έχετε… Προσωρινή αντικατάσταση, η οποία κράτησε αρκετά. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κράτησε πολύ όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κράτησε αρκετά, βεβαίως. Το κατανοώ. Και θα παρακαλούσα ειλικρινά να 

πάρουμε κάτι τέλος πάντων να τα φτιάξουμε αυτά τα μηχανήματα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… Ένα λεπτάκι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παιδεύουμε και τους υπαλλήλους, όχι μόνο… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν χρειάζεται να… Καλά κάνετε και το κλείνετε, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα 

διορθώσαμε και ξαναχάλασαν, έχουν φτάσει στα όριά τους, γιατί οι φωτοτυπίες που βγαίνουν 

και η γραφειοκρατία πλέον που επιτάσσει η πολιτεία αλλά και όλες οι φωτοτυπίες που πρέπει να 

δίνονται στα όργανα και το πλήθος των εγγράφων είναι ασύλληπτο.  Δηλαδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαν τα απορριμματοφόρα κι αυτά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτά που λέει ο κύριος συνάδελφος, γιατί δεν μπορούμε 

όλοι να είναι με κινητά σύγχρονης τεχνολογίας και να… εντάξει, η δική μας η γενιά λίγο-πολύ 

χρησιμοποιεί ένα… εγώ σέβομαι, σέβομαι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταλαβαίνω… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …τη λειτουργία των μεγαλυτέρων και βλέπω ότι όντως χρειάζονται τυπωμένα τα 

έγγραφα και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρέπει να φροντίσουμε να τα φτιάξουμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τα φτιάξαμε, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να τα ξανακάνουμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …και ξαναχάλασαν. Είναι στα όριά τους… Είναι στα όριά τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το λόγο στον Αντιπρόεδρο… Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ… 

Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο και παρακαλώ… 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εγώ παίρνω την τελευταία φράση σας, εσείς είπατε θα το κλείσετε 

το θέμα, εγώ θα το ξανά ανοίξω. Εγώ δια αιτήσεώς μου πλέον, απευθύνομαι στον Δήμαρχο και 

στον κ. Πρόεδρο και ζητώ τα θέματα όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος και ό,τι ακριβώς ορίζει ο 

νόμος. Και επειδή ακριβώς… κι επειδή ακριβώς… σας παρακαλώ, κύριε… Λοιπόν κι επειδή 

νομίζω ότι έχω απόλυτο δίκιο, θα σας παρακαλούσα τουλάχιστον είχαμε συμφωνήσει κάπου να 

υπάρχουν τα θέματα. Εδώ και έξι μήνες εγώ πάω στο γραφείο και θέματα δεν βρίσκω. Μου 

είπαν κάποιος τα παίρνει, κάποιος τα φέρνει, κάποιος τα κάνει. Δεν ξέρω τι, θέλω θέματα. Ένα 

είναι αυτό… θα παρακαλούσα απάντηση. Λοιπόν και το δεύτερο, πάλι δια μίας αιτήσεώς μου, 

την απευθύνω στον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σερρών, αλλά 

δια μέσου εσάς. Ζητώ την παραίτησή μου από μέλους της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας 

του Δήμου Σερρών από 16-12-2013, δια λόγους όχι σωστής επικοινωνίας κατ’ επανάληψη. 

Τίποτε άλλο, σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν και θα έπρεπε, κ. Δινάκη… 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Αν θέλετε να σας αναπτύξω και τους λόγους, δεν υπάρχει κανένας λόγος… θα 

λαϊκίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον φέρνετε δια μέσω του Προέδρου ας πούμε την παραίτησή σας, οφείλετε 

στο Σώμα να εξηγήσετε και τους λόγους. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Εάν θα φτάσουμε σε σημείο να λέμε όχι αυτό κι εκείνο, νομίζω ότι λαϊκίζουμε και 

δεν είναι… δεν μας τιμάει ιδιαίτερα εδώ να βγαίνουμε και στις τηλεοράσεις όπου βγήκαν 

κάποιοι και είπαν… ενώ δεν είναι οι αλήθειες αυτές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Ευχαριστώ. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 922/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» από την 

ΚΕΔΗΣ και τον ΟΠΑΚΠΑ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα τρία θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, με πρώτο θέμα και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη σας θα συζητηθούν, με πρώτο θέμα 

την αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» από την ΚΕΔΗΣ και τον 

ΟΠΑΚΠΑ. Αν θυμάστε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ορίσει τους κωδικούς. 

Εισηγητής είναι ο κ. Γαλάνης σε αυτό το θέμα. Συμφωνεί το θέμα να συζητηθεί το θέμα;… 

Αποδοχή χρηματοδότησης είναι. Ομόφωνα ναι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 923/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής απόρριψης της προμήθειας 

ανταλλακτικών για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά έτους 2013.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δεύτερο θέμα είναι η έγκριση πρωτοκόλλου, προσέξτε λιγάκι, προσωρινής 

απόρριψης της προμήθειας ανταλλακτικών για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά 

έτους 2013. Το αιτιολογικό που φέρνω το θέμα ως κατεπείγον στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι 

ότι αν εντός μηνός δεν ολοκληρωθεί, το γράφει μέσα στην εισήγηση, αν δεν το προσέξατε, σας 

το λέω, αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός μηνός για την προσωρινή απόρριψη της 

προμήθειας των ανταλλακτικών, ο Δήμος είναι αναγκασμένος να τα παραλάβει ως έχουν τα 

ανταλλακτικά. Εισηγητής σε αυτό το θέμα είναι ο κ. Γαλάνης και παρακαλώ κάντε… την 

εισήγηση… 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση, μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Ο λόγος απόρριψης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος απόρριψης είναι ότι η επιτροπή… αυτό είναι… την εισήγηση του κ. 

Γαλάνη για να… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …νομίζω ότι είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, να ενημερωθεί όμως το Σώμα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Επί της εισηγήσεως να πω δυο λόγια; 

Δ.Σ. : Δυο λόγια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, δυο λόγια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η επιτροπή αυτή που παραλαμβάνει και πρέπει να είναι προσεκτική για τα υλικά 

που προμηθευόμαστε στο Δήμο παρατήρησε ότι δεν υπάρχει ταινία γνησιότητας σε κάποια όπως 

τα λέει εδώ πέρα τεμάχια, τα οποία έχουν να κάνουν με… και γι’ αυτό το λόγο ακολουθεί πιστά 

το νόμο. Σήμερα μας φέρνει εδώ αυτή την εισήγηση, καλεί, γνωμοδοτεί συγκεκριμένα… τα 

ανωτέρω απορριφθέντα υλικά να αντικατασταθούν από την προμηθεύτρια εταιρεία και… 

επιστρέφει στη προμηθεύτρια αυτά που… 

Δ.Σ. : Που δεν κάνουν… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …που δεν κάνουν… ακολουθεί πιστά το νόμο. Συνεννοήθηκαν και με το νομικό 

σύμβουλο του Δήμου, με πολλή προσοχή τουλάχιστον σε μένα όταν έγινε η ενημέρωση, δείτε 

και ποια είναι τα μέλη της επιτροπής, θα καταλάβετε… υπάλληλοι που έχουνε εμπειρία και 

ασχολούνται με διάφορα ζητήματα του Δήμου, μόλις μου ανέφεραν… τους είπα, θα κάνετε ό,τι 

προβλέπει ο νόμος, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εφόσον ήθελε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …δεν ξέρω… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν ενημερώθηκαν, κ. Φωτιάδη. 

Δ.Σ. : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέλος πάντων, ομόφωνα ναι λοιπόν και σε αυτό. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 924/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση παραλαβής μελέτης και έγκριση αποβολής πρότασης του έργου 

«Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 22 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία-Θράκη 2007-2013.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο τρίτο θέμα που αφορά την παραλαβή μελέτης και έγκριση 

υποβολής πρότασης του έργου, αυτό μου ήρθε σήμερα το μεσημέρι και πρέπει να το περάσουμε 

διότι έχει καταληκτική ημερομηνία 31-12-2013. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό λέω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι. Παραλαβή μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης του έργου 

«Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 22 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Μακεδονία-Θράκη 2007-2013, προϋπολογισμού 2.165.000€ με ΦΠΑ, με 

εισηγητή φυσικά τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κ. Χράπα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό λέω, κ. Πρόεδρε. Αυτό συμφωνεί απόλυτα με αυτό που είπα προηγουμένως. 

Από τι ώρα εστάλη; Εγώ μέχρι τις 2 παρά… δεν υπήρχε… Γι’ αυτό λέω ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ έφυγα  1:30 η ώρα από το Δημαρχείο σήμερα και δεν είχε έρθει. Τι να 

κάνω; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πότε να ‘ρθουμε δηλαδή να το δούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ήρθε στο e-mail σας βέβαια… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν ήρθε. Δυο η ώρα, δυο; 

Δ.Σ. : Δυο η ώρα, δυο η ώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περίπου δυο η ώρα ήρθε… 

Δ.Σ. : …έπρεπε να είστε εκεί. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη… 

Δ.Σ. : Έπρεπε να κάτσετε πάνω στο e-mail… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. 

Δ.Σ. : …στο e-mail έπρεπε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …αυτός, επειδή δεν θα έχουμε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, ε δεν θα… χάσουμε 

και τη χρηματοδότηση. Είναι σημαντική, έτσι;… Ορίστε;… 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Η παραλαβή μελέτης ψηφίστηκε από προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

παραλαμβάνουμε και υποβάλλουμε πρόταση στο επιχειρησιακό Μακεδονίας-Θράκης για να… 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου πρέπει να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ένα λεπτό, κ. Πρόεδρε… παραλαβή, κ. Αντιδήμαρχε, να μας ενημερώσετε πόσο είναι το 

ύψος και ποιος την έκανε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Με παλαιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε πάρει μια 

απόφαση… 20.000€, αξίας 20.000€, δόθηκε στη σύμπραξη γραφείων μελετών… μελέτες 

περιβαλλοντικών έργων, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Μούτκας Δαμιανός, 

η οποία παρελήφθη χθες από την υπηρεσία περιβάλλοντος, η επιτροπή που αποτελείται από τον 
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Προϊστάμενο της διεύθυνσης καθαριότητας, την Προϊσταμένη τμήματος περιβάλλοντος και 

τμήματος προγραμματισμού επεξεργάστηκε μέχρι σήμερα το μεσημέρι τη μελέτη, η οποία 

μελέτη φανταστείτε πρέπει να είναι πάνω από πεντακόσια… αφού εγκρίθηκε από τους 

υπηρεσιακούς ότι είναι σωστή η μελέτη, ήρθε η εισήγηση στον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου για να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ως κατεπείγον και εκτός ημερησίας. Γι’ 

αυτό το λόγο λοιπόν, βασικά γι’ αυτό το λόγο ήρθε σήμερα και η πρότασή μας… θα ήταν να 

‘ρθει σε επόμενη τακτική συνεδρίαση, αλλά λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας 31-12-2013 

που πρέπει να υποβάλουμε πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης γι’ 

αυτό το λόγο καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε και την παραλαβή της μελέτης, η οποία πέρασε 

από το Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε νομίζω αν θυμάμαι καλά ομόφωνα σε προηγούμενη 

συνεδρίαση και την έγκριση υποβολής πρότασης. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 844/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την ΚΕΠΣ Δήμου Σερρών για:  

α) παράταση χρονικής περιόδου έργου εκκαθάρισης ΚΕΠΣ Δήμου Σερρών εκ του 

εκκαθαριστή κ. Δ. Ζιγκερίδη και  

β) προσφορά της ΣΟΛ ΑΕ για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΚΕΠΣ: 1.1.2009-

31.12.2009 και 1.1.2010-31.5.2010. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με πρώτο θέμα βεβαίως την 

ενημέρωση και λήψη απόφασης για την ΚΕΠΣ Δήμου Σερρών για: α) παράταση χρονικής 

περιόδου έργου εκκαθάρισης ΚΕΠΣ Δήμου Σερρών εκ του εκκαθαριστή κ. Ζιγκερίδη, τον 

οποίον έχουμε σήμερα κοντά μας και β) προσφορά της ΣΟΛ ΑΕ για έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων της ΚΕΠΣ: 1.1.2009-31.12.2009 και 1.1.2010-31.5.2010. Εισηγητής αντί του… 

αντ’ αυτού δηλαδή του κ. Δημάρχου είναι ο κ. Γαλάνης, Αντιδήμαρχος οικονομικών και 

διοίκησης. Δυο λόγια… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, δυο λόγια μόνο, κ. Πρόεδρε. Ολοκληρώνει την εκκαθάρισή του ο κ. 

Ζιγκερίδης, ζητάει μια παράταση ανέξοδη μέχρι τις 31-3-2014 χωρίς να… επαναλαμβάνω και 

επίσης θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος των χρήσεων του 2009, 1/1 με 31/12 του 2009 και από 1-1-

2010 μέχρι 31-5-2010 που… το γράφει και η εισήγηση… 31-5-2010… 7/6; 7-6-2010, για να 

κλείσει η ΚΕΠΣ, θα μας φέρει ο κ. Ζιγκερίδης, μπορεί να τα πει και ο ίδιος, τον ισολογισμό 

λήξης, όλες αυτές τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι τώρα και τους ελέγχους χρήσεων για να 

μπορέσει να γίνει… ό,τι υπάρχει από την εκκαθάριση να περιέλθει στο Δήμο, να αποπληρώσει, 

νομίζω μπορεί να αποπληρώσει… ένα κομμάτι των υποχρεώσεων προς τους υπαλλήλους με 

δικαστική απόφαση, περιμένουμε τη δικαστική απόφαση για τους υπόλοιπους και έχουμε 

πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές που είχαμε δικαίωμα από το νόμο πριν το πέρας της 

εκκαθάρισης και μας μένει τώρα οι προμηθευτές, οι οποίοι με μεταφορά προς την… από το 

τέλος της εκκαθάρισης, το οποίο θα πραγματοποιήσετε στο Δήμο Σερρών θα αποπληρώσουμε 

και αυτό. Αν θέλει να πει κάτι ο κ. Ζιγκερίδης και να ρωτήσουν οι συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : …μια ενημέρωση; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να ακούσετε μια ενημέρωση από τον κ. Ζιγκερίδη; 

Δ.Σ. : Μια σύντομη ενημέρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια σύντομη ενημέρωση, κ. Ζιγκερίδη. 
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ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ : Ναι, όχι πολύ σύντομη. Ήδη είμαστε στο τελικό στάδιο της εκκαθάρισης, να 

πω ότι δεν υπήρχε καμία λογιστική υποστήριξη και για τα τέσσερα έτη, άσχετα ποιοι μπήκαν 

εκκαθαριστές ή ποιοι ήτανε Δημοτικό Συμβούλιο παλαιότερα. Υπήρχαν εκκρεμότητες, σας τα 

είχα πει, με τον ισολογισμό του 2009, συμφωνήθηκε, συντάχθηκε και είναι έτοιμος για να… και 

η δήλωση εισοδήματος, η οποία δεν έχει… και να εγκριθεί και από το Διοικητικό… από το 

Δημοτικό Συμβούλιο αυτός ο ισολογισμός, απλώς υπήρχε η εκκρεμότητα των ελεγκτών και 

αυτό είναι το δεύτερο θέμα, ότι έπρεπε να έχουν οριστεί οι ελεγκτές και να έχει περάσει πριν… 

να έχει περάσει το 2010, μες στην περίοδο του 2010. Αυτό είναι έτοιμο ήδη, συντάχθηκε ο 

ισολογισμός της 7-6-2010 που είναι το κομμάτι που, η ημερομηνία λήξης της ΚΕΠΣ σαν 

επιχείρηση και η μετάβασή της στην περίοδο εκκαθάρισης κι έχουμε συντάξει τους 

ισολογισμούς 7-6-2011, 7-6-2012, 7-6-2013 και σήμερα συνέταξα τον ισολογισμό λήξης, 

εκκαθάρισης 18… 8-6-2012 με 18-12-2012. Απομένει από μένα να συντάξω την αναλυτική 

έκθεση λήξης εκκαθάρισης, η οποία θα προτείνει την εισφορά περιουσιακών στοιχείων και… 

διαθεσίμων στις τράπεζες καθώς και την… των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και πιστωτές 

συνολικού ύψους 130.000€ περίπου… μεγάλη δουλειά στο θέμα των προμηθευτών έγιναν 

συμφωνίες με αποστολή εγγράφων, αναλυτική καταγραφή τιμολογίων και τη συμπλήρωση των 

σχετικών δικαιολογητικών, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς, πάρα πολλοί ήταν ελλιπή τα 

δικαιολογητικά τους και θα είχαν πρόβλημα στον Επίτροπο. Από κει και πέρα πιστεύω ότι με 

την παράδοση της έκθεσης της λήξης εκκαθάρισης θα μπορούμε πλέον και οι προμηθευτές να 

μπουν σε ένα πρόγραμμα πληρωμών, γιατί είχαμε, είχα πολλές οχλήσεις… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …πόσο είναι το ποσό περίπου; 

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ : …είναι γύρω στις 115.000 περίπου, 115 και κάτι και οι πιστωτές που αφορούν 

μισθοδοσίες… γύρω στις 15.000. Γι’ αυτό λέω το σύνολο είναι 130.000. 

Δ.Σ. : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με δικαστική απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ όχι… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να συμπληρωθεί εδώ ότι από τις δυο αυτές χρήσεις που 

είναι το δεύτερο σκέλος της εισήγησης, εξ όσων διαβάζω, είναι… θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε 

ότι… αν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να οριστούν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές… 

Γρηγόριος και Γεροκωστοπούλου Ελένη ως τακτικοί, Σκαμπαβίρια Γεώργιο και Χάρη Δημήτριο 

ως αναπληρωματικοί. Και η πρόταση που γίνεται είναι για τη χρήση του 2009, 1/1 έως 31/12 του 

2009 3.700€ και για τη χρήση του 2010… μέχρι το… 1.800€, γιατί είναι μικρότερη, είναι μέχρι 

7/6 του 2010, 1.800€ πλέον ΦΠΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, βεβαίως. Ποιος θέλει να ρωτήσει; Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Χράπας και 

κανείς άλλος. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή ανέφερε ο κ. Αντιδήμαρχος δυο ορκωτούς λογιστές. Κύριε Ζιγκερίδη, 

είναι στην ομάδα σας αυτοί οι ορκωτοί…; Δεν κατάλαβα. 

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ : Είναι στη ΣΟΛ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στη ΣΟΛ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί δεν είστε εσείς και είναι άλλοι; 

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ : Δεν… εγώ είμαι… δεν ταυτίζομαι με τους… αυτό δηλαδή… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ : Όχι, όχι. Κύριε Μηλίδη, αυτό ήταν μια υποχρέωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Ζιγκερίδη, ανοίξτε το μικρόφωνό σας. 

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ : Είναι μια υποχρέωση η οποία έπρεπε να έχει γίνει. Εγώ δεν προέβην στον 

έλεγχο της χρήσεως του 2009 και της χρήσεως από 1-1-2010 ως 7-6-2010, απλώς έκανα τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει στη διαχείριση. Να μη σας 

πω και… απλώς, υπήρχαν κάποιοι λογαριασμοί, ανέτρεξα και στο παρελθόν, υπήρχαν κάποιοι 

λογαριασμοί… όπως πήρα ένα έγγραφο από την οικονομική υπηρεσία, υπήρχε ένα γραμμάτιο 

είσπραξης το οποίο εμφανιζόταν από την… έστειλα στο Δήμο, συμφωνήσαμε ότι αυτό δεν 
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έπρεπε να εισπραχθεί, οπότε το ακυρώσαμε. Δηλαδή τέτοιους ελέγχους έκανα, αλλά στην ουσία 

τι εισπράχθηκε, τι μπήκε, δεν το έχω κάνει γι’ αυτές τις χρήσεις και πέρα ότι επιβάλλεται και 

από το νόμο, δεν είναι από… η εισήγησή μου, για να κλείσει ο φάκελος συνολικά, με τις 

εκκρεμότητες που είχε. Αυτά τα είχαμε πει κιόλας, κ. Μηλίδη… Όχι, το είχαμε πει στην 

καταγραφή των εκκρεμοτήτων που είχε η Δημοτική Επιχείρηση. Τότε τα είχα φέρει μια 

αναλυτική αίτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ποιος άλλος…;  

Δ.Σ. : …κύριε Πρόεδρε… αυτοί που έχουν να λαμβάνουν χρήματα από την πρώην ΚΕΠΣ, 

μπορούν τμηματικά να λάβουν κάποια ποσά πριν την εκκαθάριση ή όλη… όλα τα ποσά θα 

αποδοθούν στους δικαιούχους μετά την εκκαθάριση; Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορούν να 

πληρωθούν κάποιοι να παίρνουν χρήματα από την ΚΕΠΣ; 

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ : Να πω λίγο κάτι. Σίγουρα μπορούσε να γίνει μια αναδοχή των υποχρεώσεων, 

αλλά τι; Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι υπήρχαν τεράστιες εκκρεμότητες, δηλαδή 

παραλάβαμε ένα λογιστήριο το οποίο δεν ήταν συμφωνημένο από το 2009, δεν υπήρχαν 

θεωρημένες εκτυπώσεις από το 2005, τις πήρα εγώ… θεωρημένες, δεν ήταν υποχρέωση, δεν 

ήταν τι ήταν υποχρέωσή μου και τι δεν ήταν, λέω αφού είναι εδώ πρέπει να το τελειώσω. Δεν 

είχε δηλωθεί η εκκαθάριση, η επιχείρηση ήταν σαν να λειτουργούσε κανονικά, σαν να υπήρχε 

Διοικητικό Συμβούλιο. Πήγαμε δηλωθήκαμε, έστω εκπροθέσμως, εγώ και η επιχείρηση ότι τελεί 

σε εκκαθάριση και οι εκκαθαριστές και… δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, έπρεπε δηλαδή… 

μπορούσε όμως μετά από μία συμφωνία που εάν υπήρχε έγκαιρη προσκόμιση των εγγράφων 

που ζητήσαμε από τους προμηθευτές, γιατί έπρεπε να συμφωνηθούν εκατέρωθεν τα υπόλοιπα, 

αυτό έγινε και τώρα είμαστε σε θέση… μην ξεχνάτε ότι αυτό θα γινόταν πιο γρήγορα, αλλά 

είχαμε και το πρόβλημα με τον προηγούμενο εκκαθαριστή, ο οποίος προσέφυγε, ακύρωσε την 

απόφαση, εγώ έκανα κάποιες εργασίες ατύπως αν θέλετε περιμένοντας ας πούμε τη δικαίωση 

τελικά της απόφασης, αναγκάστηκε τότε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση εκ νέου κι 

αυτό δημιούργησε κάποια καθυστέρηση. Δηλαδή θα είχαμε ολοκληρώσει, εγώ έτσι όπως το είχα 

προβλέψει με την παράταση που είχα ζητήσει θα πήγαινε μέχρι 30-6-2013, μας καθυστέρησε 

ένα εξάμηνο. Είμαστε 18/12, κρατήστε την ημερομηνία, έχω υποβάλει, θα υποβάλω μάλλον, 

σήμερα έκανα, ετοίμασα… λήξης της εκκαθάρισης, ετοιμάζω την έκθεση αυτές τις μέρες και 

μπορεί να υποβληθεί, αν και δεν το βλέπω γιατί είναι εορτές, θα υποβληθεί αρχές του έτους, δεν 

ξέρω, Πρόεδρε, πότε θα κάνετε Δημοτικό Συμβούλιο και μπορείτε άμεσα να τροποποιηθεί, να 

γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού γιατί δεν έχουν ληφθεί αυτές οι υποχρεώσεις, να γίνει 

αναμόρφωση, αυτά δηλαδή είναι και θέματα γραφειοκρατικά, εσείς δηλαδή από δω και πέρα 

μπορείτε να βγάλετε περίπου πότε μπορούν να πληρωθούν… Εγώ έτσι κι αλλιώς, επειδή ήξερα 

αυτές τις εκκρεμότητες έλεγα και κάποιους προμηθευτές με τους οποίους είχαμε επαφή, δείτε, 

μη χάσετε τα λεφτά σας, ό,τι κρίνει ο δικηγόρος, σε κάποιους έδωσαν βεβαιώσεις αναγνώρισης 

χρέους ή αν δεν, νομίζετε ότι η βεβαίωση αναγνώρισης χρέους δεν σας αρκεί και κινδυνεύετε 

και από την πενταετία και παραγραφή, κάντε αγωγή. Δηλαδή πληροφορήσαμε, δεν ήμασταν 

ανεύθυνοι στο θέμα αυτό… μην χάσουν τα λεφτά, ήταν κρίμα. Αλλά υπήρχαν και κάποιες 

δηλαδή δυσχέρειες οι οποίες καθυστέρησαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα νομίζω… 

Δ.Σ. : Δηλαδή μπορεί… 

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ : Όχι, τώρα… πάντως από δω και πέρα θα… δεν, είναι στη λήξη. 

Δ.Σ. : Μετά τη λήξη, οπότε μετά τις 18… 

Δ.Σ. : Ε, ναι, μετά τη λήξη τώρα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το δεκατέσσερα… 

Δ.Σ. : …γιατί πρέπει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… αν μου επιτρέπετε, φαίνεται ότι ο κ. Ζιγκερίδης έχει κάνει μια 

υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά, εξάλλου το είχαμε διαπιστώσει και στον… προηγουμένως και 
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στον απολογισμό ότι οι παρατηρήσεις του είναι εύστοχες και έχει κάνει και πράγματα, τα οποία 

δεν είναι στην αρμοδιότητα… ιδιαίτερα τους… που χρωστάμε από ό,τι καταλαβαίνω και τους 

προμηθευτές το κάνατε… Άρα λοιπόν είμαστε σύμφωνοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, λοιπόν, το θέμα. Και πάμε στο… να χαιρετίσουμε τον κ. 

