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ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

    

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

   

  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
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  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

    

    

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

    

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

    

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

    

    

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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 ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 

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 δεν ήταν κανείς .      

………………………… .  

……………… . .  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1.  Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την  

επανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

2.  Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την ανακήρυξη του 

Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.  Προκόπη Παυλόπουλου 

ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών και παράδοση σ'  αυτόν 

του Χρυσού Κλειδιού της πόλης.  

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος  

3.  Έγκριση απολογισμών:  

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(ΕΣΕΠΕ) Δήμου Σερρών, για τα έτη 2014 και 2015.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ.  Μερετούδης Δ. και  

β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(ΕΣΕΔΕ) Δήμου Σερρών, για το έτος 2014.  
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Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ.  Τερζής Β.  

4.  Έγκριση αποφάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

α) υπ'  αριθμ. 163/2016 περί ¨Έγκρισης οικονομικών 

καταστάσεων έτους 2013¨  και  

β) υπ'  αριθμ. 169/2016 περί ¨Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2016¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Ραμπότας Ε.  

5.  Έγκριση αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.:  

α) υπ'  αριθμ. 100/2016 περί ¨Κατάρτισης και ψήφισης του 

προϋπολογισμού της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών για το έτος 2017¨  

και  

β)  υπ'αριθμ. 102/2016 περί ¨Έγκρισης ετήσιου προγράμματος 

δράσης της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών έτους 2017¨ .  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ κ.  Μπιτζίδου Σ.  

6.  Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας και 

σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –  Π.Ε. 

Σερρών (σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010),  για την 

εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

7.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην πράξη: ¨Κέντρα 

δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) νέα φάση¨  με κωδικό ΟΠΣ 5002212, 

για την συνέχιση της λειτουργίας Κέντρου δια βίου μάθησης,  για 

την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

8.  Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε 

βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις  Κυριακές εξαιρετέες 
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και νυχτερινές ώρες,  καθώς επίσης και για εργασία πέραν του 

ωραρίου.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

9.  Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1012/1980.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

10.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

11.  Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρ όθεσμης 

καταβολής οφειλών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

12.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας εφαρμογών λογισμικού 

ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων -  χρεών -  ηλεκτρονικών πληρωμών .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

13.  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τ ίτλο: ¨Διαχείριση 

ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών, έτους 2017¨ .  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

14.  Έγκριση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: ¨Δομή παροχής βασικών 

αγαθών: παροχή συσσιτίου,  κοινωνικό φαρμακείο Δήμου 

Σερρών¨ .  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  

15.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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16.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών 

με τίτλο: ¨Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγησης του δυναμικού 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Σερρών και 

σχεδιασμού –  οργάνωσης επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησής 

του¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

17.  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: 

¨Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο 

του Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

18.  Σχετικά με έγκριση υλοποίησης διαδικασίας κ αθορισμού 

χρήσεων γης σε τμήμα του υπ'  αριθμ. 1574 δημοτικού 

αγροτεμαχίου της διανομής 1934 του αγροκτήματος Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

19.  Ανάκληση της υπ'  αριθμ. 550/2016 Α.Δ.Σ.:  ¨Έγκριση 

δαπάνης για την πληρωμή του κόστους εξαγοράς φωτοτυπικού 

μηχανήματος (προμήθεια leasing του 2009) για το ΚΕΠ Προβατά 

του Δήμου¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

20.  Έγκριση τροποποίησης ημερομηνίας διεξαγωγής του 2ου 

Διακρατικού εργαστηρίου και έγκριση συμμετοχής σ'  αυτό 

εκπροσώπων του Δήμου στο  πλαίσιο του δικτύου MAPS.  

Εισηγητές:  Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ. 

και ο Αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

21.  Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το Δασικό 

Φυτώριο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Δούκας Γ.  
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22.  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: ¨Επέκταση 

δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις  οδούς Υψηλάντου και 

Λομβάρδου στην πόλη των Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

23.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδικού δικτύου 

Δήμου Σερρών έτους 2016¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

24.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου: ¨Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας 

Αναγνωστοπούλου Τ.Κ. Προβατά¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

25.  Έγκριση παράτασης σύμβασης υπηρεσίας ¨Βελτίωση της 

ασφάλειας των μετρητικών διατάξεων παραγωγής και 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των σχολικών κτηρίων¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

26.  Τροποποίηση της αριθμ. 721/2016 Α.Δ.Σ. ως προς τους 

αύξοντες αριθμούς 1 και 6 και διαγραφή εκ νέου των οφειλών 

από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

27.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών οι  οποίοι  θα 

συμμετάσχουν στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

28.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ .  

Δημάρχου για τον μήνα Νοέμβριο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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29.  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου 

στον κ.  Χατζηιωαννίδη Αριστείδη -Χρυσοβαλάντη του 

Εμμανουήλ, στην πόλη των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

30.  Σχετικά με τη λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Εισηγητές:  Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Αναστασιάδης Η. και ο 

εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης Δ.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

…………………………………  

…………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Θα ξεκινήσω με μια ανακοίνωση. 

Μετά την παραίτηση του δημοτικού συμβούλου της συμπολίτευσης κ.  

Σούζα Ζαχαρία,  ανέλαβε σήμερα το πρωί,  ορκίστηκε ενώπιον του 

δημάρχου ο νέος δημοτικός σύμβουλος Κυρτάσο γλου Δημήτριος.  Τον 

καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.   

  

Από την Ουκρανία …  

 Προς τον κ.  Δήμαρχο Πέτρο Αγγελίδη,  Πρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου κ.  Βασίλη Παπαβασιλείου.   

  

Αξιότιμε κ.  Δήμαρχε,  αξιότιμε κ.  Πρόεδρε,  

 

 Σας εκφράζουμε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας για την 

πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε το 2 ο  Διεθνές Φεστιβάλ Πολιτιστικής 

Δημιουργίας «Η Ελιά της Ειρήνης» και γ ια την επιβράβευση των 

. .πλακέτες.  . .  

 …τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ.  

Παναγιώτη Γρηγοριάδη για  την προσωπική φροντίδα στην αντιμετώπιση 

όλων των οργανωτικών ζητημάτων και την ένθερμη συμμετοχή του στις  

εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.   

 Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε ότι  κατά την διάρκεια της παραμονής 

μας στην πανέμορφη και φιλόξενη πόλη σας τύχαμε της συνεχούς  

μέριμνας και της προσοχής του.   

 Επίσης,  ε ίμαστε ευγνώμονες για την παραχώρηση του Δημοτικού 

Θεάτρου Αστέρια για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ και σας παρακαλούμε 
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να μεταφέρετε τ ις  ευχαριστίες μας στην Πρόεδρο και τον Διευθυντή του 

Θεάτρου,  την κα.  Μπιτζίδου  και τον κ.  Μέντη.   

 

 Ελπίζουμε και ευχόμαστε στην συνέχιση της συνεργασίας μας.   

 Για  την  International Festival  Association Intercultural ,   

 Η  Διευθύντρια  και  ο  Πρόεδρος .   

 

 Αυτά. Από τον κ.  Γρηγοριάδη μια σύντομη . .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Απλώς να ενημερώσω ότι  σε αυτά τα δυο Φεστιβάλ που έλαβαν χώρα 

στις  Σέρρες με νέους και νέες από την Ουκρανία,  είχαμε περίπου 2.000 

διανυκτερεύσεις το 2016 και εάν τα υπολογίσεις  αυτά κάποιος,  2.000 

διανυκτερεύσεις επί  δύο γεύματα είναι 4.000 γεύματα. Όλα αυτά ήταν 

στην πόλη των Σερρών. Δεν ήταν κάτι  τυχαίο.  Είναι στα πλαίσια της 

προβολής που κάνουμε όλοι μας και για να σας διαβεβαιώσω ότι  δεν 

ήταν τυχαίο και περαστικό,  ήδη έχω καταθέσει αίτημα για διοργάνωση 

δυο Φεστιβάλ που θα λάβουν χώρα στην πόλη μας τον Ιούνιο.  

Κατέθεσα αίτημα στο ΔΗΠΕΘΕ και περιμένω. Πιστεύω αύριο 

απάντηση για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους ότι  το ΔΗΠΕΘΕ και ο 

Δήμος Σερρών τους περιμένουν να ξανάρθουν.  

 Όπως ξέρετε αυτοί οι  οργανισμοί είναι διεθνείς  οργανισμοί 

οργανώσεων φεστιβάλ, οργανώνονται μήνες πριν,  να μην πω χρόνια 

και πρέπει,  κύριε Πρόεδρε,  να έχουμε σύντομα απάντηση για να τους 

ενημερώσουμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, ερώτηση, επερώτηση από τους …  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια επισήμανση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  η αντιπολίτευση κατάθεσε ένα αίτημα, το οποίο 

βεβαίως εισάγεται ως τελευταίο στην ημερήσια διάταξη. Περιμέναμε 

ότι  θα έχει  μια άλλη τύχη ως προς την κατάταξη για να μην είμαστε 

κουρασμένοι.  Όταν φέρνουμε ένα θέμα εμείς  ως αντιπολίτευση νομί ζω 

ότι  θα έπρεπε να είναι  μπροστά. Να έχει  προταχθεί.   

 Και ένα δεύτερο. Ηλεκτρονικά αντιλαμβανόμαστε ότι  δεν 

μπορούν να μας έρθουν στα mail  μας όλα όσα συνοδεύουν κάθε θέμα 

που εισάγεται,  γιατί  δεν είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Θα μπορούσε 

στην οργάνωση εκεί  του φακέλου, όσα έχουν συνημμένο υλικό,  

μελέτες και τα λοιπά, να γίνεται αναφορά ότι  υπάρχει  συνημμένο 

υλικό για να ξέρουμε,  ούτως ώστε,  κάποιος από την παράταξη να 

περάσει και να δει  το υπόλοιπο υλικό του θέματος,  πέρα από αυτού 

που έρχεται ηλεκτρονικά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρχίζω από το δεύτερο. Όσον αφορά τα θέματα τα οποία υπάρχουν 

μέσα στον φάκελο και δεν μπορούν να βγουν σε ηλεκτρονική μορφή, 

θα πρέπει καθένας από κάθε παράταξη να έρθει  και εάν χρειαστεί  να 

βγάλει φωτοτυπίες.   Δεν είναι δυνατόν να κάνουμ ε κάτι  τέτοιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν είπα κάτι  τέτοιο.  Είπα μόνο να αναφέρεται μέσα σε παρένθεση 

(συνημμένο υλικό).   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτό βεβαίως.  Αυτό ναι.  Εάν είναι μόνο αυτό βεβαίως κ.  Φωτιάδη. 

Αυτό είναι εύκολο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το θέμα έχει  συνημμένο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία,  βεβαίως.  Αυτό δεν το συζητώ. Όσον αφορά για το θέμα 

το οποίο έθεσε η αντιπολίτευση και το έχω βάλει τελευταίο,  το έβαλα 

για ένα και μοναδικό λόγο,  διότι  τα θέματα είναι καθαρά 

διαδικαστικού χαρακτήρα, δεν θα έχουμε καθυστερήσεις και θα 

φτάσουμε πολύ σύντομα στο τελευταίο θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε,  αφήστε με τουλάχιστον σε αυτό ο οποίο έχω ταχθεί  να 

υπηρετώ, να κανονίζω εγώ την σειρά.  Δεν νομίζω ότι  υπάρχει  κάτι  

κατεπείγον να το βάλουμε μπροστά να φύγ ουν κάποιοι  οι  οποίοι  

βιάζονται να ταξιδέψουν και τα λοιπά. Αφήστε το σε αυτή την σειρά.   

 Σηκώσατε το χέρι και άλλοι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να πούμε ότι  η απάντησή σας είναι χειρότερη από αυτό που κάνει .  

Φυσικά και έχετε το δικαίωμα αλλά δεν σας κάνει  εντύπωση ό τι  

σύσσωμη η αντιπολίτευση βάζει  ένα θέμα και το βάζετε 30 ο  θέμα και 

λέτε ότι  συγνώμη, είναι βατά. Και άλλη φορά ξεκινήσαμε με βατά και 

στο τέλος καταλήξαμε στις  1:00΄ η ώρα. Εάν σας ικανοποιεί  αυτό,  

λυπάμαι.   

 Έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα εάν θέλετε να το  κάνετε χωρίς να 

λογαριάζετε όλη την αντιπολίτευση, κάντε το.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θα περιμένω, εγώ τουλάχιστον,  δεν ξέρω και οι  άλλοι συνάδελφοι,  θα 

περιμέναμε σήμερα να μας εξηγήσει ο κ.  Δήμαρχος για ποιο λόγο ήταν 

τόσο πολύ αγανακτισμένος με τον κ.  Καμμένο και τον ακούσαμε σε 

συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση να λέει  ότι  είναι ανεπιθύμητος 

στον Δήμο των Σερρών. Τι συνέβη; Αυτό το πράγμα. Περιμέναμε γι΄ 

αυτό κάποια εξήγηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν είναι δυνατόν να σας δίνω εξηγήσεις για κάθ ε δηλώσεις που κάνω. 

Εάν είναι δυνατόν.  Για κάθε δήλωση που κάνω. Καταθέστε ερώτηση 

για να πάρετε την απάντηση.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μα  ερώτηση καταθέτω. Καταθέτω ερώτηση. Τι συνέβη και ήσασταν 

τόσο αγανακτισμένος.  Έξω φρενών.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη απαντήσατε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  μια στιγμή. Δεν κάνει  ερώτηση τι  συμβαίνει  με τα στρατόπεδα, 

γιατί  ήσουνα αγανακτισμένος με ρωτάει.  Καταλάβατε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθαρά προσωπικό είναι αυτό βέβαια.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αυτό έτσι γούσταρα και έτσι ήμουνα αγανακτ ισμένος.  Τι να σας πω 

δηλαδή από εκεί  και πέρα; Αυτό δεν είναι ερώτηση. Άλλο να με 

ρωτήσετε τι  συμβαίνει  με τα στρατόπεδα και άλλο γιατί  ήμουνα 

αγανακτισμένος ή χαρούμενος.  Δηλαδή εάν είμαι χαρούμενος μεθαύριο 

θα με ρωτήστε γιατί  είμαι χαρούμενος; Εάν είνα ι δυνατόν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ ηρεμία.  Κύριε Χρυσανθίδη νομίζω σηκώσατε το χέρι 

και εσείς .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Απλώς  η ερώτησή μου είναι για υπαλλήλους,  μια επιβεβαίωση από τον 

κ.  Αντιδήμαρχο, τον κ.  Γαλάνη. Πληροφορήθηκα ότι  έγινε προμήθεια 

50 καρεκλών γραφείου στον Δήμο Σερρών και ήθελα να ρωτήσω, από 

πού υπήρξε αυτή η ανάγκη και εάν το ποσό το οποίο με πληροφόρησαν 

είναι 200 ευρώ; Είναι έτσι;  Το κάθισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη εάν και εφόσον δεν ξέρει  να απαντήσει αυτή την 

στιγμή ο κ.  Αντιδήμαρχος…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Το ποσό ακριβώς δεν το θυμάμαι.  Μπορεί να είναι και αυτό που λέτε.  

Η ανάγκη προέκυψε ότι  έχουν χαλάσει πάρα πολλές καρέκλες μέσα στο 

Δημαρχείο.  Ποτέ δεν έχουν αντικατασταθεί.  Πάρα πολύ παλαιές είναι.  

Παλιές καρέκλες,  πάρα πολύ παλιές.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχουν κάποιες που είναι ακόμα μέσα στο Δημαρχείο,  υπάρχουν 

άλλες  που είναι στο Αμαξοστάσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω άλλος κανείς  δεν ζήτησε τον λόγο και προχωράμε.  Ο κ.  

Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα σας.  Να πω την αλήθεια,  Πρόεδρε,  πριν ρωτήσω αυτό που 

θα ήθελα να ρωτήσω, ότι  και εμένα και εμάς μας παραξένευσε,  γι ατί  

αυτό το σημαντικό θέμα που έφερε η αντιπολίτευση το βάλατε στο 

τέλος.  Τέλος πάντων, δώσατε τις  εξηγήσεις σας.   

 Το ερώτημά μου είναι προς τον κ.  Γκότση Ηλία,  τον 

Αντιδήμαρχο. Πήρατε μια απόφαση Αντιδήμαρχε εκεί  στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής μετά από μια  καταγγελία ενός συμπολίτη μας,  ότι  

ενοχλούσε η αψίδα κάτω από το Δημαρχείο.   

 Εάν γίνεται να μας κάνετε μια ενημέρωση γι΄ αυτό το θέμα. Από 

ότι  γνωρίζω τελικά πήρατε την απόφαση να την αποξηλώσετε και το 

αιτιολογικό είναι,  από ότι  άκουσα, ενημερώθηκα από τα μέσα δηλαδή, 

ενημέρωσης,  ότι  είναι δύσκολο να βγει  άδεια,  είναι χρονοβόρα αυτή 

την διαδικασία.  Μπορείτε να μας κάνετε μια ενημέρωση σας 

παρακαλώ;  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορώ, μπορώ. Καταρχήν εκτός από μια ψήφο πέρασε από όλους.  

Είναι αυθαίρετη κατασκευή, δεν εί ναι μόνο ένας πολίτης,  είναι και 

άλλοι πολίτες οι  οποίοι  κάνανε,  μας δώσανε το αίτημα αυτό.  Πήρα 

στην Πολεοδομία τηλέφωνο, ζητούσε εάν υπάρχει άδεια  ο πολίτης.  

Επικοινώνησα με τον προϊστάμενο του Πολεοδομικού τον κ.  Πολυράβα 

και μου είπε ότι  δεν υπάρχει ά δεια και είναι αυθαίρετη κατασκευή και 

όμως λέει  σύμφωνα με τον Ν41 μπορεί να βγει  αλλά αυτό είναι 

χρονοβόρο. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει  μελέτη και τα λοιπά, για να 

βγάλουμε την άδεια ως αυθαίρετη κατασκευή.  

 Όμως στο διάστημα αυτό μπορεί κάτι  να συμβεί κα ι από την 

στιγμή που επίσημα εμείς  παίρνουμε μια απόφαση, είτε είναι αυτή 

θετική είτε είναι αρνητική, έχουμε και τις  ανάλογες επιπτώσεις.  

Δηλαδή για να βγει ,  από ότι  μου είπαν,  ο κ.  Χατζημαργαρίτης είναι 

εδώ, για να βγει  μια άδεια για αυθαίρετη κατασκευή τ ουλάχιστον,  

τουλάχιστον λέω χρειάζεται ένας χρόνος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε αυτό είναι.  Τουλάχιστον ένας χρόνος.  Στον χρόνο αυτό,  μπορεί,  

ας πούμε,  επειδή κάθε φορά εμείς ,  κάθε φορά κάνουμε παρεμβάσεις με 

σίδερα να μπορέσουμε να το,  η τεχνική υπηρεσία δηλαδή η δική μας,  

που είμαι εγώ αρμόδιος Αντιδήμαρχος,  προσπαθούμε να το 

στερεοποιήσουμε με διάφορα σίδερα, με πασσάλους και τα λοιπά. 

Οπότε αποφάσισε το σώμα να φύγει  γιατί  δεν ξέρουμε με ένα δυνατό 

αέρα και τα λοιπά και τα λοιπά τι  μπορεί να συμβεί.   
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 Το θέμα όμως αυτό θα έρθει  και στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Εμείς 

πήραμε την καταρχήν απόφαση σαν Ποιότητα Ζωής σύμφωνα με τα 

στοιχεία που είχαμε.  Θα έρθει  και στο Δημοτικό Συμβούλιο και εδώ θα 

έχετε όλο το περιθώριο και την ώρα να τ οποθετηθείτε και να πείτε τις  

απόψεις σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας με πρώτο θέμα:  

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους  

για την  επανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάν ης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικό μέλος ο κ.  Τερζής Βασίλειος,  ως αναπληρωματικό μέλος η 

κυρία Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 770/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  
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Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την ανακήρυξη  

 του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.  Προκόπη  

Παυλόπουλου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών και  

παράδοση σ' αυτόν του Χρυσού Κλειδιού της πόλης.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κ.  Αντώνη. Εισηγεί ται ο κ.  Δήμαρχος και μετά.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτας κ.  Θεολόγος με ενημέρωσε ότι  θα 

έρθει  τον Μάρτιο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά από 

πρόσκληση δική του και φυσικά , ασφαλώς στο γεύμα που θα γίνει  και 

σε όλες τις  εκδηλώσεις θα συμμετέχει  ο Δήμος,  θα είμαστε παρόντες 

και στην συζήτηση που κάναμε καταλήξαμε το γεύμα να το παραθέσει 

ο Δήμος Σερρών και ασφαλώς να τον τιμήσουμε με ανακηρύσσοντάς 

τον επίτιμο δημότη και δίνοντάς του το χρυσό κλειδί .   

 Μέσα στην εισήγηση αναφέρεται και το ποσό το οποίο θα 

διατεθεί ,  είναι 5.500 ευρώ συνολικά. Με δυο λόγια αυτά. Τώρα εάν 

έχετε κάποια ερώτηση, εάν θέλετε να καταθέσετε κάποια ερώτηση στην 

διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.  Ο κ. Καρύδας.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Και ο 

κ.  Χρυσανθίδης.  Παρακαλώ κ.  Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε από ότι  κατάλαβα προσκεκλημένος είναι της Μητρόπολης.  

Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί  κάθε φορά που κάνει  μια εκδήλωση η 
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Μητρόπολη, προσκαλεί κάποιον άνθρωπο εδώ στις  Σέρρες να τον 

τιμήσει θα πρέπει να πληρώνει ο Δήμος; Δεν θέλω να είμαστε μίζεροι 

αλλά αυτή την εποχή πραγματικά με τόσα προβλήματα και ο λαός που 

πεινάει ,  νομίζω είναι προκλητικό έστω και 5.500 να ξοδέψει ο Δήμος 

από τα ταμεία του.  Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι καλεσμένος της 

Μητρόπολης.   Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί  πρέπει να πληρώσει ο 

Δήμος ακόμη μια φορά για καλεσμένο της Μητρόπολης;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας απαντήσω. Η φιλοσοφία της δημοτικής αρχής είναι να έχει ,  

όσο το δυνατόν,  την καλύτερη συνεργασία με όλους τους φορείς του 

Δήμου Σερρών και γενικότερα του Νομού και με όλους τους πολίτες.  

Κυρίως όμως με τους φορείς.   

 Σε αυτό το πλαίσιο πάντα και με την Εκκλησία,  όχι  μόνο με την 

Εκκλησία,  το γνωρίζετε πολύ καλά και με το Επιμελητήριο,  με όλους,  

προσπαθούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία και να 

ανταποκρινόμαστε σε αυτή την συνεργασία και με κάποιο κόστος,  

εφόσον φυσικά το επιτρέπουν οι  δυνάμεις μας.   

Το ίδιο κάναμε με την Εκκλησία όταν ήρθε και ο Πατριάρχης,  το 

ίδιο κάναμε και όταν ήρθε και ο Αρχιεπίσκοπος.  Δεν νομίζω ότι  δεν 

πρέπει να συνεργαστούμε πάλι με την Εκκλησία.  Εκκλησία,  Δήμος,  το 

έχω πει  πάρα πολλές φορές πρέπει να συνεργάζονται για το κοινό 

καλό. Αυτή είναι η απάντηση, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.  