Ζιγκερίδη… 

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ : Εγώ να ευχαριστήσω πρώτον εσάς και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, καλές 

γιορτές και υγεία προπάντων και καλή… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 845/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση δημιουργίας και εκτύπωσης πληροφοριακών εντύπων για το κέντρο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα, έγκριση δημιουργίας και εκτύπωσης 

πληροφοριακών εντύπων για το κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας 

του Δήμου… Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Για τι ποσό μιλάμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για 580€ με ΦΠΑ και πληρώνεται από το πρόγραμμα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 846/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών από το portal www.wiw.gr της 

WHO IS WHO.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τρίτο θέμα, έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών από το portal 

WHO IS WHO. Το ποσό είναι πολύ μικρό, 442,80€ με ΦΠΑ. Ομόφωνα ναι; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως ερώτηση. Κύριε Γρηγοριάδη. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Για ποιο λόγο επιλέγουμε το portal… και δεν αναβαθμίζουμε τη… σελίδα, 

που να μπορεί… να βλέπει ο κάθε πολίτης τι είναι αυτό το οποίο λέει. Για ποιο λόγο να βάλουμε 

το συγκεκριμένο portal ας πούμε; 

Δ.Σ. : Και αυτό είναι στο πρόγραμμα… η αναβάθμιση στοιχίζει, κύριε… συνάδελφοι. Το 

συγκεκριμένο portal εδώ και πολύ καιρό μιλάμε για αυτή τη συγκεκριμένη διαφήμιση, τα 

χρήματα που ζητούσαν ήταν περίπου στα 1.500€, δεν το δεχόμουνα γιατί υπάρχει πρόβλημα στο 

να… δαπάνη και αυτά τα 365€… να μην εκφραστώ, ζορίστηκα πάρα πολύ να τα πάρουμε… θα 

δείτε κι εσείς σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Το portal αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, πιστεύω 

ότι το γνωρίζετε, έχετε ασχοληθεί με το θέμα, τα γράφει βέβαια εδώ, εκδίδεται σε 45 χώρες, σε 

60.000 τουριστικούς πράκτορες ανά τον κόσμο, πωλείται περίπου σε 100.000 αντίτυπα, 

μοιράζεται μέσω μεγάλης εφημερίδας στην Ελλάδα, για παράδειγμα το περσινό ήταν από τη 

Real News, αυτό σε 200.000 αντίτυπα, είναι πάρα πολύ καλό site, μπορείτε να το δείτε, WHO IS 

WHO. Είναι 365€ συν το ΦΠΑ. Πιστεύω ότι είναι πολύ μικρό το ποσό και προτείνω να 

διαφημιστούμε εδώ σε αυτό το portal. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Κι ένα ακόμη, να σας πω ότι θα φτιάξουμε τα κείμενα που θα στείλουμε, θα στείλω 

κείμενα και φωτογραφίες, ένα δεκαεξασέλιδο, το οποίο θα μας το στείλουν, θα μπορούμε να το 
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εκτυπώσουμε, θα μας στείλουν το cd που θα κάνουν, θα μας τυπώσουν 1.000 κάρτες, τα γράφει 

εδώ αν τα είδατε, θα μπορούμε στο site του Δήμου όπως λέτε να βάλουμε αυτό το 

δεκαεξασέλιδο και όποιος επισκέπτεται να το βλέπει, στο site του Αυτοκινητοδρομίου και όπου 

αλλού. Αν θέλετε κάτι άλλο… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …ξέρετε τι θέλω να πω, κύριε…; Να εφαρμόσουμε αυτό που λέει WHO IS WHO, 

αυτό λείπει από την πόλη μας, το WHO IS WHO. 

Δ.Σ. : Έτσι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό τα λέει, ο τίτλος τα λέει όλα. 

Δ.Σ. : Η διάθεση και η γνώση υπάρχει, τα χρήματα λείπουν. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό είναι το ζητούμενο. 

Δ.Σ. : Το χούι, το χούι… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 847/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Ενημέρωση-λήψη απόφασης: 

α) για την οικονομική διαχείριση του κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 848/2013 

β) για τη διεκδίκηση τόκων εκ του κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και περνάμε στο τέταρτο θέμα, ενημέρωση-λήψη απόφασης: α) για την 

οικονομική διαχείριση του κληροδοτήματος Αποστολίδη και β) για τη διεκδίκηση τόκων εκ του 

κληροδοτήματος Αποστολίδη. Κύριε Γαλάνη, θέλετε να πείτε δυο λόγια;… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να πω δυο λόγια. Δεν είναι πρώτη φορά που φέρνουμε θέμα… το κληροδότημα. 

Σας παρακαλώ. Δεν είναι πρώτη φορά που φέρνουμε… στα δυο χρόνια έχουμε φέρει αρκετές 

εισηγήσεις και για τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση 

Κληροδοτημάτων… έτσι, να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι όποιες κινήσεις κάνουμε τις περνάμε τις 

περνάμε μέσα από… δηλαδή όποια κίνηση κάνουμε ενημερώνουμε και… μάλλον έρχεται ως 

εισήγηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης, αλλά και ενημερώνεται η 

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, ένα από τα θέματα αυτά είναι ότι, να σας υπενθυμίσω ότι ήδη 

έχουμε ενσωματώσει το κληροδότημα Αποστολίδη στον προϋπολογισμό του Δήμου, μέχρι 

σήμερα την ευθύνη για το χειρισμό την έχει με απόφαση Δημάρχου ο κύριος… και η κυρία… οι 

δυο αυτοί υπάλληλοι χειρίζονται το θέμα με αποφάσεις Δημάρχου και κάνουν τα δέοντα, τις 

δημοπρασίες, την… όλη τη διαχείριση, προϋπολογισμούς, απολογισμούς για τους οποίους 

έχουμε εγκρίσεις και σήμερα έχουμε ένα θέμα για τους τόκους, διεκδικούμε τόκους που 

θεωρούμε ότι με τον νομικό μας σύμβουλο ότι πρέπει να διεκδικήσουμε και επειδή ακριβώς 

έχουμε ενσωματώσει το κληροδότημα στον προϋπολογισμό και θα ελέγχεται επομένως από τις 

υπηρεσίες τις αρμόδιες, θεωρούμε χρήσιμο να πάρουμε μια απόφαση πλέον που θα είναι ένας 

οδηγός θα έλεγα από δω και πέρα, οι αρμόδιοι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, ο εκάστοτε 

Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας, είτε των Προσόδων, είτε… όποιος τέλος πάντων έχει 

να κάνει κάποια εργασία συγκεκριμένη για το κληροδότημα αυτό ορίζεται με αυτήν την 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι το άλφα μέρος της συζήτησης. Και για το βήτα 

μέρος, όπως σας είπα, το θέμα της διεκδίκησης των τόκων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; Υπάρχουν απορίες; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 849/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση-ενημέρωση επί αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.: 

α) της υπ’ αριθμ. 6/2013 με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

οικονομικού έτους 2014» και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 850/2013 

β) της υπ’ αριθμ. 7/2013 με θέμα: «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση λογιστή στη 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.».  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο πέμπτο θέμα, έγκριση-ενημέρωση επί αποφάσεων του Δ.Σ. της 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.: α) της υπ’ αριθμ. 6/2013 με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

οικονομικού έτους 2014» και β) της υπ’ αριθμ. 7/2013 με θέμα: «Λήψη απόφασης για 

αντικατάσταση λογιστή στη Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.». Εισηγήτρια είναι η Πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ, η κα. 

Φωτεινή Αρναούτογλου. 

Δ.Σ. : Ναι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση. Ο κ. Αναστασιάδης και ο Γραμματέας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κυρία Αρναούτογλου… στο βήτα… ναι, ιδιαίτερα στο βήτα, λήψη 

απόφασης για αντικατάσταση λογιστή στη ΔΑΕΚΑΣ. Αυτό έρχεται προς ενημέρωση, για λήψη 

απόφασης; 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : …είναι κυρίως προς ενημέρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Λέω για ενημέρωση, γιατί πιστεύω ότι γνωρίζετε το άρθρο 234, 

παράγραφος 2 και 3… ναι, 2 και 3, όπου εκεί αυτά κουβεντιάζονται στο συγκεκριμένο όργανο 

και δεν έρχονται… εκτός και αν… 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Είναι απλώς για ενημέρωση. 

Δ.Σ. : Θέλω κάτι να συμπληρώσω…  

Δ.Σ. : …και τα δυο. 

Δ.Σ. : …κυρία Πρόεδρος, αναφέρεστε στην αντικατάσταση του λογιστή, έναν λογιστή τον 

οποίον είχαμε τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος και τον οποίον πληρώναμε 3.000 τότε που είχαμε 

το 1.000.000, το οποίο είχε προκύψει από την πώληση του υδροηλεκτρικού σταθμού, τα 600 

χιλιάρικα αν θυμάμαι καλά τα δώσαμε στα φωτοβολταϊκά, τα 200 χιλιάρικα τα δώσαμε στην 

ΚΕΔΗΣ και προκύπτει ένα μικρό ποσό. Και ξαφνικά ποιοι είναι αυτοί οι λογισταί, οι οποίοι 

είναι ανεπαρκείς και πρέπει να τους αντικαταστήσουμε; 

Δ.Σ. : … 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Θα απαντήσω σε όλα. Καταρχάς δεν κάνουμε εισήγηση, να σας 

ενημερώσω ότι η αμοιβή του λογιστή θα είναι πια 2.000, δεν είναι τρία, 3.000 όπως ήταν. 

Δ.Σ. : Οπότε αλλάζει… 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Οπότε αλλάζει ο ισολογισμός κατευθείαν. Όταν χρειάστηκε να κόψουμε 

εντάλματα για να πληρωθούν οι μελέτες που κάνει το ΤΕΙ, διαπιστώσαμε ότι ο λογιστής που 

είχαμε δεν μπορούσε να εκδώσει τα εντάλματα. Έπρεπε να αντικαταστήσουμε τον κ. Εσκιτζή με 

κάποιον άλλον λογιστή, γιατί δεν υπήρχε στο πρόγραμμά του το δημόσιο λογιστικό, έτσι 

λέγεται. Γι’ αυτό… Ναι. Δυστυχώς, έτσι το γράφει και η εισήγηση. Τέλος πάντων, ναι. Γι’ αυτό 

ακριβώς ψάξαμε, ρωτήσαμε να βρούμε κάποιον λογιστή ο οποίος θα μπορούσε να ανταποκριθεί, 

να κόψουμε το ένταλμα, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Κάναμε μια προφορική έρευνα 

διαμέσου και μέσω υπαλλήλων και μέσω… διαφόρων ειδών και καταλήξαμε να δώσουμε την 

επιχείρηση στον κ. Βέρο σαν… και σαν ΔΣ ήταν ομόφωνη η απόφαση, γιατί είναι και Σερραίος 
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κι έδωσε μια καλή προσφορά και οι υπόλοιποι δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου, ούτε ήθελαν να 

ακούσουν… γιατί ήταν πολύ μικρό το ποσό το οποίο θα δίναμε. Αν έχετε κάτι άλλο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αντιπρόεδρε. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Θέλω να επισημάνω κάτι, ότι ο λογιστής δεν αλλάζει επειδή μας ήρθε μια ιδέα στο 

μυαλό να αλλάξουμε, να μας κάνει κάτι, επειδή δεν μπορούσε να μας κάνει τη δουλειά. Το ότι 

πήγαμε αυτή τη στιγμή στο λογιστή, στον κ. Βέρο, δεν πήγαμε επειδή τον αγαπήσαμε, αλλά 

επειδή δεν υπάρχει άλλος για να μας κάνει τη δουλειά… και δεν είχε και τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις. Όσον αφορά αυτό που γράφτηκε 3.000€ η αμοιβή του λογιστή, είναι εκ 

παραδρομής, διότι διευκρινίστηκε, είναι 2.000, κατά συνέπεια αλλάζει και η όλη… τα όλα 

έσοδα και έξοδα… προϋπολογισμού. Αυτά ήθελα να πω και ας γραφτεί αυτό μέσα στα πρακτικά 

ότι είναι 2.000 η αμοιβή του λογιστή. Ευχαριστώ. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 851&851α/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 261/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ. με θέμα: 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2013». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το επόμενο θέμα, έκτο θέμα, έγκριση της υπ’ αριθμ. 261/2013 

απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2013». Και 

την Παρασκευή, πρέπει να έχει έρθει άλλη μία… Η 269… Την Παρασκευή 13/12 έγινε άλλη μια 

αναμόρφωση, γι’ αυτό και το καταθέτω… η 269/2013 απόφαση ΔΣ της ΚΕΔΗΣ. Και τα δυο 

αυτά μαζί. Εισηγητής είναι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ, ο κ. Δήμου. 

ΔΗΜΟΥ : Αν έχουν κάποια ερώτηση, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουν ερωτήσεις επί των θεμάτων αυτών; Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... 

Δ.Σ. : Πρώτη φορά τώρα από αυτή την αναμόρφωση…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε. 

ΔΗΜΟΥ : Γίνεται πρώτη φορά για ποιο λόγο; Γιατί υπάρχουν κάποια έσοδα από χορηγίες… 

και κάποια έσοδα προκύπτουν από τις χορηγίες. Για να μπορέσουμε εμείς να δικαιολογήσουμε 

τα ποσά αυτά τα οποία θα έρθουν στην επιχείρηση… από την επιχείρηση ήταν απαραίτητη 

προϋπόθεση η δημιουργία αυτών των δυο κωδικών των εσόδων-εξόδων. Γι’ αυτό το λόγο… σε 

αυτήν την αναμόρφωση πέρασε και από το Διοικητικό κανονικά και… 

Δ.Σ. : …δεκατρία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 852/2013 

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

α) της υπ’ αριθμ. 38/2013 με θέμα: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2013» 

και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 853/2013 

β) της υπ’ αριθμ. 39/2013 με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της 

ΔΗ.Κ.Ε. ‘ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.’ Σερρών για το έτος 2014». 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο έβδομο θέμα, έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. 

«ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»: α) της υπ’ αριθμ. 38/2013 με θέμα: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2013» και β) της υπ’ αριθμ. 39/2013 με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του 

προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε. ‘ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.’ Σερρών για το έτος 2014». Η Πρόεδρος του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., η κα. Μπιτζίδου. Εάν δεν θέλετε κάποιες ερωτήσεις και λοιπά… Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 854/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Διατύπωση γνώμης σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας 

εκπαίδευσης έτους 2014-2015. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όγδοο θέμα, διατύπωση γνώμης σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2014-2015. Χρειαζόταν μια απόφαση κι εδώ Δημοτικού 

Συμβουλίου… Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 855/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Διατύπωση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση δημόσιας έκτασης για την 

εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας από τους: 

α) Ζωή Φάκη του Βασιλείου και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 856/2013 

β) Νικόλαο Φάκη του Βασιλείου, στη θέση Δ.Θ. «ΡΟΥΣΤΑΚΑ» του Δημοσίου Δάσους 

Μενοικίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο ένατο, διατύπωση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση δημόσιας 

έκτασης για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας από τους: α) Ζωή Φάκη του Βασιλείου 

και β) Νικόλαο Φάκη του Βασιλείου, στη θέση Ρούστακα ή Ρουστάκα, δεν ξέρω πού τονίζεται, 

του Δημοσίου Δάσους Μενοικίου. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ένα ερώτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Ένα ερώτημα προς τον κ. Μυστακίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Αυτός είναι ο εισηγητής... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Μυστακίδη, για να γίνει μια εγκατάσταση χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. 

Αυτές… λήφθησαν υπόψη; Γιατί όπως αναφέρεται πρόκειται περί δάσους και εδώ ο νόμος είναι 

ιδιαιτέρως αυστηρός. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Την έκταση δεν τη μισθώνει ο Δήμος, δεν πρόκειται να τη μισθώσει, η 

έκταση διαχειρίζεται από το δημόσιο. Απλώς ζητάνε μια γνώμη από την τοπική αυτοδιοίκηση… 

εμείς… προτείνουν να ψηφίσουμε ότι δεν έχουμε αντίρρηση για τέτοιου είδους δραστηριότητες, 

αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επόμενες αδειοδοτήσεις, πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποια 

στοιχεία κι εμείς… εκφράζουμε τώρα επιφυλάξεις, να τηρηθούν οι πολεοδομικές και οι 

περιβαλλοντικές διατάξεις. Αλλά πέρα… τώρα βλέπω ότι είναι σε αντίφαση η έκταση που 

ζητάνε, διότι για τη συγκεκριμένη περιοχή που εντάσσεται στη NATURA… αυτό ήταν δέκα 
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στρέμματα. Επίσης δεν ξέρω αν… και θέμα δρόμου, προσώπου σε δρόμο… το οποίο δεν 

υφίσταται... δεν υφίσταται αυτό στο τοπογραφικό. Ζήτησαν τέσσερα στρέμματα. Άρα από την 

αρχή νομίζω ότι θα σκοντάψει σε κάποιες πολεοδομικές νομοθεσίες. Εμείς πάντως σαν 

Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι δεν έχουμε, δεν πρέπει να εκφράσουμε αντιρρήσεις για τη 

δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων σε τέτοιες περιοχές που δεν ενοχλούν και οικισμούς. 

Δ.Σ. : Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα αναφέρουμε όλα όσα εσείς αναφέρατε προηγουμένως. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ακριβώς… 

Δ.Σ. : Θα υπάρχουν οι ανάλογες δεσμεύσεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Λέμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί με τα… δράσης και 

επιφυλάσσεται στην τήρηση και… 

Δ.Σ. : …ρητά και κατηγορηματικά, εφαρμόζετε τους…  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, αυτό λέω. 

Δ.Σ. : … να εφαρμοστούν όλες οι κείμενες διατάξεις… 

Δ.Σ. : …επιφύλαξη, καμία επιφύλαξη. 

Δ.Σ. : Όχι, καμία επιφύλαξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, λοιπόν. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Γνωμοδοτούμε εμείς, δεν αποφασίζουμε. 

Δ.Σ. : Γνωμοδότηση… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 857/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση διενέργειας προμηθειών:  

α) λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, έτους 

2014, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 858/2013 

β) ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και 

των Νομικών του Προσώπων, έτους 2014, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 859/2013 

γ) προμήθειας-εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του σταθμού συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ησυχία… κυρίες και κύριοι, λίγη ησυχία για να συνεχίσουμε. Θέμα δέκατο. 

Λίγη ησυχία, έγκριση διενέργειας προμηθειών: α) λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου 

Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2014, β) ειδών καθαριότητας υγιεινής και 

ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2014, 

με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο, κ. Γαλάνη και γ) προμήθειας-εγκατάστασης και θέσης σε 

λειτουργία του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας 

στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο, κ. Μυστακίδη. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω για το γ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : …να μας πει δυο λόγια ο κ. Αντιδήμαρχος. Ο κ. Μυστακίδης για το γ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όπως γνωρίζετε υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και 

του Νοσοκομείου Σερρών και τώρα για την… είναι ένα έργο 1.702.320€, λοιπόν και… 

Δ.Σ. : Θα καίει φυσικό αέριο; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, σε αυτό το έργο… σε ένα υποέργο… αυτά τα διαχειρίζεται το 

νοσοκομείο, απλώς επειδή δεν έχει την επάρκεια τη διαχειριστική έγινε αυτή η προγραμματική 

σύμβαση με εμάς. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο για ψύξη… αυτό το μηχάνημα, 

υποσταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού και… υψηλής αποδοτικότητας… 

Δ.Σ. : Θα εκμεταλλευόμαστε το ζεστό νερό ενδεχομένως θα έχει σαν… θα παράγει; Θα υπάρχει; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σήμερα αυτό το διαχειρίζεται το νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή για να… η 

προμήθεια, να κάνει τη συγκεκριμένη προμήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

πρέπει να συνηγορήσουμε κι εμείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου κι εσείς μια ερώτηση να κάνετε. Λίγο το μικρόφωνό σας… 

Δ.Σ. : Δεν ακούγεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάντε λίγη ησυχία σας παρακαλώ πολύ. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Όλα με διαγωνισμούς…; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι όλα. 

Δ.Σ. : ΕΚΠΟΤΑ. 

Δ.Σ. : Όλα, όλα, όλα. 

Δ.Σ. : ΕΚΠΟΤΑ. 

Δ.Σ. : Το νοσοκομείο τα κάνει αυτά. 

Δ.Σ. : Όλα ανοιχτά. 

Δ.Σ. : Το νοσοκομείο τα κάνει. 

Δ.Σ. : …από το νοσοκομείο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, λοιπόν. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 860/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ανάθεσης:  

α) μέρους της προμήθειας οικοδομικών υλικών έργων αυτεπιστασίας του Δήμου Σερρών 

και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 861/2013 

β) της προμήθειας καυσίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σερρών με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο θέμα, έγκριση ανάθεσης: α) μέρους της προμήθειας οικοδομικών 

υλικών έργων αυτεπιστασίας του Δήμου Σερρών και β) της προμήθειας καυσίμων των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου Σερρών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 862/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο θέμα, έγκριση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ιωάννη 

Αποστολίδη. 

Δ.Σ. : Ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. Δέκατο τρίτο θέμα, καθορισμός αποζημίωσης… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ένα λεπτάκι, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …στους συναδέλφους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το δωδέκατο θέμα προφανώς. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …γιατί… να ενημερώσω εδώ το Σώμα, ότι εδώ έχουμε την… ουσιαστικά θα 

έλεγα την αντικατάσταση του Νόμου 2039/39, ο αναγκαστικός νόμος που αφορούσε τα 

κληροδοτήματα, με το Νόμο 4982/13, ο οποίος αποκαλείται Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, 

Σχολαζουσών Περιουσιών και λοιπές διατάξεις και σύμφωνα με αυτόν το νόμο καλούμαστε να 

πάρουμε αυτήν την απόφαση για πρώτη φορά, θα πρέπει να το πούμε αυτό, αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο, κ. Πρόεδρε, με απόφασή του θα χορηγήσει την υποτροφία από το κληροδότημα 

Αποστολίδη. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Για πρώτη φορά θα δοθεί η πρώτη υποτροφία μέσα από 

την επιτροπή που προβλέπει το κληροδότημα προς την… προς αυτούς που προβλέπεται, τους 

πέντε δηλαδή που αναφέρει… εισήγηση… συνάδελφοι, 5.000€… 

Δ.Σ. : Πάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 863/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων για 

τις καλλιεργητικές περιόδους 2011-2012 και 2012-2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο τρίτο, καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη 

δημοτικών κτημάτων για τις καλλιεργητικές περιόδους 2011-2012 και 2012-2013. Εδώ θα 

παρακαλούσα όποιος Δημοτικός Σύμβουλος έχει συγγένεια πρώτου-δευτέρου βαθμού… ναι, να 

περάσει εκτός αιθούσης. Αν υπάρχει κάποιος… Εγώ είδα κάποια ονόματα και γι’ αυτό το 

αναφέρω, κύριοι συνάδελφοι. Αν υπάρχει κάποιος συγγενής πρώτου-δευτέρου βαθμού… Για να 

μη γίνει καμιά… όχι για τίποτα άλλο, κ. Φωτιάδη, το καταλαβαίνετε… 

Δ.Σ. : Για τη νομιμότητα της απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για τη νομιμότητα της απόφασης, μη βρεθεί κάποιος και κάνει μια… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να σας πω το εξής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη, έχετε το λόγο ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, σε συνεννόηση με τον κ. Μυστακίδη που είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για 

την εκμετάλλευση… επειδή το δικό μου τμήμα, το τμήμα Προσόδων του Δήμου Σερρών 

ουσιαστικά κάνει τις δημοπρασίες, έχουμε κάνει μια συνεννόηση για το πώς θα χειριστούμε το 

θέμα αυτό για τους εξής λόγους. Βλέπετε ήδη ότι από τις 3-11-2011 είχε γίνει δημοπράτηση 

αυτών των 55 αγροτεμαχίων. Εγκαίρως δηλαδή από την πρώτη χρονιά. Είναι περίπου 1.620,70 

στρέμματα. Όμως αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την εισήγηση θα δει ότι δεν είναι όπως παλιά 

που έπρεπε κανείς, μια έγκριση για να βγάλει σε δημοπρασία ένα ακίνητο χωρίς τοπογραφικά ή 

τέλος πάντων με πολύ λίγα έγγραφα. Τώρα… χωρίς τοπογραφικά, με επιβεβαιώνει… 

Αντιδήμαρχος, χρειαζόταν τώρα δηλαδή… χρειάζονται και χρειαζόταν στο κοντινό παρελθόν 

και χρειάζονται από δω και πέρα και τώρα και από δω και πέρα, θέλει τα σύγχρονα 

τοπογραφικά… θέλει εγκρίσεις από τη 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την ΚΗ΄ 

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών, βεβαίωση Δασάρχη, επομένως 

όλα… αυτοψίες… επομένως όλα αυτά για όσα μπόρεσα και ήρθαν τα αντίστοιχα έγγραφα 

προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση των δημοπρασιών. Για όσα όμως δεν ήρθαν όλα αυτά τα 
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έγγραφα, επειδή ακριβώς και μάλιστα… αυτό κι άλλοι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούνε… αν μου επιτρέπετε, κύριοι συνάδελφοι… Αν μου 

επιτρέπετε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Επειδή ακριβώς δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι δημοπρασίες, γιατί για να 

πάρεις την έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση θέλει όλα αυτά που σας λέω και 

αντιστοίχως οι υπηρεσίες από τις οποίες ζητάς έγγραφα έχουν κι αυτές τους δικούς τους χρόνους 

και καθυστερήσεις και έλλειψη προσωπικού, τα λέει αναλυτικά η εισήγηση εδώ, θεωρήσαμε 

σωστό και με τον κ. Αντιδήμαρχο για να έχει έσοδα ο Δήμος να επιβάλλουμε, να καθορίσουμε 

την αποζημίωση αυτή όπως αποκαλείται και στο νόμο, αλλά και σε αποφάσεις των δικαστηρίων, 

για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2011-2012 και 

2012-2013 έτσι όπως ακριβώς χτυπήθηκαν, πλειοδοτήθηκαν στις δημοπρασίες. Επομένως, δεν 

ξέρω αν έχετε κάτι να ρωτήσετε τον κ. Μυστακίδη ή κάτι εμένα, αυτό… 

Δ.Σ. : …το ποσό αυτό; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, σας λέω, σας ενημερώνω, κύριοι συνάδελφοι, είχατε την εισήγηση, σας είχε 

σταλεί η εισήγηση… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …γιατί βλέπω τώρα… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν μπορώ να ολοκληρώσω όμως όταν κάνουν φασαρία… συγγνώμη… λέω… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σας ακούω με προσοχή. Σας ακούω. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Προσπαθώ να συγκεντρώσω όλες τις πληροφορίες και να σας τις μεταφέρω. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, δεν μπορώ όμως έτσι. Σας λέω ολοκληρώνοντας ότι τα ποσά αυτά που 

αναφέρονται στην εισήγηση είναι τα ποσά με τα οποία πλειοδότησαν οι ενδιαφερόμενοι στις 

δημοπρασίες. Όμως οι δημοπρασίες για να πάρουν τις εγκριτικές από την αποκεντρωμένη 

διοίκηση ήθελε αυτή τη σωρεία εγγράφων που σας ανέφερα και τοπογραφικά και αυτοψίες, 

πράγμα το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα… δεν μπορούσανε, δεν μπορέσανε να πάρουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Σταυρόπουλε! Θα ψάχνουμε το νόμο που βγάζει έξω τους Δημοτικούς 

Συμβούλους μετά. 

Δ.Σ. : Αυτό είναι αλήθεια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Επομένως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταματήστε να μιλάτε μεταξύ σας. Εκατό φορές πρέπει να το επαναλάβω. Εκατό 

φορές τα ίδια πράγματα, γιατί; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Επομένως, κ. Πρόεδρε… επομένως, κ. Πρόεδρε, γι’ αυτά τα 1.620,70 στρέμματα 

για να μπορέσει ο Δήμος και να έχει έσοδα και να μην αδικηθεί κανείς όσον αφορά το ποσό 

των… τα ακριβή δηλαδή… ανά στρέμμα, έχουμε βάλει τα ποσά τα οποία, με τα οποία 

χτυπήθηκαν οι δημοπρασίες… οι πλειοδότες και έχουμε ακριβώς αυτά που αναφέρονται στην 

εισήγηση. Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να σας το εξηγήσει και ο κύριος συνάδελφος ή εγώ, είμαι 

στη διάθεσή σας. 

Δ.Σ. : Πόσο είναι το στρέμμα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ξαναλέω, δεν ακούτε μάλλον γιατί μιλάτε. Τα ποσά είναι τα ποσά που 

χτυπήθηκαν στις δημοπρασίες. Εδώ αναφέρονται… Μα δεν είναι συγκεκριμένο… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει εισήγηση εμπεριστατωμένη. Όποιος τη 

διάβασε θα καταλάβει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Θέλω να πω το εξής, ότι από δω και πέρα όποιο δημοτικό ακίνητο κατέχεται από κάποιον, 

σημαίνει ότι το έχει πάρει με δημοπρασία. Αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά δεν γινόταν, δεν τα 

προλάβαμε όλα και στο σύνολο των δημοτικών ακινήτων ένα μεγάλο ποσοστό έχει ωριμάσει, 
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έχουμε πάρει και τις εγκρίσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, άλλα πάλι κομμάτια είναι ήδη, 

έχουν ήδη υποβληθεί στις υπηρεσίες αλλά καθυστερούν και δεν μας τις στείλαν και μερικά 

ακόμα δεν τα προλάβαν οι τοπογράφοι να τα ολοκληρώσουν. Πολύ σύντομα θα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Γκότσης, ο κ. 

Αναστασιάδης, ο κ. Δινάκης και ο κ. Γάτσιος. Παρακαλώ. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Για να καταλάβουμε τώρα τι απόφαση παίρνουμε εμείς εδώ. Υπάρχουνε χωράφια 

που καλλιεργούνται αυθαίρετα χωρίς να λάβουνε μέρος σε δημοπρασία κι εμείς…; 

Δ.Σ. : Ακριβώς. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι κι εμείς τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς διάλογο, απαντήστε στην ερώτησή του.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν κι εμείς τώρα διεκδικούμε από αυτούς ενώ δεν έχουν λάβει μέρος στη 

δημοπρασία… όχι, γι’ αυτό… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτές οι τιμές που έχουν οριστεί εδώ στην… είναι από τις τιμές που ήρθαν οι 

άνθρωποι στη δημοπρασία, αλλά για να εγκριθεί η δημοπρασία και να πάρει έγκριση από την 

αποκεντρωμένη διοίκηση θέλει όλα αυτά τα έγγραφα… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ωραία, αυτό το καταλαβαίνω. Γι’ αυτούς που έχουνε… που έκαναν αυθαίρετη 

κατάληψη και καλλιεργούν, από αυτούς τι θα πάρουμε; 

Δ.Σ. : Θα πληρώσουν τέλος αυθαίρετης κατάληψης. Αυτό θα συνεχιστεί το παλιό σύστημα… να 

προλάβουμε… τοπογραφικά και εγκρίσεις. Όσα έχουνε τοπογραφικά προλάβαμε κάναμε 

δημοπρασίες και… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Αυτό τι θα γίνει, θα συνεχίσουν και του χρόνου; Τι θα γίνει; 

Δ.Σ. : Όχι, γι’ αυτήν την καλλιεργητική περίοδο που αναφέρετε, αφού δεν είχαμε τοπογραφικά 

και εφόσον δεν έγιναν δημοπρασίες και τα κατέχουν θα πληρώσουν τέλος, τα τέλη της 

κατάληψης όπως παλιά. Στη συνέχεια κι αυτά θα μπουν σε δημοπρασία. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Θα μπουν σε δημοπρασία, άρα αυτοί θα φύγουν μετά από κει… 

Δ.Σ. : Βεβαίως… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συγγνώμη, επαναλαμβάνω, αν διαβάσουμε προσεκτικά την εισήγηση πρόκειται 

για ανθρώπους που ήρθαν ως πλειοδότες στις δημοπρασίες, εγκαταστάθηκαν στα αγροτεμάχια 

από το 2011 και τα καλλιεργούν ως σήμερα, όμως επειδή δεν ήρθαν τα έγγραφα, είτε από το 

Δασαρχείο, είτε από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, είτε δεν μπόρεσαν να γίνουν οι 

αυτοψίες και τοπογραφικά, εμείς για να έχουμε έσοδα στο Δήμο… κινηθήκαμε ευέλικτα, 

εκμεταλλευόμενοι αυτήν την πρόβλεψη του νομοθέτη, που την αποκαλεί καθορισμό 

αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων με τα ποσά που χτυπήθηκαν στις 

δημοπρασίες και με αυτήν την απόφασή μας θα εισπράξουμε αυτά τα έσοδα. Αυτή είναι η…  

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Και όσοι, έχουμε πει και όσοι δεν είναι εδώ μέσα, γιατί δεν έγινε δημοπρασία στο 

ακίνητο, κι αυτοί θα πληρώσουν το τέλος της κατάληψης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, άλλος… είναι ο κ. Αναστασιάδης, μετά εσείς, μετά… 

Δ.Σ. : …να μιλήσει, κ. Πρόεδρε; Έχουμε έναν πολίτη που θέλει να μιλήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά. 

Δ.Σ. : Ναι, θέλω να πω να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …στη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου να μιλήσει πολίτης; 

Δ.Σ. : Δεν λέω αυτό, να έχετε υπ’ όψιν ότι αυτός ο πολίτης θέλει μετά να μιλήσει, αυτό λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορεί να μιλήσει. Θα πρέπει να ‘ρθει στην αρχή του Δημοτικού 

Συμβουλίου, πώς θα γίνει δηλαδή; Όποιος θέλει έρχεται ό,τι ώρα θέλει και μιλάει; Κύριε 

Γκότση… προστατεύει το Σώμα. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι ένας πολίτης, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με χωράφι, με 

οικόπεδο και επειδή αυτή τη φορά συζητείται αυτό το θέμα, μετά από τις τοποθετήσεις μας 

μπορεί να μιλήσει. Αλλά δεν κατάλαβα… έχω μιλήσει… ο άνθρωπος που περιμένει. Τι μας λέτε 

τώρα, κ. Πρόεδρε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν ο πολίτης έχει έννομο συμφέρον από αυτό το… 

Δ.Σ. : Ε βέβαια έχει… Όχι, όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα του δώσουμε το λόγο, εφόσον υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα θα του 

δώσουμε το λόγο… Περιμένετε λίγο… να ολοκληρώσουμε… και θα σας δώσω… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συγγνώμη… αν είχαμε διαβάσει όλοι καλά την εισήγηση δεν θα υπήρχε αυτή η 

έλλειψη συγκέντρωσης. Εδώ μιλάμε για το… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, ζητώ από το Σώμα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, για 55 αγροτεμάχια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι, στη δεξιά γωνία εκεί πέρα, έξι άτομα μιλάτε. Γιατί δηλαδή 

κάνετε; Κύριε Δούκα! Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει διακοπεί, συνεχίζεται, έτσι; Παρακαλώ 

λίγο την προσοχή σας. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε εδώ μιλάμε για 55 αγροτεμάχια συνολικού 

εμβαδού 1.620,70 στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται στο αγρόκτημα Λευκώνα, Χριστός και… 

Γι’ αυτά μιλάμε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο κ. Αναστασιάδης έχει το λόγο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Απευθύνομαι στον κ. Γαλάνη και στον κ. Μυστακίδη, το έγγραφο το 

οποίο πήρα από το Δήμο, την υπηρεσία, η Δημοτική Ενότητα Σερρών έχει 353 τεμάχια 

καλλιεργήσιμων αγροκτημάτων. Βέβαια δεν λαμβάνονται υπόψη οι αγροτικοί δρόμοι, τα ρέματα 

κτλ και όλη αυτή η παραχώρηση ολοκληρώθηκε το 1985. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος όμως. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σύνολο… μισό λεπτό. Σύνολο στρεμμάτων είναι 9.500 στρέμματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, πραγματικά αυτά τα οποία λέτε είναι εκτός θέματος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι γίνεται με αυτά εδώ; Ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα πάρετε απάντηση, είστε εκτός θέματος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και συνεχίζουμε. Ο κ. Αντιπρόεδρος και μετά ο κ. Γάτσιος. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Μετα τις διευκρινίσεις που έκανε ο κ. Γαλάνης, καλύφθηκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …του κ. Αναστασιάδη. Μόνο τα 1.620 στρέμματα είναι αυτά που θα πρέπει να 

βεβαιώσουμε εμείς; Και δεν είμαστε εκτός θέματος… σαν κατάληψη, αυθαίρετη κατάληψη 

αυτών των αγροτεμαχίων ή μόνο αυτά; Ένα λεπτό, συγγνώμη, κ. Αντιδήμαρχε. Δεύτερο, τα 

τοπογραφικά αυτά τα έκανε ο Δήμος ή τα κάναν οι ιδιώτες οι οποίοι τα κατέχουν; Και τρίτο 

ερώτημα, γιατί πέρυσι δεν κάναμε την ίδια διαδικασία για το 2011 και το 2012 και τώρα τα 

κάνουμε και τα δυο μαζί; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρώτη απάντηση στο πρώτο ερώτημα. Είπαμε ότι τα στοιχεία των Προσόδων, 

κύριοι συνάδελφοι, ό,τι έρχεται από τη διεύθυνση… τεχνική της αξιοποίησης της ακίνητης 

περιουσίας προχωράει σε δημοπρασία. Προχωρήσαμε σε δημοπρασία γι’ αυτά τα στρέμματα 

που σας αναφέρω και επειδή ακριβώς δεν ήρθαν τα έγγραφα, να μην τα επαναλαμβάνω, όλων 

των υπηρεσιών, θεωρήσαμε σκόπιμο και μετα από συζητήσεις που κάναμε και με συναδέλφους 

που ενδιαφέρονται για το θέμα, να ακολουθήσουμε αυτήν την τακτική για να έχουμε είσπραξη 

και έσοδα. Γι’ αυτά έχουμε στοιχεία και στο Προσόδων και εισηγούμαστε σήμερα. Αν μου φέρει 

κάποιος στοιχεία ότι κάποιο ακίνητο άλλο είναι κατειλημμένο, φυσικά και θα ακολουθήσω την 

ίδια διαδικασία. Για όλα τα υπόλοιπα που είχαμε τα ανάλογα έγγραφα, τοπογραφικά ή οτιδήποτε 

άλλο, κάναμε δημοπρασίες. Όπως είναι τα 400 στρέμματα τα οποία τα μισθώνουμε και 

παίρνουμε… κ. Πρόεδρε, ένα πολύ αξιοσέβαστο ποσό, πάνω από 30.000. 

Δ.Σ. : 33.000. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : 33.000, πολύ σωστά κι έχουμε ένα άλλο ακίνητο που μισθώνει η ΤΕΡΝΑ και πάει 

λέγοντας, έχουμε βγάλει κι άλλα με τοπογραφικά και με όλα τα νόμιμα έγγραφα, ακίνητα τα 

οποία ήταν άγονες οι δημοπρασίες, είτε στη Βροντού, είτε σε άλλες περιοχές, για το Προσόδων, 

κ. Πρόεδρε, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας, ό,τι έρχεται από τη διεύθυνση την 
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τεχνική με τοπογραφικά και τεκμηριωμένα το βγάζει σε δημοπρασία. Αυτά τα… το 2011 πριν 

αλλάξουν όλες αυτές οι διαδικασίες, είχαν γίνει δημοπρασίες όμως δεν είχαμε την έγκριση της 

αποκεντρωμένης διοίκησης, γιατί όπως σας εξήγησα προέκυψαν όλα αυτά το πλήθος των 

εγγράφων, τα οποία πρέπει να έχεις για να πάρεις την έγκριση και για να μη μείνουμε χωρίς 

έσοδα, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί που τα καλλιεργούν θέλουν να πληρώσουν, σε αυτές τις τρεις 

περιοχές Λευκώνα, Χριστός και… ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Περιμέναμε… το 

ερώτημα, φαντάζομαι τα τοπογραφικά τα έχουν κάνει τοπογράφοι, όπως θα σας πει ο κ. 

Μυστακίδης, περιμέναμε το 2012, κ. Πρόεδρε, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αλλά δεν 

κατέστη δυνατό. Περιμέναμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά τα απαραίτητα από τις 

υπηρεσίες, επίμονα πιέζαμε και το Δασαρχείο και τις άλλες υπηρεσίες, δεν κατέστη δυνατό να 

μας τα φέρει, γιατί προσδοκούσαμε ότι θα πάρουμε την έγκριση των δημοπρασιών από την 

αποκεντρωμένη διοίκηση. Για κάποιες προχωρήσαμε δημοπρασίες. Για κάποιες άλλες όχι και τις 

φέρνουμε εδώ. Αν κάποιος έχει γνώση ότι υπάρχει κάποιο κατειλημμένο άλλο ακίνητο, για το 

οποίο πρέπει να βάλουμε το τέλος κατάληψης, είμαι σίγουρος ο κ. Μυστακίδης θα φέρει 

εισήγηση στο… ή κάποιος άλλος συνάδελφος… 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ σαν παράδειγμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πάρα πολύ… Σας παρακαλώ πάρα πολύ… Σας παρακαλώ πάρα πολύ 

συνάδελφοι. Λοιπόν, άλλος; Ο κύριος… 

Δ.Σ. : Δεν απάντησε για… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, ναι. Δεν απαντήσατε… 

Δ.Σ. : …για τους τοπογράφους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …για τους τοπογράφους. Εάν οι ίδιοι οι ενοικιαστές βάλανε τοπογράφο ή εάν η 

υπηρεσία έκανε… 

Δ.Σ. : …πριν, να προσθέσω ένα ερώτημα ακόμα; Υπάρχει ανταποδοτικότητα σε αυτά; Δηλαδή 

από την κάθε… θα πηγαίνει στην…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τα ανταποδοτικά είναι συγκεκριμένα και προσδιορίζονται από το νόμο, τι είναι 

ανταποδοτικό και τι όχι. Αλλά εμείς ακόμη δεν τα πήραμε. Ας τα πάρουμε με το καλό, ας 

πληρωθούμε κι εδώ είμαστε… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Λοιπόν, για το θέμα των τοπογραφικών, αυτά τα τοπογραφικά τα κάνει η 

υπηρεσία, οι τοπογράφοι οι δικοί μας. Μην το μπερδεύετε με ένα τοπογραφικό που θα κάνει 

ιδιώτης ο οποίος θέλει να εκμισθώσει μια έκταση ή ακόμα και να το έχει πάρει με δημοπρασία 

και μας φέρει τότε τοπογραφικό του ιδιώτη. Αλλά εκείνο το θέμα θα ‘ρθει σαν θέμα 

μεμονωμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκμίσθωση όχι μιας συγκεκριμένης έκτασης που 

αναφέρουμε. 

Δ.Σ. : Αυτά τα τοπογραφικά…; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …υπηρεσία. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ας μην κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, η απάντηση δόθηκε, κ. Μυστακίδη, 

δώσατε απάντηση. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τώρα κάτι είπε ο κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορεί να λέει, αλλά μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ, συνάδελφοι…  

Δ.Σ. : Εγώ δεν πήρα απάντηση στο ερώτημα… 

Δ.Σ. : …απάντηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …διάλογο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όχι διάλογο! Τελεία και παύλα! 

Δ.Σ. : Να κάνει το ερώτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάνατε ερώτηση, πήρατε απάντηση! Τελειώσαμε; 

Δ.Σ. : Τελειώσαμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, άντε λοιπόν, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης. Άλλος. Η 

Πρόεδρος του Λευκώνα. Ο κ. Κατιρτζόγλου. Ο κ. Αναστασιάδης. 

Δ.Σ. : Γραμματέα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δινάκης, ο κ. Μπόικος. Ο κ. Μηλίδης, παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για μια ακόμη φορά, κ. Πρόεδρε, αποδεικνύεται πόσο δίκιο έχουμε για τη 

διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Το θέμα της καλλιεργήσιμης γης ξέρετε ότι το έχουμε φέρει 

εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι πάρα πολλά τα στρέμματα κι εγώ όταν πήρα από την υπηρεσία 

το… μετά από ερώτηση που κάναμε για τα 9.500 στρέμματα μόνο για τη Δημοτική Ενότητα 

Σερρών, πραγματικά εξεπλάγην, δεν το πίστευα, ότι είναι… τόσα. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη… 

Δ.Σ. : Κύριοι εκεί στο ακροατήριο, κ. Χασαπίδη! 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …απώλεια… 

Δ.Σ. : Σας παρακαλώ λιγάκι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και χαίρομαι, έστω με βραδέα αντανακλαστικά, κινητοποιείστε, γιατί αυτά είναι 

ζεστό χρήμα… τον τρόπο ή τουλάχιστον εμείς δεν βρίσκαμε τον τρόπο για να τα πάρουμε. 

Λοιπόν… 

Δ.Σ. : Κύριε Χασαπίδη, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …αναφέρεστε, κύριε… για το τμήμα Προσόδων, καλά κάνει το Προσόδων και 

κάνει τη δουλειά του, όμως πάνω από το τμήμα Προσόδων υπάρχει… ο οποίος διασφαλίζοντας 

τα συμφέροντα του Δήμου, των δημοτών θα πρέπει να είναι μερικές φορές και Κέρβερος από 

πάνω. Έτσι; Δεν μπορούμε… είχατε πληροφορίες ότι έχουν επισημάνει ότι υπάρχει 

καταπατημένα, υπάρχουν, υπάρχει επίσημη γη η οποία είναι έτσι ελεύθερη και δεν αξιοποιείται. 

Λοιπόν, είπατε ότι υπάρχουν πολλές διαδικασίες και χαίρομαι που αναγνωρίσατε ότι ναι και 

νομίζω ο κ. Μυστακίδης το ανέφερε ότι αργήσαμε… Αργήσατε και… θα σας πω γιατί… Θα σας 

πω γιατί, δικιά σας… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το έντεκα το κάναμε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δική σας… 

Δ.Σ. : Ξέρετε πόσα…; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μη με διακόπτετε, σας παρακαλώ, μη με διακόπτετε, μπορείτε… στη 

δευτερολογία… Λοιπόν, προτείνουμε, λέτε, βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας 

του 1969 για την επιβολή τέλους, έλεγε αυτή η απόφαση, δικαιώματος χρήσης δημοτικού 

κτήματος απαιτείται έκδοση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν δεν έχει 

εκδοθεί κανονιστική απόφαση μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση για παράνομη χρήση. Γιατί δεν 

βγάλαμε κανονιστική απόφαση; Τι μας…; Που λέγατε ότι είστε σε όλα έτοιμοι; Πού είναι αυτή 

η…; Γιατί δεν βγήκε κανονιστική απόφαση; Η εισήγησή σας αυτό λέει, βάσει της απόφασης του 

Συμβουλίου Επικρατείας… Να βλέπετε τι γράφετε μέσα και μετά κάντε εδώ πέρα έτσι πολιτική 

πλειοδοσία. Γιατί δεν την κάνατε την κανονιστική απόφαση; Δεν είναι προχθεσινή, του 1969 και 

πάμε σε… Και να σας πω και κάτι; Έκανα έναν πρόχειρο προϋπολογισμό, γιατί ίσως πολλοί δεν 

ξέρουνε περίπου πόσο είναι ο μέσος όρος… λοιπόν, με έναν πρόχειρο υπολογισμό που έκανα 

κάπου στα 30€ περίπου ο μέσος όρος, αλλού είναι… αλλού εξήντα, αλλού πενήντα, κάπου εκεί 

είναι ο μέσος όρος, επί 1.620… λέμε για τρεις μόνο… Πεπονιά, Χριστό και Λευκώνα… 

λογαριασμό για τα δυο χρόνια είναι περίπου 100.000… Να λοιπόν όταν λέμε ότι δεν κινείστε, 

δεν έχετε γρήγορα αντανακλαστικά. Αυτό θα πρέπει να τα αποδεικνύετε κιόλας, εμείς το 

αποδεικνύουμε με έργα, με πράξεις και σας λέω ότι αν δεν το είχαμε ανακινήσει το θέμα με 

επίμονες ερωτήσεις προς το τμήμα Προσόδων και πολλές φορές ο κ. Αναστασιάδης, επειδή έχει 

ασχοληθεί με το θέμα πήγε εκεί στο τμήμα, δεν θα είχατε αντιληφθεί τίποτε. Ακόμη έτσι, ρεμπέτ 

ασκέρ… 

Δ.Σ. : …σας το λέω. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ναι, το βλέπω, το βλέπω. Λοιπόν, να μου απαντήσετε γιατί δεν πήρατε 

κανονιστική απόφαση… 

Δ.Σ. : …το θέμα… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μη διακόπτετε, κύριοι. 

Δ.Σ. : Δεν το κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …μη διακόπτετε σας παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτά που λέτε σας λέω, κύριε συνάδελφε… και δεν τα κάνουμε, οφείλετε από την 

πρώτη στιγμή για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου να ελέγξετε, υπήρξε χρονικό 

διάστημα μεγάλο, αλλά… και μετά από δικές μας… 

Δ.Σ. : …οι λογαριασμοί… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μη διακόπτετε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …και θα σας φέρω κι άλλο θέμα σύντομα και θα δείτε πόσο έχετε ολιγωρήσει. 

Δ.Σ. : Για ποιο; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γι’ αυτό λοιπόν… Θα το δείτε. Θα το δείτε, θα το δείτε. Ξεκινήσατε δειλά-δειλά. 

Λοιπόν, βεβαίως, βεβαίως θα ψηφίσουμε τώρα… θα πούμε ναι, γιατί τα χρήματα χρειάζονται, 

πρέπει να τα πάρουμε, αλλά λέω ότι ολιγωρείτε. Ευχαριστώ πολύ, αν χρειαστεί θα επανέλθω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Εμείς ευχαριστούμε, κ. Μηλίδη. Ο κ. Κατιρτζόγλου έχει το λόγο. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Δεν είχα καμία πρόθεση να πάρω το λόγο, κ. Προεδρεύοντα, αλλά το 

έναυσμα μου το έδωσε… οι προηγούμενες τοποθετήσεις, οι οποίες ήταν λίγο ή πολύ… το εξής. 