Προσπαθούμε να συνεργαστούμε,  διότι  και η Εκκλησία πολλές φορές 

ανταποκρίνεται και στα αιτήματα τα δικά μας και μας βοηθάει και 

θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την καλή συνεργασία.   

Αυτό είναι και έρχεται ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.  

Δεν είναι κακό το Δημοτικό Συμβούλιο να τον τιμήσει ή να του 
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παραθέσει ένα γεύμα και να παρευρεθείτε όλοι στο γεύμα και στην 

τιμή που θα του κάνουμε.  Νομίζω ότι  τιμά και το Δημοτικό Συμβούλιο 

αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και βεβαίως θα συμφωνήσουμε στο θέμα,  όμως επειδή 

είχαμε την εμπειρία και ήμασταν παρόντες η παράταξη με τον 

Πατριάρχη και βλέποντας την ανάλυση των εξόδων, θα παρακαλούσα 

τα 35 ευρώ είναι σημαντικό ποσό και νομίζω ότι  όλοι το είχαμε 

επιβεβαιώσει,  δεν ήμασταν ικανοποιημένοι από το γεύμα το οπ οίο 

προσφέρθηκε τότε,  να το προσέξουμε τώρα, ώστε τα 35 ευρώ να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ή εάν μπορούν να μειωθούν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και με τον Πατριάρχη τα ίδια χρήματα ήταν.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα ίδια αλλά….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα εάν το γεύμα δεν ήταν,  δεν  σας άρεσε,  γιατί  όχι  να το 

προσέξουμε αυτό ακόμα περισσότερο. Τι να σας πω; Εμένα μου άρεσε 

το γεύμα εκείνο,  δεν είχα κανένα παράπονο. Αλλά γιατί  όχι  να πούμε 

του μαγαζάτορα να δώσει όλο τον καλό του εαυτό.  Δεν έχουμε καμία 

αντίρρηση σε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Σε κάποια στιγμή της εισήγησης γράφει μέσα ότι  για τον κ.  Πρόεδρο, 

ότι  προσέφερε πολλά στην πόλη και θα προσφέρει και άλλα στον τόπο 

μας,  λέει .  Το γράφει τύποις ή έγινε κάτι  δεν και δεν το ξέρω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αγγελίδη,  κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  αγαπητοί μου αξιότιμοι 

δημοτικοί σύμβουλοι,  ο λόγος γίνεται περί τιμών και επαίνων. Ποιον 

να τιμήσουμε,  κύριε Πρόεδρε; Οι άνδρες που τιμούνται είναι αυτοί που 

προσφέρουν λαμπρά έργα στην πατρίδα και αυτός φάνηκε πάρα πολύ 

μικρός για να . .έργα. Η τιμή και ο έπαινος δίδεται,  κύριε Πρόεδρε,  σε 

άνδρες οι  οποίοι  κάνανε κάτι  παραπάνω από το καθήκον.  Ποιον 

καθήκον έκανε αυτός ο άνθρωπος για να τιμηθεί και ποιος είναι αυτός;   

 Παρακαλώ θερμά να  με ακούσετε με προσοχή σας παρακαλώ. Ο 

Παυλόπουλος ή όπως θέλετε πείτε τον,  δεν είχε,  δεν έκανε κανένα 

λαμπρό έργο για την πατρίδα του.  Απεναντίας,  ρούφηξε το αίμα των 

Ελλήνων επί σαράντα χρόνια και τον κάνανε στο τέλος Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας.  Ποιας Δημοκρατίας;  Ποιας Δημοκρατίας κύριε Πρόεδρε;  

 Θα σας πω μια κουβέντα.  Όταν παραβρέθηκε στο γεύμα ο 

Καλλισθένης με τον Αλέξανδρο, με τους φιλόσοφους του Αλεξάνδρου, 

τον Αρέτιο και τους άλλους,  τον Ανάξαρχο, θέλανε να τον 

θεοποιήσουν γιατί  βρισκόταν στο κέντρο  της Ασίας,  στην Βακτηρία,  

του είπε ότι  αυτό που πας να κάνεις  εσύ για να σε θεοποιήσουμε και 

να έχεις  αυτόν τον έπαινο και την τιμή,  ακόμα και ο πρόγονός σου ο 

Ηρακλής,  όχι  ο δικός  μας  Ηρακλής,   αφού  πήρανε  από  το   Μαντείο 

των Δελφών τον  χρησμό  τότε  και    μόνο   τον   τιμήσανε,    επειδή   

το    μαντείο  
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είπε ότι  να τον τιμάτε σαν ημίθεο.  Και τότε έγιναν βωμοί υπέρ του 

Ηρακλέους.    

 Ακόμη και ο Αλέξανδρος,  όταν πέθανε ο αγαπητός του φίλος ο 

Ηφαιστίων, δεν έκανε καμία κίνηση, αφού δεν πήρε από το μαντείο,  

όχι  των Δελφών, από το Αμμώνιο,  αυτό που  ήταν ο Άμμωνας Ζευς 

στην έρημα Σίβα και είπε το μαντείο ότι  από εδώ και πέρα ο 

Ηφαιστείων θα τιμάτε ως ήρωας,  γιατί  έκανε κάτι  παραπάνω από το 

καθήκον του.   

 Έτσι τιμούσαν οι  Έλληνες τους άνδρες που κάνανε  λαμπρά έργα. 

Τι προσέφερε αυτός στην Ελλάδα; Μια ζωή . .έπαιρνε λεφτά, έγινε 

υπουργός,  άφησε η Ελλάδα να καεί και έλεγε «Έλα και εσύ Χασάν». 

Αυτός δεν είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,  κάθε άλλο. Δεν 

του αξίζει  καμία τιμή.  Είναι ντροπή γι΄ αυτό το μεγάλο συμβούλιο 

αυτών των Σερραίων, των γενναίων Σερραίων την πατρίδα του 

Αθανάσιου Διάκου, του Εμμανουήλ Παπά, να τιμηθεί ποιος;  Ο 

Παυλόπουλος; Τι προσέφερε; Πείτε μου κάτι  που προσέφερε.   

 Τιμή και δόξα έχουν μόνο ο Ιωάννης Καποδίστριας,  ο οποίος 

εγκατέλειψε την Ευρώπη,  όπου τον άνθρωπο αυτόν τον τιμούσαν οι  

Ελβετοί,   όταν περνάει ο Καποδίστριας από την Ελβετία θα ηχούν οι  

καμπάνες.  Τον δεχόντουσαν στα μεγαλύτερα σαλόνια του κόσμου, 

ήταν Minister  στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας,  προσέφερε την 

ψυχή του στην Ελλάδα, όλα τα πλούτη του,  έκανε ορφανοτροφεία,  

έκανε την Σχολή Ευελπίδων.  

 Κύριε Πρόεδρε εδώ μιλάμε,  είναι πολύ  . .αυτό το θέμα. Δεν 

έπρεπε εμείς  να τον τιμήσουμε.  Γιατί  δεν με αφήνετε να μιλήσω, να 

ολοκληρώσω; Για να ξέρουμε γιατί  μιλάμε.  Να ξέρ ουμε,  κύριε 
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Πρόεδρε,  όταν πήγε στο νησί της . .τον πετάξανε έξω, τον διώξανε.  Και 

εμείς  θα του δώσουμε το κλειδί  της πόλεως; Για ποιο λόγο; Τι έχε 

κάνει  κάτι  για την πατρίδα; Ρουφάει το αίμα του ελληνικού λαού και 

δεν προσφέρει τίποτα.  Με ακούτε;  Τίποτα.  

Είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας,  βλέπει  ότι  ο λαός υποφέρει,  

βλέπει  ότι  το 5% κυβερνάει την Ελλάδα και δεν κάνει  καμία κίνηση 

για να γίνουν εκλογές.  Είναι σημαντικά πράγματα αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται η άρνησή σας κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε ξεπεράσει όμως τον χρόνο και σας παρακαλώ να συντομεύσετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δυο κουβέντες θα πω και τελειώνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη τις  είπατε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι καταγεγραμμένη η άρνησή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Είναι μεγάλο θέμα, κύριε Πρόεδρε.  Δεν είναι απλό θέμα. Κύριε 

Αγγελίδη δεν είναι απλό θέμα αυτό.  Σημαντικό είναι αυτό.  Τι έχει  

κάνει  αυτός για την Ελλάδα; Πείτε μου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι αλλά εσείς  επιμένετε να τον τιμήσετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα σας απαντήσω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να μου απαντήσεις αλλά εγώ σου μιλάω συγκεκριμένα. Μόνο αυτοί 

που προσφέρουν λαμπρά έργα στην πατρίδα μπορούν να τιμηθούν.  Τι 

θα μου απαντήσετε;  Τι;  Ότι ο Ζουράρης βγήκε και είπε ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην αρχίζουμε άλλα ονόματα πιάσατε τώρα. Άλλο θέμα έχουμε και 

πάτε στον Ζουράρη; Σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη είπατε για τον κ.  Παυλόπουλο, ως εδώ. Ας 

μην πάμε σε άλλους πολιτικούς.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δεν έχει  την αξία,  όχι  να τιμηθεί,  αλλά να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Σεβαστή η άποψή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι πολιτεία του Αθανάσιου Διάκου, του Εμμανουήλ Παπά, ο οποίος 

προσέφερε οκτώ παιδιά και όλα τα πλούτη του γ ια την πατρίδα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστή η άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα δευτερολογήσω, κύριε Πρόεδρε.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη σε πολλά από αυτά που είπατε έχετε δίκαιο.  Και 

πράγματι,  πρέπει οι  τιμές να δίνονται με πολύ μεγάλη  περίσκεψη και 

όχι  επιπόλαια  και με φειδώ. Όμως εδώ δεν αποδίδουμε τιμή κάνοντας 

ανδριάντα κάποιου στήνοντάς του ένα άγαλμα. Εδώ εμείς τιμώντας τον 

θεσμό του προέδρου της Δημοκρατίας θα του παραθέσουμε ένα γεύμα 

και θα τον ανακηρύξουμε επίτιμο δημότη. Δεν  στήνουμε άγαλμα.  

 Εάν είμαστε τόσο μικρόψυχοι και δεν μπορούμε έναν Πρόεδρο 

της Ελληνικής Δημοκρατίας ένα ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο να του 

παραθέσει ένα γεύμα, σε αυτό διαφωνώ. Αυτά είχα να σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη τοποθέτηση;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συντομότατη. Μισό δευτερόλεπτο.  Όσον αφορά την τοποθέτησή σας,  

Δήμαρχε,  την προηγούμενη τοποθέτησή σας,  σύμφωνα με τα λεγόμενά 

σας εάν και η Εκκλησία αγωνιζόταν όπως ο Δήμος για το κοινό 

συμφέρον,  δεν θα απαιτούσε μισό εκατομμύριο για το οικόπεδο στο 

Κεντρικό Πάρκο. Μάλιστα για ένα οικόπεδο που δεν ξέρουμε πως 

βρέθηκε στα χέρια της.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άσχετο είναι.  Άσχετο είναι το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν εκτός  θέματος είστε και τα χρήματα εκείνα δεν θα τα 

πληρώσει ο Δήμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επί του θέματος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα είπαμε τόσες φορές.  Ορισμένα πράγματα δεν θέλετε να τα 

κατανοήσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το Πράσινο Ταμείο θα τα πληρώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης όχι .  Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λευκό και όχι  παρών, γιατί  παρών  συμμετέχω αλλά δεν ψηφίζω. Εγώ 

θέλω να ψηφίσω αλλά ψηφίζω λευκό. Ούτε ναι ούτε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να κάνω μια διευκρίνιση, το παρών είναι αρνητική ψήφος.  Είναι 

αρνητική ψήφος,  δεχθείτε το όπως σας το λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκατό τοις  εκατό είναι αρνητική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τι  ψηφίζετε;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λευκό. Δεν ισχύει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως δεν ισχύει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι.  Ναι ο κ.  Γάτσιος,  ναι ο κ.  Χρυσανθίδης και η κυρία ναι,  ναι,  ναι  

και ο Πρόεδρος.  Ο κ.  Γιαννακίδης,  όχι .  Η κυρία Γεωργούλα δεν είναι 

εδώ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 771/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα. Τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο:  

Έγκριση απολογισμών:  

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

 (ΕΣΕΠΕ) Δήμου Σερρών, για τα έτη 2014 και 2015.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ. Μερετούδης Δ. και  

β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

(ΕΣΕΔΕ) Δήμου Σερρών, για το έτος 2014.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Τερζής Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις;  Ομόφωνα ναι;  Ο κ.  Καρύδας και ο κ.  

Χρυσανθίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω, για ποιο λόγο πρώτον καθυστέρησε να έρθει  ο 

απολογισμός του ΄14,  διότι  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των 

Σχολικών Επιτροπών, οι  προθεσμίες είναι τελείως διαφορετικές;  Το να 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

καθυστερήσει ένα και δυο μήνες και τρεις  δεν θα πούμε τίποτα, το να 

καθυστερήσει όμως ένα χρόνο, είναι θέμα.  

 Κι ένα δεύτερο. Διαβάζοντας την νομοθεσία και για να έχουμε 

και μια πλήρη εικόνα το πώς λειτουργούν οι  Σχολικές Επιτροπές,  δεν 

έχουν επισυναφθεί τα έσοδα και τα έξοδα. Απλώς μι α συνοπτική 

κατάσταση απολογισμού. Για να έχουμε μια εικόνα το πώς ακριβώς 

λειτούργησαν απολογιστικά οι  Σχολικές Επιτροπές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Τερζή;  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο γιατί  μιλούσα με τον Άγγελο;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να μας ενημερώσετε,  για ποιο λόγο καθυστέρησαν οι  

απολογισμοί του ΄14 κυρίως και στην συνέχεια του ΄15,  εφόσον η 

νομοθεσία ορίζει  τελείως διαφορετικά.  Εάν υπήρχαν κάποιοι  λόγοι,  

τους οποίους δεν τους διάβασα μέσα στην απόφασή σας να 

τεκμηριώνονται για τον λόγο της καθυστέρησης; Και για να έχουμε και 

μια πλήρη εικόνα του τι  ακριβώς,  το πώς λειτουργούν οι  Σχολικές 

Επιτροπές,  θα έπρεπε να μας υποβάλλετε ή  να είναι συνημμένα, να τα 

βρούμε κάπου τα έσοδα και τα έξοδα, όπως αναφέρει ο νόμος,  τα 

οποία δεν τα έχουμε αναλυτικά. Απλώς έχουμε μια συνοπτική εικόνα 

από την οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα.  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα σας δώσει την απάντηση ο κ.  Άγγελος Παστουρματζής.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Καλησπέρα. Για την Α/θμια,  επειδή για τις  σχολικές χρονιές ΄14 -΄15 

υπήρχε ένα θέμα για οικονομική διαχείριση κάποιων σχολείων για 
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υψηλές δαπάνες και τα λοιπά, το Δ.Σ.  μέχρι να διασφαλίσει  ότι  όλα 

είχαν γίνει  νόμιμα, ότι  οι  αγορές είχαν πραγματοποιηθεί ,  τα υλικά 

υπήρχαν,  να ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια αυτών των δυο ετών, δεν 

ψήφιζε την έγκριση των απολογισμών του ΄14 και ΄15.   

 Εφόσον διευθετήθηκε το θέμα, στο προηγούμενο Δ.Σ. ενέκριναν 

στους προϋπολογισμούς και ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Για την Β/θμια είναι νομίζω μόνο του ΄15.  Του ΄14 έχει  περάσει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Του ΄14 .  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Και ΄14;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο το ΄14.  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Μάλλον είναι λάθος,  είναι του ΄14.  Είναι λάθος.  Το ΄14 έχει  περάσει 

στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Όχι,  όχι ,  είναι λάθος.  Του ΄15 είναι.  Η 

Α/θμια έχει  ΄14 και ΄15.  γι΄ αυτό τον λόγο που σας  είπα.  Η Β/θμια έχει  

μόνο του ΄15.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εδώ άλλα λέει .   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Όχι,  ΄15 είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη είναι της ΕΣΕΔΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΄14,  

Β/θμιας εκπαίδευσης του ΄14,  ενώ της Α/θμιας εκπαίδευσης ΄14 και 

΄15.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Αυτό λέμε,  το ίδιο λέμε.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  είναι ΄15.  Το ΄14 έχει  περάσει.  Είναι λάθος της υπηρεσίας 

που έγραψε ΄14 και όχι  ΄15.  Δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε να εγκριθεί  

του ΄15 χωρίς να έχει  ψηφιστεί  το ΄14 σαν διοικητικό μιλάω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είχα και δεύτερο σκέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την δεύτερη ερώτησή σας.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Λέω για να δούμε ακριβώς τα στοιχεία τα υπολογιστικά πως έχουν,  

αντί  να είναι μόνο η συνολική κατάσταση θα έπρεπε να είναι και τα 

έσοδα και τα έξοδα. Για ποιο λόγο δεν επισυνάφθηκαν;  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Υπάρχουν.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Υπάρχουν αλλά εμείς  δεν τα έχουμε.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στην γραμματεία έχουν κατατεθεί .  Τώρα 

γιατί  δεν μοιράστηκαν δεν μπορώ να σας απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι τα  συνημμένα κ.  Χρυσανθίδη τα οποία ότι  μας στέλνουν 

ηλεκτρονικά σας τα στέλνουμε.  Ότι δεν μας στέλνουν ηλεκτρονικά 

όμως, τι  γίνεται;  Από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  αυτό το οποίο 

είπε ο κ.  Φωτιάδης «Θα μπαίνει  συνημμένα», υπάρχουν συνημμένα, 

αυτό ίσως διευκολύνει την κατάσταση. Καλό είναι όμως και ένα 

τσεκάρισμα έτσι από κοντά.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι αλλά όλη μέρα δεν μπορούμε να την αφιερώνουμε να τρέχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι όλη την ημέρα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι πολλά. Είναι Οικονομική….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια φορά τον μήνα είναι,  δυο φορές τον μήνα το πολύ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν είναι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο,  είναι και η Οικονομική 

Επιτροπή, είναι πολλά. Έχουμε και δουλειές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς ως συνταξιούχος έχετε απεριόριστο χρόνο. Μην μιλάτε.  Οι άλλοι 

είναι  και εργαζόμενοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς είστε συνταξιούχος και είστε ο μόνιμα διαμαρτυρόμενος ότι  δεν 

έχετε χρόνο. Είναι μέσα στις  υποχρεώσεις σας.  Μην το ξεχνάτε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγγόνια όλοι έχουμε αλλά οι  υποχρεώσεις,  υποχρεώσεις.   Δεν μας 

έβαλε κανένας με το ζόρι εδώ. Κύριε Χρυσανθίδη τελειώσατε τις  

ερωτήσεις νομίζω. Ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με τρία λόγια.  Τι αφορούν οι  αγορές παγίων και οι  αμοιβές τρίτων;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι κατηγορίες  που μας ορίζει  ο νόμος είναι όλα τα τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών να ονομάζονται παροχές τρίτων μαζί με την ΔΕΗ, ΟΤΕ, με 

τις  ΔΕΚΟ, τέλος πάντων. Αγορές παγίων νοούνται όσα είναι υψηλές 

δαπάνες άνω των 500 ευρώ  ή όσα έχουν να κάνουν με εξοπλισμό 

σχολείων. Καρέκλες,  γραφεία,  θρανία,  κομπιούτερ,  τέτοια πράγματα.  

Και οι  παροχές τρίτων είναι μόνο παροχές υπηρεσιών τιμολόγια και οι  

ΔΕΚΟ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν τοποθετήσεις;  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  . .θέλω να δω κάποια στοιχεία,  τα  οποία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Έγκριση απολογισμών:  

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

 (ΕΣΕΠΕ) Δήμου Σερρών, για τα έτη 2014 και 2015.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ. Μερετούδης Δ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 772/2016)  

…………………  

 

β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

(ΕΣΕΔΕ) Δήμου Σερρών, για το έτος 2014.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Τερζής Β.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 773/2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  

ΘΕΜΑ 4ο:  

Έγκριση αποφάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

α) υπ' αριθμ. 163/2016 περί ¨Έγκρισης οικονομικών  

καταστάσεων έτους 2013¨  και  

β) υπ' αριθμ. 169/2016 περί ¨Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  

 έτους 2016¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Πρόεδρος της  ΚΕΔΗΣ κ.  Ραμπότας.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε τις  οικονομικές καταστάσεις 

περιόδου 2013. Για πολλούς μπορεί να είναι γιατί  έρχεται τόσο αργά 

το θέμα από το Σώμα Ορκωτών που ελέγχουν τα οικονομικά; Είναι μια 

ιστορία στην οποία υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ των σωμάτων, 

προτρέχω και τα λέω αυτά για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις,  

καθυστέρηση στις  τοποθετήσεις,  όπου ολοκληρώσαμε μέσα στο έτος 

και το ΄12 και πάμε φέτος το ΄13 και μάλιστα μπορώ να πω ότι  έγινε 

μια πολύ καλή δουλειά στην αποτύπωση των οικονομικών 

καταστάσεων και μεγεθών της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το ΄13.  

 Ο ισολογισμός είναι θετικός,  φυσικά είναι θετικός και αυτό είναι 

πολύ σημαντικό.  Έχουμε και χρόνο με τον χρό νο αποτυπώνεται 
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καλύτερα η οικονομική εικόνα της εταιρείας μετά την ενσωμάτωση και 

των πρώην κοινωφελών που ξεκίνησε από το ΄11 με τον Καλλικράτη 

και συνεχίζεται.   

 Θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι ότι  στην ίδια εταιρεία των 

ορκωτών λογιστών έχει  ανατεθεί  και  η χρήση του ΄14 και του ΄15,  η 

οποία θα ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκριση, δηλαδή μετά τις  γιορτές,  

ώστε μέσα στο ΄17 να προλάβουμε να κλείσουμε και τις  δυο εκκρεμείς 

περιόδους του ΄14 και του ΄15.  

 Παρακαλώ να τις  εγκρίνετε.  Υπάρχουν μέσα στην έκθεση και  

κύριε Πρόεδρε όπως έχουμε δεσμευτεί  και εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο εξ αρχής ότι  τα τεύχη πέρα των καταστάσεων των 

οικονομικών μεγεθών, τα τεύχη όλα των ορκωτών, την έκθεσή τους 

δίνεται και στους αρχηγούς των παρατάξεων για πληρέστερη 

ενημέρωση και διαφάνε ια.   

 Θέλω να πω στο κομμάτι,  οτιδήποτε επισημάνσεις υπάρχουν,  

υποδείξεις  ή οτιδήποτε άλλο, προχωρούμε ως διοίκηση σταδιακά βήμα 

με βήμα και στον χρόνο που έρχεται σταδιακά να ολοκληρώσουμε και 

να κλείσουν όλα αυτά τα μέτωπα, ώστε τέλος του ΄17,  με την χρή ση, 

εάν θέλετε,  που θα κλείσει  με το ΄15 να έχουμε πλήρη εικόνα και να 

αποσβεστούν,  να το πώς εντός εισαγωγικών, όλες οι  οικονομικές 

εκκρεμότητες και παρατυπίες που τυχόν υπήρχαν στην πορεία.   