Αν έχετε, λέει, κάτι να μας υποδείξετε, να μας το πείτε. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη πολιτική 

προσέγγιση. Δεν θα κάνει κανένας Δημοτικός Σύμβουλος, ούτε κανένας δημότης θα κάνει τον 

τοπογράφο, τον αγρονόμο, τον χωροφύλακα, τον αγροφύλακα, τον ντεντέκτιβ για να 

διαπιστώσει ποιες εκτάσεις είναι καταπατημένες. Έχετε υπηρεσίες, κάνετε ένα λάθος, δεν 

στοχοποιείται αυτή τη στιγμή κανένα τμήμα Προσόδων, ούτε λέμε ότι φταίει το τμήμα 

Προσόδων. Εδώ μιλάμε για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, δεν μας ενδιαφέρει αν το 

τμήμα Προσόδων έκανε τη δουλειά του όπως την έκανε και την ίδια ώρα κάποιο άλλο τμήμα δεν 

την έκανε. Οι τεχνικές υπηρεσίες… ο Δήμος είναι ένας. Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλες εκτάσεις 

καλλιεργήσιμες οι οποίες είναι καταπατημένες; Υπάρχουν κι άλλες εκτάσεις οι οποίες μπορούν 

να αξιοποιηθούν και μπορούν να αξιοποιηθούν με δημοπρασία; Υπάρχουν. Δεν μπορείτε να 

πείτε ότι… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : … 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …να με διακόπτει κανένας. Λοιπόν, μια χαρά τα κατανοώ και μια χαρά 

ξέρω τι λέω. Εάν υπάρχουν λοιπόν και άλλες εκτάσεις, γιατί δεν φέρνετε τρία χρόνια τώρα, πριν 

τελειώσει η θητεία και μας λέτε ότι το… και εγκαίρως. Τελείωσε η θητεία, τελειώνει, έχουμε 

εκλογές σε πέντε μήνες και λέτε ότι ενεργήσατε και εγκαίρως… δεν κατάλαβα. Την επόμενη 

φορά, ο επόμενος Δήμαρχος… το εγκαίρως δηλαδή; Λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα, τα 

οποία παραμένουν αναξιοποίητα και ο Δήμος εξακολουθεί να χάνει έσοδα από την υπόθεση 

αυτή… Ορίστε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τέτοια λέτε, λέω και μετά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γαλάνη, σας παρακαλώ… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …αποδείξτε το αντίθετο, αποδείξτε το αντίθετο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …και δεν είναι, το θέμα αυτό είναι, κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν και δεν 

είναι επιχείρημα κάναμε το ένα τοπογραφικό, κάναμε το άλλο. Τελείωσε η θητεία και ακόμη δεν 

έχουμε κάνει τα προβλεπόμενα. Επομένως έχετε ολιγωρήσει, έχετε καθυστερήσει, υπάρχουν 

εκτάσεις τεράστιες που παραμένουν αναξιοποίητες και δεν… προηγουμένως ο κ. Πρόεδρος επί 

του θέματος για τις συγκεκριμένες… το θέμα μας είναι η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης 

περιουσίας. Αυτό είναι το θέμα μας. Και στο ζήτημα αυτό έχετε μείνει πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Κατιρτζόγλου. Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Θα ‘θελα να ρωτήσω, γιατί αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τοποθέτηση, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Τοποθετούμαι ρητορικά, να το πω έτσι. Να 

καταλαβαίνουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εδώ και τρία χρόνια ο αναδασμός στο Σκούταρι έχει τελειώσει. Έχει γίνει 

επικαιροποίηση του αναδασμού. Γνωρίζω καλά ότι τα χωράφια που ανήκουν στο Δήμο μαζί με 

το κτηνοτροφικό πάρκο είναι περίπου 400 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή από την όλη διαδικασία 

είναι έξω το Σκούταρι. Γιατί άραγε; Δεν θέλω απάντηση, απλώς το θέτω υπ’ όψιν των 

συναδέλφων που βρίσκονται εδώ. Δεύτερον, αυτό το οποίο είπα προηγούμενα και θεωρήθηκε 

ότι είναι εκτός θέματος, δεν είναι, για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ γίνεται θέμα χρησικτησίας 

πλέον, γιατί εάν υπάρχει κανονιστική απόφαση για την αξιοποίηση και τη χρήση ακίνητης 

περιουσίας, όπως χαρακτηριστικά ελέχθη, χρειάζεται κανονιστική απόφαση, γιατί διαφορετικά 

τι δημιουργείται κι εδώ είναι ο κίνδυνος, για την επόμενη φάση ή την τωρινή ας πούμε. Μην 

ξεχνάτε, αγαπητοί μου κι όλοι το γνωρίζουν εδώ, ότι πολύ φοβάμαι ότι θα τεθεί θέμα 

ιδιοκτησίας αυτών που κατέχονται από το ’85 κι εδώ. Είναι… είναι το δικαίωμα χρησικτησίας 

και… δικαιοπραξίες. Θα ψάχνουμε τα χωράφια μας και δεν θα τα βρίσκουμε, για τον 

απλούστατο λόγο ότι… Μισό λεπτό, για τον απλούστατο λόγο ότι εσείς… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …για το σύνολο των χωραφιών δεν εκδώσατε κανονιστική απόφαση. 

Δ.Σ. : Σας παρακαλώ… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη… 

Δ.Σ. : Κύριε Χουρουζίδη… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Α, εντάξει… 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όποτε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Μπόικο, έχετε το λόγο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θέλω κι εγώ να επισημάνω, κ. Πρόεδρε, ότι δεν πρέπει με τόση ευκολία να 

χαρακτηρίζουμε εκτός θέματος ζητήματα όπως το προηγούμενο, το οποίο βέβαια με την 

αυστηρή έννοια του όρου μπορεί κάποιος να πει ότι επειδή εδώ συζητάμε μόνο για τον 

καθορισμό αποζημίωσης για την αυθαίρετη κατάληψη ας πούμε των κτημάτων, άρα οτιδήποτε 

άλλο είναι εκτός θέματος. Αν το πάρει κανείς έτσι με την αυστηρή, απόλυτη έννοια, μπορεί να 

είναι εκτός θέματος. Όμως υπάρχει και το πνεύμα ας πούμε του θέματος, που λέει ότι 

αποζημίωση ζητάμε να πάρουμε από αυτούς τους καταληψίες ας το πούμε για να αξιοποιήσουμε 

τα αγροτικά… τα δημοτικά αγροτεμάχια. Υπό αυτήν την έννοια, δεν είναι καθόλου εκτός 

θέματος το να λέμε πόσο είναι το σύνολο και πόσα από αυτά αξιοποιούμε. Εδώ… έτσι πρέπει να 

το δούμε το θέμα και να μη λέμε εύκολα και φωνάζουμε και οι συνάδελφοι ότι είναι εκτός 

θέματος, γιατί το ουσιαστικό θέμα εδώ είναι πώς αξιοποιούμε τα αγροτεμάχια και η αποζημίωση 

είναι ένας τρόπος αξιοποίησης. Φυσικά πρέπει αυτοί που τα παίρνουν έστω και αυθαίρετα κάτι 

να πληρώσουν και νομίζω ότι και οι ίδιοι δεν θα έχουν αντίρρηση προς αυτό. Σαφέστατα πρέπει 

να γίνουν όλες οι άλλες οι ενέργειες, αλλά ακούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει κι ένας κίνδυνος, τόσα 

χρόνια που δεν έγινε τίποτα και τα καλλιεργούνε, ο άλλος θα τα παρουσιάσει και σαν δικά του. 

Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και αν το συσχετίσουμε με το, με άλλα προηγούμενα ζητήματα περί 

νοικοκυρέματος, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Πέρασαν τρία χρόνια και ακόμα είμαστε 

στην αναζήτηση των νοικοκύρηδων. Παρακαλώ, υπάρχει πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το λόγο έχει η κα. Πολατίδου. 

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ : Στις 18-10-2012 με την απόφαση 38 γνωμοδοτήσαμε για το συγκεκριμένο 

θέμα, πέρα από αυτό, βρέθηκε πάρα πολλές φορές για το συγκεκριμένο θέμα στο Προσόδων, 

μίλησα με την Προϊσταμένη, συνεχώς μου ανέφερε ότι το μόνο πρόβλημα είναι τα τοπογραφικά. 

Έχω μια απορία, πώς έγινε δημοπρασία και δεν έχετε τις εγκρίσεις; Λογικά θα έπρεπε να έχετε 

τις εγκρίσεις από τις υπηρεσίες, όλα αυτά που επικαλείστε σήμερα. Οι κάτοικοι του Λευκώνα, οι 

καλλιεργητές θα κληθούν σήμερα να πληρώσουν δυο χρονιές μαζί σε αυτούς τους καιρούς, το 

επικαλούμαστε, το σημειώνουμε στην απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου και μάλιστα εφάπαξ, 

εφάπαξ κατ’ εντολή και σε μορφή προστίμου. Αν πηγαίναμε σε αυτή τη λύση, αυτά που λέτε 
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εσείς σήμερα στην εισήγησή σας, κ. Αντιδήμαρχε, γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα; Τουλάχιστον 

θα είχαν μια χρονιά να πληρώσουν ή τουλάχιστον όπως γινόταν πριν. Πριν πληρώναν τη χρονιά, 

τη δόση για το ένα έτος την πλήρωναν δυο φορές, μια τον Αύγουστο και μια στο τέλος της 

χρονιάς. Αν ήταν να πάμε σε αυτή τη λύση γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα; 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κυρία Πολατίδου, τελειώσατε; 

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ : Βεβαίως… θα έχουν τη δυσκολία να αποπληρώσουν και θα μπουν πρόστιμα, 

τα οποία βεβαίως αδίκως θα μπουν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κα. Πολατίδου. Ο κ. Μυστακίδης έχει το λόγο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί εδώ μέσα ακούστηκαν 

πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και απορώ και ο κ. Κατιρτζόγλου 

πώς δεν αντέδρασε, μια και ήταν από την παράταξη. Ακούστηκε θέμα ιδιοκτησιακό. Όπως 

ξέρετε, το ξέρει και ο τελευταίος ας πούμε δικηγόρος, ότι μετά, μέχρι το ’68 γινόταν… μετά το 

’68 σε εκκλησιαστικά, δημοτικά και δημόσια ακίνητα δεν γίνεται χρησικτησία, κ. Αναστασιάδη. 

Αν… μια λέξη ανώμαλη δικαιοπραξία και… καμία σχέση σε δημοτικό χώρο να γίνει ανώμαλη 

δικαιοπραξία. Αυτό είναι για άλλες περιπτώσεις άσχετες με το θέμα. 

Δ.Σ. : Καλά… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τώρα, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν είπαμε ότι… αυτή τη 

στιγμή λειτούργησαν ως το παρελθόν όλα τα ακίνητα, εκτός από την περιφέρεια που γινόταν 

δημοπρασίες και τα παίρνανε με δημοπρασία, εδώ στις Σέρρες δεν υπήρχε αυτό το καθεστώς. 

Όπως γινόταν παλιά με δημοπρασίες, έγινε και τώρα στην περιφέρεια. Απλά δεν προλάβαμε 

εμείς… τα τοπογραφικά για να πληρώσουν όπως πληρώναν ως τώρα. Δεν υπάρχει απώλεια 

εσόδων. Επιπλέον για των Σερρών βάλαμε… καθεστώς των δημοπρασιών. Αλλά τώρα είναι το 

εξής, το γεγονός ότι δεν ωρίμασαν μερικές υποθέσεις δεν σημαίνει ότι δεν θα εισπράξουμε 

χρήματα. Είπαμε ότι όσες δεν ωρίμασαν θα πληρώσουν το τέλος της κατάληψης, αυτό είναι το 

γενικό. Επίσης είχα πει και σε ένα παλιότερο συμβούλιο ότι υπάρχουν τώρα μέθοδοι και τα 

λοιπά που μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια από τα δημοτικά ακίνητα τα οποία ας πούμε ότι 

είναι σε ένα επίπεδο, τα βάφουμε με ένα χρώμα και βάζουμε από πάνω το χάρτη και κοιτάζουμε 

ποια είναι τα δημοτικά και από την αεροφωτογραφία φαίνεται να καλλιεργούνται. Αυτά 

προσπαθήσαμε, κάναμε έναν τιτάνιο αγώνα να αναγνωρίσουμε αυτά που καλλιεργούνται από 

ποιον καλλιεργούνται για να του γίνει… διοικητική αποβολή ή να του πούμε, έλα να πληρώσεις. 

Λοιπόν, αυτό δεν είναι μια εύκολη δουλειά, την κάνεις εκεί και δυο και τρεις μέρες και σας 

πληροφορώ ότι τόσα χρόνια δεν γινόταν τίποτα, τώρα κάναμε έναν τιτάνιο αγώνα με τους 

τοπογράφους που δουλεύουν συνέχεια και δεν προλάβανε φυσικά, είναι αδύνατον. Σας λέω ότι 

θα προλαβαίναν, έχει δίκιο ο κ. Μηλίδης, θα προλαβαίναν να τα κάνουν, εάν δουλεύαν είκοσι 

τέσσερις ώρες, αν δεν είχαν οικογένεια, δεν τρώγαν, δεν πίναν, δεν κοιμότανε μπορεί και να 

προλαβαίνανε. Αυτό άμα σας ικανοποιεί, καλώς. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για την κανονιστική απόφαση ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μισό λεπτάκι, Στέλιο. Τελειώσατε, κ. Μυστακίδη; Γιατί ο χρόνος σας δεν 

τελείωσε, έχετε κι άλλο χρόνο. Κύριε Γαλάνη, απαντήστε τώρα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, πρώτον το θέμα της εισήγησης, κ. Μηλίδη, εσείς λέτε σε μένα αυτά που 

εισηγήθηκα; Εγώ έκατσα και έψαξα και βρήκα τη δικαστική απόφαση από το δικηγορικό 

σύλλογο για να… η εισήγηση της υπηρεσίας. Επομένως μη μιλάτε για Κέρβερους 

Αντιδημάρχους, εκεί είναι στη θέση τους οι Κέρβεροι Αντιδήμαρχοι. Το γεγονός ότι ο… δίνει 

δυο δυνατότητες, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Η εισήγηση είναι σύμφωνα με το νόμο και την 

εισηγηθήκαμε όπως πρέπει. Μια χαρά είναι η εισήγηση. Δεύτερο θέμα, όσον αφορά το αν 

κινηθήκαμε γρήγορα ή όχι. Μα σας λέω ότι το 2011 ξεκινήσαμε, που το 2011 ήταν ο 

Καλλικράτης και σας έδειξα εξήντα σελίδες υποχρεώσεις από τον 3852/2010. Μην κάνετε ότι 

δεν τα ξέρετε, από δω πέρασαν, από το Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα αυτά. Σας δείχνουμε τον 
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ισολογισμό, αυτήν εδώ τη δουλειά που έκανε ο κ. Μυστακίδης, ο συνάδελφός μου, με τον οποίο 

είχαμε καλή συνεργασία στο συγκεκριμένο θέμα. Ελάτε να δείτε πόσα τοπογραφικά έκανε. 

Ελάτε. Έκανε εκατοντάδες τοπογραφικά, έκανε τοπογραφικά για τις παιδικές χαρές για να 

ενταχθούμε σε πρόγραμμα, συγγνώμη, έκανε τοπογραφικά, την πρώτη χρονιά είχε έναν 

τοπογράφο αν θυμάμαι καλά, γιατί οι άλλοι δύο είχαν άδειες, σύμφωνα με το νόμο, να μην 

αναφέρω λεπτομέρειες κι όταν σιγά-σιγά επέστρεψαν και οι άλλοι δυο τοπογράφοι άρχισε να 

δουλεύει εντατικά και έφτασε και σε αυτό το σημείο να έχει μια καλή εικόνα για τα ακίνητα του 

Δήμου Σερρών. Επίσης τι άλλο έκανε; Αφού θέλετε να τα πούμε όλα. Έστειλε στους δικηγόρους 

ο κ. Μυστακίδης, για κάποια ακίνητα τα οποία οι δικηγόροι καλούνται να τα διεκδικήσουν γιατί 

φαίνονται αυτά ότι έχουνε θέματα νομικά, έκανε μια πλήρη και οργανωμένη δουλειά και 

συγχρόνως εμείς στο Προσόδων για ό,τι έμεινε χωρίς να μπορούμε να βεβαιώσουμε κάποιο 

ποσό αξιοποιήσαμε αυτή τη δυνατότητα και σας ξαναλέω, το 2012 δεν τα στέλνει το Δασαρχείο, 

το 2013 δεν τα στέλνει το Δασαρχείο. Όταν είπα ότι θα… αν γνωρίζετε κάτι και τελειώνω, κ. 

Πρόεδρε, να μας το πείτε, μα εδώ δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, οι υπηρεσίες έχουν φύγει 

120 υπάλληλοι, δεν σας το είπα για να… για όνομα του Θεού, αλλά εγώ σας λέω ότι στον αγώνα 

που κάνουμε… ό,τι νομίζετε βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε είναι καλοδεχούμενη, αλλά μη 

μου λέτε για καθυστερήσεις. Το 2011 ξεκινήσαμε την εκμετάλλευση, το 2012 κάναμε όλα τα 

έγγραφα προς τις υπηρεσίες, δεν ήρθαν τα έγγραφα, λείπαν και κάποια τοπογραφικά και 

ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Ό,τι υπάρχει το 

τακτοποιούμε. Εδώ δεν τακτοποιήθηκαν ολόκληρες δεκαετίες. Και να σας το πω και τελευταία 

να το ξέρετε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και πρώην Διευθυντές άλλων Δήμων που ήρθαν 

σήμερα στον Καλλικράτη, μου λένε ότι πήγαινες και έπαιρνες την έγκριση από την 

αποκεντρωμένη διοίκηση με πολύ απλό τρόπο, ούτε χαρτιά χρειαζόταν, ούτε τίποτα. Αυτά όλα 

ξεκίνησαν από το τέλος του 2011 και μετά αυτές όλες οι αυστηρές διαδικασίες. 

Δ.Σ. : Ο κύριος… το λόγο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτή είναι η αλήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η αλήθεια 100%. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε. Προτού να μπει το θέμα σε ψήφιση, να δώσουμε λίγο σε έναν 

πολίτη, τον κ. Καραγιάννη, το λόγο. Ένα λεπτό, κ. Καραγιάννη, πέστε μας, τι θέλετε να μας 

πείτε;  

Δ.Σ. : Είναι επί του θέματος το θέμα σας;… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ορίστε, κ. Καραγιάννη. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ : Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που κάνετε 

αγώνα. Από το… Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος προσωπικά πήγε στην… και η… αντέδρασε 

να περάσει… Δεν έχω παράπονο από κανέναν και ξέρω και… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Πέστε μας τι θέλετε ακριβώς; 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ : Είναι 3,5 στρέμματα, τρία κομμάτια. Αν ήταν 3,5 στρέμματα ενιαία, θα 

είχατε δίκιο να… Είναι μια λωρίδα 150 μέτρα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Δεν μας λέτε όμως, κ. Καραγιάννη, τι θέλετε να μας πείτε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ : Θα εκποιηθούν τα τρία κομμάτια για να τα αξιοποιήσετε. Έχω εξήντα 

χρονών δέντρα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Εντάξει, καταλάβαμε. Ευχαριστούμε, κύριε… 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ : Χίλια ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά. 

Δ.Σ. : Χρόνια πολλά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …ο κ. Καραγιάννης έχει ένα χωράφι πάνω στο βουνό… 

Δ.Σ. : …άσχετο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, άσχετο…  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Επειδή ακούει ο κύριος, ας δώσουμε… ένα χωράφι και σε αυτό το χωράφι 

γύρω υπάρχουν τρία χωρικά, κομματάκια και… Ζήτησε… 

Δ.Σ. : …δεν μπορείς να τα κάνεις τίποτα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο κ. Καραγιάννης ζήτησε από τον 1080 το νόμο του ’80 να τα… ο οποίος 

έλεγε ότι δύναται να δοθούνε άνευ δημοπρασίας. Ο 1080. Όμως ο 1080 ο νόμος σήμερα είναι 

παγωμένος, κρίθηκε αντισυνταγματικός και περιμένουμε να ξεμπλοκάρει. Άρα με τον 1080 δεν 

μπορούμε να τα εκποιήσουμε. Εκτός από… ε, να τα δώσουμε χωρίς δημοπρασία. Αλλά εκτός 

από αυτό, ακόμα και με δημοπρασία να θέλαμε να τα δώσουμε αυτά τα κομμάτια, έχουν 

απορριφθεί και από το Δασαρχείο. Το Δασαρχείο τα θεωρεί ότι αποτελούνε δασικές εκτάσεις, 

οπότε δεν μπορούμε να τα βγάλουμε σε δημοπρασία… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μυστακίδη, καταλάβαμε λίγο-πολύ το Σώμα, να 

ψηφίσουμε και το… Αν θέλετε να δευτερολογήσετε, μπορείτε. Δευτερολογία λοιπόν. Ποιος 

θέλει να δευτερολογήσει; Η κα. Πολατίδου, ο κ. Μηλίδης, άλλος; Κύριε Μηλίδη, έχετε… ο κ. 

Μπόικος. Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν για τη βοήθεια που αναφέρθηκε να προσφέρουμε, νομίζω ότι 

προσφέρουμε με πολύ κόπο και με αγωνία… Όταν φέρνουμε τέτοια θέματα και κινητοποιούμε 

κάποιες υπηρεσίες, κάποιους… το έχουμε κάνει σε πολλά θέματα στα οποία στη συνέχεια 

προσπαθήσατε… Τώρα, συνεχώς επικαλείστε δεν ήμασταν… αυτό τώρα για άλλοθι το λέτε; 

Παράδειγμα προς μίμηση το λέτε; Εγώ νομίζω είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Προς αποφυγή. 

Σε μια… σύσκεψη λέτε αυτό. Λοιπόν… τα πράγματα και τα οικονομικά, κ. Πρόεδρε… τότε και 

λίγο χαβαλέ να γίνεται, δεν ξέρω πώς να το πω, εν πάση περιπτώσει, μην το χρησιμοποιείτε σαν 

άλλοθι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν Καλλικρατικό Δήμο που 

έχουν μπει κι άλλες 25 Δημοτικές Κοινότητες. Λοιπόν, μιλάμε για… αυτό. Τώρα για το άλλο 

που είπατε για το… δεν είχατε τοπογράφους… θα συμφωνήσω, δεν είπα εγώ ότι… κοιτάξτε, δεν 

μηδένισα τα πάντα, δεν είπα ότι ο Μυστακίδης δεν… εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, όμως να σας πω 

κάτι; Το λέω καμιά φορά, μερικά πράγματα… γίνονται και χωρίς χρήματα; Πολλά χρήματα; 

Εδώ, εάν ήμουν εγώ δημοτική αρχή, σας λέω ότι εφόσον είχα πρόβλημα με τοπογράφους, 

προκειμένου να έχω ένα όφελος για αρκετά χρόνια, θα είχα πάρει δυο ιδιώτες. Υπάρχουν 

τοπογράφοι… 

Δ.Σ. : …δεν εγκρίνει… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …το όφελος… 

Δ.Σ. : …ό,τι θέλει ο καθένας… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το όφελος… το όφελος θα ήταν πολλαπλάσιο. Και ως προς την κανονιστική 

απόφαση που σας λέω… Λοιπόν και ως προς την… και οι τοπογράφοι και ως προς την 

κανονιστική απόφαση που σας είπα, δυστυχώς δεν πήρα απάντηση. Λοιπόν, επειδή όμως λέω ότι 

πρέπει να το προασπίσουμε τα οικονομικά του Δήμου, την ακίνητη περιουσία, λέμε ναι στην 

πρόταση, στην εισήγηση με την επισήμανση, να καταγραφεί, κυρία… με την επισήμανση της 

αξιοποίησης όλων των ακινήτων του Δήμου. Πρέπει να γραφτεί αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Μπόικε, έχετε το λόγο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είναι… στην πρωτομιλία της κας Πολατίδου… και κάτι που δεν το ήξερα, 

σαφέστατα δεν υπάρχει αντίρρηση πιστεύω από κανέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους ότι 

το τέλος κατάληψης πρέπει να εισπραχθεί, απλώς τώρα εδώ ακούσαμε ότι μπαίνουν δυο χρονιές 

μαζεμένες, ενώ παλιότερα τα δίναν και μια φορά το εξάμηνο για κάθε χρόνο. Θα πρέπει να 

υπάρξει λοιπόν μια μέριμνα, δεν ξέρω πώς θα γίνει η είσπραξη… θα πληρωθούν αυτά και τα… 

κατευθείαν και οι δυο χρονιές; Μήπως υπάρχει πρόβλημα σε αυτήν, σε τέτοια συγκυρία. Πρέπει 

να υπάρξει κάποιος διακανονισμός, έτσι; Και διότι δεν είναι αυτό ευθύνη των καταληψιών ας το 

πούμε που δεν τα ζήτησε πιο νωρίς ο Δήμος. Θα έπρεπε να τα ζητήσει, δεν το συζητάμε. Και 

ασφαλώς επισημαίνω κι εγώ αυτό που επισήμανε, συμφωνώ και με τον κ. Μηλίδη, ότι η μέριμνα 

πρέπει να είναι ταχεία για όλα τα ακίνητα και τα αγροτεμάχια του Δήμου. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας ευχαριστούμε, κ. Μπόικο. Νομίζω ότι το θέμα έχει… Α, η κα. 

Πολατίδου, ζητήσατε το λόγο; 

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όσο μπορείτε σύντομα σας παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Να πω κάτι άλλη μια; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι, όχι, όχι. Όχι… 

Δ.Σ. : Να πω κάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι, σας παρακαλώ! 

Δ.Σ. : Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Συνεχίστε, κα. Πολατίδου. 

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ : Αυτό που είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση, ότι δεν εξασφαλίστηκαν οι 

προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε στην… να προχωρήσετε στη δημοπρασία. Σε ένα άλλο 

σημείο ήθελα να αναφερθώ, κ. Πρόεδρε, κ. Γαλάνη, δεν τα είπατε καθαρά για τα ανταποδοτικά. 

Τα μισθώματα των… του Λευκώνα είναι τοπικοί πόροι και θα πρέπει… βεβαίως στον κορβανά, 

στον κοινό κορβανά, αλλά δεν παύουν να είναι τοπικοί πόροι και προκύπτει από τον 

Καλλικράτη ότι γνωμοδοτεί το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για την αξιοποίηση των 

τοπικών πόρων. Ένα είναι… 

Δ.Σ. : … 

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ : …δεν αποφασίζουν… γνωμοδοτεί. 

Δ.Σ. : Κυρία Πολατίδου. 

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ : Είναι τοπικοί πόροι, είναι μισθώματα. 

Δ.Σ. : Κυρία Πολατίδου… θα το δούμε σε άλλη φάση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τέθηκε όμως το θέμα. Και βλέπω εδώ ότι στις 21-8-2013 παραδόθηκαν τα 

πρώτα τοπογραφικά λέει η υπηρεσία. Γι’ αυτό το λόγο δεν προχωρήσατε και αφήσατε τόσο 

αργά και σήμερα θα πληρώσουν δυο χρονιές μαζεμένες. Οι Λευκωνιώτες και όχι μόνο, είναι κι 

άλλα χωριά που έχουν, είναι η Πεπονιά, είναι ο Χριστός… Στις 21-8-2013 μας παραδόθηκαν, 

λέει, τα πρώτα τοπογραφικά, τα πρώτα… για να ξεκινήσει η διαδικασία να πάρουν και από τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες τα… τις γνωμοδοτήσεις, τα απαραίτητα έγγραφα ώστε, τι; Να συνταχθούν 

τα συμβόλαια. Είναι έτσι ή δεν είναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ξαναλέω, το 2011 όταν βγήκαν αυτά στη δημοπρασία ακολουθήσαμε την τακτική 

που ακολουθούσε… 

Δ.Σ. : …πόσες φορές θα το πούμε αυτό το πράγμα;…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Δεν τελείωσε. Τελειώσατε, κα. Πολατίδου; 

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ : Τελείωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ωραία, αν… κ. Γαλάνη, απαντήστε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. αναπληρωτή Πρόεδρε, το είπα πολύ καθαρά. Οι παλιοί 

Διευθυντές των προηγούμενων Δήμων ακολουθούσαν αυτήν την τακτική στη δημοπρασία των 

αγροτεμαχίων, αυτή η ιστορία όμως έληξε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έληξε και η αποκεντρωμένη 

διοίκηση ξαφνικά άλλαξε στάση και λέει θέλω κι αυτά και τα άλλα και τα… οποία σας αναφέρω 

στην εισήγηση. Γι’ αυτό βγήκε η δημοπρασία του 2011 χωρίς αυτά που αναφέρατε, γιατί πάντα 

γινόταν έτσι. Αν ρωτήσετε τον κ. Θεοδωρίδη, τον πρώην Διευθυντή του Δήμου Λευκώνα, θα 

σας πει πώς γινόντουσαν οι δημοπρασίες, τα ξέρετε πολύ καλά. Επίσης… 

Δ.Σ. : …πώς έγινε η δημοπρασία χωρίς… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, σας εξηγώ, δεν τα ζητούσαν τα τοπογραφικά… 

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ : Το ξέρουμε αυτό, κ. Αντιδήμαρχε!... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …κάνετε διάλογο! 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν κάνω διάλογο, μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κυρία Πολατίδου, σας παρακαλώ! Κυρία Πολατίδου. 

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ : Μισό λεπτό λίγο. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι, σας παρακαλώ εγώ. Σας παρακαλώ. Αν πρόκειται να κάνουμε 

διάλογο… κύριε Μυστακίδη, σας παρακαλώ δηλαδή… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτήν την τακτική ακολούθησα κι εγώ… Αυτό το έχω ρωτήσει και στους 

ανθρώπους οι οποίοι διηύθυναν τους προηγούμενους Δήμους υπηρεσιακά. Αυτό ακολούθησε το 

2011 ο Δήμος εγκαίρως. Γι’ αυτό δεν πρέπει να κατηγορείται κανείς για ολιγωρία, το 2011. 

Δ.Σ. : …ρωτάει γιατί παραδόθηκαν τότε. Τότε τελείωσαν, τότε τα παρέδωσαν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : … 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …τελειώσαμε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ δεν έκανα τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι δεν έχει, τελειώσαμε. Τελειώσαμε… Ευχαριστώ, το θέμα θα μπει σε 

ψηφοφορία. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία… κατάλαβε, κατάλαβε όλο το Σώμα τι ακριβώς 

συνέβη. κατάλαβε, πολύ-πολύ καλά. Και πότε παραδόθηκαν και πότε δόθηκαν… Είναι λύση 

τώρα να λέμε κάθε φορά τι έγινε ακριβώς;… Σε ψηφοφορία το θέμα, παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι, ναι. Δυο λεπτά. Η παράταξη η δική μας, ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, με την επισήμανση, κα. Φιλιώ… 

Δ.Σ. : Το είπαμε, να καταγραφούν όλες… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κ. Δούκας, ναι. Η παράταξη του κ. Φωτιάδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Μισό λεπτό, κ. Προεδρεύοντα, εμείς θα ψηφίσουμε ναι αναγκαστικά, διότι 

δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το μικρόφωνό σας… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …οι δημότες, αλλά όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής, διαφωνούμε εφάπαξ. 

Δ.Σ. : Κοιτάξτε, υπάρχει… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …έναν τρόπο, με συγχωρείτε… 

Δ.Σ. : Κύριε Χρυσανθίδη, υπάρχει τρόπος πληρωμής που τον ορίζει ο ΚΕΔΕ. Σας παρακαλώ 

λίγο, ακούστε το. Θα πάει εκεί ο δημότης και θα δώσει 100€ και θα τα πάρουμε και τα άλλα 100 

τον άλλο μήνα και τον άλλο μήνα… 

Δ.Σ. : Γίνεται. 

Δ.Σ. : Δεν γίνεται! 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …η παράταξή μας λέει ναι, με την προϋπόθεση… 

Δ.Σ. : Κύριε Χρυσανθίδη… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …παλιά, σε δυο δόσεις. 

Δ.Σ. : Κύριε Χρυσανθίδη και εφάπαξ… κ. Μπόικο. 

Δ.Σ. : …δύσκολο καιρό, σε δυο δόσεις… 

Δ.Σ. : …σας το λέω εγώ και σε δεκαπέντε αν δεν μπορούν. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Έναντι, Βασίλη, μπορούν να ‘ρθουν όποτε θέλουν. 

Δ.Σ. : Αυξάνονται όμως αντί να… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Μπόικο. Ναι. Σε δόσεις; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ψηφίζω ναι και όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριοι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το θέμα ολοκληρώθηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον συμπολίτη… 

ΔΗΜΟΤΗΣ : …ζυγώνω στο παράθυρο που μια μικρούλα κλαίει, που ‘χασε την αγάπη της 

και… Μα εκείνη δίχως να με δει, δίχως να με… της πέταξα τριαντάφυλλο που μόλις είχε 

ανθίσει. Το πήρε και το μύρισε γυρνώντας το κεφάλι, χαμογελώντας… καινούρια αγάπη πάλι. 

Δ.Σ. : Μπράβο! 



 4

0 

 

ΔΗΜΟΤΗΣ : …ευχαριστώ πολύ. 

Δ.Σ. : Να είσαι καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

Δ.Σ. : Χρόνια πολλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ολοκληρώθηκε το δέκατο τρίτο θέμα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 864/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων: 

α) 2ου τριμήνου 2013 και  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 865/2013 

β) 3ου τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών 

οικονομικού έτους 2013.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τέταρτο, έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων: α) 2ου τριμήνου 2013 και β) 

3ου τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών 

οικονομικού έτους 2013.  Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

Δ.Σ. : Πείτε εσείς… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, για όνομα του Θεού, είναι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κύριε 

συνάδελφε, ομόφωνη και είναι ό,τι… στον προϋπολογισμό. Δεν ξέρω αν έχετε να παρατηρήσετε 

κάτι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε… σε αυτό το… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, εμείς αυτόν τον προϋπολογισμό… δεν τον έχουμε ψηφίσει, όπως… 

ψηφίσει και το πρόγραμμα δράσης. Λοιπόν, θεωρώ ότι, το είπα και στην αρχή… μια άλλη… ότι 

στο μέρος των εσόδων… και αυτό φαίνεται… ενώ αντίθετα στα έξοδα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …δεν κρατήσαμε σφιχτά το λογαριασμό, δηλαδή, θεωρούμε ότι το έχουμε 

επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν ήταν, δεν δόθηκε η πρέπουσα προσοχή σε κάποια έξοδα. Γι’ 

αυτό το λόγο δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και δεν ψηφίζουμε τα τρίμηνα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να πω μόνο ότι πάντοτε ψηφίζαμε τα τρίμηνα ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και να πούμε επίσης ότι αν επισκεφτείτε την κα. Πορτοκαλίδου, τον κ. Κατιρτζόγλου θα σας πει 

ότι στη στοχοθεσία του 2013 είμαστε μέσα στους στόχους που βάλαμε, επομένως εκτελείται 

πολύ καλά ο προϋπολογισμός του 2013, δεν τα λέω εγώ αυτά, είναι λόγια των υπηρεσιακών 

παραγόντων, έχω ελέγξει και τη στοχοθεσία και βλέπω ότι πάμε μέσα στο πλαίσιο αυτό που 

βάλαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το κατανοώ ότι θέλετε από δω και πέρα να 

παίρνετε αντίθετες αποφάσεις σε όποιο θέμα αφορά τα οικονομικά ενόψει των εκλογών, εγώ σας 

προκαλώ να πάτε να επισκεφτείτε τις υπηρεσίες για να ενημερωθείτε σωστά και από κει και 

πέρα, τι να πω. Είναι σεβαστές όλες οι τοποθετήσεις που κάνατε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, επειδή δεν… νομίζω… αυτό τώρα είναι υποθετικό που λέτε, κ. 

Αντιδήμαρχε, σας λέω ότι δεν συμφωνούσαμε και με τους στόχους που βάλατε στον 

προϋπολογισμό του 2013, γι’ αυτό και δεν… είμαστε αρνητικοί. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με 

εκλογές… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : … 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δείχνετε… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο… παρακαλώ πολύ. Κάντε την τοποθέτηση… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κάθε πρόταση είναι διαφορετική που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάντε την τοποθέτηση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εμείς πιστεύουμε… αυτό σας είπα, ότι εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχετε τους 

στόχους που θα έπρεπε να έχετε και ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα. Σας το έχουμε πει πάρα 

πολλές φορές. Λοιπόν… άρα λοιπόν, άρα λοιπόν δεν συμφωνούμε και εφόσον δεν συμφωνούμε 

δεν μπορείτε να κάνετε κριτική… οι εκλογές ή όχι. Σας έχει πιάσει πολύ άγχος για τις εκλογές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας προχωρήσουμε όμως… σας παρακαλώ πάρα πολύ… Ολοκληρώσατε την 

τοποθέτησή σας; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, είπαμε όχι για τους λόγους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος κανείς θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, το αν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείστε το θέμα, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …κριτική ή όχι έχω το δικαίωμα, όπως έχει η αντιπολίτευση δικαίωμα να μας 

κρίνει και μας κρίνει αυστηρά, έτσι έχει και η συμπολίτευση το δικαίωμα να επιχειρηματολογεί 

δυναμικά. Και φυσικά θα κάνω κριτική, όπως κάνετε κι εσείς σε μένα. Πάντα καλοπροαίρετη. 

Όμως δεν μπορεί, ενώ ψηφίζετε το πρώτο τρίμηνο του 2013, γιατί υλοποιείται ο 

προϋπολογισμός μέσα στους στόχους και επειδή τώρα πλησιάζουν εκλογές και αυτή είναι η 

άποψή μου, να μην ψηφίζετε το β’ και το γ’ τρίμηνο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Καμία… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και μετά από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δικαίωμά σας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει 

σε ψηφοφορία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε, από μένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η παράταξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι εννοείτε την παράταξη; 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τη θέση της παράταξης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είπα όχι, κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι… Ναι ο κ. Γαλάνης, ναι ο κ. Μυστακίδης, ναι ο κ. Αραμπατζής, ναι η κα. 

Αρναούτογλου, ναι, ναι, ναι, όχι ο κ. Μοσχολιός, όχι ο κ. Μηλίδης. Κύριε Χρυσανθίδη, ναι; 

Κύριε Γάτσιο, ναι. Κύριε Μπόικε; Όχι. Κύριε… ναι, ναι, ναι… 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι ο Γραμματέας, ναι και ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 866/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση κατάργησης παγίου τέλους τσιμενταυλάκων στις Τ.Κ. Χριστός και 

Κ. Δένδρα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δέκατο πέμπτο θέμα, έγκριση κατάργησης πάγιου τέλους 

τσιμενταυλάκων στις Τοπικές Κοινότητες Χριστός και Καλών Δένδρων και χαίρομαι για άλλη 

μια φορά που και οι δυο Πρόεδροι τιμούν με την παρουσία τους το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως 

και η Πρόεδρος Λευκώνα, δεν θέλω να την παραλείψω κι εκείνη… Δεν έχει σημασία… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή είμαι εισηγητής, μόνο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους 

δυο Προέδρους για τη συνεννόηση και τη συνεργασία που είχαμε για την υλοποίηση αυτού του, 
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της ελάφρυνσης θα έλεγα των συμπολιτών μας και για τις αποφάσεις τις άμεσες που πήραν στην 

Τοπική Κοινότητα και του Χριστού και τω Καλών Δένδρων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ναι, για να δείξουμε για μια ακόμη φορά ότι για θετικά έργα 

είμαστε θετικοί, κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κατάργηση πάγιου τέλους… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 867/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Σερρών 

συμπεριλαμβανομένων των Νομικών Προσώπων μεταβατικής περιόδου 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέμα δέκατο έκτο. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του 

Δήμου Σερρών συμπεριλαμβανομένων των Νομικών Προσώπων μεταβατικής περιόδου 2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισηγητής ο κ. Γαλάνης. 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο, αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των πράξεων: 

α)… 

Δ.Σ. : Σιγά-σιγά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ; 

Δ.Σ. : Το δεκαέξι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο δεκαεπτά είμαστε.  

Δ.Σ. : …όχι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, ο Βασίλης είχε από… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Χρυσανθίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …το δεκαέξι εκτός του… και του ΔΗΠΕΘΕ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Χρυσανθίδη, όχι εκτός; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …και του ΔΗΠΕΘΕ… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 868/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των πράξεων: 

α) «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού της 

κολυμβητικής δεξαμενής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού 

αερίου από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης» και 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 869/2013 

β) «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δέκατο έβδομο θέμα, αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των 

πράξεων: α) «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού 

της κολυμβητικής δεξαμενής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού 

αερίου από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης» και β) «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων 

ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών». 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 870&871/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013: 

α) για την ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας (αναμορφώσεις 201 και 203), 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 872&873/2013 

β) για την ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών (αναμορφώσεις 202 

και 207), 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 874/2013 

γ) για την ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών υπαλλήλων και 

αντιμισθίας αιρετών (αναμόρφωση 204), 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 877&875/2013 

δ) για την ενίσχυση του Κ.Α. 15.6162.001 με την ένδειξη: «Κοινωνικές δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών» (αναμόρφωση 206), 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 876/2013 

ε) για την ορθή απεικόνιση των Κ.Α. εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

48802/3-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αναμόρφωση 208) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 878/2013 

στ) που αφορά το κληροδότημα Ι. Αποστολίδη και  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 879&880/2013 

ζ) αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2013 για την ενίσχυση κωδικών 

κρατήσεων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013: α) για την ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας (αναμορφώσεις 201 και 

203), β) για την ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών (αναμορφώσεις 202 

και 207), γ) για την ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών υπαλλήλων και 

αντιμισθίας αιρετών (αναμόρφωση 204), δ) για την ενίσχυση του Κ.Α. 15.6162.001 με την 

ένδειξη: «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών» (αναμόρφωση 

206), ε) για την ορθή απεικόνιση των Κ.Α. εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

48802/3-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αναμόρφωση 208) και στ) που αφορά 

το κληροδότημα Ιωάννη Αποστολίδη. Ομόφωνα ναι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …στο 18δ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το 18δ, ναι; Κοινωνικές δομές. 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ναι. Βλέπω εκεί δυο ποσά, το ένα είναι 10.000€ για τεχνική υποστήριξη. 

Μιλάμε για κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών, έχει προβλεφθεί 

πίστωση ποσού 10.000€ για την τεχνική υποστήριξη της ανωτέρω πράξης. Για το δώδεκα. Και 

ένα άλλο τιμολόγιο της εταιρείας ΑΝΕΣΕΡ, ανώνυμης εταιρείας, ποσό 24.600€, που αφορά πάλι 

την τεχνική υποστήριξη. Δεν θεωρείτε ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό 34.600 για τεχνική 

υποστήριξη; Θα ήθελα λίγο μια απάντηση, δεν ξέρω ποιος πρέπει να απαντήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γαλάνης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μια ενημέρωση… το ποσό είναι 34.600. Θεωρώ ότι 

είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσό… για τεχνική υποστήριξη. 

Δ.Σ. : Ο Μερετούδης πρέπει να απαντήσει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : …κοινωνικές δομές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη, ο κ. Μερετούδης. Για τις κοινωνικές δομές, συγγνώμη. Ο 

Αντιδήμαρχος, ο κ. Μερετούδης θα απαντήσει. Παρακαλώ, κ. Μερετούδη. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Του κ. Γαλάνη είναι το θέμα, γιατί είναι σύμβαση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν πειράζει. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : …και πρέπει να περάσουμε τον κωδικό στις κοινωνικές δομές για να 

πληρωθεί η ΑΝΕΣΕΡ για το πρόγραμμα πρόνοιας που είχαμε κάνει με το… και το υλοποίησε η 

ΑΝΕΣΕΡ. Νομίζω είναι γι’ αυτό το λόγο, μπορεί να απαντήσει ο κ. Γαλάνης, τα ξέρει 

καλύτερα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Είναι πράγματα τα οποία έχουν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα 

έχουμε ψηφίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία… 

Δ.Σ. : Τεχνική υποστήριξη τριάντα τέσσερα χιλιάρικα… και είναι πολλά… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …δεκαεπτά, δεκαοκτώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πριν δώσω το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον κ. Γαλάνη, τον 

Αντιδήμαρχο, προσθέστε σας παρακαλώ και ένα ζ, το οποίο ήρθε, μια αναμόρφωση… 

οικονομικού έτους 2013, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2013 για την 

ενίσχυση κωδικών κρατήσεων. Έτσι; Είναι ένα ποσό 15.000 υπέρ εισφοράς κλάδου σύνταξης, 

15.000 πάλι για σύνταξη, εντάξει; Δεν είναι κάτι το… τέτοια είναι αυτά εδώ, οι κωδικοί, από 

λογιστήριο έρχονται. Εντάξει; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …που λέει 10.000, 14.600… για τις κοινωνικές δομές αντιμετώπισης… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, λέω ότι… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …είναι μια λογιστική τακτοποίηση, υλοποιούμε ό,τι αποφάσισε το Δημοτικό 

Συμβούλιο για να ενισχύσουμε αυτό το πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχιας, εμείς 

λογιστικά το τακτοποιούμε, δεν κάνουμε κάτι αυθαίρετα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απλώς λογιστική πράξη θεωρείται, έτσι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, έκανα μια… ερώτηση, λέω δεν θεωρείτε ότι είναι 

υπερβολικά μεγάλο το ποσό 34.000 για… συνολικά, για τεχνική υποστήριξη; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Έτσι ήταν το πρόγραμμα, εγώ δεν μπορώ να αυθαιρετήσω. Ό,τι αποφάσεις πήρε 

το Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχιας, το υλοποιούμε 

εμείς η οικονομική υπηρεσία λογιστικά. Σε περίπτωση… 

Δ.Σ. : Μπορεί να ήταν υποχρεωτικό από το πρόγραμμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτά… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι μπορεί, ήταν υποχρεωτικό από το πρόγραμμα, όπως επίσης δίνουμε χρήματα 

για… για την κοινωνική πολιτική προς την ΑΝΕΣΕΡ και ο κ. Καλογερούδης έρχεται πάρα 

πολλές φορές και συνεννοούμαστε και με τον κ. Μερετούδη, για ό,τι αφορά το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα και πρέπει να δώσουμε χρήματα. 

Δ.Σ. : … 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Ό,τι υπάρχει, το πρόγραμμα το προβλέπει, εμείς το ακολουθούμε πιστά, δεν 

μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το ψηφίζουμε, κ. Πρόεδρε, απλώς διευκρίνιση ζητήσαμε… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 881/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 333 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα, χαρακτηρισμένου ως «ΗΡΩΟ». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, προχωράμε στο δέκατο ένατο, έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας 

τμήματος του υπ’ αριθμ. 333 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα, χαρακτηρισμένου ως 

«ΗΡΩΟ». Ομόφωνα ναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …στην οικονομική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό πάει στην οικονομική και παρακαλώ… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σεπτέμβριο, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τη γραμματέα να μετρήσει και η ψήφος της Προέδρου… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. : Γιορτή θα κάνουμε, πρώτη φορά ψηφίζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το ζήτησα κι άλλη φορά. Το ζήτησα κι άλλη… Πρόεδρος, εφόσον 

παρακολουθείτε τακτικά τα Δημοτικά Συμβούλια, σηκώστε και το χέρι μια φορά όταν 

ψηφίζουμε. Σηκώστε το χέρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. : Πρόεδρε, θεωρώ ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διευκολύνετε το έργο μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. : …αρμοδιότητα και γνωρίζετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διευκολύνετε το έργο μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. : Νομίζω ότι θα έπρεπε πολύ πρωτύτερα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 882/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση δαπάνης βιβλιοδεσίας και επιδιορθώσεις βιβλίων για τις ανάγκες 

των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων του Δήμου μας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, έγκριση δαπάνης βιβλιοδεσίας και επιδιορθώσεις βιβλίων για τις 

ανάγκες των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων του Δήμου μας. Ομόφωνα ναι; Δεν ακούω ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι! 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 883/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση καταβολής δαπάνης τροφείων για τη φιλοξενία παιδιών υπαλλήλων 

του Δήμου μας σε ιδιωτική κατασκήνωση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση καταβολής δαπάνης τροφείων για τη φιλοξενία παιδιών υπαλλήλων του 

Δήμου μας σε ιδιωτική κατασκήνωση. 

Δ.Σ. : Αυτό τι είναι, Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σας εξηγήσει ο κ. Γαλάνης. 

Δ.Σ. : … 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …κάθε χρόνο… αυτό. 

Δ.Σ. : …να μας πεις. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι παιδιά που πήγαν σε κατασκηνώσεις. 

Δ.Σ. : Τα πληρώνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βάσει νόμου. 

Δ.Σ. : Μόνο αυτά πληρώνει ο Δήμος; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εισήγηση έρχεται… 

Δ.Σ. : …πενήντα χιλιάρικα… 

Δ.Σ. : …όλοι μαζί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάντα βάσει νόμου. Πάντα βάσει νόμου… 

Δ.Σ. : Όχι… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας… υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας 

με την ΠΟΕ-ΟΤΑ για το προσωπικό των ΙΔΑΧ, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ για συγκεκριμένες 

ηλικίες παιδιών από έξι μέχρι δεκατέσσερα, κάποιοι από τους γονείς αυτούς που εργάζονται στο 

Δήμο και είναι ΙΔΑΧ, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στείλαν τα παιδιά τους σε αυτήν 

την κατασκήνωση, είναι αν μετράω καλά, ένα, δυο, τρία, τέσσερα. 

Δ.Σ. : Πληρώνει ο Δήμος από το ταμείο του; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, είναι από… σας εξηγώ. Υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας με τους 

ΠΟΕ-ΟΤΑ. Υπάρχει συμφωνία δηλαδή της ΚΕΔΕ με την ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Δ.Σ. : Λοιπόν, προσέξτε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : 1.320€. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …δημοκρατία έχουμε, έτσι; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε…  

Δ.Σ. : Άλλο θέλω να… έχω το λόγο; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συνάδελφοι, μόνο να τελειώσω. Υπάρχουν και υπουργικές αποφάσεις βλέπω 

εδώ… τα πάντα είναι… 

Δ.Σ. : Ερωτήσεις. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …η εισήγησή μου αν θέλετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ερωτήσεις, τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση ήθελα να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, κάντε την. 

Δ.Σ. : Αυτά τα θέματα, μπορεί να είναι μια συλλογική σύμβαση, αλλά πριν υλοποιηθεί, θα 

πρέπει να περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ μια τέτοια δαπάνη δεν θα την ψήφιζα… 

Μισό λεπτό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι εργαζόμενοι που στέλνουν τα παιδιά τους τα 

πληρώνουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Αν πληρώνει ο Δήμος… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Οι μόνιμοι, οι μόνιμοι, ΙΔΑΧ… 

Δ.Σ. : Ό,τι και να ‘ναι. Ό,τι και να είναι, είναι εργαζόμενοι. Αν σήμερα δηλαδή όλοι πούμε, 

κατά πλειοψηφία… αυτή τη δαπάνη, τι θα γίνει; Λες, ψήφισε τώρα αρνητικά. Θα ψηφίσω 

αρνητικά. Εγώ αρνητικά θα ψηφίσω και ας μην υλοποιηθεί το πρόγραμμα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : 50% δίνει ο ΟΤΑ… 
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Δ.Σ. : Λέω… κατά πλειοψηφία θα περάσει το θέμα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : 50-50 είναι. Ο Δήμος 50, 50% ο εργαζόμενος. 

Δ.Σ. : Αυτό λέω, αν αυτό το 50% για το οποίο έρχεται το θέμα δεν το ψηφίσουμε εδώ, τι θα 

γίνει; Ποιος θα τα πληρώνει; Ε, μα γι’ αυτό λέω. 

Δ.Σ. : Ο Δήμος έχει συνέχεια. 