 Για το ‘Β’ δεν θα,  θα σταθώ στο ‘Α’.  Απευθείας ή ένα -ένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάνω στο Α…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Να πω σε αυτό το σημείο ότι  εδώ βρίσκεται ο κ.  Πλασαράς εκ μέρους 

του σώματος της εταιρείας των Ορκωτών Λογιστών για περισσότερες 

διευκρινήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας έρθει  στο έδρανο εδώ ο ορκωτός.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Για περισσότερες  διευκρινήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε να καθίσετε σε ένα μικρόφωνο. Δίπλα στον κ.  Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Να πω ότι  ερχόμαστε από μια αρνητική χρήση του ΄12 και πάμε σε μια 

χρήση θετική του ΄13 στο ύψος των 630.000 ευρώ περίπου, ως θετικό 

υπόλοιπο για την χρήση  των ισολογισμών. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι.   

Κος ΠΛΑΣΑΡΑΣ:  

Καλησπέρα σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για το δεύτερο σκέλος έχει  έναν κωδικό 02157135 και αυξάνεται κατά 

11.000 ευρώ και λέει  προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.  Θέλω να 

ρωτήσω, τι  αφορά αυτό;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι στο βήμα μέρος,  να το απαντήσω αμέσως;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στο πρώτο τοποθέτηση έχω, δεν έχω ερώτηση.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης.  Παρα καλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ακούγοντας τον κ.  Πρόεδρο, γιατί  σήμερα πραγματικά έψαξα και εγώ 

και με τον αρχηγό της παράταξης να βρω την έκθεση των ορκωτών για 

το συγκεκριμένο θέμα, δυστυχώς οι  αρχηγοί δεν είχαν την έκθεση των 

ορκωτών. Δεν τους κοινοποιήθηκε η έκθεση των ορκωτών.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη ένα λεπτό.  Έφυγε για κάθε αρχηγό σε φάκελο, να 

παραλάβουν οι  αρχηγοί των παρατάξεων την έκθεση, όπως κάναμε και 

την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εάν δεν την έχετε 

παραλάβει,  την παραδίδουμε στο Δημαρχείο εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε ποιον την παραδώσατε κ.  Ραμπότα στο Δημαρχείο;   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε ποιον υπάλληλο του Δημαρχείου; Στην μέση του πουθενά;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θα το δω και θα σας απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι είναι αυτά τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πήγε στο μέλος του Δ.Σ. την οποία από εκεί  την πήρα εγώ. Την βρήκα. 

Μάλλον ούτε το μέλος του Δ.Σ.,  δημοτική σύμβουλος.   
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Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Η εντολή που έχω δώσει είναι να πηγαίνει  στον κάθε…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 

Κύριε Πρόεδρε θα είμαι σύντομος,  διότι  πραγματικά διαβάζοντας την 

Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών για την έγκριση των οικονομικών 

καταστάσεων του ΄13,  νομίζω με την εμπειρία που έχω των 10 χρόνων 

ως αιρετός και 28 χρόνια ως υπάλληλος,  πρώτη φορά έχω  δει τέτοια 

έκθεση. Νομίζω σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να την 

ψηφίσουμε,  δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τις  οικονομικές καταστάσεις,  

διότι  αυτά που αναφέρονται για μένα είναι πρωτόγνωρα που με τις  

λίγες γνώσεις που έχω πάνω στα οικονομικά θέματα.  

Το  να μην υπάρχουν υπογραφές σε εντάλματα, το να λείπουν 

εντάλματα, το να εισπράττουν χρήματα τα οποία να τα αποδίδουν μετά 

πέντε και έξι  μήνες,  αντί  να τα αποδίδουν όπως προβλέπεται και ένα 

σωρό άλλες παρατηρήσεις.   

Άρα λοιπόν,  η παράταξή μου θα πει  όχι  ταυ τιομένη με την 

Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών που έχουν κάνει  όλες τις  

επισημάνσεις αυτές,  γιατί  πιστεύω ότι  εάν το θέμα κινηθεί παρακάτω 

θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα για όλους αυτούς που 

διαχειρίστηκαν την περίοδο εκείνη την ΚΕΔΗΣ, γιατί  τότε εδώ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και να το πούμε,  λέγανε ότι  όλα είναι άριστα και 

ότι  όλα λειτουργούν τέλεια.  Δυστυχώς οι  ορκωτοί λογιστές λένε 

τελείως διαφορετικά πράγματα και είναι στην διάθεσή σας να τα 

διαβάσετε από μόνοι σας.  

Για τους λόγους αυτούς και για να μην επεκτ αθώ, θα πούμε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  διαβάζοντας,  ρίχνοντας μια ματιά σε αυτό το 

χαρτί  που είναι η τεχνοκρατική αποτύπωση του ισολογισμού, θα 

μπορούσα να πω πως η ΚΕΔΗΣ είναι μια επιχείρηση η οπο ία μέσα σε 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχε τεράστιο κέρδος,  γιατί  από ζημία 

826.000,  την επόμενη χρονιά παρουσίασε κέρδη 636.  Δηλαδή λίγο ως 

πολύ ένα μπαμ προς τα επάνω 1,5 εκατ.  Τόσο περίπου βγαίνει .   

 Αυτό βάζει  σε σκέψεις και θα πρέπει να βάζει  σε σκέψ εις τον 

καθένα από εμάς.  Βέβαια επικουρικά στην σκέψη μου αυτή 

λειτούργησε η αξιολόγηση, την οποία έκαναν οι  ορκωτοί λογιστές και 

έχω την πεποίθηση πως οι  περισσότεροι εκ των συναδέλφων, οι  οποίοι  

έχουν την καθημερινότητά τους και τα λοιπόν,  ίσως να μην τα  

διάβασαν. Την εισήγηση των ορκωτών λογιστών.  

 Εδώ στην αρχή –αρχή, σε ότι  έχει  σχέση με τις  απαιτήσεις 

αναφέρεται το εξής:  Δεν επιβεβαιώθηκε μεγάλος αριθμός απαιτήσεων. 

Αναφέρεται στο πρώτο σκέλος του ισολογισμού, απαιτήσεις 1.490. 

Είναι ακριβώς η διαφορά. Είναι ακριβώς η διαφορά.  

 Αυτές οι  απαιτήσεις όμως είναι απαιτήσεις.  Αυτές μου τις  θέσεις 

τις  κατέθεσα και στο Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ και είναι καταγεγραμμένες.  

Είναι οι  επισφαλείς απαιτήσεις.  Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί  με 

βάση τα δεδομένα όλες αυτές οι  απ αιτήσεις είναι επισφαλείς.   

 Γιατί  το λέω αυτό; Πρώτα από όλα είναι εγγεγραμμένο στις  

απαιτήσεις αυτό που ο Δήμος χρωστάει στην ΚΕΔΗΣ. 400 τόσες 

χιλιάδες.  Απάντησε ο Δήμος ότι  ξέρετε,  στα δικά μας τα χαρτιά δεν 

υπάρχει καμία οφειλή προς την ΚΕΔΗΣ. Παρόλα α υτά όμως 

αναφέρεται ως απαίτηση.  
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 Απαιτήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μεγάλο το ποσό. 

διαπιστώνεται ότι  η απαίτηση είναι μόνο 55.000 περίπου.  

 Να πάμε λίγο παρακάτω; Κοινωφελής Επιχείρηση Μητρουσίου.  

Αυτό το οποίο αναφέρεται το ανέφερα και πέρυσι,  αυ τό το οποίο 

αναφέρεται από μέρος των ορκωτών λογιστικών και νομίζω ότι  καλώς 

το κάνει  και εδώ, θέλω να αναφέρω το εξής,  ότι  από μέρους της 

διοίκησης και το τονίζω αυτό,  δεν έγιναν αυτές οι  ενέργειες,  

επιτακτικά θα μπορούσα να πω, για να μπορέσουμε να ξεκαθ αρίσουμε 

το τοπίο,  για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο.  Γιατί  εδώ 

τώρα τι  κάνουμε; Έχουμε μια επιχείρηση που λέγεται ΚΕΔΗΣ, η οποία 

είναι πάνω σε μια βάρκα, η οποία είναι χιλιο -τρυπημένη και 

προσπαθούμε με σελοτέιπ να κλείσουμε τις  τρύπες,  για να 

παρουσιάσουμε μια εικόνα ότι  ξέρεις ,  αυτή η βάρκα είναι όχι  απλώς 

καινούργια,  ολοκαίνουργια και καλής ποιότητας και από πολύ καλή 

εταιρεία.   

 Αυτά τα πράγματα νομίζω πως θα πρέπει να ακουστούν στο 

σώμα. Γιατί  το λέω αυτό; Γιατί  κατά το παρελθόν οι  πάντες έλ εγαν ότι  

η ΚΕΔΗΣ είναι μια επιχείρηση, η οποία πορεύεται καλά. Είναι μια 

επιχείρηση, η οποία στέκεται στον σκοπό για τον οποίο έχει  

δημιουργηθεί καλά. Όμως διαπιστώνουμε ότι  φέρνουν έναν ισολογισμό 

ο οποίος είναι καθαρά πλασματικός.  Είναι καθαρά πλασματικό ς.    

 Και αυτό οφείλει  η διοίκηση να το κοινοποιήσει.  Όχι η 

αντιπολίτευση, η διοίκηση να το κοινοποιήσει.  Και για έναν επιπλέον 

λόγο.  Έχουν σταλεί επιστολές προς τους χρεώστες.  Μα εάν μαζέψουμε 

το σύνολο των χρεωστών είναι περίπου 1,5 εκατ. .  Απαντήσεις;  Μα ς 

απάντησε μονάχα ο Δήμος.  Οι υπόλοιποι θα μας απαντήσουν.  Αυτό 
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είναι δηλωτικό μιας κατάστασης και είναι υποστηρικτικό αυτού που 

είπα,  ότι  ο ισολογισμός είναι πλασματικός.   

 Μα θα μου πείτε,  ίσως να πει  ο κ.  ορκωτός λογιστής,  μας είμαστε 

υποχρεωμένοι να τα  βάζουμε μέσα, γιατί  απλούστατα δεν έγινε το 

ξεκαθάρισμα. Το δέχομαι αυτό το πράγμα αλλά εγώ οφείλω να μιλήσω 

και πολιτικά στην προκειμένη περίπτωση και να επισημάνω προς την 

πολιτική διοίκηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη πέντε λεπτά σας έδωσα ως αγορητή τ ης 

παράταξης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κλείνω. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε,  όχι  δεν θα δευτερολογήσω. Απλώς 

επισημαίνω και παρακαλώ την πολιτική ηγεσία,  όποια νομίζει  πως 

μπορεί να βοηθήσει,  να ξεκαθαρίσει  την κατάσταση για το καλό της 

επιχείρησης.  Ενενήντα άτομα έχουμε στην πλάτη μας.  Δεν μπορούμε 

να λειτουργούμε με αυτά εδώ.  

Αυτό λαμβάνοντας υπόψη εμείς και το δηλώσαμε στο Δ.Σ. όταν 

τον ψηφίσαμε.  Όχι γιατί  πιστεύαμε πως ήταν καλός ο ισολογισμός.  

Γιατί  η ανάγκη λειτουργίας μας οδήγησε να ψηφίσουμε τον 

ισολογισμό, γιατί  ξέρετε τρεις  αρνητικοί ισολογισμοί,  η επιχείρηση 

κλείνει .   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ραμπότας.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Να πω δυο λόγια και μετά τον λόγο τον έχει  ο κ.  Πλασάρας εκ μέρους 

των ορκωτών.  
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 Σε ότι  αφορά την τοποθέτηση του κ.  Χρυσανθίδη για τα 

εντάλματα που δεν υπάρχουν και τα . .και οτιδήποτε υπάρχει,  εκείνο το 

κομμάτι θέλω να πω ότι  είναι γνωστό ότι  οι  καταχωρήσεις στο 

διπλογραφικό σύστημα έχουν γίνει .  Αν το πούμε ότι  αυτό είναι μια 

διοικητική αμέλεια ή παρατυπία,  μόνο εκεί  μπορούμε να σταθούμε,  

αλλά τα εντάλματα και οι  πληρωμές και οι  καταχωρήσεις έχουν γίνει .  

Η παρατυπία ότι  δεν βρίσκονται και είναι ανυπόγραφα είναι αυτό που 

είπα προηγουμένως.  

 Προχωρώ στον κ.  Αναστασιάδη, ο οποίος συμμετέχει  και στο 

συμβούλιο και το ξέρει  πολύ καλά. Κύριε Αναστασ ιάδη είμαι 

αναγκασμένος να το πω ότι  η ενσωμάτωση του ΄11 και η χρήση του ΄11 

που έγινε για τις  οικονομικές καταστάσεις,  αποτύπωσε ένα μέρος του 

έτους εκείνου.  Η εικόνα φάνηκε το ΄12 σε ένα κομμάτι,  αποτυπώνεται 

πολύ καλύτερα τώρα το ΄13.   

 Τα κέρδη, οι  ζημίες,  το πώς γίνεται,  είναι σχετικό σε ότι  αφορά 

τις  απαιτήσεις,  τις  οποίες αμφισβητείτε πάρα πολύ και ξέρετε ότι  εδώ 

έγιναν συγκεκριμένα βήματα. Τα βήματα αυτά γνωστοποιούνται και 

στο Σώμα των Ορκωτών είτε πρόκειται για παλαιές οφειλές είτε για τις  

απαιτήσεις.   

Έγινε συγκεκριμένο αίτημα για πρώτη φορά προς τον Δήμο, να 

απαντήσει τι  σημαίνει  αυτή η απαίτηση. Έγινε έγγραφο προς το 

Υπουργείο Πολιτισμού για το θέμα των 250 χιλιάδων ευρώ, δεν ξέρω 

από πού υπήρχε αυτή η χρηματοδότηση τότε,  η οποία δεν ξέρω πως 

έφτασε.  Μας απήντησε ότι  σας οφείλουμε 95.000 ευρώ και αυτή την 

στιγμή γίνεται προσπάθεια ότι  πάρουμε ή να μηδενίσει  επιτέλους,  γιατί  

δεν λέμε εάν χρηματοδοτήσουν το ποσό ή θα πρέπει να το μηδενίσουμε 

εμείς  με αποφάσεις,  η γνωστή διαδικασία που θα πρέπει να  υπάρξει.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Άρα στο κομμάτι των απαιτήσεων θέλω να πω η επόμενη 

διαχειριστική,  να το πω έτσι,  χρήση του ΄14 θα είναι πολύ καλύτερη 

και πιο καθαρότερη εικόνα για το τι  ακριβώς συσσωρεύτηκαν και 

ξέρετε τι  ακριβώς εκκρεμότητες έχουμε.   

Ξεκαθαρίσαμε ένα μεγάλο κομμάτι των ΠΟΕ, κύριε Πρόεδρε και 

θέλω να το πω στο σώμα εδώ, ότι  υποβάλλαμε καταστάσεις με βάση 

την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου,   όσες σύννομες ΠΟΕ, παλαιές 

οφειλές μπορούν να πληρωθούν προκειμένου να χρηματοδοτήσει,  γιατί  

το Υπουργείο είπε ότι  όσες κατατεθούν και είναι σύννομες,  με μια 

συγκεκριμένη διαδικασία,  μπορούν να χρηματοδοτηθούν.   

Αναμένουμε,  έχουν υποβληθεί τα αιτήματα μέσα στο χρονικό 

όριο που όριζε,  ξεκαθαρίσαμε ένα μεγάλο κομμάτι των ΠΟΕ που μέσα 

περιλαμβάνονται και τελεσίδικες αποφάσει ς,  όπου εκεί  είναι μια άλλη 

ιστορία,  αγαπητέ συνάδελφε και την ξέρετε πολύ καλά. Τα βάλαμε και 

αυτά μέσα και έχουμε ορίσει  και το υπόλοιπο του προστίμου από το 

ΙΚΑ, μια άλλη ιστορία πονεμένη, ώστε να ξεκαθαρίσει  αυτό το τοπίο 

που εσείς  το ονομάσατε βάρκα π ου είναι διάτρητη αλλά προσέξτε,  

εμείς  δεν ανοίγουμε τρύπες,  εμείς  πάμε να φτιάξουμε ένα καινούργιο 

σκάφος στο οποίο  θα πάει πολύ καλά και η εκτίμησή μου είναι ότι  η 

επόμενη χρήση του ΄14,  του ΄15 και του ΄16 θα είναι πολύ καλύτερες 

όσον αφορά την απεικόν ιση των οικονομικών καταστάσεων και όλων 

αυτών των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν.   

Αυτά, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο ορκωτός δυο λόγια όσο το δυνατόν σύντομα σας παρακαλώ.  

Κος ΠΛΑΣΑΡΑΣ:  
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Απλά θα ήθελα να διευκρινίσω και να κάνω διαχωρισμό προς 

κατανόηση, οι  απαιτήσεις που αναφέρονται στο δικό μας 

πιστοποιητικό,  στην έκθεσή μας την αναλυτική, που αναλυτικά μέσα 

περιγράφονται ποιες ακριβώς είναι,  οι  οποίες είναι ακίνητες,  είναι 

παλαιές απαιτήσεις.  Έρχονται από τα πρώτα χρόνια ακόμα από την 

χρήση του 2011, όταν συνενώθηκαν και συγχωνεύτηκαν οι  δημοτικές 

επιχειρήσεις.  Δεν δημιουργήθηκαν τώρα.  

 Αυτό θέλω να το συνδέσω λίγο με αυτό που είπατε για τα έσοδα. 

Τα έσοδα της χρήσης που εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με των 

προηγούμενων χρήσεων, είναι καθαρά έσοδα της χρήση ς και δεν έχουν 

προσθέσει καινούργιες επισφάλειες μέσα στο κλειόμενο και 

ελεγχόμενο από εμάς ΄14.   

 Το από πού προέρχονται αυτά τα έσοδα, το αναλύουμε στην 

έκθεσή μας.  Το εάν θα δημιουργηθούν,  το εάν θα αποτελέσουν νέες 

επισφάλειες αυτά τα έσοδα, θα φανεί στα επόμενα χρόνια,  στις  

επόμενες χρήσεις.  Απλά το λέω διευκρινιστικά για να μην συγχέουμε 

το δυστυχώς ιστορικό γεγονός των ακίνητων υπολοίπων του 1.130.000 

με τα έσοδα της κλειόμενης χρήσης ΄13.  Δεν συνδέονται αυτά τα δυο 

άμεσα μεταξύ τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΛΑΣΑΡΑΣ:  

Επειδή κάπως έτσι συνδέθηκαν στον λόγο σας.  Εμείς τονίζουμε στις  

εκθέσεις μας όλες αυτές οι  περιπτώσεις και των ακίνητων υπολοίπων 

και των αναπάντητων επιστολών, με σκοπό ακριβώς να διορθωθούν 

στην επόμενη χρονιά πάντα  εννοείται.   
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 Αναμένουμε,  έχοντας αναλάβει τον έλεγχο και τις  χρήσεις ΄14,  ο 

οποίος θα ξεκινήσει λίαν συντόμως, αναμένουμε να δούμε πραγματικά 

την υλοποίηση των λύσεων. Δηλαδή όλων αυτών των προβληματικών 

καταστάσεων πως θα λυθούν στην επόμενη ελεγχόμενη α πό εμάς 

χρονιά,  που θα είναι το ΄14 και θα επανέλθουμε με την νέα μας 

έκθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΛΑΣΑΡΑΣ:  

Όπως λέει  και ο Πρόεδρος,  ο κ.  Ραμπότας,  όσον αφορά τα εντάλματα 

εμείς  επιβεβαιώνουμε απ τον έλεγχό μας την ουσία του πράγματο ς,  η 

οποία ουσία έχει  να κάνει  με το γεγονός της πραγματικής εξόφλησης.   

 Δηλαδή η μη ανεύρεση των ενταλμάτων από εμάς,  είναι ένα 

κομμάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί από την επιχείρηση όσον 

αφορά το που βρίσκονται αυτά τα εντάλματα. Το εάν πραγματικά όμ ως 

έχουν γίνει  συγκεκριμένες πληρωμές και εξοφλήσεις προμηθευτών, 

αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το πιστοποιούμε από τον έλεγχό μας.  

Απλά και είναι ένα κομμάτι διοικητικό,  διαχειριστικό πια αυτό,  δεν 

βρέθηκε στο αρχείο της επιχείρηση στην διάρκεια του ελέ γχου μας,  

εκείνο το διάστημα, αυτός ο σημαντικός,  βέβαια,  αριθμός ενταλμάτων.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση στον ορκωτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Διότι  μετά παρενέβη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μηλίδης και μετά πάμε σε δευτερολογίες.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Καλωσορίζουμε.  Ευχαριστούμε για τις  διευκρινήσεις.  Ξέρετε ποιο 

είναι το ερώτημά μου; Στα τόσα χρόνια που είμαι στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και είναι πάρα πολλά, λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου 

τις  εκθέσεις των ορκωτών, γιατί  πιστεύω ότι  είναι ο καθρέπτης κάθε 

επιχείρησης,  κάθε οργανισμού. Βλέπω όμως εδώ σε αυτή την δική σας 

την έκθεση πάρα πολλές φορές,  αρκετές φορές,  αναφέρετε την λέξη 

‘επιφύλαξη’,  ‘επιφύλαξη’.  Αυτό ξέρετε εμένα πόσο μου βάζει  

ερωτηματικά σαν δημοτικό σύμβουλο, σαν αρχηγό παράταξης; Πάρα 

πολλά ερωτηματικά, όταν βλέπω από τους ορκωτούς,  που κάνουν 

πραγματικά την δουλειά τους και τον έλεγχός τους όπως πρέπει να 

κάνουν,  να βάζουν τόσο συχνά την λέξη με  επιφύλαξη, με επιφύλαξη. 

Μέχρι πότε επιτέλους;  

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΠΛΑΣΑΡΑΣ:  

Η συγκεκριμένη διατύπωση θέλει  ακριβώς αυτό να δείξει ,  ότι  δεν 

συμφωνούμε με το αποτυπωμένο στις  οικονομικές καταστάσεις ποσό. 

Αυτό θα πει  επιφύλαξη. Δεν είμαστε όμως ακριβώς αρνητικοί.  Δεν 

είμαστε κάθετα αρνητικοί.  Διατηρούμε επιφύλαξη. Κάθετα αρνητικοί 

θα ήμασταν εάν παραλαμβάναμε,  μάλλον λαμβάναμε όλες τις  

επιστολές που στείλαμε και ήταν όλες οι  επιστολές αρνητικές ως προς 

την απάντησή τους.  Τότε θα ήμασταν και εμείς  κάθετα αρνητικοί.   

 Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν μπορούμε να είμαστε κάθετα 

αρνητικοί,  ούτε όμως και κάθετα υπέρ των ποσών που απεικονίζονται,  

υπέρ της ορθής απεικόνισης.  Κρατάμε επιφύλαξη προκειμένου ακριβώς 
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αυτό που είπατε,  να το εκλάβετε εσείς  ως ένα καμπανάκι,  ως ένα 

δείγμα ενός προβλήματος.   

 Γι΄ αυτό είπα και εγώ ότι  είτε ήμασταν εμείς ,  όπως θα είμαστ ε οι  

ελεγκτές της επόμενης χρήσης,  είτε ήταν άλλοι,  αυτή η έκθεση θα 

αποτελούσε οδηγό για τον επόμενο ελεγκτή εντοπισμού χρόνιων, έτσι 

όπως εξελίσσονται,  προβλημάτων και να ελέγξει  την λύση αυτών. Εάν 

υπήρξε λύση ή όχι .  Αυτός είναι ο ρόλος των εκθέσεων.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επομένως θα έχουμε και εμείς  επιφύλαξη για του χρόνου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία ο κ.  Χρυσανθίδης και ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  όση καλή διάθεση και να έχουμε να στηρίξουμε αυτή 

την επιχείρηση και το έχουμε κάνει  επανειλημμένως σε αυτή την 

αίθουσα, όμως εδώ υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούμε να 

τα αμφισβητήσουμε.  Δεν δικαιολογούνται με τίποτα.   