Δ.Σ. : Άρα είναι θετικό αυτό, δηλαδή ναι μεν υπάρχουν οι διατάξεις, αλλά αν εγκριθεί. Αν δεν 

εγκριθεί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εάν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ψηφίσει… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Υποχρεωτικά λέει η συλλογική σύμβαση εργασίας… 

Δ.Σ. : Τότε γιατί έρχεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …επόμενο… και θα ψηφιστεί. Δεν το καταλαβαίνετε; Μου κάνει εντύπωση, 

συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …μια σύμβαση υπογεγραμμένη, καθόμαστε και τρώμε άσκοπα το χρόνο μας… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, τότε γιατί…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άσκοπα… Άσκοπα τρώμε το χρόνο μας, δεν το καταλαβαίνετε; Άσκοπα! 

Υπάρχει σύμβαση υπογεγραμμένη. Δεν θα ‘πρεπε να ρωτάτε. 

Δ.Σ. : Τότε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα ‘πρεπε να ρωτάτε και να σχολιάζετε ένα τέτοιο θέμα. Σας παρακαλώ 

πολύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …αλλά δεν μπορούσε να ‘ρθει στην Οικονομική Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το αλφαβητάριο των νόμων είναι αυτό. Έτσι ακριβώς έτσι. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι ακριβώς όπως σου το λέω είναι. Είσαι υποχρεωμένος. Δεν θες, δεν το 

ψηφίζεις. Πάμε παρακάτω. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το λέει η εισήγηση ότι σε περίπτωση που δεν διαθέτεις κατασκήνωση, είσαι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτήν… 

Δ.Σ. : Τόσο πια; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …την συμφωνία. Για τέσσερα παιδιά είναι… 

Δ.Σ. : Ε βέβαια… συλλογική σύμβαση… την υπογραφή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Την κάνουμε, την τρίχα τριχιά την κάνουμε. 

Λοιπόν, όποιος διαφωνεί να το καταψηφίσει. Υπάρχει… ο κ. Χασαπίδης, άλλος. Και ο κ. 

Γάτσιος. Και ο κ. Μυστακίδης, όχι. Μήπως κι άλλος; 

Δ.Σ. : Τι όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν το ψηφίζουν. Τι να κάνουμε; Δημοκρατία. Πάμε παρακάτω. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Α ρε πού ‘σαι, ρε Παπαδόπουλε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση μελέτης… πρόσεξε τι λες, Σταυρόπουλε… 

Δ.Σ. : Ένας αριστερός φασίστας… 

Δ.Σ. : Δεν είπε… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, αναφερόταν στον… 

Δ.Σ. : …επικαλούμαι… 

Δ.Σ. : Αναφερόταν στον γείτονά του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Πάμε.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 884/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση, οργάνωση και 

διαχείριση χώρων πρασίνου της Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών, έτους 2014». 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση μελέτης  παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση, οργάνωση και 

διαχείριση χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Σερρών του Δήμου Σερρών, έτους 2014». 

Ομόφωνα ναι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι και εξηγούμε γιατί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να κάνει την εισήγηση ο κ. Μυστακίδης; Κύριε Μυστακίδη, έχετε το 

λόγο και μετά ερωτήσεις, τοποθετήσεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αναφερόμαστε στη συντήρηση και οργάνωση, διαχείριση χώρων πρασίνου 

Δημοτικής Ενότητας Σερρών και των οικισμών Χριστός, Εφταμίλι, Χιονοχώρι, Ελαιώνας, 

Μετόχι, Ξηρότοπος, Ραχοβίτσα, Χρυσοπηγή και Κρίνος. Στην εισήγηση αναφέρεται η έλλειψη 

προσωπικού στο τμήμα του πρασίνου… με το προϋπάρχον προσωπικό δηλαδή τέσσερα άτομα 

με… στην ειδικότητα δεντροκηπουρών και ανθοκόμων και τέσσερα άτομα εργάτες 

καθαριότητας… προσωπικό με τα προβλήματά του, με τις άδειές του, δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει το πράσινο σε όλο αυτόν το χώρο που προανέφερα, γι’ αυτό και δίνεται σε 

δημοπρασία. Το ποσό της υπηρεσίας υπολογίστηκε στα 267, στον προϋπολογισμό 267.894€ και 

η συγκεκριμένη παροχή… με το ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη παροχή δηλαδή ανέρχεται στο ποσό των 

333.700€… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… ερώτηση. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ένα λεπτό, ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας τελειώσει και μετά. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Οι προμήθειες των αρδευτικών υλικών που θα απαιτηθούν για… θα γίνουν 

από το Δήμο, ανέρχονται σε 34.184€ μαζί με το ΦΠΑ… ζητάμε τώρα να εγκριθεί η 

προαναφερθείσα μελέτη, καθώς και η παροχή των αναφερόμενων σε αυτήν υπηρεσιών, να 

καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσής της, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα εργολαβία πρασίνου 

λήγει στις 31 Μαρτίου του 2014. Εδώ τώρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είναι δημοπρασία, η 

ανάθεση, θα γίνει διαγωνισμός κανονικά. Αυτά… να πω. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Μυστακίδη, είπατε… οχτώ συνολικά εργαζόμενους… τέσσερις και 

τέσσερις δεν είπατε; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ερώτηση. Ο εργολάβος πόσους εργάτες χρησιμοποιεί;… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Βασικά αυτό το θέμα καλό είναι να το εισηγηθεί ο Αντιδήμαρχος 

πρασίνου… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πάλι… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …ξέρω να απαντήσω, ο εργολάβος πρώτα απ’ όλα είχε συνεργία σε δυο, είχε 

δυο-τρία μέτωπα, είχε… μπορεί να είχε και λίγο περισσότερα ακόμα, αυτά τα άτομα δουλεύανε 

οχτάωρο, δουλεύαν Σαββάτο, δουλεύαν Κυριακές. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πόσα… 

Δ.Σ. : …υπεργολαβίες. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ε, τώρα δεν θα σας πω πόσα άτομα κολλούσε ένσημα ο εργολάβος, δεν το 

ξέρω. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …αλλά οι ώρες, οι εργατοώρες ενός ιδιώτη, οι εργατοώρες ενός ιδιώτη είναι 

υπέρ διπλάσιες από τις εργατοώρες των υπαλλήλων και οι μέρες, οπότε θα μπορούσε να το 
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αντιμετωπίσει ακόμα και με το ίδιο προσωπικό, που νομίζω ότι και με οχτώ άτομα να είχε ο 

εργολάβος είναι… το προσωπικό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτά, ενώ οχτώ υπάλληλοι του 

Δήμου είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση από τον κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής σαν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, βλέπω ότι 

ενώ τα μεροκάματα πέφτουνε, ενώ περνάμε οικονομική δυσπραγία, ενώ δυσκολεύουν όλα, εδώ 

αντί να πέφτει το ποσό του προϋπολογισμού, ανεβαίνει. Τι γίνεται εδώ…; 

Δ.Σ. : … 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Οι τιμές αυτές υπολογίζονται με βάση τις τιμές που δίνει το κράτος, οι οποίες 

δεν πέσαν οι τιμές. Επάνω σε αυτό το ποσό δίνει ο εργολάβος έκπτωση… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι… Αντιδήμαρχε, εκτός αν αυξήθηκαν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι όλοι μαζί. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα… δεν είναι να απαντήσουμε μπακάλικα, εδώ 

υπάρχουν συγκεκριμένα εμβαδά, με βάση αυτά τα εμβαδά σε όλα αυτά τα χωριά και στην πόλη 

δεν μπορεί να… άλλες… τέτοιες. Λοιπόν… με βάση το εμβαδό και την τιμή μονάδος βγαίνει ο 

προϋπολογισμός. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άμα βγήκαν, άμα μπήκαν περισσότερες περιοχές… εντάξει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σαφώς μπήκαν. 

Δ.Σ. : Τα στρατόπεδα μπήκαν. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Και το στρατόπεδο αλλά και Οινούσα… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Αυτά ήταν μέσα, εκτός αν μπήκαν τα στρατόπεδα… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κοιτάξτε… τόσα τετραγωνικά, με τόση τιμή μονάδος, αυτός είναι ο 

προϋπολογισμός. Αυτό που λέτε ότι πέφτουν οι τιμές, ναι συμφωνώ, πέφτουν. Άρα ο εργολάβος 

μπορεί να δουλέψει πιο φθηνά τους εργάτες που έχει ξέρω γω και να δώσει μεγαλύτερη 

έκπτωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθετηθείτε επί του θέματος όσοι θέλετε. Ο κ. Μηλίδης και ο κ. 

Γάτσιος, ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Μπόικος. Ξεκινώ από τον κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, πιστεύω ότι… 

Δ.Σ. : …λίγο, κ. Μυστακίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κι αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι στον εργολάβο, ε δεν είναι της εποχής των… 

ή όπως ήτανε στην Αμερική το 1800… δουλεύουν ένα οχτάωρο, ίσως και λίγο περισσότερο, 

κάποια Σάββατα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο υπερβολικό όπως λέτε υπέρ διπλάσιο κτλ από 

τους κανονικούς εργαζόμενους. Τότε δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας αν… δεν κάνουμε καλά 

τη δουλειά μας. Οι αρμόδιοι από πάνω… Εκείνο όμως που θέλω να πω, το επισήμαναν και… 

της παράταξής μας εδώ, θεωρώ ότι το ποσό είναι υπερβολικά αυξημένο, όταν σήμερα όλοι μας, 

όλοι μας έχουμε υποστεί τέτοια ύφεση οικονομική, όλοι μας και στον ιδιωτικό τομέα και στο 

δημόσιο τομέα και παντού, εδώ δεν υπάρχει δηλαδή μια διαφοροποίηση; Δεν μπορώ να βλέπω 

ένα ποσό 267.000 προϋπολογισμός και να δω τι έκπτωση θα κάνει ή όχι. Θεωρώ ότι είναι πολύ 

μεγάλο το ποσό, γι’ αυτό δεν ψηφίζω. Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καθαριότητα και βέβαια… 

το γεγονός που σας είπα ότι δεν δόθηκε μεγάλη… εργαζόμενους… ώρες εργασίας. Αλλά θεωρώ 

ότι είναι υπερβολικό και νομίζω λίγο-πολύ… 

Δ.Σ. : Αυτό δεν είναι με διαγωνισμό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφέστατα… 

Δ.Σ. : Είναι, αλλά ο προϋπολογισμός… 

Δ.Σ. : Είναι άλλος ο προϋπολογισμός. 

Δ.Σ. : … 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Τοποθετηθείτε και να κλείνουμε το θέμα. 

Λοιπόν, μισό λεπτάκι… κύριε Αντιδήμαρχε, υπάρχει μια σειρά. Ο κ. Γάτσιος και μετά ο κ. 

Μπόικος. 
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ΓΑΤΣΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, γενικότερη θα είναι η αναφορά μου. Πολλές φορές συζητάμε εδώ 

πέρα πόσα άτομα έχει ο εργολάβος, πόσα έχουμε εμείς, εγώ σας πληροφορώ, κ. Μηλίδη, έχει 

λιγότερα απ’ ό,τι έχουμε εμείς. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το ξέρω. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Αλλά θα πρέπει, προσέξτε όμως. Θα πρέπει όλοι μας εδώ, όταν έρχονται κάποια 

πράγματα να ψηφίσουμε, να μη λέμε έτσι το λέει ο νόμος, το ψηφίζουμε κτλ. Πρέπει κάποια 

στιγμή να πούμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν μπορεί να έχει εξάωρα οι τεχνικές 

υπηρεσίες του Δήμου και όλη η κοινωνία να δουλεύει οχτάωρα και εικοσάωρα. Αυτά τα 

πράγματα ξέρω ότι δεν τολμάτε κανείς να τα πείτε ή δεν τολμάνε εύκολα να πούνε… αλλά 

πρέπει να τα διευκρινίζουμε. Οχτώ άτομα με τον εργολάβο, όλη τη δουλειά θα την κάνουν μια 

χαρά. Να δούμε πόσο κοστίζουν οχτώ άτομα στο Δήμο. Δεν κοστίζουν 160 χιλιάρικα; Συν όλα 

τα υπόλοιπα όμως; Βάλτε και τα, πώς τα λένε, τα μηχανήματα, τις φθορές κτλ. 

Δ.Σ. : Τα καύσιμα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Τα καύσιμα… η αποκατάσταση. Γιατί λοιπόν είναι πολλά; Δεν το παίρνω 

συντεχνιακά, δεν το παίρνω συντεχνιακά το πράγμα, αλλά κάποια στιγμή κάποια πράγματα να 

μπουν σε μια σειρά. 

Δ.Σ. : Εργολάβος είσαι; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εργολάβος είμαι, ναι… Όχι πρασίνου, δεν είμαι πρασίνου, καμία σχέση… Για 

να… και προηγουμένως σε αυτό που έλεγε ο κ. Χρυσανθίδης… ιδιαίτερα… κ. Πρόεδρε, είναι 

θέματα αυτά, από τη στιγμή που έρχονται στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο να τα ψηφίσει, 

σημαίνει ότι δεν τα… δεν είναι του νόμου, είναι και δικά μας ή αν είναι του νόμου, ας βάλουμε 

και… του νόμου. 250.000€ δώσαμε τις προάλλες και το ψηφίσαμε σχεδόν όλοι για να πάρουν 

50.000€ ένας άνθρωπος…  Ο άνεργος εκεί που πληρώνει και του κάνουμε κατάσχεση σε 

εισφορά προς τρίτους θα πληρώνει για να παίρνει τις 50.000 κι εδώ κι εκεί…; Γενικότερα είπα η 

τοποθέτηση, αντιλαμβάνομαι ότι είναι και λίγο εκτός θέματος, αλλά είναι και λίγο… τόσο είναι 

και αυτά μπορούν να γίνουν και με 130.000. 

Δ.Σ. : Κύριε Γάτσιο, έχουμε προηγούμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πιθανόν να μπορούν να γίνουν και με τριάντα. Έτσι; Μπορούν να γίνουν και με 

τριάντα, όμως, όμως, κύριοι συνάδελφοι, ένα πράγμα θέλω να καταλάβουμε εδώ μέσα, ότι εμείς 

μπορεί να ψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό μίας τέτοιας κατάστασης για το πράσινο ας πούμε, 

αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό βγαίνει κάτω από μια νομοθεσία την οποία πρέπει να τηρήσουμε, 

ειδάλλως το απορρίπτουμε, φωνάζουμε από τη γειτονική χώρα, υπάρχει κι άλλη χώρα, 

Πακιστανούς να φωνάξουμε και να τα κάνουμε με 5.000€. Δεν μπορούμε να το κάνουμε; Δεν 

μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι υπάρχει πάνω από το κεφάλι μας 

ο νόμος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Σαφώς και θα μας συνέφερε πάρα πολύ να 

φωνάξουμε, όπως είπα, Πακιστανούς, από τρίτες χώρες, τσάμπα θα μας έρθει. Μπορούμε να το 

κάνουμε;… Θα φτάσουμε εκεί…. Σας παρακαλώ πολύ… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …δεν έγινα αντιληπτός… ο κ. Γάτσιος είπε αυτά τα πράγματα, ο κ. Μηλίδης 

ίσως να μην άκουσε την απάντηση που δώσαμε… Υπάρχει ένας συγκεκριμένος, ένας 

συγκεκριμένος χώρος, ένα συγκεκριμένο εμβαδό, το οποίο θα περιποιείται αυτός ο εργολάβος. 

Αυτό το εμβαδό… αυτό το εμβαδό, λέει, ανά τετραγωνικό μέτρο μας δίνει το κράτος τις τιμές 

από το… ξέρω γω, λέει, τόσο το τετραγωνικό μέτρο. Γι’ αυτό βγαίνει αυτός ο 

προϋπολογισμός… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο Γάτσιος είπε ότι με 30.000 ξέρω γω… 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Εντάξει, εντάξει… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ή βγάζουμε χώρους και μειώνεται ο προϋπολογισμός ή το κρατάμε… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κύριε Μυστακίδη… το τετραγωνικό μέτρο, είναι το ανώτερο ή υπάρχει και 

κατώτερο; 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Μηλίδη, δεν έχει ανώτερη και κατώτερη… διαγωνισμό και εκπτώσεις, 

αυτή είναι η διαδικασία πια. 

Δ.Σ. : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, παρακαλώ… Όχι, δεν βιάζομαι. 

Δ.Σ. : Ο κ. Μπόικος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος έχει το λόγο και μετά εσείς, κ. Αναστασιάδη. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Άκουσα τον κ. Αντιδήμαρχο να λέει ότι πάμε αναγκαστικά, καταφεύγουμε σε 

εργολάβους, γιατί αυτοί δίνουν φθηνότερο μεροκάματο, μεροκάματα, δουλεύουν περισσότερες 

ώρες οι εργαζόμενοι… Πρώτον, παρατηρήσεις. Με αυτή τη λογική κατά τη γνώμη μου γίνεστε 

διαμεσολαβητής, προαγωγός δηλαδή της μαύρης ή έστω… εργασίας. Τα λεφτά του Δήμου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτά τα είπα γιατί… έχει άτομα μπορεί να κάνει ας πούμε τη δουλειά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν είπα αυτό το πράγμα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ευχαριστώ, δεν θα συνεχίσω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Μυστακίδη, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως ότι αυτό 

προβλέπει ο νόμος, υποθέτω πως το γνωρίζετε κι εσείς, είναι ουσιαστικά προσαρμογή του νόμου 

80/82. Εκεί λέει το εξής, δίνει την ανώτερη δυνητική τιμή. Γιατί… αυτό, γιατί υπάρχουν οι 

κανόνες της αγοράς. Καθώς φαίνεται αυτό το ξεχνάτε. Όμως εάν πάρουμε την ανώτερη, τη 

δυνητική τιμή, το κόστος είναι τέτοιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως αυτό είναι θέσφατο, κ. 

Πρόεδρε. Γιατί; Γιατί η εμπειρία μου με έχει διδάξει και αρκετοί το γνωρίζουνε ότι ποτέ η 

ανώτατη τιμή και με βάση το νόμο, δεν θεωρείται θέσφατο. Υπάρχουν οι κανόνες της αγοράς, 

υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα και κάνεις την πρότασή σου προς ψήφιση. Και που σε αυτήν 

την περίπτωση, κ. Μυστακίδη, θα μπορώ να σας πω και παραδείγματα, όπου οι κανόνες της 

αγοράς δεν ανεβάζουν τόσο πολύ τις τιμές. Ας είμαστε λοιπόν λίγο προσεκτικοί… 

Δ.Σ. : Σάκη… Σάκη, κάτσε, έχεις ένα θέμα μετα να μας εξηγήσεις. 

ΜΠΟΪΚΟΣ  : Όχι, αποχωρώ. Το τέλος… 

Δ.Σ. : Θυμωμένα; 

Δ.Σ. : Από την επιτροπή τη συγκεκριμένη δεν είναι κανένας εδώ να μας εξηγήσει κάποια 

πράγματα. 

Δ.Σ. : Θυμωμένος αποχωρείς;… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη. Ολοκληρώστε επί του θέματος. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …ξέρω στα τριάντα χρόνια… σαν μηχανικός οι τιμές αυτές δεν είναι 

διαπραγματεύσιμες αυτές που δίνει. Λέει, τόσα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τόσα ευρώ το 

κυβικό μέτρο τα μπετά… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;… 

Δ.Σ. : … 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …εκεί λοιπόν υπάρχει ανώτατη τιμή και από κει και πέρα κατεβαίνει 

ανάλογα με τους κανόνες της αγοράς. Το γνωρίζω γιατί πολλές φορές πάτησα πόδι και έργα τα 

οποία ήταν τριάντα και σαράντα χιλιάδες κατέβηκαν στις δεκαπέντε και είκοσι. Λοιπόν… 

Δ.Σ. : Με απευθείας ανάθεση; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι. Λοιπόν και πάνω σε αυτά έγιναν… 

Δ.Σ. : …με απευθείας ανάθεση… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τέλος πάντων, εγώ έχω την άποψή μου… πεπεισμένος γι’ αυτό το οποίο 

λέω και αν θέλετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ηρεμήστε λίγο παρακαλώ. Συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάνουμε σε… 



 5

2 

 

Δ.Σ. : Όχι, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …να ανεβάζουμε φωνές. Λοιπόν… 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : …θεωρώ ότι είναι υπερβολικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Έχει αδειάσει η αίθουσα, ονομαστικά…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, ονομαστικά. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …θέση μας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι λέτε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, θεωρούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη, είμαστε σε ψηφοφορία. Ναι; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γρηγοριάδη, ναι. Κύριε Αραμπατζή, ναι. Κύριε Σταυρόπουλε, ναι. Κύριε 

Χασαπίδη, ναι. Κύριε Δούκα; 

ΔΟΥΚΑΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι… Ναι. Όχι ο κ. Αναστασιάδης, όχι ο κ. Μηλίδης… Ωραία. Όχι; Ναι; Ναι ο 

κ. Χρυσανθίδης. Ναι ο κ. Γάτσιος, ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ δήλωσα ότι αποχωρώ. Απλώς για κάποιο λόγο δεν έφυγα ακόμα. Φεύγω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δήμου ναι… ναι, ναι, ναι ο κ. Χράπας, ναι ο Γραμματέας… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Μπόικε, αν αποχωρείτε επειδή σας διέκοψα, είπα ζητάω συγγνώμη. 

Αν δεν έχετε τη μεγαλοψυχία να δεχτείτε τη συγγνώμη μου, με γεια σας, με χαρά σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, νομίζω ότι αυτό λύνει κάθε παρεξήγηση… και επειδή είναι η 

τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλώ κι εγώ να παραμείνετε… 

Λοιπόν… 

Δ.Σ. : …το Σώμα κανονικά πρέπει να παραμείνεις τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και συνεχίζουμε με το εικοστό τρίτο θέμα. Συγγνώμη, γνωμοδότηση για την… 

Μετά από μία συγγνώμη νομίζω ότι… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ οφείλω να πω ότι ο κ. Μυστακίδης… αναγνωρίζει μερικές φορές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 885/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος χειμάρρου Ξηροπόταμου Δ.Κ. 

Λευκώνα Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, γνωμοδότηση για οριοθέτηση τμήματος χειμάρρου Ξηροπόταμου 

Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 886/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών 

ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο, χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων 

και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : …νομίζω ότι πρέπει να καθορίσουμε και κάποιες τιμές… 

Δ.Σ. : Εσείς ή οικονομική θα το πάρει; 

Δ.Σ. : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Η οικονομική. 

Δ.Σ. : Η οικονομική επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η οικονομική θα το καθορίσει. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 887/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Διόρθωση της αρ. 406/2013 Α.Δ.Σ. ως προς το ποσό αποζημίωσης επικειμένων 

ιδιοκτησίας κ.κ. Ακσεχερλίδη Ευάγγελου και Ακσεχερλίδου Σουλτάνας, στην περιοχή 

Σιγής-Ν. Κηφισιάς. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πέμπτο θέμα. Διόρθωση της αρ. 406/2013 Απόφασης  Δ.Σ. ως προς το 

ποσό αποζημίωσης επικείμενων ιδιοκτησίας κ.κ. Ακσεχερλίδη Ευάγγελου και Ακσεχερλίδου 

Σουλτάνας, στην περιοχή Σιγής και Νέας Κηφισιάς. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 888/2013 

ΘΕΜΑ 26ο : Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους σχολικούς 

αγρούς: 

α) Άνω Καμήλας, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 889/2013 

β) Κάτω Καμήλας και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 890/2013 

γ) Κουμαριάς και Αδελφικού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έκτο θέμα, ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους 

σχολικούς αγρούς: α) Άνω Καμήλας, β) Κάτω Καμήλας και γ) Κουμαριάς και Αδελφικού. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 891/2013 

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση παράτασης εργασιών των έργων: 

α) Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ορεινής, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 892/2013 

β) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 893/2013 

γ) Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης κοινού στον Άγιο Ιωάννη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έβδομο, έγκριση παράτασης εργασιών των έργων: α) Συντήρηση 

δημοτικού κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Ορεινής… 

Δ.Σ. : Ακόμα αυτόν δεν τέλειωσε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : β) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου των Σερρών και 

γ) Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης κοινού στον Άγιο Ιωάννη. 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 894/2013 

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: 

α) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 895/2013 

β) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Ορεινής, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 896/2013 

γ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Προύσσης και Εφέσου, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 897/2013 

δ) Κατασκευή ράμπας (ΑΜΕΑ) στο δημοτικό σχολείο Α. Μητρουσίου, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 898/2013 

ε) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 899/2013 

στ) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κ. Καμήλας και  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 900/2013 

ζ) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας και 

η) έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής 

Ενότητας Μητρουσίου». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό όγδοο. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: α) 

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών, β) Αναπλάσεις 

κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Ορεινής, γ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό 

Προύσσης και Εφέσου, δ) Κατασκευή ράμπας (ΑΜΕΑ) στο δημοτικό σχολείο Άνω 

Μητρουσίου, ε) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού, στ) Διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας Τοπικού Διαμερίσματος Κάτω Καμήλας και ζ)… συγγνώμη, ζ) Πεζοδρόμηση 

τμήματος οδού Μεραρχίας και η) έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου». Και αυτό μπήκε εμβόλιμα, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, γιατί ο υπάλληλος, ο οποίος έκανε την εισήγηση βγαίνει στη σύνταξη, να 

προλάβουμε τέλος του έτους να τα ολοκληρώσουμε για να μην πάνε την επόμενη χρονιά. 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Ποιος υπάλληλος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο υπάλληλος πώς λέγεται; Τεχνική υπηρεσία; 
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Δ.Σ. : Γιαλούρης Παναγιώτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιαλούρης Παναγιώτης. Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 901/2013 

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις 

οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2012». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό ένατο, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 

«Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2012». Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 902/2013 

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής των προμηθειών:  

1) Ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης 16 κ.μ.,  

2) 150 κάδων κομποστοποίησης,  

3) 150 συσκευασιών γαιοσκωλήκων,  

4) Του λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριάντα, έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής των προμηθειών: 1) Ενός 

απορριμματοφόρου ανακύκλωσης 16 κυβικών, 2) 150 κάδων κομποστοποίησης, 3) 150 

συσκευασιών γαιοσκωλήκων, εισηγητής εδώ είναι ο κ. Χράπας και 4) Του λογισμικού 

αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης. Ομόφωνα ναι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ένα ερώτημα στον κ. Χράπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Για το άλφα, το ένα, ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης, αν θέλετε να 

μας ενημερώσετε, κ. Χράπα. Αυτό το απορριμματοφόρο παίρνεται με λεφτά του Δήμου; Έστω 

και από πρόγραμμα, έστω και από πρόγραμμα το οποίο έκανε ο Δήμος, αυτό με ενδιαφέρει. 

ΧΡΑΠΑΣ : 100% από πρόγραμμα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μάλιστα. Μπορώ να τοποθετηθώ στη συνέχεια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, γιατί το ρώτησα αυτό. Γιατί ξέρει ο κ. Χράπας, αλλά θα 

ενημερώσω και το Σώμα. Υπάρχει μια σύμβαση με την ανώνυμη εταιρεία αξιοποίησης 

ανακυκλωσίμων. 

ΧΡΑΠΑΣ : Καμιά σχέση με… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σας παρακαλώ, κύριε… Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε με να τελειώσω. 

Αφήστε με να τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …να τοποθετηθεί και μετά θα τοποθετηθείτε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Και μπορείτε να πείτε μετα στη συνέχεια ό,τι νομίζετε πως πρέπει να 

πείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, διαβάζω, γιατί υποθέτω πως αρκετοί από σας ίσως να έχετε στα 

χέρια σας τη σύμβαση. Λοιπόν, λέει εδώ στη σύμβαση το εξής, που έχει σχέση με την 

ανακύκλωση. Παρακαλώ… το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης των απαιτουμένων κάδων, 
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καθώς επίσης και το κόστος προμήθειας διάθεσης στους δημότες ικανού αριθμού σάκων 

ανακύκλωσης από το σύστημα. Από το σύστημα. Και η εταιρεία θεωρείται το σύστημα. 

Δεύτερον… στη συνέχεια. Να επιμεληθεί και να καλύψει το σύστημα το κόστος προμήθειας των 

απαιτούμενων απορριμματοφόρων, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 1 και με τους 

περιορισμούς του παραρτήματος 2. Που σημαίνει τι, κ. Χράπα; Εφόσον πρόκειται για 

ανακύκλωση, όπως αναφέρεται εδώ πέρα μέσα, αντιλαμβάνεστε πως το όλο θέμα αγγίζει το 

θέμα της ανακύκλωσης με βάση τη σύμβαση. Που σημαίνει απλά ότι θα πρέπει το σύστημα να 

μας το παραχωρήσει αυτό, διαφορετικά τι κάνουμε; Εμείς παίρνουμε ένα πρόγραμμα, ένα 

απορριμματοφόρο μέσω προγράμματος, αποτελούμε, δημιουργούμε ιδιοκτησία και στη συνέχεια 

αυτήν την ιδιοκτησία τη δίνουμε προς χρήση, χωρίς να υπάρχει νομικό έρεισμα, σε μια ιδιωτική 

εταιρεία, ΑΕ. Εάν αυτό δεν είναι στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε, με συγχωρείτε 

πάρα πολύ, αλλά εδώ ότι υπάρχει πρόβλημα. 

Δ.Σ. : Υπάρχει ένα λάθος τυπογραφικό από την υπηρεσία των προμηθειών και από το 

λογιστήριο απ’ ό,τι βλέπω εδώ, βρήκα την εισήγηση, το απορριμματοφόρο δεν είναι 

ανακύκλωσης. Είναι λάθος τυπογραφικό, να ξέρετε. Είναι απορριμματοφόρο σύμμικτων 

απορριμμάτων, δεν είναι ανακύκλωσης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εάν είναι έτσι, εντάξει. Θα παρακαλούσα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ σωστή, λοιπόν, η παρέμβασή σας, κ. Αναστασιάδη… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …άλλο πράγμα μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ σωστή η παρέμβασή σας. Λοιπόν, διορθώνεται… παρακαλώ τη 

γραμματέα, να καταγραφεί. Ομόφωνα ναι, λοιπόν; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 903/2013 

ΘΕΜΑ 31ο : Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης 

Εταιρείας «Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τριακοστό πρώτο, συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της… πάμε λίγο παρακάτω, γιατί πήγε προς νερού του ο κ. Αντιδήμαρχος. Πάω στο 

τριακοστό δεύτερο. Έγκριση πρακτικού επίλυσης, πάλι ο Γαλάνης είναι, δια συμβιβασμού 

φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980. 

Δ.Σ. : …διάλειμμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καθαρά διαδικαστικό… Περιμένω λοιπόν… Όχι, δεν πάω πουθενά… 

Δ.Σ. : …αν αφορά κανέναν να βγει έξω και να συζητηθεί το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν πάω πουθενά, περιμένω. Δυο λεπτά. 

Δ.Σ. : …το 32… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είμαστε στο 31 και κάνουμε δίλεπτη… 

Δ.Σ. : …να πάμε στο τριάντα πέντε… 

Δ.Σ. : …να προχωρήσω… 

Δ.Σ. : Τον Γαλάνη λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γρηγοριάδης ένσταση, δεν θέλει να προχωρήσουμε. 

Δ.Σ. : Το 32 και το 33… 

Δ.Σ. : …δεν θέλω… να συζητήσουμε κάποια θέματα… 

Δ.Σ. : …άμα θέλετε συζήτηση… 

Δ.Σ. : …θέλω να συζητήσουμε. 

Δ.Σ. : Το 32-33 να τα συζητήσουμε, αλλά ας προχωρήσουμε, τι... Προχώρα. 

Δ.Σ. : Δεν είπα σταμάτα. 

Δ.Σ. : Αλλά;… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία και ξεκινάμε… Κύριε Γαλάνη. Τριακοστό πρώτο θέμα, συμμετοχή 

του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Φορέας 

Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η εισήγησή σας. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε. Γνωρίζει το θέμα καλά και ο κ. Γρηγοριάδης και ο κ. 

Θεμιστοκλέους, απλά… απλή είναι η εισήγηση, έχει… έχοντας υπόψη τα έγγραφα και τις 

αποφάσεις… και η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, του κ. Αμαξόπουλου,  μόλις εδόθη η 

γνωμοδότηση στις 10/10 του κ. Αμαξόπουλου προς τη διοίκηση, έλαβε γνώση και ο κ. 

Δήμαρχος και εσείς προσωπικά που το συζητήσαμε και φέρνουμε εδώ το θέμα αυτό της 

αύξησης. Έτσι εκφράζουμε και τη βούληση φαντάζομαι το Δημοτικό Συμβούλιο στήριξης του 

συγκεκριμένου φορέα. Όπως σας είπα… έχοντας υπόψη και γνωμοδότηση νομικού συμβούλου, 

του κ. Αμαξόπουλου, αλλά και οι ερωτήσεις που έθεσε ο κύριος… στη γενική συνέλευση προς 

τον φορέα, η απάντηση του φορέα για κάποια θέματα που αφορούσαν ζητήματα θα έλεγα 

διαδικαστικά, αλλά που είχανε σημαντικά, είχαν την αξία τους και… είχαμε να κάνουμε τις 

συγκρίσεις και διάφορα ζητήματα άλλα, απαντήθηκαν από τον φορέα, τα είδε και ο νομικός 

σύμβουλος του Δήμου, γνωμοδότησε, εδώ οφείλω να πω στο Σώμα ότι σήμερα έφερε, κ. 

Πρόεδρε, προς το τμήμα των συλλογικών οργάνων πολίτης, ο κύριος… κάποια πρόσθετα 

έγγραφα για κάποιες… Εντάξει… Έχω υποχρέωση να τα αναφέρω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προς ενημέρωση του Σώματος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας παρακαλώ… να κάνω καλά τη δουλειά μου και να μην τρέχουμε μετά για… 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, μη διακόπτετε, κύριε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λέω, εμείς εκφράζουμε με αυτήν την απόφαση τη βούλησή μας να στηρίξουμε το 

φορέα, στο φορέα αυτό εμείς δεν έχουμε την πλειοψηφία, την πλειοψηφία έχει η Περιφέρεια, η 

οποία Περιφέρεια μέχρι και σήμερα, σας ενημερώνω, δεν έχει πάρει την απόφαση για την 

αύξηση. Καθημερινά τον τελευταίο μήνα, τελευταίους δυο μήνες, κ. Πρόεδρε και με τον Γενικό 

Γραμματέα ρωτούσαμε… είτε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, δεν έχει φέρει ακόμα το θέμα, μας 

ενημέρωσαν σήμερα τουλάχιστον, είχαμε μια τέτοια πληροφορία, ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς 

θα το περάσουν και αυτοί, κάνανε πρώτα μια αναμόρφωση στον προϋπολογισμό τους και θα το 

πάνε πρώτα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 

τα έγγραφα αυτά που αφορούν κάποιες ερωτήσεις που έβαλε στην Περιφέρεια ο συγκεκριμένος 

πολίτης έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία είναι διαδικαστικά σε σχέση με την ανώνυμη 

εταιρεία αυτή, που μπορεί από αυτά τα ζητήματα κάποια να κριθούν και δικαστικά, δεν ξέρω τι 

θα απαντήσει η Περιφέρεια, γιατί στην Περιφέρεια έχουν απευθυνθεί, η δική μας η απόφαση, 

σας το λέω, θα περάσει από έλεγχο νομιμότητας… από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση… εμείς 

σε κάθε περίπτωση, σας το λέω εδώ, εκφράζουμε τη βούλησή μας, έχουμε τη γνωμοδότηση του 

κ. Αμαξόπουλου, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Ο κ. Μπόικος και ο κ. Αναστασιάδης. Κύριε 

Μπόικε. Λίγο το μικρόφωνο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ήθελα μια απορία… τη θέτω έτσι, δεν ξέρω, δεν περιμένω και καμιά απάντηση, 

αλλά καλά είναι άμα μπορεί να… Ποιο είναι το άγχος τώρα αυτού του φορέα; Γιατί για να 

αυξήσουμε το μετοχικό… μπορεί να πείτε ότι τώρα είναι εκτός θέματος, αλλά συγγνώμη, εγώ 

για να δεχτώ την αύξηση του κεφαλαίου θέλω να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε απόλυτα εντός θέματος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Έτσι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …πολύ καλά κάνετε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …τι έχει κάνει μέχρι τώρα αυτός ο φορέας; 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Για να γίνει η αύξηση θα έπρεπε να παρουσιάσει μια οικονομοτεχνική μελέτη ο 

φορέας. Υπάρχει, είναι εδώ στο φάκελο η μελέτη και από τις πληροφορίες που έχω δεχτεί και 

νομίζω λίγο-πολύ οι περισσότεροι συμφωνούν… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, αυτός ο φορέας εγώ ξέρω ότι έχει πολλά χρόνια που 

ιδρύθηκε. Τι έκανε μέχρι τώρα; 

Δ.Σ. : Το οχτώ… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ. Υπάρχει εκπρόσωπός μας που πηγαίνει 

στη συνέλευση του φορέα, εγώ σήμερα εδώ ήρθα απλά να εισηγηθώ από την πλευρά της 

διοίκησης την αύξηση, σας ενημερώνω ότι στο φάκελο υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη, επίσης 

έχω την πληροφορία και τη διαβεβαίωση και από την ΑΝΕΣΕΡ, αλλά και από άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς ότι υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης σε ένα πρόγραμμα να 

ενισχύσει τις δράσεις του φορέα, αυτές που προβλέπονται και από την οικονομοτεχνική μελέτη 

και άλλων φορέων οι οποίοι ευαισθητοποιούνται πάνω στο βουνό, επίσης, τουλάχιστον από 

αυτά που γνωρίζω μέχρι τώρα, η σημερινή δημοτική αρχή βοήθησε για το πάρκο ξυλοκόπων, 

ώστε να μπορέσει να γίνει παραχώρηση, από πληροφορίες για το τι έχει κάνει μέχρι τώρα, κύριε 

συνάδελφε ή τι ακριβώς συμβαίνει στις συνελεύσεις ή όταν συνεδριάζει η ανώνυμη εταιρεία θα 

μπορούσε ίσως να σας πει κάποια πράγματα ο κ. Γρηγοριάδης ή όποιοι άλλοι συνάδελφοι… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Δεν συμμετέχω, άλλον συνάδελφο έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό 

που θέλω να πω, όχι να υπερασπιστώ το φορέα, εγώ θέλω να υπερασπιστώ εμάς όλους, το 

πραγματικό μας ενδιαφέρον θέλουμε να δείξουμε, διότι πρόκειται να πάρουμε ένα πρόγραμμα 

για να δούμε αυτό που λέτε… για να δούμε αυτό που λέτε και που θέλουμε όλοι μας. Εμείς αν 

αυτή τη στιγμή πούμε ότι δεν θέλουμε να συμμετέχουμε, δεν συμμετέχουμε στην αύξηση, 

καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αρνητικό και δεν βοηθάμε στο βουνό. Μακάρι με τη δική μας τη 

βοήθεια να μπουν στο πρόγραμμα, να πέσουν και χρήματα στο βουνό, να γίνει αξιοποίηση και 

να γίνουν και δράσεις, να γίνουν και τα πάντα. Εμείς όλοι μας φαντάζομαι και έτσι πιστεύω 

είναι, θέλουμε να βοηθήσουμε το βουνό, αυτή τη στιγμή με αυτή τη χειρονομία πάμε να 

βοηθήσουμε, όχι να κάνουμε ζημιά, γι’ αυτό και πιστεύω εάν όλα είναι καλά, όπως είπε και ο 

συνάδελφος, τα ερωτήματα τα δικά μας, διοικητικά, νομικά κτλ και περάσει και την έγκριση του 

ελεγκτικού μηχανισμού, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, βεβαίως να γίνουν και δράσεις, να 

γίνει και ανάπτυξη του βουνού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ερώτημα. Βέβαια στο πρώτο, αν υπάρχει οικονομική μελέτη, πήρα την 

απάντηση, δεν τίθεται θέμα. Όμως εδώ θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση των μελών με βάση 

τον 2190 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Υποθέτω ότι υπάρχει απόφαση. 

Δ.Σ. : Εννοείται, εννοείται. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Υπάρχει γνωμοδότηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι, άλλο γνωμοδότηση… συμβούλου, μιλάω για απόφαση μελών ΑΕ, με 

βάση το 2190 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το ερώτημα στον νομικό σύμβουλο, κύριε συνάδελφε, ήταν αν με τα 

συγκεκριμένα στοιχεία που έχουμε εμείς στη διοίκηση μπορεί να γίνει, να συμμετάσχουμε στην 

αύξηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Και τρίτον. Τρίτον, στο χώρο αυτό στον οποίο δραστηριοποιείται ο 

φορέας υπάρχουν και κτίσματα, τα οποία ανήκουν στον ΕΟΤ… Πάνω στον Λαϊλιά. 

Δ.Σ. : Πού; Ποια…; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Το περίπτερο, ρε Χρήστο. 

Δ.Σ. : Όχι… 

Δ.Σ. : Το περίπτερο δεν… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Στο χώρο, στο χώρο είπα. 

Δ.Σ. : …υπάρχουν δυο χώροι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Α, αναφερόμασταν σε άλλο χώρο; 
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Δ.Σ. : … 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …μήπως υπάρχει πρόβλημα από τη σύγκρουση συμφερόντων δυο 

φορέων. 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, ήταν ξεκάθαρο αυτό. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εντάξει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …είναι αυτή που ανέφερα, η ανώνυμη εταιρεία έχει πάρει για παραχώρηση το 

πάρκο ξυλοκόπων. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καλώς. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι ερώτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση. Ερωτήσεις ήταν αυτές, τώρα τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Τοποθετήσεις να δηλώσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : …για τοποθετήσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος και ο κ. Γάτσιος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κι εμείς με τον κ. Γρηγοριάδη. 

Δ.Σ. : Κι εμείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα που κάνει ο συνάδελφος, ο κ. Μπόικος, ποια 

δουλειά έχει κάνει ο φορέας από τότε που συστάθηκε μέχρι σήμερα. Έχει κάνει πάρα πολύ 

μεγάλο έργο και τεράστιο έργο, παρ’ όλο που μπορεί στους απολογισμούς του να μη φαίνεται, 

στα χαρτιά ότι έκανε αυτό δηλαδή και το άλλο. Όμως το μεγάλο και το σημαντικό είναι ότι 

πρέπει να θυμίσω, δεν ξέρω αν κάποιοι δεν γνωρίζουν, ότι το 2008 ο τότε Ορειβατικός που 

διαχειριζόταν αυτές τις εγκαταστάσεις εκεί πάνω είχε έρθει στην τότε Νομαρχία και είχε 

παραδώσει τα κλειδιά… τέλος, δεν ανοίγουμε, δεν μπορώ, δεν έχω δυνατότητες και ανέλαβε να, 

ακόμη και την έναρξη δηλαδή ξανά του… και του χιονοδρομικού τη διαχειρίζεται ο φορέας. 

Βέβαια πάλι σηκώθηκε λίγο, αυτοί πάλι… Μόλις ήρθε πάλι σε μία… αυτό που είχαμε χρόνια 

ολόκληρα δηλαδή, μόλις ήρθαν και τα κλείδωσαν… ήρθε σε μια… πάλι… ή ο ένας ή ο άλλος, 

δεν θέλω να πάρω κανενός τη θέση… έχω άποψη για όλα, όμως το έργο που επιτέλεσε ήταν το 

σημαντικό για μένα ποιο. Η ομάδα αυτή που διαχειριζότανε τα ζητήματα του Λαϊλιά 

ασχολούνταν μονοσήμαντα και πίεζε προς κάθε κατεύθυνση. Λεγόταν αυτή Δήμος; Λεγόταν… 

Δήμος ή Κοινότητες; Η Νομαρχία με τα προγράμματα του LEADER για μένα αυτό αποτελεί 

πάρα πολύ μεγάλο έργο. Άποψή μου είναι ότι και σήμερα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται, 

διότι είναι, ασχολούνται κάποιοι άνθρωποι εκ των πραγμάτων που θα πιέζουν ή εμάς, το Δήμο 

και στην Περιφέρεια μιας και είμαστε μέτοχοι όλοι μαζί και όλοι κάτι θέλουμε να δείξουμε εδώ 

και να αναδείξουμε. Γι’ αυτό λοιπόν, να μην μακρηγορήσω παραπάνω, είναι και περασμένη η 

ώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …νομίζω ότι θα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με λίγα λόγια περιγράψατε, κ. Γάτσιο, αυτό το οποίο έγινε. Λοιπόν, ο κ. 

Μπόικος έχει το λόγο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όταν ρώτησα προηγουμένως για το έργο, δεν εννοούσα να δούμε τα χαρτιά ή τα 

προγράμματα που προτίθεται να αναλάβει κτλ. Μια αυτή, κάποια απτά παραδείγματα το τι έχει 

γίνει και προς ποια κατεύθυνση. Όλοι θα πούμε θέλουμε την ανάπτυξη. Εγώ έχω σφοδρές 

επιφυλάξεις για την περίπτωση, για το είδος και τη μορφή της ανάπτυξης, γιατί θυμάμαι 

προεκλογικά το 2010, βέβαια αυτό ήταν τότε μια παρουσίαση της τότε Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης που τελείωνε ας πούμε, ήταν το 2010, όπου επάνω στο Ξενοδοχείο «Κανέλα» αν 

θυμάμαι καλά, ήταν ο κ. Καλαθάς τότε Αντιδήμαρχος… Αντινομάρχης, δεν θυμάμαι ακριβώς… 
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Ναι, ήρθε εκεί και έλεγε ότι θα… εδώ να φέρουμε νερά, θα κάνουμε τεχνητά χιόνια στην πίστα 

κτλ. Τώρα στα ερωτήματα πόση ενέργεια θα χρειαστεί να ξοδευτεί για να γίνουν αυτά τα νερά 

χιόνι κτλ, λοιπόν, επομένως κι επειδή δεν έχω εγώ δείγμα μέχρι τώρα πώς εννοεί ο φορέας αυτός 

την ανάπτυξη που ευαγγελίζεται, έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις και γι’ αυτό είμαι αρνητικός στο 

θέμα αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… μπαίνει σε ψηφοφορία… νομίζω. 

Δ.Σ. : …ποιος όχι; 

Δ.Σ. : Να πείτε ποιος όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. Υπάρχει άλλος με αρνητική ψήφο; Όχι. Οι υπόλοιποι ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 904/2013 

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τριακοστό δεύτερο, έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού 

φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Όχι, μισό λεπτό. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, πρέπει να βγει… έξω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος; 

Δ.Σ. : Ο Νίκος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, ναι. 

Δ.Σ. : Νίκο, δεν το ξέρεις το θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι… Επειδή έχεις… 

Δ.Σ. : Έχεις σχέση. 

Δ.Σ. : …πώς έχει σχέση; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν έχει σχέση. 

Δ.Σ. : …τι σχέση…; Δεν υπάρχει λόγος… 

Δ.Σ. : …κύριε Φωτιάδη… 

Δ.Σ. : Εντάξει… 

Δ.Σ. : Κάτσε… 

Δ.Σ. : Δεν έχει πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βασίλη… κανένα. Δεν νομίζω να… 

Δ.Σ. : …τον τύπο… 

Δ.Σ. : …έλα, εντάξει… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Χωρίς να εισηγηθεί κάποιος το θέμα, αμέσως όλοι να πουν κάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εισηγητής. Παρακαλώ.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι η ίδια διαδικασία που ακολουθείται εδώ και πάρα πολύ καιρό και φέτος και 

πέρυσι και πρόπερσι και όλα τα χρόνια… επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 

διαφορών από τα πρόστιμα, παίρνει μια απόφαση και μειώνει το πρόστιμο, μόνο το πρόστιμο… 

τοις εκατό. Αυτό είναι, μια πάγια τακτική της επιτροπής, γιατί νομίζω στην επιτροπή είναι η κα. 

Δρίγκα, ο κ. Μπόικος, κάνω λάθος; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κι άλλος… 

Δ.Σ. : Και ο κύριος… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και ο κύριος… 



61 

 

Δ.Σ. : Μπορώ κι εγώ να… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Λοιπόν, εγώ να ρωτήσω. Επειδή εγώ έχω αυτό το πολύ έτσι, πώς να το χαρακτηρίσω… να 

το χαρακτηρίσω αρμοδιότητα δηλαδή, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής, υπάρχει αιτιολογικό; 

Όχι σε αυτήν την περίπτωση μόνο, σε όλες τις περιπτώσεις που μειώνεται, υπάρχει αιτιολογικό; 

Αν υπάρχει, το είπα πολλές φορές εγώ… το λέω, εάν υπάρχει, αδερφέ, κάναμε λάθος… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, δεν πάει… 

Δ.Σ. : Μισό, μισό, μισό. Μισό, το σκεπτικό μου, μισό. Αν υπάρχει, γιατί εγώ κάνω τόσες 

ακροάσεις. Έρχεται ο άλλος και μου λέει, αν είναι λάθος το πρόστιμο, αν η βεβαίωση, αν, αν, 

αν, έτσι; Εγώ καταλαβαίνω και φαντάζομαι και ο Δήμος αυτό θέλουμε. Εάν τάξαμε ή έγινε 

λάθος, συνέβη ένα λάθος, όχι στο συγκεκριμένο κατάστημα, σε όποιο κατάστημα, τότε να το 

σβήσουμε όλο, να πάρουμε μια απόφαση, να πούμε τη σβήνουμε την κλήση. Αν όμως δεν 

υπάρχει, γιατί η επιτροπή μειώνει; Δεν το κατάλαβα. Να μου απαντήσει κάποιος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα σας απαντήσω. 

Δ.Σ. : Όχι… κανένα, αιτιολογημένα πρέπει να… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να σας απαντήσω. 

Δ.Σ. : Δεν είναι έτσι γουστάρω. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για να πάει κάποιος σε αυτήν την επιτροπή… 

Δ.Σ. : Μπορώ κι εγώ… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …συμβιβασμού φορολογικών διαφορών, πρέπει να, ο ενδιαφερόμενος να 

καταθέσει προσφυγή… 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …στα αρμόδια δικαστήρια. Καταθέτει προσφυγή και εκεί πέρα αναφέρει τους 

λόγους ή την οικονομική αδυναμία ή οτιδήποτε άλλο, αιτιολογημένα, για… 

Δ.Σ. : …ποια είναι η αιτιολογία που έχει; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Υπάρχουν πολλές, δεν είναι μια και δυο. Έχει δυο-τρεις, πόσες είναι, κ. Πρόεδρε; 

Είχε αρκετές. Κάθε μία, συνάδελφε, τη βλέπει η επιτροπή που είναι τριμελής και μάλιστα τώρα 

έτυχε να είναι και η κα. Δρίγκα Πρόεδρος, ο κ. Μπόικος και ένας πολίτης, τη βλέπουμε και 

αναλόγως μειώνουν το πρόστιμο. Μόνο το πρόστιμο, δεν διαγράφεται κάποιο χρέος. Μειώνεται. 