Δηλαδή, δεν το περνάμε έτσι αμελητέα το ότι  δεν βρέθηκαν 

χρηματικά εντάλματα με τα παραστατι κά τους και πληρώθηκαν της 

τάξης των 169.000, 170.000 ευρώ. Είναι αδιανόητο αυτό.  Δεν 

μπορούμε να μιλήσουμε εμείς  ότι  και το ξέρουμε ότι  μια επιχείρηση 

λειτουργεί  και πληρώνει τις  δαπάνες,  αφού μπουν οι  κατάλληλες 

υπογραφές που αναφέρονται ποιοι  υπογράφουν  στον ΟΕΗ και στον 

Κανονισμό Λειτουργίας.   

 Εδώ λοιπόν στην έκθεση μέσα των ορκωτών αναφέρει ότι  δεν 

υπάρχει υπογραφές σε χρηματικά εντάλματα. Εμείς δεν είπαμε ότι  δεν 
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καταχωρήθηκαν στο διπλογραφικό, όμως πως πληρώθηκαν αυτές οι  

δαπάνες;  

 Καταλαβαίνετε,  προκύπτει  μέσα ζήτημα, το οποίο εάν τηρηθεί 

ένα έλεγχος καταλαβαίνετε ότι  θα υπάρχουν πολλά προβλήματα.  

 Γι΄ αυτό τον λόγο δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση και να 

ψηφίσουμε αυτόν τον ισολογισμό.  

 Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, δεν αναφέρθηκαν αναλυτικά, 

διότι  πραγματικά εάν καθίσουν οι  συνάδελφοι και διαβάσουν την 

έκθεση, νομίζω ότι  πολλοί ελάχιστοι,  κανένας δεν είναι αυτός ο οποίος 

θα ψηφίσει θετικά αυτή την έκθεση των ορκωτών λογιστών.  

 Ειλικρινά σας το λέω με όλη την καλή διάθεση που έχουμε,  την 

έχουμε ψηφίσει πολλές φορές,  το ξέρετε,  όμως είναι πράγματα τα 

οποία δεν μπορούμε να τα προσπεράσουμε αυτή την στιγμή. Είναι 

θέματα νομιμότητας νομίζω και εδώ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  εάν επισκέπτονταν την ΚΕΔΗΣ ο ι ελεγκτές 

δημόσιοι οικονομικού, αυτή την στιγμή θα τρέχαμε όλοι στον Αη Λιά.  

Αυτό το οποίο ο κ.  Χρυσανθίδης,  κάνει  και κρύο, αυτό το οποίο είπε ο 

κ.  Χρυσανθίδης το επισήμανα και στο Δ.Σ..  Όντως εκεί  έχω την 

αίσθηση πως υπάρχουν,  μάλλον την πεποίθηση μπορώ  να πω, πως 

υπάρχουν ανοίκειες πληρωμές έτσι όπως παρουσιάστηκαν, αγαπητέ 

μου κύριε.   Οι ανοίκειες πληρωμές γνωρίζετε ότι  κοστολογούνται και 

τις  αναλαμβάνει αυτός ο οποίος ή έχει  την πολιτική ηγεσία ή αυτός ο 

οποίος έχει  την οικονομική διαχείριση.  
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 Ζήτησα  το εξής και η απάντηση που πήρα δεν μπορώ να πω και 

ενημερώνω το σώμα, δεν μπορώ να πω ότι  ήταν η καλύτερη. Δεν 

βρέθηκαν όντως χρηματικά εντάλματα. Έκανα το εξής απλό. Παιδιά,  η 

οικονομική διαχείριση γίνεται μέσω των τραπεζών. Μα υπάρχουν τα 

εξτρέ.  Μπορούμε να απευθυνθούμε στις  τράπεζες για να δούμε την 

κίνηση των λογαριασμών. Έγινε;  Απάντηση. Μα για να υπάρξει αυτή η 

κίνηση, θα έχει  κόστος.   

Γι΄ αυτό είπα προηγούμενα ότι  η θέση μας είναι πολιτική 

περισσότερο. Γιατί  πρέπει να ξεκαθαρίσει  και το οικονομικό μέρος 

αλλά και το πολιτικό,  για να μην έχουμε την αίσθηση ότι  έχουμε μια 

επιχείρηση η οποία λειτουργεί ,  η οποία τουλάχιστον για τον χρόνο που 

αναφερόμαστε ήταν η καλύτερη δυνατή, γιατί  αυτό ακούγαμε εδώ 

μέσα.  

Φέρνω στον νου,  ας κάνει  ο καθένας,  ας πάει πί σω και ας 

θυμηθεί τι  ελέγετο εδώ μέρα μέσα. Και αυτές τις  επισημάνσεις τις  έχω 

κάνει και το ζήτησα από τον Πρόεδρο και τον καλώ να το 

επιβεβαιώσει,  να επιχειρήσουμε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και το 

οικονομικό και την κίνηση των λογαριασμών. Είναι κανόνας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια διαδικαστική μισό λεπτάκι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μπορώ θα ήθελα να συνεισφέρω. Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  δεν προδιαθέτω την ψήφο κανενός 

συναδέλφους αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω στο σώμα κάτι  που θέλω 

να πιστεύω ότι  είναι δίκαιο και σωστό.  

 Κατά πάγια αρμοδιότητα, κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου,  αγαπητοί συνάδελφοι κατά πάγια νομολογία του 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου η ψήφιση ενός ισολογισμού, κύριε Πρόεδρε,  

είναι . .αρμοδιότητα.  

 Τι εννοώ; Το ότι  θα ψηφίσουν εδώ οι συνάδελφοι,  αυτό είναι 

δικαίωμα του καθενός φυσικά, το ότι  θα ψηφίσουμε όμως τον 

ισολογισμό αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν εγκρίνουμε συγχρόνως και τις  

επιφυλάξεις που θα εκφραστούν ή εκφράστηκαν από τους ορκωτούς 

ελεγκτές και από το Δ.Σ. και ότι  απ αλλάσσουμε κάποιον για κάποια 

ενέργεια που είναι έκνομη.  

 Αυτό το ξεκαθαρίζω στο σώμα και στην συμπολίτευση και στην 

αντιπολίτευση για να μην νοιώθει κάποιος ότι  ψηφίζοντας έναν 

ισολογισμό διατρέχει  κάποιον κίνδυνο. Είναι δέσμη αρμοδιότητά μας 

να ψηφίζουμε τον ισολογισμό, εντάξει  δικαίωμα του καθενός είναι να 

έχει  αρνητική ψήφο, σεβαστή, αλλά ήθελα να σας το πω ότι  πάγια 

νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  το έχω ψάξει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι όπως σας το λέω. Να με συγχωρείτε,  κύριε  Πρόεδρε,  για την 

παρέμβαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο λόγια κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει σημασία αυτό που είπε ο κ.  Γαλάνης.  Έτσι ακριβώς έχουν τα 

πράγματα. Κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δυο λόγια,  κύριε Πρόεδρε.  Θέλω να πω και στις  τοποθετήσεις οι  

οποίες έγιναν στις  δευτερολογίες αλλά και προς το σώμα, ως διοίκηση 
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και ως δημοτική αρχή δώσαμε προτεραιότητα σε ένα μεγάλο, να το πω 

έτσι,  βραχνά, που ήταν οι  παλαιές οφειλές και τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις,  όπου αποτυπώθηκαν και αποτυπώνονται εν μέρει .   

 Νομίζω ότι  τέλος του ΄16 παύουν πλέον οι  αγωγές εναντίον της 

ΚΕΔΗΣ. Μέχρι στιγμή αυτό φαίνεται.   

 Άρα το κομμάτι των παλαιών οφειλών το πώς έπρεπε να 

εξελιχθούν και των δικαστικών αποφάσεων που αποτυπώνονται και 

μέσα στην έκθεση τα οποία έχουμε πλέον αρχείο,  θέλω ν α πω, πάνω σε 

αυτό το κομμάτι,  ήταν η μεγάλη προτεραιότητα, ώστε να ομαλοποιηθεί  

και να είμαστε εντάξει  και απέναντι  στο δημόσιο,  το λεγόμενο 

δημόσιο,  το οποίο είναι και ο άμεσος ελεγκτής μας.   

 Τα επιμέρους σε ότι  αφορά αυτά που τονίστηκαν κ.  Αναστασιάδη 

και κ.  Χρυσανθίδη,  θέλω να πω, όπως έχω δεσμευτεί  και στο Δ.Σ. που 

προχωρήσαμε σε κάποιες υποθέσεις περί διερεύνησης κάποιων 

πραγμάτων που ήταν διαδικασίες οι  οποίες εμάς μας έβρισκαν, να το 

πω έτσι,  έκπτωτους,  και σε αυτό και στις  επισημάνσεις τις  οποίες 

επισημάνω και οι  επισημάνσεις οι  οποίες γίνονται μέσα σε μια έκθεση 

από τους ορκωτούς,  τις  προχωράμε βήμα -βήμα και σε αυτά που λέμε 

τα μεγάλα καμπανάκια δρομολογούμε με σύννομο τρόπο με ορισμό 

νομικών ή οικονομικών συμβούλων προκειμένου το θέμα αυτό να 

ξεκαθαρίζει  και αφορά και οικονομικά στοιχεία αλλά και νομικά 

στοιχεία και αυτό θα πράξουμε και σε αυτή την λογιστική χρήση, όπως 

πράξαμε και στην προηγούμενη έκθεση των οικονομικών καταστάσεων 

και για το ΄12 κα προχωράμε τώρα στο ΄13 στα επιμέρους.  Γι΄ αυτό 

αυτά άρχισαν να μαζεύονται πλέον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε δυο λόγια και εσείς .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  ο κ.  Αναστασιάδης 

έδωσε μια μαύρη εικόνα για την ΚΕΔΗΣ, ότι  δεν λειτουργεί  τίποτα,  ότι  

βυθίζεται.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη Πρόεδρε,  με αδικείτε.  Εγώ δεν είπα αυτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι είπατε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι είπατε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ότι μέχρι προχθές παρουσιάζετο σαν μια βάρκα καινούργια και 

διαπιστώνεται ότι  έχει  τρύπες και ο αγώνας γίνεται για να κλείσουμε 

τις  τρύπες.  Τώρα εγώ παρουσίασα μαύρη εικόνα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και πάλι θα επαναλάβω αυτά που έλεγα πάντα και τι  λέγαμε εμείς;  Τι 

λέγαμε για να σας φρεσκάρω την μνήμη;  

 Όταν αναλάβαμε εμείς  το ΄11 βρήκαμε χρέη στην ΚΕΔΗΣ πάνω 

από  1 εκατ.  ευρώ. Και με πολύ συνετή και σφικτή οικονομική 

διαχείριση έφτασε αυτή την στιγμή η ΚΕΔΗΣ να έχει  χρέη κάτω από 

100.000 ευρώ. Αυτό είναι  γεγονός.  Δεν αμφισβητείται  από κανέναν.   

 Και γι΄ αυτό,  για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να 

μετατραπεί η ΚΕΔΗΣ σε μια υγιή επιχείρηση, από το ΄11 μέχρι τώρα 

έγινε πολύ μεγάλος αγώνας.  Ξέρουμε όλοι εμείς  τι  περάσαμε.   
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 Τώρα, γι΄ αυτό καλούμε τους ορκωτούς,  γίνονται ισολογισμοί,  

αποδεχόμαστε τις  παρατηρήσεις τους,  τις  προτάσεις τους,  εάν 

υπάρχουν κάποιες παραλείψεις,  παρατυπίες,  κάποια λάθη, κάτι  το 

μεμπτό ασφαλώς τα δεχόμαστε όλα  και ότι  μπορούμε να διορθώσουμε,  

σύμφωνα με τις  προτάσεις που μας κάνουν,  προσπαθούμε να τα 

διορθώσουμε.  Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Όλα έρχονται εδώ.  

 Από εκεί  και πέρα, εάν υπάρχουν σ ε αυτά που είπατε με τα 

εντάλματα, λείπουν κάποια εντάλματα και τα λοιπά, υπογραφές και τα 

λοιπά ασφαλώς ο Πρόεδρος να πράξει τις  νόμιμες ενέργειες σε 

συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους και με τους ορκωτούς,  για 

να βρεθεί  η άκρη, να δούμε τι  ακριβώς συ μβαίνει .  Και πάλι  θα 

ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Λοιπόν,  η ΚΕΔΗΣ αυτή την στιγμή είναι,  μετά από αγώνα έξι  

ετών, μια υγιής επιχείρηση. Θα ισοφαρίσει ,  δεν θα χρωστάει πλέον σε 

λίγο καιρό θέλω να πιστεύω, θα πάνε όλα καλά και δεν θα χρωστάει το 

΄17,  τέλος του ΄17 δεν θα έχει  οφειλές και από εκεί  και πέρα θα μπορεί 

να προσφέρει περισσότερα και στα πολιτιστικά και στα κοινωνικά 

δρώμενα του Δήμου Σερρών.  

 Τον ισολογισμό ασφαλώς θα τον ψηφίσουμε όλοι,  όπως είπε και 

ο κ.  Γαλάνης με τις  παρατηρήσεις αυτές .  Τις δεχόμαστε τις  

παρατηρήσεις.  Δηλαδή εμείς  που θα ψηφίσουμε ή όσοι ψηφίσουν τον 

ισολογισμό δεν σημαίνει  ότι  δεν δέχονται τις  παρατηρήσεις.  Για όνομα 

του Θεού. Ασφαλώς τις  δεχόμαστε και θα προσπαθήσουμε να 

ανταποκριθούμε στα κελεύσματα και στις  προτάσει ς που καταθέσουν 

οι  ορκωτοί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν βάζω ψηφοφορία ακόμη. Πάμε στο ‘Β’.  Έχει  και ‘Β’.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  για ποιο λέτε;  Για το ‘Α’ πάλι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άκουσα ότι  μετά από ένα χρόνο θα φτιάξουν τα πράγματα. Εάν 

πραγματικά είναι έτσι που μας το λέτε,  θέλω να επιστήσω ότι  

μπορούμε να ψηφίσουμε και εμείς  ναι.  Να ψηφίσουμε ναι εάν είναι 

έτσι.  

Κος ΠΛΑΣΑΡΑΣ:  

Όπως ήδη λάβατε συγκεκριμένες διευκρινήσεις που με βρίσκουν 

σύμφωνο, η ψήφιση εδώ υπέρ του ισολογισμού σημαίνει  ψήφιση όλου 

αυτού του πακέτου θα το πω έτσι,  που σημαίνει  ισολογισμός συν τις  

παρατηρήσεις μας.   

 Με άλλα λόγια είστε γνώστες και των προβλημάτων που 

βρίσκονται,  που  συνοδεύουν τον ισολογισμό αυτόν και συνεπώς και 

την ΚΕΔΗΣ. Δεν είστε δηλαδή συμμέτοχοι ή συνένοχοι σε κάτι .  Είστε 

γνώστες,  είστε γνώστες του γεγονότος.   

 Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, καθώς ήμουνα εδώ και στις  

προηγούμενες δυο εγκρίνεις  των προηγούμενων ισολογι σμών, στην 

περίπτωσή είναι η έγκριση του ισολογισμού, μια έγκριση του 
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ισολογισμού ποιες θα ήταν οι  προτάσεις;  Η πρόταση η δική μας μέσω 

των παρατηρήσεών μας είναι να γίνουν αυτές οι  γενναίες διορθώσεις.  

Το λέω γενναίες γιατί;  Διορθώσεις αυτών εδώ των προβλ ηματικών 

ποσών των επισφαλειών, των απαιτήσεων οι  οποίες πιθανόν να μην 

είναι πραγματικά και τα λοιπά, σημαίνει  κατευθείαν για την 

οικονομική κατάσταση της ΚΕΔΗΣ, όπως αυτή αποτυπώνεται σε έναν 

ισολογισμό, μια τεράστια ζημία.   

 Εμείς με την επισήμανσή μας προτρέπουμε στην διερεύνηση 

προκειμένου, όχι  ελαφρά τη καρδία αλλά με τρόπο νόμιμο, με 

τεκμηριώσεις και τα λοιπά, να μπορέσει οι  διοίκηση, η οικονομική 

διοίκηση και γενικότερα η διοίκηση της ΚΕΔΗΣ και του Δήμου να 

αποφασίσει πραγματικά να επιβαρύνει την επ ιχείρηση και τις  

οικονομικές καταστάσεις από τέτοια ζημία.  Καταλάβατε; Δεν λέω ότι  

πρέπει να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Δεν λέω ότι  δεν πρέπει να 

γίνει  κάποτε αυτό αλλά να είναι εν γνώσει όλων τι  σημαίνει  ένα λευκό 

πιστοποιητικό.  Σημαίνει  ότι  όλες αυτέ ς οι  παρατηρήσεις που έχουν 

τεθεί  για την χρήση ΄13,  ΄12,  ΄11,  κάποιες θα τεθούν ξανά για το ΄14,  

σημαίνουν προβλήματα όταν λυθούν και εάν λυθούν με βίαιο τρόπο, θα 

είναι εις  βάρος της οικονομικής κατάστασης.  Πρέπει να λυθούν με τον 

πλέον θετικό τρόπο για την επιχείρηση και τον πλέον νόμιμο πάντα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΛΑΣΑΡΑΣ:  

Δυστυχώς όταν από τον Δήμο έχεις  μια απάντηση ότι  εγώ στα βιβλία 

μου έχω μηδέν,  ενώ τα βιβλία της ΚΕΔΗΣ φέρνουν ένα υπόλοιπο 

απαίτησης 400 κάτι  χιλιάρικα από άλλ η δημοτική επιχείρηση αλλά 

αυτή την στιγμή δυστυχώς είναι στην ΚΕΔΗΣ, στα βιβλία της ΚΕΔΗΣ, 
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το πρώτο βήμα για μένα θα ήταν η διερεύνηση το από πού προέκυψε 

ξαφνικά, όταν προέκυψε, αυτή η απαίτηση των 400.000 για την οποία 

ο Δήμος λέει  μηδέν;  

 Αφού διερευνηθεί αυτό και πιθανόν μέσα από αυτή την 

διερεύνηση προκύψουν και άλλες απαραίτητες μετά κινήσεις και 

διαδικασίες σύμφωνα πιθανόν και με τον νόμο, τότε το λογιστικό 

κομμάτι της τακτοποίησης του υπολοίπου αυτού στην οικονομική 

κατάσταση και στον ισολογισμό της ΚΕΔΗΣ είναι το εύκολο. Το 

δύσκολο είναι η διερεύνηση των προβλημάτων και η λύση τους  που 

πιθανόν να οδηγήσουν και σε άλλες οδούς.   

 Εμείς έχουμε επισημάνει από την πρώτη χρονιά κάποια 

σημαντικά προβλήματα. Το τι  παραλάβαμε ως ελεγκτές από την 

επιχείρηση του Μητρουσίου και από τις  υπόλοιπες επιχειρήσεις.  

Ακόμα και τα εντάλματα που δεν βρέθηκαν θα επανέλθω, θα επανέλθω 

λίγο στα εντάλματα, ακόμα και τα εντάλματα όσον αφορά που είπατε η 

συμφωνία λογαριασμών μην ανησυχείτε,  αυτό γίνεται.  Οι λογαριασμοί 

οι  τραπεζικοί συμφωνούν. Συμφωνούν. Δηλαδή, οι  πληρωμές αυτές 

γίνανε και κλείσανε υπόλοιπα παλαιά.   

Εδώ εσείς πρέπει,  συγνώμη να ολοκληρώσω, εδώ εσείς πρέπει,  

εσείς  σαν διοίκηση τόσο της επιχείρησης όσο και Δημοτικό Συμβούλιο 

και Δήμος,  αυτό που πρέπει να διερε υνήσετε είναι το διαχειριστικό 

διοικητικό κομμάτι του γιατί  δεν υπήρξαν αυτές οι  υπογραφές.  Αυτή 

είναι η γνώμη μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Και μπαίνει  σε,  όχι  δεν βάζουμε σε ψηφοφορία ακόμη. Για το 

‘Β’ εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω την έχει  διαβάσει ο κ.  Χρυσανθίδης για το  ‘Β’.  «Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους ΄16». Εάν έχετε να κάνετε ερώτηση. Μην 

κάνετε εισήγηση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  Ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

κ. Χρυσανθίδη να σας απαντήσω σε αυτό το κομμ άτι.  Είναι το εξής.  

Ότι στην εισήγηση επάνω στα πλαίσια λειτουργίας το ‘Κλαμπ των 

Νέων’ η πυρασφάλεια και απαιτεί  προμήθεια τόσο κλιματιστικών όσο 

και . .και αυτό το ποσό ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει  εδώ. Και είναι για 

το κόστος της προμήθειας αυτών των πραγμά των. Εάν θυμάστε πολύ 

καλά, κ.Χρυσανθίδη,  μου είχατε του Δημ. Συμβουλίου ότι  δεν 

περιγράφουμε ακριβώς όταν αλλάζουμε κωδικούς που πηγαίνουν 

ακριβώς.  Και σας επισημαίνουμε επάνω ότι  αυτό αφορά την βασική 

προμήθεια αυτών εδώ των πραγμάτων και γι΄ αυτό αναμορ φώνεται ο 

προϋπολογισμός.  Αφορά . .πυρασφάλειας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν τοποθετήσεις μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. 

Παρακαλώ. Και άλλο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κ. Πρόεδρε ένα λεπτό πριν την ψηφοφορία για να μην το ξεχάσω μέσα 

σε όλο αυτό,  θέλω να πω στο σώμα επί ευκ αιρία της σημερινής 

συνεδρίασης ότι  την άλλη ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει εκείνο θα μας το πεις  όποτε θες.  Στο τέλος.  Τώρα είναι 

ανάγκη να  το  πεις;   Ναι,   με τις   παρατηρήσεις   των ορκωτών. Το 
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τονίζω. Και για το ‘Α’ και για το ‘Β’.  Έτσι ακριβώς.  Ναι,  ναι με τις  

παρατηρήσεις των ορκωτών. Ναι,  ναι.  Δούκας; Μοσχολιός;  Ναι με τις  

παρατηρήσεις των ορκωτών ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  Καρύδας; Το ίδιο.  Το 

ίδιο και ο κ.  Γιαννακίδης.  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη ναι με τις  

παρατηρήσεις των ορκωτών. Ναι και στο ‘Β’ φυσικά. Ναι,  ναι κ αι ο 

Πρόεδρος ναι.   

 

Έγκριση αποφάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

α) υπ' αριθμ. 163/2016 περί ¨Έγκρισης οικονομικών  

καταστάσεων έτους 2013¨  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 774/2016)  

…………………  

 

β) υπ' αριθμ. 169/2016  περί ¨Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  

 έτους 2016¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 775/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ 5ο:  

Έγκριση αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.:  
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α) υπ' αριθμ. 100/2016 περί ¨Κατάρτισης και ψήφισης του  

προϋπολογισμού της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών για το έτος 2017¨  και  

β) υπ'αριθμ. 102/2016 περί ¨Έγκρισης ετήσιου προγράμματος  

δράσης της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών έτους 2017¨ .  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματός σας κυρία Μπιτζίδου.  ‘Α’ και ‘Β’.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι 

προτείνεται ο προϋπολογισμός του ΔΗΠΕΘΕ ο οποίος διαχειρίζεται 

λίγα λεφτά, είναι πολύ σφικτός και πολύ, προσπαθήσαμε να είναι όσο  

το δυνατόν πραγματικός σύμφωνα με τα περσινά έσοδα και τις  

δαπάνες.   