Δ.Σ. : Για το πρόστιμο μιλάμε. Το πρόστιμο έχει επιβληθεί για ένα λόγο… τα εξ αμάξης για 

κάποια μαγαζιά… το χρόνο για να ερχόμαστε και να μειώνουμε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Φορολογική διαφορά είναι, δεν είναι μείωση επειδή έγινε λάθος. Με την 

προσφυγή του ενδιαφερόμενος ζητάει την κατανόηση αυτής της επιτροπής, γι’ αυτό έχει 

θεσμοθετηθεί αυτή η επιτροπή… 

Δ.Σ. : Ναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …να τον διευκολύνει για να ανταπεξέλθει οικονομικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

πληρώνει πρόστιμο ή δεν πληρώνει… δεν είναι μόνο πρόστιμο και κάτι… 

Δ.Σ. : …σε κάποια μαγαζιά 365 μέρες… 

Δ.Σ. : Λοιπόν… 

Δ.Σ. : …του δίνουν δυο-τρία πρόστιμα και από κει και πέρα ερχόμαστε να πούμε τι; 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση μπορούμε να κάνουμε; 

Δ.Σ. : Βέβαια. 

Δ.Σ. : Η διαφορά αυτή… η φορολογική αυτή διαφορά που μπορούμε να μειώσουμε, είναι 

νόμιμη; 

Δ.Σ. : Ναι, το προβλέπει… 

Δ.Σ. : Το προβλέπει ο νόμος; 

Δ.Σ. : …στις σημερινές εποχές… 

Δ.Σ. : …το προβλέπει ο νόμος. 
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Δ.Σ. : Στις σημερινές εποχές δεν κάναμε αυτό, το αυτονόητο; Πότε θα το κάνουμε; Στις παχιές 

αγελάδες; 

Δ.Σ. : Κοίταξε τώρα… τι να αναζητήσουμε τώρα…; …365 μέρες είναι παράνομος… είκοσι 

μαγαζιά που… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, δεν λαϊκίζουμε, για να ξέρετε ότι δεν έχω και κανένα συμφέρον… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ… Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η συνεδρίαση κύλησε 

τόσο πολιτισμένα… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …να δώσετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Οι σημερινές δυο συνεδριάσεις, η 

ειδική και η τακτική συνεδρίαση, κύλησαν τόσο όμορφα, τόσο πολιτισμένα, άσχετα με τα 

θέματα, έτσι; Που αυτό θα έπρεπε να είναι από δω και πέρα η προς τα έξω καλή μαρτυρία προς 

τον κόσμο, προς τον κόσμο μας… Μισό λεπτάκι, Ηλία. Λοιπόν, σηκωθήκαν φύγαν και οι 

κάμερες. Ξέρετε γιατί; Μου το είπαν έξω. 

Δ.Σ. : Το μικρόφωνό σου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν χρειάζεται… Ξέρετε γιατί; Γιατί, λέω, μαζεύεις τα καλώδια; Κάτσε να 

πούμε και χρόνια πολλά. Λέει, δεν έχει φασαρία σήμερα. Φεύγω. Καταλάβατε; Εκεί ήθελα να το 

κάνω θέμα… Λοιπόν, τοποθετήσεις… Ο Βασίλης… ο Ηλίας ο Γκότσης, ο Μπόικος ο Σάκης. 

Δ.Σ. : …ισχύει για όλα τα μαγαζιά. 

Δ.Σ. : Για όλα, για όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… ξεκινώ από σας, κ. Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν, Πρόεδρε… λίγο σαν αστείο αυτό έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μπορούμε να στείλουμε αύριο μια… στα κανάλια ότι σας ξεγελάσαμε, 

μαλώσαμε το πρωί. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Μπράβο, Σάκη… 

Δ.Σ. : Ωραία. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα τοποθετηθώ σύντομα και μπορείτε να εκλάβετε την τοποθέτηση και ως 

ενημέρωση, γιατί ως μέλος της επιτροπής, είχαμε βρεθεί νομίζω στις 11 του μηνός είχαμε 

συνεδριάσει, την προηγούμενη Τετάρτη πρέπει να ήταν; Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη. Στην 

περίπτωση αυτή ρώτησα εγώ, ήταν και η αρμόδια υπάλληλος από το γραφείο 6, δεν θυμάμαι το 

όνομα τώρα, ρώτησα πότε διαπιστώθηκαν αυτές οι παραβάσεις, κατάληψη περισσότερου χώρου; 

Τον Μάιο. Λέω από όταν έγινε η διαπίστωση και γράφτηκε, συμμαζεύτηκε ο ενδιαφερόμενος; 

Μαζεύτηκε δηλαδή; Η απάντηση ήταν ναι, ότι είχε συμμαζευτεί. Και ύστερα ένα δεύτερο που… 

Εντάξει. Και ένα δεύτερο που ομόφωνα μας ώθησε στο να πούμε μείωση του προστίμου, 

δηλαδή το ψηφίσαμε και εγώ και η κα. Δρίγκα και ο κύριος… ήταν ότι πλέον τώρα με κάποια 

αλλαγή στη νομοθεσία, επειδή πλέον έχει, δεν είναι, είναι κανονικός πεζόδρομος εκεί το 

πέρασμα, δεν είναι όπως ήταν τότε ήπιας κυκλοφορίας, ότι η επέκταση που έχει τώρα είναι 

νόμιμη και πλέον έχει και περισσότερα τετραγωνικά από το ότι τότε που γράφτηκε και είχε 

καταλάβει τα δέκα τετραγωνικά. Δέκα;  

Δ.Σ. : Νομίζω. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν θυμάμαι τον αριθμό. Δέκα; 

Δ.Σ. : Δέκα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δέκα ναι, καλά το θυμάμαι. Αυτό ήταν που μας οδήγησε να συμφωνήσουμε 

ομόφωνα και να πούμε ναι στη μείωση του προστίμου. Δηλαδή δυο πράγματα, πρώτον ότι, όπως 

μας είπε η αρμόδια υπάλληλος, ότι συμμορφώθηκε αυτός με την πρώτη παρατήρηση όταν έγινε 

η πρώτη ας το πούμε επισήμανση και καταγραφή της αυθαιρεσίας και ότι πλέον τώρα η 
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επέκταση είναι νόμιμη. Αυτό μας οδήγησε. Τώρα, καλώς-κακώς, μπορείτε πραγματικά να το 

κρίνετε και να μας κατακρίνετε κιόλας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει εμπιστοσύνη νομίζω από το Σώμα στην επιτροπή αυτή, οπότε δεν 

χρειάζεται να κρίνει και να κατακρίνει κανείς. Νομίζω ότι…  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Έχει έρθει και θέμα ανάλογο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη… κύριε Χασαπίδη! Γιατί παίρνετε το λόγο; Ο κύριος… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, ούτε πέντε δευτερόλεπτα. Επειδή και μια άλλη φορά που 

βρεθήκαμε για δυο άλλα καταστήματα, πάλι είχαμε κάνει μια μείωση, γιατί τότε μας τονίστηκε 

ότι έχουν συμμορφωθεί αυτοί που έγινε η παρατήρηση ας πούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, καμιά δέσμευση δεν έχω, ούτε ηθική, ούτε υλική, ούτε λαϊκίζω, 

διότι… και σε μένα… το κάνω να πάρω ψήφους, να κάνω. Αλλά αντιλαμβάνομαι τα σημεία των 

καιρών. Αυτά τα καταστήματα τα βλέπουμε να είναι γεμάτα, αλλά από μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με άδειες τσέπες. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Με άδειες τσέπες… όλοι είναι από μέσα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να 

είμαστε ένας μοχλός, ένας μοχλός βοήθειας, σπρωξίματος. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι, ενώ μας 

δίνεται η δυνατότητα με τέτοιο ο νόμος να κάνουμε, η επιτροπή να κάνει αυτή τη μείωση κι 

εμείς θα πούμε όχι; Αν ήταν παράνομο, όλοι… ο Εισαγγελέας. Αυτό λέω. Όχι. Αλλά εφόσον το 

επιτρέπει ο νόμος μεγαλύτερη, μεγαλύτερη έκπτωση ας το πω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μείωση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …μείωση ας κάνει η επιτροπή. Άσχημες είναι οι εποχές. Το ξέρει ο κ. 

Γρηγοριάδης, δεν είναι άνθρωπος του σπιτιού, είναι άτομο το οποίο γυρίζει, έξω στα μαγαζιά, 

βλέπει. Ξέρει πόσο δύσκολα περνάνε όλοι αυτοί που έχουν αυτά τα μαγαζιά. Και ας… με έναν 

καφέ. Με έναν καφέ δυο ευρώ που δίνουμε μας φέρνουν… μας φέρνουν κουλούρια, μας 

φέρνουν, μας φέρνουν, μας φέρνουν. Ναι, για να μας κάνουν πελάτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφής. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω ότι… ο κ. Σταυρόπουλος; Και ο κ. Γρηγοριάδης. Παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Θέλω να πω το εξής. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Για μισό λεπτό μια δευτερολογία αν μου επιτρέπετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά… ναι, κ. Μπόικε. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Θέλω να πω το εξής, κατηγορήθηκα… και από άλλα μέσα κτλ, 

αναγκάστηκα να πάρω μια θέση… τον κ. Μπόικο είπε λέει ρώτησε την υπάλληλο αν το 

συγκεκριμένο… Να σας πω, κ. Μπόικε, κανένα μαγαζί… 

Δ.Σ. : Δεν συμμορφώθηκε. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Δεν συμμορφώθηκε. 

Δ.Σ. : Η υπάλληλος θα μας πει αν…; 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν… να μας πει, όχι για το συγκεκριμένο, για να μην 

παρεξηγηθούμε. Ήρθε αυτό και βγήκε έξω ο κύριος… κακώς βγήκε έξω, γιατί δεν έπρεπε… 

Κανένα μαγαζί δεν συμμορφώθηκε… μόλις παίρνουν την άδεια… άντε να περάσει… 

Δ.Σ. : Ο άλλος δίπλα… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν… μπαίνει ένα πρόστιμο, έτσι; Λοιπόν, κάποια μαγαζιά μπορεί να 

τα πληρώσουν και κάποια δεν μπορεί να τα πληρώσουν. Εάν αυτός που κάνει την υπέρβαση, 

δίπλα έχει κι άλλο μαγαζί, γιατί είναι καλός, πώς το λέει ο κ. Γκότσης; Καλός διαφημιστής κι 

έχει κόσμο. Ο διπλανός επειδή εγώ κάνω παράβαση και γεμίζω έξω από τα επιτρέποντα, δεν… 

Εάν σε εκείνο το δρόμο, όχι σε αυτόν… εφαρμόσω εγώ το νόμο, θα πάει στο διπλανό, θα πάει 

στο παραδιπλανό. Τα καρφώματα από πού νομίζετε είναι, από μας; Από τον κόσμο που δεν 

μπορεί να περάσει και από… Τώρα κι επειδή… κανένας δεν, μα κανένας, πάτε περάστε την 

άλλη την… θα δείτε ότι έχει ξανά την ίδια παράβαση, δεν έπρεπε κανένας να… ποιος κάνει 

παράβαση, λοιπόν, καλά είναι να εφαρμόζεται ο νόμος. Τώρα το… εννιακόσια και έχει 
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τριακόσια, θα τα πληρώσει τα τριακόσια και… Αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν ή θα τον εφαρμόσουμε 

το νόμο για να είναι για όλα τα μαγαζιά… μαγαζί δεν έχει κόσμο μπορεί να… Λοιπόν, νομίζω 

ότι, νομίζω ότι πρέπει, πρέπει πλέον, άσχετα από αυτά που λέμε, όχι για το συγκεκριμένο… 

Δ.Σ. : …θα πρέπει να… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Ίσως… μια στιγμή, μπορεί να πλήρωσε κι άλλο… πρόστιμα που… 

Δ.Σ. : Πάρα πολλές φορές, 50% σε όλες τις περιπτώσεις. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Δεν το ξαναείδα, δεν το… ή δεν το κατάλαβα. Τώρα είδα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …όπως μας λέτε και βγαίνετε έξω από την αίθουσα, γι’ αυτό δεν τα 

παρακολουθείτε… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : …δεν έγινε καμιά φορά. 

Δ.Σ. : Και συζήτηση έγινε. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Συζήτηση τέτοια όχι… Συζήτηση έτσι όπως την κάναμε για τα πρόστιμα 

δεν έγινε καμιά φορά… Δεν έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γρηγοριάδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι… πώς λειτουργεί η επιτροπή δεν το 

καταλαβαίνω, πραγματικά. Να επαναλάβω εν τάχει ή έχει… κάναμε λάθος, έχει άδικο όπως 

κάνω τις ακροάσεις και ακούω τον κόσμο και βλέπω και τους σβήνουμε εντελώς με απόφασή 

μας ή αλλιώς δεν έχει καμιά λογική αυτό το πράγμα και μιλάμε για κανένα μαγαζί. Δεν μιλάω 

μόνο για το συγκεκριμένο… Βεβαίως. Ορίστε αιτιολογία, λέει, το αιτιολογικό είναι το εξής, 

ποιο; Ρώτησαν την υπάλληλο. Ποια υπάλληλο; Δεν έχει ούτε αρμόδια υπάλληλο, ούτε αυτήν 

που έκανε την κλήση, ούτε αρμόδια τμήματος, ούτε τίποτα. Δεύτερον, λέει είναι πεζόδρομος 

και... Αυτή τη στιγμή και εγώ και η Ποιότητα Ζωής πήρε μια απόφαση… το δρόμο… Αυτή τη 

στιγμή δεν έχουν απόφαση. Που σημαίνει… 

Δ.Σ. : Κανονιστική πράξη; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Δεν έχει απόφαση, δεν υπάρχει άδεια για κανένα μαγαζί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει δηλαδή παραδοθεί…; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όχι, όχι ο δρόμος. Δεν έχει πάρει κανένα μαγαζί στα χέρια άδεια που να 

λέει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… δευτερολογία. 

Δ.Σ. : Δεν βρίσκω το λόγο δηλαδή… χωρίς να υπάρχει… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θέλω να πω το πολύ εξής απλό, που δεν το κατανόησε μάλλον το Σώμα. Δεν… 

εδώ, πρόστιμο… 

Δ.Σ. : Το Σώμα κατανόησε… 

Δ.Σ. : Δεν κατάλαβες… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ωραία… Το πρόστιμο είναι εννιακόσια συνολικά… 

Δ.Σ. : Ναι και δεν είναι μεγάλο το κόψιμο, έτσι; Είναι λίγα τα λεφτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τοποθετηθήκατε. Γαλάνης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το πρόστιμο είναι 961,80, όμως αν το δεις αναλυτικά πρώτα επιβάλλεται το 

τέλος, 32,06 επί 10 τετραγωνικά, πάει 320,60 και μετά πάει το διπλάσιο αυτό ως πρόστιμο, 

641,20. Σύνολο 961,80. Και τι έρχεται η επιτροπή και μειώνει; Φαντάζομαι για λόγους που 

αναφέρει στην προσφυγή, οικονομικής αδυναμίας ή δυσκολιών πληρωμής, υποχρεώσεων και 

κρατήσεων ασφαλιστικών… 

Δ.Σ. : …δέκα, είκοσι ευρώ;… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για να πω τι μειώνει η επιτροπή… είναι φορολογικών διαφορών, δεν είναι 

αμφισβήτησης του προστίμου. Αυτό το λάθος κάνεις και σου εξηγώ. 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, Πρόεδρε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Έρχεται η επιτροπή, κ. Πρόεδρε και μειώνει το 50% του προστίμου, δηλαδή από 

τα 961,80… όχι 320. 

Δ.Σ. : …είναι νόμιμο, να τελειώνουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δευτερολογία… Ο κ. Μπόικος και ο κύριος… 

Δ.Σ. : Κι εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης και ο κ. Σταυρόπουλος. Δευτερολογία. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βασίλη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ… Σε παρακαλώ πολύ… Σε παρακαλώ 

πολύ! Κάθισε…  

Δ.Σ. : Τι να καθίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάθισε, σε παρακαλώ… 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, διαφωνούμε, αλλά μην… Σε παρακαλώ, Σάκη. 

Δ.Σ. : …τι να κάνουμε τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …σε παρακαλώ. Λέγε, Σάκη. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ακούστηκε προηγουμένως ότι αφού μας επιτρέπει ο νόμος, μας δίνει το δικαίωμα 

ο νόμος να μειώνουμε τα πρόστιμα, πρέπει να το κάνουμε και επειδή η κατάσταση είναι αυτή, 

ότι τα μαγαζιά είναι… δεν έχουν λεφτά κτλ. Εγώ φυσικά δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική, διότι 

μετατρέπει τη δυνατότητα σε υποχρεωτικότητα. Ο νόμος λέει ότι... μπορείς κρίνοντας την κάθε 

περίπτωση με τα δικά της δεδομένα σου δίνει τη δυνατότητα να το μειώσεις. Δεν θα το κάνω 

όμως αυτό… να το κάνω… Επομένως και εξήγησα προηγουμένως ποιο ήταν το σκεπτικό μας 

και εκείνο που βάραινε, που βάραινε περισσότερο ήταν ότι… ότι μας διαβεβαιώνουν, μας 

διαβεβαιώθηκε ότι πλέον, τώρα που ο δρόμος είναι κανονικά πεζόδρομος και όχι ήπιας 

κυκλοφορίας, το χώρο που έχουνε είναι νόμιμος και μάλιστα δικαιούνταν περισσότερο από ό,τι 

είχαν επεκταθεί τότε που ήταν αυθαίρετα υπό κατάληψη, που ήταν ο δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. 

Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, πολύ σωστά ήταν… εγώ δίνω μεγάλη βάση και σε 

αυτό που είπε ο κ. Σταυρόπουλος και ο κ. Γρηγοριάδης, ίσως κάναμε κάτι βεβιασμένο, την 

επόμενη φορά θα είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και θα λάβουμε υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα και 

σαφώς τη μια προηγούμενη φορά εγώ προσωπικά πήγα και έκανα αυτοψία. Αυτή τη φορά δεν 

πήγα να κάνω γιατί ακριβώς, να μην το επαναλάβω, μας είπαν ότι τώρα πλέον είναι κανονικά, 

νόμιμα, είναι πεζόδρομος και την έκταση που έχει καταλάβει είναι νόμιμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφής. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τι να πάμε να δούμε, το νόμιμο τώρα; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Σίγουρα… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Την επόμενη φορά θα είμαστε σίγουρα πιο… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Σίγουρα δεν θα γίνει… νόμος, εξετάζουμε τα αίτια. Οικονομική κρίση, υπάρχει 

χειρότερο από αυτό; Πρώτον. Δεύτερον, δεν κάνατε λάθος που επιβάλατε πρόστιμο. Όταν μας 

βάζει η τροχαία, λέει 80€, θα πας να το πληρώσεις μέσα σε μια βδομάδα 40€… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Φορολογικός διακανονισμός είναι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Είναι… όταν μας βάζει εδώ η δημοτική αστυνομία που τώρα δεν υπάρχει, μας 

έβαζε δηλαδή αν το πληρώσεις σε μια βδομάδα, λάθος έκανε; Όχι, μας έγραψε κανονικά, το 

αμάξι κλπ. 

Δ.Σ. : 50%. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : 50% κάτω. Λοιπόν, κ. Μπόικε, δεν είναι θέμα ότι είναι… δεν υπάρχει μεγαλύτερη 

βία από τη φτώχεια. Λοιπόν και τα 300€ εσείς θεωρείτε ότι είναι λίγα; Ένας μισθός ενός εργάτη 

είναι. Ένας μισθός ενός εργάτη είναι. Λοιπόν, για να δώσουν αυτά τα 300€ σκεφτείτε, είστε 

εκπαιδευτικός, είμαι εκπαιδευτικός, σκεφτείτε πόσα μας έχουν κόψει και τα 300€… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …με πόση δυσκολία τα βγάζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ για να το κλείσω, γιατί βγήκε ο Βασίλης έξω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ μην πάτε επί προσωπικού… κύριε Σταυρόπουλε… θα σου πάρω 

το λόγο… εφόσον μπαίνεις σε τέτοια διαπροσωπική τέτοια θα σε σταματήσω… 
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ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : …εγώ επειδή… Λοιπόν, επειδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σε κόψω, εάν συνεχίσεις επί προσωπικού… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Επειδή εγώ, δεν ήταν προσωπικό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε μένα, στο Προεδρείο. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : …πέντε άτομα μιλάνε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα εφαρμόσω τον κανονισμό… δεν θα φύγουμε από δω. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν, ένα λεπτό θέλω να πω. Εγώ επειδή πιθανόν να μην ήμουν, που 

ήμουνα, δεν θυμόμουν, λοιπόν, λέω το εξής, αυτό ήταν σαν γενική παρατήρηση, ότι αν 

περάσαμε όλα αυτά… τοις εκατό δεν θα πω όχι τώρα, γιατί τα περάσαμε… μέχρι τώρα 50%. 

Δεν το είχα πάρει… δεν το είχα καταλάβει. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό το πράγμα, απλώς 

το έθεσε, καλά το έθεσε ο κ. Γρηγοριάδης, δεν μπορεί να γίνεται αυτός ο κανόνας πλέον. 

Καταλάβετέ το να πούμε. Θα ψηφίσω όπως είναι η εισήγηση μόνο και μόνο γι’ αυτό το λόγο, 

γιατί δεν είμαι ούτε παιδάκι, ούτε κρύβομαι να παίρνω άλλη απόφαση άλλη φορά και άλλη φορά 

άλλη απόφαση κι επειδή ήταν σήμερα, πραγματικά, δεν ξέρω αν… εσείς λέτε καλά που έγινε, 

συμφωνώ να περάσει έτσι κι αλλιώς, αφού περάσαμε… να περάσει και αυτή, όπως είπε και ο κ. 

Μπόικος… και από δω και πέρα όμως δεν μπορεί να γίνεται… αυτό το πράγμα. Πώς να το 

κάνουμε δηλαδή; Δηλαδή μερικοί θα είναι καλά και οι άλλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να… να 

ζήσουν; Λοιπόν, το ψηφίζω όπως είναι, αλλά η παρατήρησή μου είναι αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Το ψηφίζουμε; Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Εγώ λέω… μια παρατήρηση να κάνω... εφιστώ την προσοχή… ο νόμος… εφιστώ την 

προσοχή στην επιτροπή αυτοί που έχουν ξανάρθει δέκα φορές… 

Δ.Σ. : Συνάδελφοι, κάθε μέρα περνάν άνθρωποι που εκλιπαρούν και κλαίνε από το γραφείο, 

γιατί… είναι σε δύσκολη θέση. Κάθε μέρα έρχονται άνθρωποι. Και ο άλλος που πουλάει… 

1.000€ και ο άλλος… 

Δ.Σ. : Την επόμενη φορά… 

Δ.Σ. : Ναι, αλλά… παίρνει οχτώ ευρώ την ημέρα και κλαίει μέρα-νύχτα… δεν γίνεται έτσι… 

γιατί το ζω κάθε μέρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώθηκε… 

Δ.Σ. : Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά, το ζω κάθε μέρα. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ναι, απλώς ο κύριος… 

Δ.Σ. : Εγώ λέω κάτι, για… λέω ναι στη μείωση, αλλά για παραβάτες οι οποίοι έχουν κάνει την 

ίδια παράβαση μία, δυο, τρεις φορές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι με αυτό που λέει ο κύριος… Ωραία… 

Λοιπόν, ομόφωνα ναι, λοιπόν. Και πάμε στο τριακοστό… Ποιος διαφωνεί; Όχι ο κ. 

Γρηγοριάδης… Σαφής. Τριακοστό τρίτο. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κύριος… όχι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 905&906&907&908/2013 

ΘΕΜΑ 33ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τριακοστό τρίτο, διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 909&910&911&912&913/2013 

ΘΕΜΑ 34ο : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό τέταρτο, επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 914&915/2013 

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο & Νοέμβριο, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 916/2013 

β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 917/2013 

γ) του Νομικού Συμβούλου κ. Αμαξόπουλου Ηλία, κατά το μήνα Νοέμβριο και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 918&919&920/2013 

δ) υπαλλήλων του Δήμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό πέμπτο, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: α) του κ. 

Δημάρχου κατά τους μήνες… κάτσε κάτω εσύ… Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, του 2013 

εννοείται, β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, γ) του Νομικού Συμβούλου κ. 

Αμαξόπουλου κατά το μήνα Νοέμβριο και δ) υπαλλήλων του Δήμου. Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Όχι, εγώ σαν τον Σταυρόπουλο… ομόφωνα ναι, δεν ψηφίζω τη μετάβαση του Δημάρχου 

με αυτοκίνητο του Δήμου στη Θεσσαλονίκη, εννιά και εβδομήντα πέντε, πόσο είναι εδώ πέρα… 

και εβδομήντα οχτώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος; 

Δ.Σ. : Το λόγο… 

Δ.Σ. : Εμάς γιατί δεν μας…; 

Δ.Σ. : Το λόγο… 

Δ.Σ. : Εγώ δεν την ψηφίζω, έρχεται σε μένα για να την ψηφίσω… προηγουμένως για… εγώ δεν 

την ψηφίζω. Εγώ δεκαέξι… στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα μια δραχμή δεν πήρα ποτέ. Εννιά 

και εβδομήντα οχτώ γιατί πάει ο… με δικό μου αυτοκίνητο πήγα εγώ, όχι με… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κύριοι συνάδελφοι. Πριν κλείσουμε τη συνεδρίαση, την τελευταία… εύχομαι 

ολόψυχα… 

Δ.Σ. : Χρόνια πολλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρόνια πολλά, να είμαστε όλοι γεροί, με τις οικογένειές μας και καλή χρονιά. 

Πάνω από όλα υγεία σε όλους. Λύεται η συνεδρίαση. 
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      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.     

         

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                       ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           
 

 

 ΤΑ  ΜΕΛΗ   

 

 

                                                                                    ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 
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