 Φαίνεται ότι  τα έσοδά μας είναι από συγκεκριμένες πηγές.  

Προϋπολογίζουμε στο περίπου πάντα τις  πωλήσεις υπηρεσιών, 

εισιτήρια,  προγράμματα αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι ξεκάθαρα. Τα 250 

χιλιάρικα από την επιχορήγηση του Δήμου και από το Υπουργείο που 

είναι συγκεκριμένα τα λεφτά.  

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι  υπάρχει  και 

χρηματικό υπόλοιπο.  Φυσικά σύμφωνα με την απόφαση αρχές 

Νοεμβρίου έγινε αυτή η καταγραφή. Όταν θα γίνει  αναμόρφ ωση αρχές 

Ιανουαρίου θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.  

 Ελπίζουμε αυτά τα λεφτά να τα αξιοποιήσουμε για το καλύτερο 

δυνατό για το ΔΗΠΕΘΕ και τον Δήμο και τα υπόλοιπα βλέπετε ότι  

είναι πολύ λίγα τα ποσά τα οποία είναι σε συγκεκριμένους κωδικούς.  

Για τα έξοδα παρελθόντων ετών έχουμε προϋπολογίσει  αυτό το ποσό. 
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Υπάρχουν κάποια . .όπως έχω αναφέρει και σε άλλες συνεδριάσεις,  ένα 

μικρό υπόλοιπο που πρέπει να κατατεθεί .  Μέσα στα λογιστικά είναι 

γραμμένα περίπου 50.000 αλλά υπάρχουν χρέη, βάσει του καινούργιου 

νόμου, τα οποία έχουν παραγραφεί.  Αυτό φυσικά θα ερευνηθεί 

εξονυχιστικά ώστε να γίνουν σωστές κινήσεις και όλα τα υπόλοιπα να 

εξοφληθούν.   

 Για οτιδήποτε χρειάζεστε είναι εδώ και ο λογιστής της 

επιχείρησης ο κ.  Εξέκης και μπορείτε να ρωτήσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Εξέκη μια και είστε τόσο μακριά ελάτε κοντά δίπλα καθίστε σε 

ένα μικρόφωνο εάν χρειαστεί  να απαντήσετε σε κάποιες λογιστικού 

τύπου ερωτήσεις που θα υποβληθούν.  Ερωτήσεις συνάδελφοι.  Ο κ.  

Χρυσανθίδης,  ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  Καρύδας.  Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και πέρυσι είχα υποβάλει την ίδια ερώτηση και 

περίμενα φέτος λίγο να διαφοροποιηθεί  και να γίνει  αυτό που είπαμε,  

γιατί  έτσι λέει  και νόμος.  Είναι απλό, βέβαια ο προϋπολογισμός είναι 

ξεκάθαρος,  δεν μπορώ να πω ότι ,  όμως βάζου με μια στήλη 

προϋπολογισθέντα του ΄17.  Ο δημοτικό σύμβουλος θέλει  να έχει  ένα 

μέτρο, όπως το λέει  και ο νόμος,  να υπάρχει η στήλη του ΄16 για να 

ξέρουμε που κινηθήκαμε και πως κάναμε.  Το προβλέπει ο νόμος αυτό.  

Αυτό και πέρυσι το είχαμε πει  αλλά φέτος έγιν ε πάλι το ίδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαι σίγουρος,  κ.  Χρυσανθίδη,  ότι  του χρόνου θα είναι έτσι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κατά τα άλλα δεν έχω να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το λέω με σιγουριά ότι  θα είναι καλύτερα του χρόνου.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πέρασε ένας χρόνος και …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Νομίζω ότι  ο κ.  Εξέκης πρέπει να απαντήσει σε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς έχετε την πολιτική ευθύνη να το ελέγξετε και να το δείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επιβάλλεται αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το λέει  ο νόμος,  είναι ξεκάθαρο.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μάλιστα. Ναι,  σεβαστή η παρατήρησή σας.   

Κος ΕΞΕΚΗΣ:  

Στον προϋπολογισμό που κατατίθεται δεν επισυνάπτεται κατάσταση τι  

έγινε την προηγούμενη χρονιά.  Ούτε στην,  που το είδατε αυτό εσείς;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΕΞΕΚΗΣ:  

Δεν υπάρχει κάτι  τέτοιο.  Εγκρίνεται ο ισολογισμός του προηγούμενου 

έτους,  τον έχετε λάβει υπόψη τον ισολογισμό λέω για το προηγούμενο 

έτος,  βέβαια ο ισολογισμός του ΄16 δεν έχει  κλείσει  διότι  δεν έχει  

κλείσει  η χρονιά και παίρνουμε κάποια προϋπολογιστικά,  όπως έχουν 

γίνει  οι  δαπάνες μέχρι τον 9 ο  του ΄16 και προϋπολογίζει  η διοίκηση το 
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τι  έξοδα θα κάνει  για το ΄17.  Δεν μπορεί να είναι η εικόνα τόσα 

συγκεκριμένη, κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην κάνουμε διάλογο.  Ας το δούμε του χ ρόνου.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΕΞΕΚΗΣ:  

Εντάξει.  Εάν έχετε αυτή την άποψη τι  να πω. Έχουμε . .με το οποίο πως 

εμφανίζεται,  πως κατατίθεται ο προϋπολογισμός,  τέτοια περίπτωση δεν 

αναφέρει.  Δεν ξέρω από πού το βρήκατε.  Εάν θέλετε να μας  το 

υποδείξετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη. Συγνώμη ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μήπως θέλει  η κυρία Μπιτζίδου; Κυρία Μπιτζίδου στα έξοδα βλέπω 

μια στήλη που λέει  ότι  διάφορα έξοδα 20.000 ευρώ. Ήθελα να 

διευκρινίσετε,  τι  είναι αυτά τα διάφορα έξοδα π ρώτον και το δεύτερον,  

αμοιβές συνεργατών 70.000 ευρώ. Θεωρώ ότι  είναι αρκετά μεγάλο το 

ποσό και νομίζω ότι  και άλλη φορά έχουμε θέσει ανάλογο θέμα. Δεν 

ξέρω…  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Το είπαμε και την άλλη φορά κ.  Μηλίδη, το επαναλαμβάνω, μπορώ να 

σας απαντήσω σε αυτό,  οι  αμοιβές συνεργατών είναι όλοι οι  

συνεργάτες οι  οποίοι  είναι όχι  μισθωτοί.  Δηλαδή αυτοί που μπορούν 

να πληρώσουν με παροχή υπηρεσιών, κόβουν μπλοκάκι και μπορεί να 
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είναι μια παράσταση, ένας σκηνοθέτης,  ένας μουσικός,  ένας 

σεναριογράφος,  συντελεστές π αραστάσεων είτε μουσικών είτε 

θεατρικών, οι  οποίοι  πληρώνονται με αυτόν τον τρόπο.  

 Επίσης,  εδώ συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που πληρώνονται με 

τίτλο κτήσης ή απόδειξη δαπάνης,  που πληρώνει,  κόβει αυτή την 

απόδειξη δαπάνης η επιχείρηση. Επίσης είναι γνωστ ό ότι  υπάρχουν 

απασχολούμενοι στο ΔΗΠΕΘΕ οι οποίοι  κατά αποκοπή πληρώνονται 

με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά τα ποσά είναι μέσα στο «Αμοιβές 

συνεργατών», ενώ στις  αποδοχές προσωπικού είναι αυτοί που έχουν 

ΙΚΑ. Οι ηθοποιοί ,  ο καλλιτεχνικός Διευθυντής,  ο μόνιμος  υπάλληλος 

αορίστου. Αυτοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα διάφορα έξοδα, ρωτάει ο κ.  Μηλίδης 20.000 τι  περιλαμβάνουν;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Τα διάφορα έξοδα προϋπολογίζονται για οποιαδήποτε τύπου αγορά. 

Παράδειγμα παλαιότερα είχε αγοραστεί  πιάνο και αυτό μετά 

ξεκαθαρίστηκε και μπήκε διάφορα έξοδα. Εάν αγοραστεί  κάποιο 

αυτοκίνητο το οποίο προγραμματίζει  η επιχείρηση να κάνει ,  θα 

ξεκαθαρίσει  μετά ο κωδικός και θα είναι ξεκάθαρος τι  θα αγοραστεί  

συγκεκριμένα. Δηλαδή στην επόμενη αναμόρφωση μπορούμε να έχουμε 

μια πιο ξεκάθαρη εικόνα εφόσον δρομολογηθεί να γίνει  κάποια 

δαπάνη. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε την δυνατότητα, επειδή το θέατρο 

έχει  πάρα πολλές περίεργες και διάφορες δαπάνες,  να μπορούμε να 

είμαστε καλυμμένοι και το βγάζει  και το λογιστικό σύστημα αυτό και ο  

κ. Εξέκης,  ενδεχομένως,  να μπορεί να σας ενημερώσει περισσότερο.  

Κος ΕΞΕΚΗΣ:  
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Η ισοσκέλιση στον προϋπολογισμό στα έσοδα και στα έξοδα δεν 

σημαίνει  ότι  τα διάφορά έξοδα θα γίνουν,  θα πραγματοποιηθούν.  Όλες 

αυτές οι  δαπάνες που αναφέρουμε ως προς τα έξοδα δεν σημαίνει  ότι  

θα γίνουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΕΞΕΚΗΣ:  

Για να είναι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για να είναι ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός πρέπει να πλησιάζει  την 

πραγματικότητα. Πάνε οι  εποχές εκείνες που λέγαμε ότι  βάλε 100.000 

και θα ξοδέψουμε 5.000. Αλλάξανε.   

Κος ΕΞΕΚΗΣ:  

Ως  προς το κονδύλι μόνο των διαφόρων εξόδων. Για τα άλλα τα 

κονδύλια έχουμε,  είμαστε συγκεκριμένοι κατά 95% γιατί  τα 

στηρίζουμε τα έξοδα αυτά που αναφέρονται στα άλλα τα κονδύλια από 

τις  προηγούμενες χρήσεις.  Ξέρουμε ότι  για την μισθοδοσία είναι αυ τό 

το ποσό, για τις  δαπάνες των συνεργατών είναι τα υπόλοιπα, απλά για 

την εξυπηρέτηση τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού στις  λοιπές 

δαπάνες μπήκαν οι  20.000. Δεν σημαίνει  ότι  θα γίνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Να διευκρινίσω κάτι εγώ. Θα βοηθήσω. Τα λοιπά έξοδα μπορεί σαν 

κωδικός να ενισχύσουν και τους υπολοίπους εφόσον απαιτηθούν 

παραπάνω ανάγκες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια ερώτηση  όχι  τόσο λογιστικού χαρακτήρα αλλά μου έκ ανε 

εντύπωση. Γράφουμε μέσα για μισθούς που διευκρίνισε η κυρία 

Πρόεδρος που αφορούν εξαρτημένη σχέση, δηλαδή ΙΚΑ, 143.000 και 

γράφουμε πιο πάνω ότι  ταμείο 900.000 ευρώ. Θα σας φέρω ένα απλό 

παράδειγμα προσωπικό. Στην εργασία μου ο εργοδότης μου πληρώνει 

κάτι  παραπάνω από τα δυο πέμπτα του μισθού μου στο ΙΚΑ. Αυτό πώς 

γίνεται εδώ πέρα;  

Κος ΕΞΕΚΗΣ:  

Στο ποσό των 143.000 περιλαμβάνονται και οι  εισφορές στο ΙΚΑ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΕΞΕΚΗΣ:  

Σε αυτή την περίπτωση για εισφορές σε ασφαλιστι κά ταμεία πιθανά να 

υπάρχει,  γίνονται κάποιες μουσικές βραδιές με κάποια άτομα τα οποία 

έρχονται και παίζουν,  να έχουμε ένα περιθώριο των 920 μήπως 

προκύψει κάτι .   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΕΞΕΚΗΣ:  

Όπως βλέπετε δεν έχουμε άλλο κωδικό για α σφαλιστικές εισφορές.  

Συμπεριλαμβάνονται και οι  αμοιβές και αυτά τα οποία θα πληρωθούν 
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στο ΙΚΑ. Άλλωστε,  αυτά πληρώνονται επειδή όλοι οι  μισθωτοί που 

είναι,  που στέλνουμε δηλαδή καταστάσεις ασφαλιστικές στο ΙΚΑ 

φεύγουν κάτω στην Αθήνα και το πληρώνει,  πληρ ώνονται μέσω 

Αθηνών οι  αμοιβές.  Στέλνουν δηλαδή στους λογαριασμούς που έχουμε 

δώσει είτε των ηθοποιών είτε του Διευθυντή είτε του ηλεκτρολόγου 

που έχουμε.  Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών είναι αυτή που στέλνει  τα 

αντίστοιχα ποσά στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Δ εν πάμε να 

τους πληρώσουμε εμείς .   

Εμείς στέλνουμε απλά μια κατάσταση στην Αθήνα γι΄ αυτόν τον 

ηθοποιό,  για αυτούς που έρχονται να πληρωθούν αυτό το ποσό, αυτό 

το ποσό για τον Διευθυντή αυτό το ποσό και αντίστοιχα η Ενιαία Αρχή 

Πληρωμών από την Αθήνα στέλνει  στους δικής τους προσωπικούς τους 

λογαριασμούς αφού τραβήξει μέσα από τον λογαριασμό του ΔΗΠΕΘΕ 

που είναι στην Συνεταιριστική,  αυτά τα ποσά τα οποία τους 

αντιστοιχούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν τοποθετήσεις να μπούμε σε ψηφοφορία.  Κύριε 

Μυστακίδη ναι και για το ‘Α’ και για το ‘Β’.  Ναι,  ναι.  Όχι ο κ.  

Μοσχολιός.  Όχι ο κ.  Μηλίδης.  Όχι ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Όχι ο κ.  

Αντώνης λόγω πληγής,  όπως αναφέρει.  Ο κ.  Καρύδας ναι.  Ο κ.  

Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι στο Α, κύριε Πρόεδρε.  Διαφωνούμε στην πολιτικ ή που 

ακολουθείτε στο ζήτημα της συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στο ‘Α’ και ναι στο ‘Β’;  Ο κ.  Φωτιάδης;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ναι με επιφύλαξη αυτή που διατύπωσε ο κ.  συνάδελφος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στο ‘Α’,  ναι στο ‘Β’;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είπαμε ναι αλλά έχουμε αυτή την επιφύλαξη ως προς την συνεργασία 

με τους εξωτερικούς συνεργάτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο ίδιο και η κυρία Ιλανίδου;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη δεν έχετε δικαίωμα να επηρεάζετε.  Να ι,  

ναι,  ναι .  Ναι και ο Πρόεδρος.   

 

Έγκριση αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.:  

α) υπ' αριθμ. 100/2016 περί ¨Κατάρτισης και ψήφισης  

του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών για το έτος 2017¨  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 776/2016)  

…………………  

 

β) υπ'αριθμ. 102/2016 περί ¨Έγκρισης ετήσιου προγράμματος  

 δράσης της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών έτους 2017¨ .  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 777/2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 6ο:  

Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας  

και σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του  

Δήμου Σερρών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –   

Π.Ε. Σερρών (σύμφωνα  με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010),   

για την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι η κυρία Μπιτζίδου έχετε ενημερωθεί ότι  τελικά αλλάζει  

και ο τίτλος εδώ πέρα. Δυστυχώς σήμερα το  πρωί,  σας τα έστειλα,  

βέβαια,  στο e mail  σας,  δεν ξέρω εάν το πήρατε τελικά, μιλάει για 

ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και συμμετοχή του Δήμου Σερρών 

στην Πράξη ‘Κέντρα Δια Βίου Μάθησης’ Νέα Φάση, με κωδικό ΟΠΣ 

50002212 για την συνέχιση της λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων.  

 Να ενημερώσω το σώμα ότι  στο τελευταίο δευτερόλεπτο απέσυρε 

η Περιφέρεια την συνεργασία και γι΄ αυτό αλλάζουμε και τον τίτλο του 

θέματος και μόνο τους ο Δήμος θα κάνει ,  θα ι δρύσει αυτό το ‘Κέντρο 

Δια Βίου Μάθησης’.  Τα περισσότερα στην εισήγησή της η 

Αντιδήμαρχος.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Η διευκρίνιση ήρθε σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ορίστε;  Για το έκτο θέμα. Να ι.  Να κάνει  την εισήγησή της και 

μετά την τοποθέτηση;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα είμαι σύντομη, κύριε Πρόεδρε.  Τις προηγούμενες χρονιές από το 

΄13 μέχρι και την περασμένη χρονιά είχαμε διαβαθμιδική,  γιατί  όλη 

αυτή η δομή ήταν τα πρώην ΕΛΑ και ΚΕΚ. Υπάρχουν οργανωμέ να 

εργαστήρια Πληροφορικής,  Ζωγραφικής και τα λοιπά και οργανωμένα 

γραφεία.  Όλα αυτά ανήκουν πλέον στον Δήμο εκτός από τους χώρους 

που μας παραχωρεί η Περιφερειακή Ενότητα και κάποιους 

υπαλλήλους.  Όμως όλα αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ τρέχουν μόνο 

μέσω των Δήμων.  

 Αυτή την στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα απέσυρε τον 

υπάλληλο, υπάρχει υπάλληλος του Δήμου που μπορεί να διεκπεραιώσει 

όλες αυτές τις  εργασίες και θα υπάρχει μόνο και γι΄ αυτό και εγγράφως 

ζητήσαμε από τον Αντιπεριφερειάρχη την απάντηση, στην αρχή επει δή 

τρέχουν οι  ημερομηνίες και πρέπει εμείς  να δηλώσουμε την απόφαση 

κάτω στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ γι΄ αυτό τον λόγο επισπεύσαμε να γίνει  σε αυτό 

το Δημοτικό Συμβούλιο.  
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 Ο Αντιπεριφερειάρχης προφορικά υπήρχε κάποια θετική 

απάντηση για διαβαθμιδική,  όμως εγγράφως αποδει κνύεται ότι  θα 

τρέξει  το πρόβλημα μόνο από τον Δήμο. Ο Δήμος μπορεί να το κάνει  

και πότε μπαίνουμε στην ξεκάθαρη αυτή εισήγηση για να μπορέσουμε 

μετά να δηλώσουμε την ίδρυση του Κέντρου και να ξεκινήσουν πάλι τα 

προγράμματα ΕΣΠΑ όπως κάθε χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη μια και ζητήσατε τον λόγο να 

τοποθετηθείτε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αξιότιμοι κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι,  ο πλούτος είναι 

η εργασία.  Κάποτε,  κύριε Πρόεδρε,  όταν για πρώτη φορά η θεά Αθηνά 

τραγούδησε μαζί με τις  Μούσες  και έπαιξε μουσική όλοι οι  άνθρωποι,  

επειδή αγαπήσανε αυτή την μουσική, όλη την ημέρα δεν δουλεύανε και 

γίνανε σκελετοί.  Πεθαίνανε από την πείνα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να τελειώσω κύριε Πρόεδρε.  Και τους λυπήθηκε ο Δίας  και τους έκανε 

τζιτζίκια.  Οι τζίτζικες που τραγουδάνε κάθε μέρα. Για ποια ‘Δια Βίου 

Μάθηση’,  κύριε Πρόεδρε; Πες μου σε παρακαλώ; . .κανένας Έλληνας; 

Παράγει κανένας τίποτα; Μηδέν.  Αντί  να κάνουμε εργαστήρια οι  νέοι 

να μάθουν μια τέχνη, να προσφέρουν στην κ οινωνία,  δουλεύουν 

σήμερα οι  Αλβανοί,  οι  Βούλγαροι και οι  Τούρκοι στην Ελλάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Όχι,  κύριε Πρόεδρε.  Τι θα πει  ‘Δια Βίου Μάθηση’;  Όχι.  Να 

σταματήσει κύριε Πρόεδρε,  να σταματήσει.  Εκατό πανεπιστήμια 

έχουμε στην Ελλάδα και διακόσια ΤΕΙ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ ξέρω τι  λέω. ‘Δια Βίου Μάθηση’,  τι  πράγμα είναι 

αυτό κύριε Πρόεδρε; Να μην δουλεύουν,  να γίνουν όλοι τεμπέληδες.  

Να που φτάσαμε.  Που φτάσαμε κύρι ε Πρόεδρε.  Πεντακόσια 

δισεκατομμύρια χρωστάμε.  Να που φτάσαμε.  Είμαστε καταχρεωμένη 

χώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς;  Ο κ.  Καρύδας.  Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εμείς  θα ψηφίσουμε αρνητικά σαν παράταξη σε αυτό 

εδώ το,  στην ίδρυση δηλαδή του ‘Κέντρου Δια Βίου Μάθησης’ από  

θέση αρχής,  διότι  είναι μια ντιρεκτίβα της Ε.Ε. που ήρθε πατώντας 

πάνω στις  αντικειμενικές συνθήκες της συνεχούς ενημέρωσης για την 

πρόοδο της επιστήμης,  κατάντησε αυτό το εργαλείο να γίνει  

ανακύκλωση της ανεργίας,  εισιτήριο ελπίδας για κάποιους που δεν 

μπορούν να βρουν δουλειά ότι  εάν θα πάρουν μια πρόσκαιρη γνώση θα 

μπορέσουν να βρουν δουλειά και διάφορα τέτοια.   

 Από θέση αρχής θα ψηφίσουμε καθαρά όχι  και σε αυτό και στο 

έβδομο βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε  ψηφοφορία.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να κλείσετε;  Και άλλα θα πείτε κυρία Μπιτζίδου; Και άλλα; Τι να 

πείτε και άλλα;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να πούμε ότι  αυτοί οι  επιμορφωτές ορίζονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κάτι 

και πληρώνονται.  Εμείς παρέχουμ ε δωρεάν μάθηση για 25,  για 50 ώρες 

και δίνεται μια απλή βεβαίωση. Δεν δίνεται πιστοποίηση ότι  μαθαίνει  

ο άλλος αγγλικά ή οτιδήποτε άλλο. Τρέξανε στο Δήμο Σερρών πάνω 

από τριάντα προγράμματα. Νομίζω ότι  είναι μια δομή που περιμένει  ο 

κόσμος πως και πως γιατί  είναι και ένας τρόπος να ξεφύγουν αλλά και 

να μάθουν και πέντε πράγματα παραπάνω γι΄ αυτό που τους 

ενδιαφέρει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Μυστακίδη ναι.  Ναι,  ναι,  όχι  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Όχι ο κ.  Καρύδας.  Ναι ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, ο κ.  

Γιαννακίδης ναι,  ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ναι και οι  

υπόλοιποι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 778/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έβδομο.  

ΘΕΜΑ 7ο:  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην πράξη:  

¨Κέντρα δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) νέα φάση¨  μ ε κωδικό  
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ΟΠΣ 5002212, για την συνέχιση της λειτουργίας Κέντρου  

 δια βίου μάθησης, για την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής  

εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο απ οδεχόμαστε και το παραπάνω το έξι  

ήταν αυτό που διαγράφηκε.  Οπότε ουσιαστικά το  7 αντικαταστάθηκε 

από αυτό που ήδη έχουμε συζητήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έξι και επτά ήταν.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι,  μαζί .  Στην θέση του 6 το 7…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν να συμμετάσχει η Περιφέρεια,  δεν συμμετάσχει και άρα το 

κάνουμε μόνοι μας.  Το 7 είναι …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτό που συζητήσαμε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό που συζητήσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα όχι .  Εκτός από τους προλαλήσαντες με αρνητική ψήφο  οι  

υπόλοιποι ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 727 /2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οκτώ.  

ΘΕΜΑ 8ο:  

Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας  

σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές εξαιρετέες  

και νυχτερινές ώρες,  καθώς επίσης και για εργασία πέραν του 

ωραρίου.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Χράπα εδώ στον καθορισμό των συνεργείων ως προς την 

σύνθεση, στους επόπτες ή επιστάτες για την καθαριότητα και ούτω 

καθ’ εξής,  να μην πάω στις  επιμέρους κατά περίπτωση, στην 

αποκομιδή είμαστε βέβαια,  έχετε το νούμερο δυο, ορίζετε δηλαδή δυο 

επόπτες ή δυο επιστάτες σε κάθε βάρδια; Σε κάθε τομέα έτσι όπως 

τους έχετε ορίσει  με βάση την εισήγησή σας;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Ακριβώς. Οι υπάλληλοι που εποπτεύουν δεν εποπτεύουν μόνο όλους 

αυτούς τους μόνιμους υπαλλήλους που δουλεύουν Σαββατοκύριακο, 

εποπτεύουν και τους εργολάβους που δουλεύουν και Σάββατο και 

Κυριακή και Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και απόγευμα 

και γι΄ αυτό τον λόγο χρειάζεται αυτοί οι  επόπτες και οι  επιστάτες για 

να έχουμε  μια  ολοκληρωμένη εικόνα και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα 

όσον αφορά την αποκομιδή και την όμορφη κατάσταση σε όλο τον 

Δήμο Σερρών.  

 Αυτοί είναι όπως εισηγείται η υπηρεσία,  αυτοί πρέπει να 

εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η πρότασή μας,  κύριε Πρόεδρε,  είναι σε όλες αυτές τις  δομές,  όπως 

είναι εδώ στην εισήγηση, ο επόπτης ή ο επιστάτης,  όπως το έχετε με 

διαζευκτικό,  να είναι ένας.  Κατά την άποψή μας φτάνει ,  ένα πρόσωπο 

φτάνει .  Έχει  τα μέσα να εποπτεύσει.  Αυτός ο επιπλέον  να πάει στην 

ουσία να δουλέψει.  Να έχουμε τώρα δυο να εποπτεύουν τους τέσσερις 

που εργάζονται;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Πριν δημιουργηθεί άποψη από την αντιπολίτευση θέλω να πω ότι  αυτοί 

που θα εργαστούν το τριήμερο και στην ουσία θα εργαστούν τέσσερις 

βάρδιες,  Παρασκευή απόγευμα, Σαββάτο πρωί,  Σαββάτο απόγευμα και 

Κυριακή πρωί,  θα εποπτεύσουν εκτός από το μόνιμο προσωπικό, το 

οποίο σαρώνει και σκουπίζει  το κέντρο της πόλης,  θα εποπτεύσουν και 

τους εργολάβους την αποκομιδή της ανακύκλωσης το απόγευμα, θα 

εποπτεύσουν την αποκομιδή των απορριμμάτων το Σάββατο πρωί και 

το Σάββατο το απόγευμα και της Κυριακής το πρωί οπότε πρέπει να 

τελειώσει η αποκομιδή πριν την λήξη της Μητρόπολης,  συν τις  δυο 
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λαϊκές Σκουτάρεως και Προβατά. Γι΄ αυτό τον λόγο χρειάζονται τα δυο 

άτομα, διαφορετικά θα πρέπει να αμείψουμε με περισσότερα χρήματα 

τους ανθρώπους που θα λειτουργήσουν και θα τους χάσουμε και την 

επόμενη εβδομάδα με δυο ρεπό. Γι΄ αυτό τον λόγο χρειάζονται αυτοί οι  

δυο άνθρωποι για να γλιτώσουμε τα έξτρα έξοδα και τα έξτρα ρεπό.  

 Όλα είναι μελετημένα και έτσι εισηγούνται από την Διεύθυνση 

Καθαριότητας και από τον Διευθυντή τον κύριο…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν κατανοούμε πως ο επόπτης,  αυτός που εποπτεύει  θα μας απαλλάξει 

την σύνδεση που έκανε οι  εισηγητής με βάση αυτούς που εργάζονται.  

Πώς θα μας απαλλάξει και πώς θα απαλλάξετε επί  της ουσίας τους 

εργαζόμενους από τα ρεπό; Εμείς ξέρουμε,  αυτό μας είπατε και από 

πέρυσι ότι  κάποιοι  εποπτεύουν και κάποιοι  εργάζονται.  Εμείς λέμε ότι  

ένας αρκεί  και μπορεί μια χαρά να ελέγξει  τα πάντα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό που βλέπετε στην εισήγηση και δεν σας παρεξηγώ είναι ότι  

εποπτεύει  το μόνιμο προσωπικό που εργάζεται σαν οδοκαθαριστής.  

Αυτό βλέπετε στην εισήγηση. Ανάλογα δηλαδή με τους επόπτες πόσοι 

εργάζονται Σαββατοκύριακο. Στην εισήγηση όμως δεν φαίνεται η 

εργασία του εργολάβου. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω, ότι  ο εργολάβος,  

ο ιδιώτης δηλαδή δουλεύει Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί,  

Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί συν δυο λαϊκές Σκουτάρεως και 

Προβατά. Όλος αυτός ο χρόνος που μπορεί να ασχοληθεί χρειάζονται 

δυο άνθρωποι για να εποπτεύσουν.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Εάν δεν υπάρχουν τοποθετήσεις άλλες μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. 

Ναι ως έχει  η εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι .  Ναι ο κ.  Μοσχολιός.  Ναι ο κ.  

Δούκας.  Ναι  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Ναι ο Αντώνης Αναστασιάδης.  

Ναι ο κ.  Καρύδας.  Κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εμείς επιμένουμε,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην πρότασή σας.  Και ο κ.  Χρυσανθίδης και η κυρία Ιλανίδου και 

εσείς .  Ναι ως έχει  η εισήγηση ο κ.  Ραμπό τας.  Ναι και ο Πρόεδρος.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 779/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

ΘΕΜΑ 9ο:  

Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών  

 διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1012/1980.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γαλάν ης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν έχει  ερωτήσεις …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι της Επιτροπής του κ.  Στεργίου αυτά. Προεδρεύει ο κ.  Στεργίου ο 

συνάδελφός μας.  Εκ του νόμου προβλέπεται αυτή η Επιτροπή στην 

οποία έρχονται αιτήσεις οι  οποίες έχουν ήδη από προηγούμενα 

κατατεθεί  στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο,  υπάρχει  δικαίωμα σε 
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αυτές τις  επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτημα μετά από τις  ενέργειες 

που κάνει  ο Αντιδήμαρχος και έχει  βάλει τα πρόστιμα αυτά που 

προβλέπονται από τον νόμο, υποβάλλουν αίτημα στην αρμόδια 

Επιτροπή και η αρμόδια Επιτροπή κρίνει  τις  αιτήσεις και μας τις  

εισηγείται σήμερα εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις εάν υπάρχουν.  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .γ ιατί  ήρθαν τόσο καθυστερημένα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ. Καλή ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμ αρχε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  ήρθαν καθυστερημένα διότι  όταν πρωτοξεκίνησαν 

να συζητηθούν στην Επιτροπή, το ανέφερε αυτό και ο κ.  Πρόεδρος,  

αναβλήθηκε η συνεδρίαση διότι  οι  δικηγόροι όλης της Ελλάδος είχαν 

αποχή και ήθελαν να παρασταθούν στην εκδίκασ η των υποθέσεων στην 

Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε και η κατέστη αδύνατον,  οπότε για επτά 

μήνες,  ίσως και περισσότερο, ήταν αδύνατον να συζητηθούν στην 

Επιτροπή. Οπότε ανεβλήθησαν μέχρι τον Σεπτέμβριο που έληξε και η 

απεργία των δικηγόρων. Ο κ.  Καρύδας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ποιο αποτελεί  κριτήριο,  με λίγα λόγια,  της απόφασης της Επιτροπής 

να προχωρήσει σε 50% μείωση; Τι εξετάζει  ανά κάθε περίπτωση; Γιατί  

από ότι  είδα όλες τις  περιπτώσεις έτυχαν αυτή της ρύθμισης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Τώρα θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω ουσιαστικά και δεν είναι και 

πολύ κομψό αυτό,  την βούληση, μάλλον το σκεπτικό της επιτροπής για 

να πάρει αυτές τις  αποφάσεις.  Δεν είναι εδώ και ο κ.  Στεργίου,  θα πω 

όμως από όσα γνωρίζω και από τον κ.  . .που και αυτός θήτευσε και 

προήδρευσε σε αυτή την Επιτροπή, ότι  τουλάχιστον σε διάφορες 

επιχειρήσεις,  κύριε Πρόεδρε,  οι  οποίες για πρώτη φορά συμβαίνει  να 

παρουσιάσουν μέσα στην χρονιά ή τα τελευταία δυο χρόνια μια τέτοια 

συμπεριφορά, να ξεφύγουν,  να το πω έτσι απλά και λαϊκά από τα 

τετραγωνικά μέτρα που τους έχει  δοθεί  ως αδειοδότηση από τον κ.  

συνάδελφο και από την υπηρεσία,  υπάρχει διάθεση της μείωσης του 

προστίμου, μόνο του προστίμου όχι  και του αρχικού ποσού, γιατί  είναι 

δυο διακριτά ζητήματα. Είναι ένα πρόστιμο και ένα άλλο ποσό τ ο 

οποίο  βεβαιώνεται αρχικώς.  Δηλαδή μόνο το πρόστιμο μειώνεται.   

Και αποφεύγουν οι  επιχειρήσεις,  κύριοι  συνάδελφοι,  να δικάζουν 

τις  υποθέσεις αυτές γιατί  η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών θεωρώ ότι  δείχνει  κατανόηση στις  εποχές που ζούμε και 

τουλάχιστον διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο, στο μέτρο, στα νόμιμα 

μέτρα. Δηλαδή βλέποντας και τους άλλους Δήμους σε όλη την Ελλάδα 

λίγο ή πολύ με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν,  αγαπητοί συνάδελφοι.  

Αυτή είναι η αλήθεια που έχω να σας πω.  

Ο κ. Στεργίου εξ όσων γνωρ ίζω στην τελευταία συνεδρίαση, 

ανέφερε στο σώμα, έτσι μου το έχουν μεταφέρει,  ότι  δίνει  αυτή την 

δυνατότητα η Επιτροπή αλλά σε περίπτωση που θα έχουμε μια 

επανάληψη, μια υποτροπή, ας πούμε,  παραβάσεως, θα λειτουργήσει 

εντελώς διαφορετικά.  Τουλάχιστον δεν θ έλω να προϊδεάσω το πώς θα 

συμπεριφερθεί η Επιτροπή αλλά τουλάχιστον έτσι πληροφορήθηκα.  

Σας ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν τοποθετήσεις ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου; Όχι.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η κυρία Ιλανίδου.  Νομίζω είναι σαφής.   

 

Έγκριση 1 ο υ  πρακτικού 2016 Επιτροπής Επίλυσης Δια Συμβιβασμού  

 φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του  

άρθρου 32 Ν1080/1980 σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας  

ΕΛΕΜΕΣ και Σια Οργανωτική Επιτροπή.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 780/2016)  

…………………  

 

Έγκριση 2 ο υ  πρακτικού 2016 της Επιτροπής Επίλυσης  

Δια Συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων  

 του άρθρου 32 του Ν1080/1980 σχετικά με την προσφυγή της  

εταιρείας  ΠΑΡΦΕ ΑΕ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 781/2016)  

…………………  
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Ομοίως του 3 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

 της εταιρείας ΠΑΡΦΕ ΑΕ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 782/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 4 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Αργυρίου Χράλαμπου του Γεωργίου (καφέ -μπαρ) CAMMEO.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 783/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 5 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

κ. Σύκα Δημητρίου του Παναγιώτη (επιχείρηση αναψυχή ς  

με την επωνυμία) CAMMEO  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 784/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 6 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της εταιρείας ΚΟΥΑΤΡΟ ΚΑΦΕ ΙΚΕ ( καφέ –αναψυκτήριο  

με την επωνυμία ΜΙΚΕ.)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 785/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 7 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  
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του κ.  Ακριτίδη Νικολάου του Αναστασίου  

(καφέ –μπαρ-εστιατόριο) με την επωνυμία SOFA.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 786/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 8 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Κουτρουμάνου Χρήστου του Αποστόλου  

(επιχείρηση αναψυχής και εστίασης με την επωνυμία ΜΠΡΙΚΙ 

UMAMI.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 787/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 9 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Κουτρουμάνου Χρήστου του Αποστόλου  

(επιχείρηση αναψυχής και εστίασης με την επωνυμία ΜΠΡΙΚΙ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 788/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 10 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της εταιρείας Ανδρονικίδου Παναγιώτα και Σια ΕΕ  

(επιχείρηση αναψυχής με την επωνυμία COFFE ISLAND).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 789/2016)  

…………………  
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Ομοίως του 11 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της κας.  Αλαμάνου Σοφίας του Τριαντάφυλλου  

(επιχείρηση  αναψυχής και εστίασης με την επωνυμία ΡΕΣΑΛΤΟ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 790/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 12 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ. .  Γαουσάνη Μιλτιάδη του Χρήστου  

(επιχείρηση αναψυχής με την επωνυμία BLOCK 28).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 791/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 13 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της εταιρείας Δ. Βαρμάλης και Σια Οργανωτική  

Επιτροπή επιχείρηση εστίασης.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 792/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 14 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Ανασοντζή Θεοδώρου του Κωνσταντίνου  

(επιχείρηση εστίασης με την επωνυμία BAPCOS).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 793/2016)  
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…………………  

 

Ομοίως του 15 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της εταιρείας Ανθουλάκης Χρήστος και Σια ΟΕ  

(παραδοσιακό καφενείο με την επωνυμία ΑΛΧΗΜΕΙΟ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 794/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 16 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Γανίτη Αποστόλου του Ιωάννη  

(επιχείρηση εστίασης με την επωνυμία MEAT HOUSE).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 795/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 17 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Κωνσταντέλη Σωκράτη του Αυρηλίου  

(καφέ –μπαρ  με την επωνυμία ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 796/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 18 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της εταιρείας Διασκέδαση Μπάρ ΙΚΕ  

(επιχείρηση αναψυκτηρίου με την επωνυμία ΓΚΑΜ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 797/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 19 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Φακή Ιωάννη του Βασιλείου  

(επιχείρηση εστίασης με την επωνυμία ΝΤΟΚΑΣ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 798/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 20 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Φακή Ιωάννη του Βασιλείου  

(επιχείρηση εστίασης με την επωνυμία ΝΤΟΚΑΣ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 799/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 21 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Παπαδόπουλου Νικολάου του Χρήστου  

(καφενείο με την επωνυμία ΠΟΔΗΛΑΤΟ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 800/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 22 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Λάμπρου Τόκα του Βησσαρίωνα  (καφέ -μπαρ ΚΑΦΕ 

ΑΜΑΝ).  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 801/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 23 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της εταιρείας Μπαλίδης Χαράλαμπος και Σια ΕΕ  

(καφέ -μπαρ με την επωνυμία BAZZAR).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 802/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 24 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

του κ.  Πανταζή Ευσταθίου του Ηλία  

(επιχείρηση αναψυχής με την επωνυμία ATTICA).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 803/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 25 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της εταιρείας Ναριρόπουλος Β. και Σια ΟΕ  

(επιχείρηση αναψυχής με την επωνυμία CAVALIERE).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 804/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 26 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της εταιρείας Τσιώλα Π. –  Δινα Α. –  Σιαμπάνης Εστίαση ΑΕ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

(καφέ –μπαρ-  αναψυκτήριο  με την επωνυμία ΤΟ ΧΡΥΣΟ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 805/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 27 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της εταιρείας Τουφεκτσή Αφοι ΕΕ με την επωνυμία  

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΣΕΡΡΑΙΟΣ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 806/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του 28 ο υ  πρακτικού 2016 σχετικά με την προσφυγή  

της εταιρείας Τουφεκτσή Πασχάλη και Σια ΟΕ  

(  καφέ –μπουγατσάδικο με την επωνυμία ΣΕΡΡΑΙΟΣ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 807/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

ΘΕΜΑ 10ο:  

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 808/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

ΘΕΜΑ 11ο:  

Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης  

 καταβολής οφειλών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 809/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο.  

 

ΘΕΜΑ 12ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας εφαρμογών λογισμικού  

 ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων -  χρεών -  ηλεκτρονικών πληρωμών .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό τι  είναι;  Φόρος …  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τελικά εξελίχθηκε σε αιτήσεως φόρο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη, δεν θέλω να κουράζω το σώμα, κύριε Πρόεδρε.  Επί της 

ουσίας είμαι υποχρεωμένος λόγω της πνευματικής ιδιοκτησίας να έχω 

αυτή την εταιρεία,  διαφορετικά θα πρέπει όλο το σώμα να πάρουμε μια 

απόφαση του χρόνου, του παραχρόνου, την επόμενη χρονιά να κάνου με 

διαγωνισμό για όλο το λογισμικό.  Εγώ το βρήκα αυτό το λογισμικό,  

κύριοι  συνάδελφοι,  είναι στην Singular .  Εάν θέλουμε να αλλάξουμε 

πλατφόρμα, να το πω έτσι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι.  Αυτό το ποσό τώρα θα συνεισφέρει,  κύριε Πρ όεδρε,  στις  

ηλεκτρονικές πληρωμές.  Δηλαδή θα ήθελα να περάσουμε σε μια άλλη 

εποχή στο κομμάτι το ταμειακό, να μπορούν οι  πολίτες να κάνουν και 

τέτοιου είδους πληρωμές,  να έχουνε ηλεκτρονικές τις  πράξεις  χρεών, 

να μπορεί και από απόσταση να μας κάνουν πληρω μές,  γιατί  μέχρι 

τώρα αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε,  οπότε εάν έχετε την ευγενή 

καλοσύνη να στηρίξετε αυτό το βήμα. Είναι ένα βήμα προς το 

καλύτερο πιστεύω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το ποσό είναι 6.448 ευρώ, κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με το ΦΠΑ.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διάθεση ψήφιση  πίστωσης και ανάθεση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλα αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση, όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα γίνει  η δουλειά όπως πρέπει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 810/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τρίτο.  

 

ΘΕΜΑ 13ο:  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Διαχείριση  

 ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων  

(Α.Ε.Κ.Κ.) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών, έτους 2017¨ .  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση από τον κ.  Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Με διαγωνισμό κανονικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 811/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ 14ο:  

Έγκριση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο  

 υλοποίησης της πράξης: ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών:  

παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος η κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όπως γνωρίζετε σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια ενταχθήκαμε 

στο πρόγραμμα αυτό.  Στο προηγούμενο εγκρίθηκε η αποδοχή 

χρηματοδότησης και η έγκριση υλοποίησης της παραπάνω πράξης και 

σύμφωνα με την απόφαση την προηγούμενη προβλεπόταν και 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.  

 Έτσι λοιπόν και επειδή υπάρχει ανάγκη να κάνουμε μια σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών προκειμένου να γίνει  καλύτερα η υλοποίηση του 

προγράμματος,  που αφορά και την Κοινωνική Κουζίνα αλλά και την 

δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου Σερρών, με την οποία θα 

παρέχονται,  η διάρκειά τους θα είναι για τρία χρόνια και θα 

παρέχονται υπηρεσίες σε αρκετά άτομα, παράλληλα προβλέπονται 

μέτρα πληροφόρησης δημοσιότητας που έχουν σκοπό να 

γνωστοποιήσουν την λειτουργία των δομών, να ενημερώσουν και να 

ευαισθητοποιήσουν φορείς,  σχολεία,  επιχειρήσεις και την Κοινότητα 

γενικά,  επίσης θέματα που αφορούν δικτύωση καθώς επίσης και 

στόχους του δικτύου θα είναι υπηρετηθεί μέσα α πό την προσέγγιση 

επιχειρήσεων και φορέως σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο για την 

εξασφάλιση χορηγιών και προσφορά αγαθών και πολλά άλλα.  

 Λόγω του ότι  υπάρχει  πολυπλοκότητα στην υλοποίηση της 

πράξης έλλειψη επαρκούς αριθμού στελεχών για την υλοποίηση τ ης 

πράξης και ανάγκη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης για την 

υλοποίηση της πράξης,  προτείνουμε την έγκριση παροχής υπηρεσιών 

καθώς και την υλοποίησή της πρώτον και δεύτερον,  την έγκριση του 

τρόπου ανάθεσης που είναι η απευθείας ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Κανείς.  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απλά μπορείτε να μας πείτε,  ξεκινήσατε με την ένταξη στο 

πρόγραμμα, καταλήξατε ότι  θα πρέπει να απασχολήσουμε ένα 

στέλεχος,  αυτό καταλαβαίνουμε,  το οποίο η απασχόλησή  του η ετήσια 

είναι 20,  συν δηλαδή 24.800, θα δώσουμε 24.800 ευρώ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  ναι,  τόσο είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

25 περίπου συνολικά. ωραία.  Λέει  πλέον ΦΠΑ. Εν πάση περιπτώσει,  

λέει  πλέον κύριε Πρόεδρε αλλά εν πάση περιπτώσει και έτσι και 

αλλιώς και θα κάνει  κάποιες δράσεις,  όπως εδώ τις  έχετε απαριθμήσει,  

θεωρούμε ότι  αυτά τα χρήματα, εάν τα κάναμε αυτό καθ’  εαυτό 

χρήση, θα είχαμε ωφεληθεί τα μέγιστα.  Όσο δεν από το προσωπικό,  

μπορούν να απασχοληθούν με το να ευαισθητοποιήσουν κάποιες 

επιχειρήσεις.  Δεν καταλαβαίνουμε την υπαιτιότητα αυτής της δαπάνης,  

να μην το πω σπατάλης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν είπα για την ΑΝΕΣΕΡ. Για την ΑΝΕΣΕΡ πρόκειται.  Αυ τό που έχω 

να πω είναι ότι  η υποχρέωση θα είναι,  όταν θα υπογραφεί η σύμβαση, 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

να εξασφαλιστούν χορηγίες,  παράδειγμα, ύψους τουλάχιστον 40.000 

ευρώ για ένα χρόνο.  

 Η ΑΝΕΣΕΡ θα πάρει 20.000, οι  οποίες ναι μεν  βαρύνουν τις  

πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών, του οικονομικού 

έτους ΄17 αλλά σε βάρος του κωδικού για τις  λοιπές δαπάνες που 

πληρώνονται από το πρόγραμμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Από το πρόγραμμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το όλο πρόγραμμα εδώ το τρέχει  η ΑΝΕΣΕΡ …  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι βέβαια.  Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κάποια πράγματα ναι,  ναι αλλά δεν θα το τρέξει  η ΑΝΕΣΕΡ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υποστήριξη μπράβο.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ :  

Ακριβώς. Ακριβώς.  Ως τεχνικοί σύμβουλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη 20.000 συν ΦΠΑ. Εντάξει;  Το ξεκαθαρίζουμε για να 

μην έχουμε παρεξηγήσεις.    
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι 20.000 υποέργο του προγράμματος; …  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Που θα τα πάρει η ΑΝΕΣΕΡ από το 30% που εί ναι οι  λοιπές δαπάνες 

του προγράμματος.  Δεν είναι χρήματα του Δήμου, είναι του 

προγράμματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μα το λέμε στην εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξεκαθαρίζουμε τώρα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Οικονομικού έτους ΄17 σε βάρος του κωδικού, αναφέρουμε και τον 

κωδικό «Λοιπές δαπάνες»,  30% των δαπανών προσωπικού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πέρα από αυτό.  Όχι,  όχι ,  έχει  σημασία όμως να ξέρουμε ότι  είναι από 

το πρόγραμμα τα χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς  δεν ζήτησε.  Ο κ.  Καρύδας κάτι .  Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση θα κάνετε εσείς  ή τοποθέτηση;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εγώ θέλω να κάνω,  μια διευκρινιστική θέλω να κάνω βασικά. Αυτό 

που θέλω να πω είναι ότι  η ΑΝΕΣΕΡ θα αναλάβει μια εργασία να φέρει 
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χορηγίες στην συγκεκριμένη υπηρεσία,  που δεν προβλέπεται από το 

πρόγραμμα, γιατί  το πρόγραμμα πληρώνει μόνο μισθοδοσίες,  θα 

αμειφθεί για 20.000 ευρώ, η συμφωνία είναι ότι  θα φέρει χορηγίες για 

40.000 ευρώ και θα πληρωθεί από το πρόγραμμα. Γιατί  όμως; Γιατί  για 

τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν για να βρουν χορηγίες είναι 

πολύ δύσκολο να πάνε και να ψάξουν να βρουν χορηγίες σε αυτό το 

ύψος.  Για αυτό τον λόγο επιλέχθηκε η ΑΝΕΣΕΡ. Προεπιλέγεται τόσα 

χρόνια παλαιότερα και το ίδιο συμβαίνει .   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να συμπληρώσω εδώ, θα  μου επιτρέψετε,  η ΑΝΕΣΕΡ έχει  προηγούμενα 

συνεργαστεί  στο πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας και το 

περίεργο σε αυτά τα προγράμματα ήταν και είναι ότι  προβλέπουν 

καθαρά και μόνο μισθοδοσία προσωπικού και έτσι αυτός είναι ένας 

τρόπος να εξασφαλίσουμε και  κάποια υλικά προκειμένου, επειδή τα 

χρειαζόμαστε στην Κοινωνική Κουζίνα και όχι  μόνο και στο 

Κοινωνικό Φαρμακείο.  Δηλαδή, δίνουμε τις  20.000 στην ΑΝΕΣΕΡ και 

παίρνουμε τις  40 από τις  χορηγίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση το γωνιακό καφέ να σταματήσει να μιλάει.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Εμείς θα καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο,  όχι  ότι  

διαφωνούμε με το τεχνοκρατικό της υπόθεσης ούτε με την ανάγκη της 

αλληλεγγύης.  Είμαστε πολιτικά αντίθετοι στο θεσμό της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης,  διότι  οι  καπιταλιστές από την μ ια τσεπώνουν 

πολλά χρήματα, από την άλλη έχουν πάει τους μισθούς που έχουν πάει 

και για να νίπτουν τας χείρας τους πετάνε λίγα ψίχουλα για τους 

πεινασμένους.   
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 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι;  Ωραία.  Εκτός του κ.  Καρύδα οι  υπόλοιποι ναι 

δημοτικοί σύμβουλοι.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 812/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ 15ο:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

21375 8-12-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ο κ.  Χρυσανθίδης παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Έχετε τον λόγο.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέπω διαβάζοντας την εισήγηση για τον προμηθευτή, ο οποίος έχει  να 

λαμβάνει από το 2010, να μην λέμε όνομα, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι,  το 15,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτή εδώ του Χαραλαμπίδη που αφορά, λοιπόν,  βλέπω, διαβάζοντας 

την εισήγηση εδώ βλέπω ότι  το 2010 υπήρχε μι α δαπάνη. Βγήκε το 

ένταλμα για να πληρωθεί ο συγκεκριμένος κύριος.  Δεν πληρώθηκε 

όμως. Και έρχεται 1 -11-16 και κάνει  αίτηση για να πληρωθεί αυτά τα 

χρήματα. Το ερώτημα είναι εύλογο, το ΄11 αυτά μπήκαν πουθενά σε 

ΠΟΕ; Το ΄12 μπήκαν; Το ΄13 μπήκαν; Πώς ξαφνι κά εμείς  με ποια 

νομιμότητα θα πληρώσουμε αυτά τα χρήματα. Δεν προκύπτει .  Διότι  

μπήκε η χρηματοδότηση από το Υπουργείο όταν βάλαμε τις  δαπάνες 

όλες μέσα που οφείλαμε,  αυτό δεν μπήκε τότε μέσα; Και εάν δεν 

μπήκε,  δεν μπήκε στους επόμενους προϋπολογισμούς; Δ εν μπορεί να 

πληρωθεί αυτό.  Με ποια . .θα πληρωθεί;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας πω. Μας προβλημάτισε και εμάς ιδιαίτερα, γιατί  είμαστε πάρα 

πολύ προσεκτικοί,  καλά κάνατε και το ρωτάτε,  αλλά υπήρξε 

αναγνώριση της οφειλής,  είναι οφειλή του Δήμου, υπήρξε αναγνώριση 

της οφειλής,  γιατί  εμάς μας προβλημάτιζε πιο πολύ η πενταετής 

παραγραφή για να είμαι ειλικρινής και αυτά που λέτε φυσικά τα 

λαμβάνω υπόψη μου αλλά πιο πολύ μας προβλημάτισε εάν πέρασαν τα 

πέντε χρόνια και …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είδαμε,  είδαμε.  Είδαμε ότι  υπήρξε διακοπή της παραγραφής διότι  οι  

ορκωτοί ελεγκτές είχαν στείλει  τα προηγούμενα χρόνια επιστολές και 

μας έφερε η επιχείρηση, δηλαδή και τις  επιστολές των ορκωτών 

ελεγκτών που είχαν σταλεί και απέδειξε ότι  είχε διακοπεί  η 

παραγραφή. Δηλαδή  θεωρήσαμε  επομένως  ότι   μπορεί  εξ  αυτού  

του  

 

λόγου, δηλαδή το γεγονός ότι  υπάρχει  . .  που υπάρχουν στον Δήμο, ότι  

μπορεί,  ας πούμε,  να πληρωθεί διότι  έχει  διακοπεί η παραγραφή.  

Εμάς ο προβληματισμός μας,  συγνώμη, ήταν το θέμα τη ς 

παραγραφής της πενταετούς.  Αυτό ήταν το ζήτημα. απέδειξε η 

επιχείρηση, επειδή δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν.  Εάν κάποιος 

μας πει  ότι  έχω τρόπο να αποδείξω ότι  διεκόπη η παραγραφή και 

παρακαλώ και αύριο ακόμη, εάν θέλετε,  να συνεργαστούμε να το 

δούμε μαζί στο λογιστήριο,  γιατί  δεν βιαζόμαστε να κάνουμε κάποιο 

λάθος…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα αυτό είναι το πιο σημαντικό συνάδελφε.  Αυτό είναι το πιο 

σημαντικό.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κατανοώ τι  λέτε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  δεν μπορεί να γίνει;  Κοιτάξτε θα σας θυμίσω ότι  στον 

ισολογισμό μεταφέρονται,  κύριε Πρόεδρε,  και κάποιες δαπάνες 

παλαιές που έρχονται από παλαιά.  Που έρχονται όχι  από εμάς,  από 

αυτό  το συμβούλιο ούτε από το προηγούμενο που πάλι ήμασταν λίγο 

ως πολύ οι  ίδιοι .  Μεταφέρονται ως δαπάνες που δεν μπορούσαν να 

πληρωθούν για Χ, Ψ λόγους.  Άλλες είχαν πράξη, άλλες τους έλειπε 

ανάληψη δαπάνης.  Είχαν,  τέλος πάντων, διάφορα τέτοια ζητήματα που 

δυσκόλευαν την αποπληρωμή τους.  Σας πληροφορώ ότι  αυτή η 

εταιρεία απέδειξε ότι  έχει ,  είναι εντάξει  με το θέμα της διακοπής της 

παραγραφής,  γιατί  για μένα ο πιο μεγάλος προβληματισμός ήταν αυτός 

και καλώ αύριο τον συνάδελφο μαζί,  γιατί  έρχεται και συνεργαζόμασ τε 

για διάφορα ζητήματα, να το δούμε και μαζί  και ευχαρίστως δηλαδή…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω να το δούμε και από κοντά. Να το δούμε και από κοντά και να 

δούμε και τα έγγραφα ευχαρίστως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν για το 15 ομόφωνα ναι.   

 

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού  

 έτους 2016 που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων για Αντίτιμο  

ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών –πλατειών και 

κοινοχρήστων  

χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (Αναμ. 205)  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 813/2016)  

…………………  

 

Ομοίως την ενίσχυση ΚΑΕ για πληρωμή εξόδων ΠΟΕ (Αναμ. 208)  

2137 13-12-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 814/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα έξι .   

 

ΘΕΜΑ 16ο:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών  

με τίτλο: ¨Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγησης του δυναμικού  

 ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Σερρών και σχεδιασμού  

–  οργάνωσης επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησής του¨ .  

21428  7-12-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση κάντε την εισήγηση.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπήρχε σε έναν κωδικό για χρήματα το ΣΔΑΕ, Παροχή Υπηρεσίας 

Υποστήριξης του  Δήμου για την κατάρτιση του ΣΔΑΕ, Σχέδιο Δράσης 

Αειφόρου Ενέργειας των Δημάρχων. Α υτό το Σύμφωνο Δημάρχων. 

Αυτά τα λεφτά περίσσεψαν από εκεί ,  24 χιλιάρικα. Απλά λοιπόν τα 

πάμε σε έναν κωδικό για να τα έχουμε εάν ανοίξει  κάποιο πρόγραμμα 

εναλλακτικής ενέργειας,  παραδείγματος χάρη αιολικά πάρκα, 

γεωθερμία και τα λοιπά, να είμαστε έτοιμοι για να καταρτίσουμε 

κάποιο φάκελο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν κάνουμε τίποτα. Τα έχουμε,  τα φυλάμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε ετοιμότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε ετοιμότητα με κωδικό γι΄ αυτό που ανέλυσε ο κ.  Αντιδήμαρχος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και εγώ τα ρώτησα και μου τα είπαν.   Τα κρατάμε.  Εάν θα προκύψει 

κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε κωδικό.  Ομόφωνα ναι;  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 815/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο:  

Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου:  

¨Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο  

κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών¨ .  

21391  6-12-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προστέθηκε εδώ, κύριε Γκότση, οφείλετε να το α ναφέρετε,  προστέθηκε 

και συμπληρωματική εισήγηση την οποία σας έστειλα.  Έγκριση 

σύναψης προγραμματικής σύμβασης.  Πρέπει να την ψηφίσουμε και 

αυτή διότι  όπως,  πείτε το κ.  Γκότση εσείς .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι θα έρθει  στο Σάββατο ο υφυπουργός και πήρε και λέει  ότι  

μια που θα έρθω έχετε το έτοιμο να βάλω την υπογραφή μου. Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 816/2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

ΘΕΜΑ 18ο:  

Σχετικά με έγκριση υλοποίησης δ ιαδικασίας καθορισμού  

χρήσεων γης σε τμήμα του υπ' αριθμ. 1574 δημοτικού  

αγροτεμαχίου της διανομής 1934 του αγροκτήματος Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα 

αυτό αφορά ένα αγροτεμάχιο 137 περίπου στρεμμάτων, 137,5,  το οποίο 

βρίσκεται νότια από την Κάτω Λίμνη του Λευκώνα και στο οποίο στο 

παρελθόν είχαν κατασκευαστεί  τέσσερα, πέντε γήπεδα, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για τις  προπονήσεις της ομάδας του Πανσερραϊκού, 

στην συνέχει  εγκαταλείφθηκαν και τώρα ο Σύλλογος αυτός ζητάει πάλι 

τον χώρο αυτό για να κάνει  αθλητικές εγκαταστάσεις.  Να ιδρύσει 

αθλητικές εγκαταστάσεις.   

 Όμως για να δοθεί  για την συγκεκριμένη χρ ήση χρειάζεται,  

επειδή στον Λευκώνα δεν υπάρχει Γενικό Πολεοδομικό ή ΣΧΟΟΑΠ, 

απαιτείται μια έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να 

μπορεί στην συνέχεια να κτίσει  κάτι  το οποίο αφορά την χρήση την 

παραπάνω. Είναι μια απλή διαδικασία τελικά με κάτι  το πογραφικά τα 
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οποία αποστέλλονται και εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη. Αλλά 

είναι προαπαιτούμενα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  είναι υπηρεσιακή δουλειά.  Με το να στείλει  τα τοπογραφικά στην 

Αποκεντρωμένη έχει  εγκριθεί .  Εμείς τ ώρα εγκρίνουμε το να ζητήσουμε 

την συγκεκριμένη χρήση και να αποδοθεί.  Την αιτούμαστε αυτή την 

συγκεκριμένη χρήση για το συγκεκριμένο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι αλλαγή χρήσης.  Αυτή την στιγμή  ο χώρος είναι αγροτικός.  Εάν 

πάει ο επιχειρηματίας αυτός που θέλει  να το εκμισθώσει να 

κατασκευάσει ένα αποδυτήριο,  ένα γήπεδο με  άδεια θα κολλήσει η 

δουλειά,  θα σταματήσει.  Γι΄ αυτό πρέπει για το συγκεκριμένο 

αγροτεμάχιο των 137,5 στρεμμάτων να δοθεί  έγκριση από την 

Αποκεντρωμένη ότι  μπορεί,  έγκριση χρήσης αθλητικής χρήσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια εισήγηση για να δούμε εάν είμαστε καλυμμένοι.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εφόσον έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτονόητο ότι  

συμφωνούν με αυτή την χρήση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο; Εμείς είμαστε ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η άποψη του Τοπικού Συμβουλίου είναι ομόφωνα αρνητική.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η άποψη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του Τοπικού Συμβουλίου.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι λάθος κάνετε.  Η άποψη του Τοπικού Συμβουλίου ήταν αρνητική 

όντως στο να εκμισθωθεί αυτός ο χώρος για αθλητικές εγκαταστάσεις.  

Άλλο το να το δώσουμε για αθλητικές εγκαταστάσεις ή να το δώσουμε 

στους αγρότες,  όπως ήθελε το Τοπικό και άλλο πράγμα του ότι  εφόσον 

εμείς  έχουμε το δικαίωμα, εφόσο ν ή άποψη του Τοπικού είναι 

γνωμοδοτική να πούμε ότι  ναι θα το δώσουμε για αθλητικές 

εγκαταστάσεις αλλά για να γίνει  αυτό πρέπει να προηγηθεί αυτή η 

έγκριση από την Αποκεντρωμένη. Εμείς τώρα αυτό κάνουμε.  Θεωρείτε 

δεδομένο ότι  θέλουμε ως Συμβούλιο να το δώ σουμε,  να το 

εκμισθώσουμε γι΄ αυτή την χρήση και προηγουμένως να έχουμε την 

έγκριση από την Αποκεντρωμένη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καθορίζουμε την χρήση γης.  Δεν δίνουμε τίποτα ακόμα. Καθορίζουμε 

την χρήση γης.  Απλώς ρωτάω εγώ, δεν έπρεπε να υπάρχει και μια 

γνώμη της υπηρεσίας να μας λέει  ότι  ναι,  μπορείτε να προχωρήσετε σε 

αυτή. Η άποψη της υπηρεσίας είναι η τάδε.  Εδώ δεν λένε τίποτα αυτοί.  

Λένε: «Προκειμένου ο Δήμος Σερρών να προχωρήσει την ανωτέρω 

εκμίσθωση απαιτείται να γίνει  καθορισμός χρήσεων γης της παραπάνω 
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έκτασης.  Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

συζήτηση του θέματος και την λήψη απόφασης».  

 Αυτό ρωτάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι πολύ απλουστευμένη, ας πούμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω έπρεπε να υπάρχει και μια γνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα κάνουμε.  Μήπως θα έπρεπε  να το αποσύρουμε να έρθει  πιο 

ολοκληρωμένα αυτό;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν νομίζω ότι  πρέπει να το αποσύρουμε,  διότι  το να έχουμε μια 

έγκριση της Περιφέρειας που να λέει  ότι  αυτός ο χώρος μπορεί να 

δοθεί  για αθλητικές εγκαταστάσεις δεν αποτρέπει κα μία άλλη χρήση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι κακό να έχουμε και την γνώμη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει.  Αυτή είναι η άποψή σας.  Εμένα η άποψή μου είναι ότι  το να 

έχουμε μια έγκριση για μια χρήση η οποία μπορεί και να μην τελικά, 

να μην αποφασίσουμε τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και όσο για την αρνητική άποψη ήταν περιστασιακή η αρνητική άποψη 

του Τοπικού  Συμβουλίου.  Νομίζω ότι  έχουμε ζητήσει ξανά γιατί  
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υπήρχε μια άλλη άποψη ότι  πρέπει να δο θούν για χωράφια και εγώ 

τους είπα ότι  είναι δυνατόν έτοιμα γήπεδα να τα δώσουμε για να τα 

οργώσουν; Είναι έτοιμες οι  υποδομές και είναι προς όφελος όλων 

αυτές οι  υποδομές να αξιοποιηθούν.   

 Εγώ εισηγούμαι τώρα να πάρουμε αυτή την έγκριση, να 

αποφασίσει το  Δημοτικό Συμβούλιο να την έχουμε και είναι κάτι  το 

εξτρά. Δεν αποτρέπει να το κάνουμε άμα θέλουμε τελικά και 

αποφασίσουμε να τα δώσουμε στους αγρότες,  να τα πάρουν οι  αγρότες 

να τα κάνουν στάρια και καλαμπόκια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε ένα ερώτημα να θέσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης,  ο κ Ηλίας Αναστασιάδης,  άλλος 

κανείς;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Και εγώ εάν χρειαστεί  κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.  Ο κ.  Ραμπότας.  Ερωτήσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι ,  ήδη από την εισήγηση όπως προέκυψε υπάρχουν 

θέματα. Θέλετε να τα αναδείξω με την μορφή ερωτήσεων; Να το κάνω 

έτσι,  όμως υπάρχουν θέματα.  
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 Πρώτο θέμα. Ποια μπορεί να είναι η θέση μας γενικώς όταν 

αφορά γη,  χρήση γης,  η οποία έχει  χαρακτηρισμό και είναι βο σκότοπος 

από τον Πίνακα Διανομής; Πώς μπορεί εμείς  όταν το Τοπικό 

Συμβούλιο έχει  ομόφωνη άποψη αυτή να την δεχόμαστε ή όχι;  Ένα.  

 Δεύτερον.  Εκεί,  εάν είναι ο συγκεκριμένος χώρος,  πράγματι 

φαντάζει  αυτονόητο ότι  γήπεδα είναι,  διαμορφώθηκαν, γνωρίζω πολύ 

καλά ότι  έγινε και μελέτη οριοθέτησης του παρακείμενου χειμάρρου, 

έχει  τρέξει  η διαδικασία για την προηγούμενη παραχώρηση όπως είχε 

γίνει .  Ξανά από την αρχή θα κάνουμε; Θα ορίσουμε χρήσεις γης;  Άμα 

ήταν γήπεδα, γήπεδα υπάρχουν και υπήρχαν και η οριοθέτηση το υ 

χειμάρρου έγινε,  συνεπώς δεν καταλαβαίνει  κανείς  τι  καινούργιο θα 

υπάρξει εκεί  ως δράση για να φέρουμε να κάνουμε περαιτέρω ορισμό 

χρήσεων γης;   

 Τρίτο θέμα το οποίο αναδεικνύεται με την μορφή ερώτησης,  στην 

προ τελευταία παράγραφο λέει  ξεκάθαρα το Τμήμα  Διαχείρισης,  λέει  

ότι  θα γίνει  έγκριση ή μη υλοποίησης της διαδικασίας για τον 

καθορισμό χρήσεων γης.  Έγκριση ή μη. Το ερώτημα είναι έωλο. Όταν 

το Τοπικό Συμβούλιο,  πρέπει να απαντήσουμε πρώτα σε αυτή την 

θέσμια υποχρέωση, έχουμε δέσμια υποχρέωση να σεβασ τούμε το 

Τοπικό Συμβούλιο όταν μας ορίζει ,  όταν μας δίνει  την επιθυμία του 

για το πώς θέλει  να γίνει  χρήση της δικής του γης.  Εδώ θεωρώ ότι  

αυτό που λέτε είναι στην δεύτερη φάση. Είναι στην δεύτερη φάση.  

Εάν γίνει  άρση του Τοπικού Συμβουλίου ως προς την ά ποψή του 

για το πώς θέλει  να αξιοποιήσει την περιουσία του,  μετά είναι για να 

πάρουμε εμείς  την απόφαση, εκτός εάν προκύπτει  κάτι  κοινότυπο, δεν 

μας ενδιαφέρει η άποψη του Τοπικού Συμβουλίου,  αλλά εδώ αφορά γη 

και είναι,  νομίζω δεν έχει  απαλλαγή, δηλαδή δε ν έχει  εκχωρηθεί και 
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δεν μπορούμε να υπερκεράσουμε την τοπική άποψη όταν αφορά γη.  

Αυτή είναι η άποψή μου.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη πρώτα από όλα το κομμάτι αυτό δεν είναι βοσκότοπος,  

είναι χερσολίβαδο. Έχουμε έγγραφο εδώ και μερικούς μήνες από την 

Πολιτική Γης που λέει  ότι  είχαμε προβληματισμούς και εμείς  γι΄ αυτά 

τα θέματα και μας λέει  το έγγραφο της Πολιτικής Γης ότι  οι  

χαρακτηρισμοί που δόθηκαν από την διανομή 1934 στον Λευκώνα, 

1936 στις  Σέρρες,  δεν είναι αυστηροί.  Και βοσκότοπος να ήταν η 

χερσολίβαδο μπορεί να δοθεί  δηλαδή για μια άλλη χρήση που δεν έχει  

ιδιαίτερες,  που δεν έχει  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  Έτσι μας λέει  το 

έγγραφο. Άρα μπορεί να γίνει  χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 Από την προηγούμενη διαδικασία στο δεύτερο που λέτε που 

είχαμε κάνει  τότε για το γήπεδο του Πανσερραϊκού, είχαμε πάρει 

εγκρίσεις  από Αρχαιολογία και από Δασαρχείο ότι  δεν αποτελεί  δασική 

έκταση ο χώρος αυτός.   

Τώρα η υπηρεσία από την διαχείριση του θέματος …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει αυτό τώρα γίνεται επικαιροποιημένα πλέον.  Είναι 

επικαιροποίηση της μίσθωσης.  Τότε ήταν 150 στρέμματα, τώρα βάλαμε 

μέχρι τον υπάρχοντα δρόμο. Δεν το φέραμε μέχρι το όριο για να μην 

χαλάσουμε τον υπάρχοντα δρόμο που είναι κάτω προς το ποτάμι,  είναι 

137,5 στρέμματα. Γίνεται μια επικαιροποίηση αυτής της απόφασης.  

Άλλωστε και ο νόμος τώρα για τις  εκμισθώσεις έχει  τροποποιηθεί .  

Χρειάζονται κάποια ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία κάναμε στα 
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τοπογραφικά. Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα και εάν ακόμα 

εμείς  πάρουμε αυτό το έγγραφο μπορεί να μην το νοικιάσουμε σαν 

αθλητικές εγκαταστάσεις,  να το δώσουμε πάλι για αγροτεμάχια αλλά 

είναι εύλογος ο προβληματισμός,  θα δώσουμε κάποια γήπεδα που 

ξέρουμε πολύ καλά ότι  έχουν γίνει  τεχνικά τα γήπεδα αυτά, δεν ήταν 

φτιαγμένα στην τύχη, έχουν ξοδευτεί  χρήματα, έχουμε ρυθμιστεί  τα 

υψόμετρα, οι  κλήσεις,  θα δώσουμε αυτά τα γήπεδα για να τα κάνουμε 

σιτάρια;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  το άλλο για….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν μιλάμε μόνο για τα υφιστάμενα γήπε δα όπως είναι εκεί . .  είναι 

κάτι  άλλο από το να λέμε,  ξέρω εγώ, εκατό στρέμματα που σημαίνει  

όλη η περιοχή.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

130. Το γήπεδο από μόνο του είναι περίπου 7 με 8 στρέμματα το 

καθένα. Έτσι είναι το 1/3 δηλαδή καταλαμβάνουν τα γήπεδα. Έτσι δεν 

είναι Βασίλη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πενήντα στρέμματα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Περίπου το 1/3 είναι τα γήπεδα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Άλλο 50 και άλλο 150.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Για υπόλοιπα είναι για λειτουργικούς σκοπούς της συγκεκριμένης 

χρήσης.  Δεν θα είναι μόνο τα γήπεδα, θα υπάρχουν  κάποια 

αποδυτήρια,  θα υπάρχουν κάποιοι  χώροι άλλοι,  γι΄ αυτό χρειάζεται 

αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε είναι ένας χώρος που μπορεί να γίνουν και άλλα γήπεδα. Δεν 

θα είναι μόνο αυτά. Μπορεί να γίνουν και άλλα γήπεδα άλ λων 

δραστηριοτήτων. Μπορεί να γίνει  γήπεδο τένις ,  να γίνει  ένα γήπεδο 

μπάσκετ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη Πρόεδρε.  Τα υφιστάμενα είναι αυτά που λέμε.  Είναι 30 με 35 

στρέμματα αλλά και ο άλλος ο χώρος θα εκμεταλλευτεί  για π αρόμοιες 

δράσεις.  Δεν δεσμεύει σε τίποτα αυτή η απόφαση. Νομίζω θα ξανά 

παρθεί απόφαση. Για σήμερα, ωραία επειδή εδώ, κάναμε κάποιες 

προφορικές συζητήσεις και με αυτούς που ήταν υπέρμαχοι του να μην 

δοθούν και σας λέω ότι  εφόσον σήμερα θέλετε να το θέσω στ ο σήμερα, 

ναι η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι,  χρησιμοποιεί  την γνώμη 

του Τοπικού ως γνωμοδοτική απόφαση, δεν είναι καθοριστική.  Αλλιώς 

δεν θα υπήρχε το Δημοτικό Συμβούλιο.  Δηλαδή το Τοπικό να πει  όχι  

και το Δημοτικό Συμβούλιο να πει  ναι.  Αλλά και π άλι στο 

συγκεκριμένο θέμα δεν παίρνουμε απόφαση, τέτοια απόφαση. Η 

απόφαση που παίρνουμε δεν είναι για να τα εκμισθώσουμε σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θέλουμε μια χρήση η οποία μπορεί να είναι και αυτή η χρήση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη για να διευκολύνω την κατάσταση, δεν μπορούμε να 

το κρατήσουμε ως θέμα για το επόμενο στις  14 Δεκεμβρίου να το 

συζητήσουμε ξανά με το Τοπικό Συμβούλιο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ Πρόεδρε δεν συμφωνώ να το αποσύρουμε.  Εάν εσείς  θέλετε να το 

αποσύρετε,  αποσύρετε το.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το αποσύρουμε ως θέμα, το κρατούμε ως θέμα για το επόμενο 

Συμβούλιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν θα 

το κρατήσουμε για το επόμενο ή ό χι  δεν το αποφασίζω ούτε εγώ ούτε 

εσείς .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην βιάζεστε,  θα κάνετε ερωτήσεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχετε σειρά και θα κάνετε και ερώτηση. Λοιπόν σας παρακαλώ πάρα  

πολύ ο επόμενος ποιος είναι;  Ερωτά ο κ.  Χρυσανθίδης.  Σας παρακαλώ 

μην βιάζεστε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το θέμα είναι πολύ απλό. καταρχήν θα ήθελα να 

ρωτήσω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ακούγεστε.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το μικρόφωνο.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ανοικτό είναι.  Ανοικτό είναι,  τι  να κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το λαμπάκι δεν ανάβει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το θέμα είναι το εξής:  καταρχήν,  γιατί  άργησε να έρθει  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο; Η αίτηση την οποία έκανε ο Σύλλογος είναι 27 -7-15 και 

ήρθε μετά από ενάμιση χρόνο και.  Πρώτον.  Δεύτερον.  Μας ζητάνε εδώ 

μια αίτηση ενός Συλλόγου ο οποίος ζητάει για να κάνει  αθλητικές 

εγκαταστάσεις.  Το δίνουμε ναι ή όχι;  Τα άλλα που λέτε είναι το 

δεύτερο στάδιο.  Έτσι είναι το θέμα. Είναι ξεκάθαρο. Εάν δεν υπήρχε η 

αίτηση του Συλλόγου δεν θα συζητούσαμε σήμερα γι΄ αυτό το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για αλλαγή χρήση γης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι αλλά δεν αποφασίζουμε εάν θα το δώσουμε ή όχι  ή εάν θα το 

εκμισθώσουμε.  Αποφασίζουμε να πάρει ο συγκεκριμένος χώρος μια 

επιπλέον χρήση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση θέλετε να κάνετε κύριε Αντώνη Αναστασιάδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποφασίζοντας,  θα αποφασίσουμε για να το εκμισθώσουμε ή όχι ,  

εντάξει  να τα . .μαζί  αλλά δεν θα μου πείτε μετά ότι  δεν ήρθε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο η εκμίσθωση του συγκεκριμένου χώρου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ. Ηρακλή άκουσε σε παρακαλώ. Το δικό μας 

το Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας έχει  1.000 στρέμματα. Έχει από το 

πεζοδρόμιο,  έχει  κολυμβητήριο,  έχει  γήπεδα τένις ,  έχει  γήπεδα 

μπάσκετ,  τα πάντα. Εάν γίνει  εκεί  ένας χώρος που η νεολ αία η δική 

μας θα αθλείται,  υπάρχει  πιο ωραίο πράγμα; Τι κάνει  στο κάτω –κάτω; 

Παίρνει  μια αξία περισσότερη από ότι  έχει .  Θα έχει  χρήση γης και η 

πολιτική… το εγκρίνει .  Εμείς για ποιο λόγο δηλαδή θα σταματήσουμε 

τους νέους να αθλούνται;  Να πηγαίνουν κάθε μ έρα μέσα στις  

καφετέριες  και να πίνουν τα ουίσκι και τι  άλλο κάνουν;  

 Κύριε Πρόεδρε το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ο Λευκώνας δεν 

είναι κανένα χωριουδάκι.   Η πόλη των Σερρών είναι δίπλα. Μπορεί να 

πάνε να αθληθούνε.  Εμείς διαθέσαμε ένα ολόκληρο χερσολίβαδο κα ι 

το κάναμε Αυτοκινητοδρόμιο,  κολυμβητήριο,  τένις ,  μπάσκετ,  γήπεδα, 

κακό είναι να πάνε οι  άνθρωποι να αθλούνται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος; Ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Άκουσα προηγουμένως, κύριε Μυστακίδη ότι  αυτή η γη θα έχει  δυο 

ταυτότητες .  Δηλαδή χερσολίβαδο και συγχρόνως χώρος για αθλητικές 

εγκαταστάσεις.  Είναι εμπορικό αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα θέλεις  αλλάζει  παιδί  μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; Κύριε Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  εγώ προσωπικά η δουλειά μου αστυνομικός.  Ούτε 

πολιτικός μηχανικός είμαι,  ούτε αρχιτέκτονας ούτε πολεοδόμος.  Θέλω 

να μάθω για ποιο λόγο η υπηρεσία σας,  η Πολεοδομία η ακίνητη 

περιουσία,  ποια υπηρεσία είναι,  δεν γνωμοδοτεί  θετικά ή αρνητικά και 

αιτιολογημένα; Για ποιο λόγο δεν μας λέει  έναν μπούσουλα στον οποίο 

θα κατευθυνθούμε και εμείς  οι  ίδιοι;  Γιατί  κατά τα ψέματα, δεν 

μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα. Ναι μεν έχουν ένα αίτημα αλλά θα 

πρέπει και η υπηρεσία να μας εισηγηθεί ανάλογα. Ή ναι ή όχι  και να 

το αιτιολογήσει αυτό.  Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχήν έτσι όπως έρχεται η εισήγηση είναι αυτονόητο ότι  η 

υπηρεσία θέλει  να δώσει μια χρήση ακόμα, να εγκρίνει  αυτή την χρήση 

αλλά λέει  ότι  εμείς  το θέλουμε αλλά δεν το αποφασίζουμε,  αποφασίστε 

το εσείς  στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν μπορώ 

να καταλάβω, είναι η πρώτη φορά που έρχεται με εισήγηση έτσι ή μη.  

 Ύστερα τώρα να σας πω, για το άλλο το θέμα το να πάρει ένας 

χώρος και μια χρήση ακόμα, η μια χρήση δεν αναιρεί  την άλλη στην 

προκειμένη περίπτωση. Εάν αποφασιστεί  να μην δοθεί  και να  

νοικιαστεί  σαν αγροτεμάχιο πάλι μπορεί αλλά σκεφτείτε ότι  η 
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απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ήταν αρνητική, δεν υπήρχε καλή 

ενημέρωση, δεν ήμουν και εγώ όταν συνεδρίασε το Τοπικό,  δεν με 

ενημέρωσαν και να σας πω ότι  οι  αντιδράσεις υπήρχαν και από 

συγκεκριμένους ανθρώπους οι   οποίοι   είναι  και φίλοι  μου και  

πελάτες μου. Μετά που  τους  μίλησα  προφορικά   είπαν   ότι     

εντάξει    ας   πούμε,  δώστε τα.  Άμα μπορείτε κανένα κομμάτι να 

αφαιρέσετε.  Έτσι μου είπαν.   

 Αλλά πέρα από αυτό να δούμε μπροστά. Είναι έν ας χώρος που 

σήμερα είναι ένας χώρος που μένουν εκεί  τσιγγάνοι,  αφήνουν του 

κόσμου την βρωμιά,  καταστρέφουν και εμείς  τώρα τι  θέλουμε; Να 

ρίξουμε,  θέλει  αυτός ο Σύλλογος να ρίξει   300.000 ευρώ και να το 

κάνει  γήπεδο να φωτίζεται και είναι από κάτω μεριά το υ Λευκώνα που 

αξιοποιείται όλο εκείνο το μέρος και νομίζω ότι  δημιουργείται και μια 

αίσθηση ασφάλειας από την Λίμνη μέχρι τον συνοικισμό κάτω νότια.  

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί .  

 Και εάν ακόμα το Τοπικό έδωσε μια απάντηση νομίζω ότι  με 

ενημέρωση που θα έχε ι  πλήρη και καλή θα αλλάξει την απόφασή του,  

γιατί  έχουμε ζητήσει επαναπροσδιορισμό της απόφασής τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα έχετε να ρωτήσετε και εσείς .   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τον κ.  Αντιδήμαρχο, για ποιο λόγο δεν έχει  πλήρη αιτιολογική έκθεση 

το θέμα και όσον  αφορά τα θέματα γης είναι πολύ ευαίσθητα; Αυτό 

θέλω να ρωτήσω. Γιατί  δεν ήρθε με πλήρη αιτιολογική έκθεση το θέμα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Ραμπότα ζητάτε πράγματα νομίζω υπερβολικά θαρρείς και έχετε 

σταθεί σε ένα θέμα άνευ ουσίας.  Είναι μια υπηρεσιακή υπόθ εση αυτή 
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και είναι μια αίτηση με τοπογραφικά που να λέει  ότι  αυτός ο χώρος 

μπορεί να γίνει  και για αθλητικές εγκαταστάσεις.  Εάν υπήρχε ένα 

Γενικό Πολεοδομικό δεν θα χρειαζόταν καν αυτή η διαδικασία.  Δεν 

μπορώ  να καταλάβω γιατί  ζητάτε τόσα πολλά για ένα θέ μα που δεν 

έχει  τόσο βάθος αυτό καθ’ εαυτό σαν εισήγηση. Δεν υπάρχει αυτό το 

βάθος.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε στην ερώτηση καλύφθηκα, μπορώ να κάνω τοποθέτηση 

γι΄ αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήθελα να διευκρινίσω το εξής:  σύμφων α με αυτά που λέει  η εισήγηση 

παίρνοντας την απόφαση για τον καθορισμό χρήσεων γης παράλληλα 

παίρνουμε απόφαση και για δημοπράτηση. Ακούστε.  Εφόσον εγκριθεί  

ο καθορισμός χρήσεων γης για αθλητικές δραστηριότητες,  η αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου Σερρών θα δρομο λογήσει διαδικασία εκμίσθωσης 

με δημοπρασία της εν λόγω έκτασης σύμφωνα με τις  διατάξεις  του 

τάδε άρθρου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  παίρνουμε την απόφαση και δρομολογείται αμέσως. Τι θέλω να 

πω; Εφόσον, ας πούμε,  κύριε Μυστακίδη,  έχετε ξανά συζητήσει το 

θέμα με το Τοπικό Συμβούλιο για να μην δημιουργήσουμε εντάσεις 

στην τοπική κοινωνία και βλέπετε ότι  έχουν αλλάξει,  δεν είναι κακό να 

γίνει  ένα Τοπικό Συμβούλιο πάλι,  να πάτε και εσείς  να τους εξηγήσετε,  
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ούτως ώστε να αποφευχθούν οι  εντάσεις και το φέρνουμε μετά από 

λίγες μέρες.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

…απάντηση στον κ.  Χρυσανθίδη που λέει  ότι  γιατί  καθυστέρησε….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τελικά η άποψη του Τοπικού Συμβουλίου έχει  αλλάξει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακόμα καλύτερα τότε.  Επειδή πα ράλληλα παίρνουμε απόφαση και για 

δημοπρασία και εφόσον έχετε συζητήσει και νομίζετε ότι  έχουν 

αλλάξει,  δεν χάθηκε ο κόσμος μετά από λίγο καιρό να ξανά έρθει  εδώ 

το θέμα. Δεν μας κυνηγάει κανένας.  Έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για να μην έρθουμε σε σύγκρουση με την τοπική κοινωνία και να μην 

νοιώσουν ότι  τους αγνοούμε.  Εντάξει;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ νομίζω δεν χάλασε ο κόσμος μετά από λίγο καιρό να έρθει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε δυο εβδομάδες,  δεν είναι …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μετά από λίγο καιρό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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14 Δεκεμβρίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να τοποθετηθείτε.  Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Κύριε Πρόεδρε …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και επειδή αναφερθήκατε στην απόφαση του Τοπικού εγ ώ σας λέω το 

εξής:  πιο μπροστά υπήρχε απόφαση του Τοπικού που θα γινόταν το 

γήπεδο του Πανσερραϊκού στα 150 στρέμματα. Δηλαδή τότε ήταν άλλη 

γνώμη της τοπικής κοινωνίας και σήμερα είναι διαφορετική; Έτυχε και 

ήταν διαδικαστικό.  Πήρανε μια λάθος απόφαση κατ ά την γνώμη μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μονολεκτικά. Συμμερίζομαι αυτό το όραμα του συναδέλφου μου αλλά 

θεωρώ ότι  για να έχουμε  και την σύμφωνη γνώμη του Τοπικού 

Συμβουλίου είναι καλό να πάμε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη εμμένετε εσείς…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε δυο εβδομάδες θα το φέρουμε ξανά.  
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ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

(Πρακ. -23 -2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.  

 

ΘΕΜΑ 19ο:  

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 550/2016 Α.Δ.Σ.:  ¨Έγκριση δαπάνης  

 για την πληρωμή του κόστους εξαγοράς φωτοτυπι κού μηχανήματος  

(προμήθεια leasing του 2009) για το ΚΕΠ Προβατά του Δήμου¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα θυμίσω, κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι ότι  είχαμε πάρει μια προηγούμενη απόφαση σε ένα από τα  

Δημοτικά μας Συμβούλια να κρατήσουμε μετά την λήξη του leasing  

αυτό το μηχάνημα αλλά και ο υπηρεσιακός παράγοντας αλλά και ο 

τεχνικός σύμβουλος μας λέει  ότι  αυτό το μηχάνημα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν επισκευάζεται.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν μπορεί να μας κάνει  την δουλειά  και δεν επισκευάζεται και είναι 

κοστοβόρο. Ήδη έχουμε εμείς  καινούργια μηχανήματα στον Δήμο και 

στην περιοχή εκεί ,  στον Προβατά, οπότε δεν έχει  νόημα να το 

κρατήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 817/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  

Έγκριση τροποποίησης ημερομηνίας διεξαγωγής του  

 2ου Διακρατικού εργαστηρίου και έγκριση συμμετοχής σ' αυτό  

εκπροσώπων του Δήμου στο πλαίσιο του δικτύου MAPS.  

Εισηγητές: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ. Καρπουχτσής Κ.  

και ο Αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρπουχτσής απουσιάζει  και ο κ.  Αντιδήμαρχος  Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.  Ήταν η τρίτη συνάντηση που θα είχαμε για το πρόγραμμα αυτό το 

MAPS ,  που θυμίζω ότι  είναι ένα πρόγραμμα απ ό το οποίο θα 

αποκτήσουμε μια πιστοποίηση για το πώς θα διαχειριστούμε τα 

στρατόπεδα όταν θα αποδοθούν ως  κοινόχρηστοι χώροι.  

 Η πρώτη ήταν στην Κροατία,  η δεύτερη ήταν στην Ισπανία και 

τώρα είναι στην Γερμανία.  Ήταν προγραμματισμένο για τον Δεκέμβρη 

αλλά  τελικά λόγω του ότι  χρειάζονται περισσότερο χρόνο και τα μέλη 
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των ομάδων, των τοπικών ομάδων στήριξης για να κάνουν τις  

εισηγήσεις τους και η προετοιμασία από τους Γερμανούς,  θα γίνει  στις  

25 Ιανουαρίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

25 και 26 Ιανουαρίου.  Επίσης η συμμετοχή  των εκπροσώπων του 

Δήμου στο  Κόμπλες Γερμανίας,  Καλές Πρακτικών Τρόπων 

Επανάχρησης της Πρώην Στρατιωτικής Κληρονομιάς,  τρεις  

εκπρόσωποι του Δήμου και τέσσερις της Τοπικής Ομάδας Στήριξης.   

 Εκ των τριών εκπροσώπων του Δήμου οι  δυο θα είναι από την 

συμπολίτευση και ένας από την αντιπολίτευση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  Πρόεδρε,  δεν είναι έτσι.  Οι τρεις  είναι από την Ομάδα Έργου 

του MAPS και στην Ομάδα Έργου συμμετέχουν οι  δημοτικοί 

υπάλληλοι,  εγώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης με διπλό 

ρόλο εδώ πέρα, ο κ.  Καρπουχτσής,  ο κ.  Δήμαρχος,  ο κ.  Γκότσης και 

είχαμε στείλει  σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους έγγραφα για το 

εάν θέλουν να συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και ο μόνος που μας 

απάντησε ήταν ο κ.  Γιαννακίδης.  Άρα συμμετέχει  και ο κ.  

Γιαννακίδης.   

 Τώρα για την μετάβαση στο Κόμπλες της Γερμανίας από 

υπηρεσιακούς παράγοντες ενδιαφέρει η έρθει  η κυρία η Μίνα η 

Τσούκα, ο κ.  Καρπουχτσής και ο κ.  Γιαννακίδης.  Αυτοί οι  τρεις .   

 Επίσης από την Τοπική Ομάδα Στήριξης,  που είναι μια ομάδα 

που αποτελείται από  τρία  Επιμελητήρια,  δηλαδή από το ΓΕΩΤΕΕ, 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο,  από το Τεχνικό Επιμελητήριο και από το 

Οικονομική Επιμελητήριο.   
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 Επίσης συμμετέχει  το ΤΕΙ,  η Μέση Εκπαίδευση, ο Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων, η ‘Σερραίων Πολιτεία’,  η ‘Διάβαση Πεζών’ και άλλες,  

είναι μερικές ακόμα, μερικοί άλλοι φορείς,  από αυτούς πρέπει να πάνε 

τέσσερα μέλη. Το ένα μέλος είμαι εγώ ως Πρόεδρος πάλι,  σας είπα με 

την διπλή ιδιότητα που έχω ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης 

και επιπλέον άλλοι τρεις  οι  οποίοι  θα αποφασιστεί  ποιοι  θα ε ίναι μέσα 

στον Δεκέμβριο.  Δεν μπορούμε σήμερα να πούμε ονόματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μην παραξενεύεστε,  το πρόγραμμα τα πληρώνει αυτά.  Τι 

παραξενεύεστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας είπα κύριε Φωτιάδη  είναι τρεις  εκπρόσωποι του Δήμου και …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τι δεν κατάλαβες Δέσποινα; Είπα τρία άτομα από την Ομάδα Έργου, 

Τσούκα, Γιαννακίδης,  Καρπουχτσής,  τρία άτομα και τέσσερα άτομα 

από την Τοπική Ομάδα Στήριξης που δεν θα αποφασίσουμε ποιοι  θα 

είναι σήμερα. Ένας θα είμαι εγώ και τρεις  οι  οποίοι  θα αποφασιστούν 

μέσα στον Δεκέμβρη. Ποιο ήταν το δύσκολο και ποιο ήταν το 

ακαταλαβίστικο; Καμία διαφορική εξίσωση θα λύσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος; Συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε μόνο αυτά που δεχόμαστε από το Υπουργείο για τα 

στρατόπεδα, δεν ξέρω τώρα αυτό θα έχει  κάποια,  κάποιο λόγο; Μπορεί 

να προκύψει κάποιο όφελος για τον Δήμο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανεξάρτητα γιατί  με όλα αυτά πάμε για άλλ ες καταστάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .κάτι  θέλετε να ρωτήσετε και εσείς  επί  του θέματος.  Τοποθέτηση. 

Ερωτήσεις δεν έχουμε,  έτσι;  Τοποθετήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σύμφωνα με την εισήγηση, κύριοι  συνάδελφοι και με αυτό που είπε ο 

κ.  Πρόεδρος,  μπορεί να συμμετέχουν τρεις  εκπρόσωποι του Δήμου, 

τρεις  εκπρόσωποι του Δήμου, προφανώς εννοείται αιρετοί.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ένα λεπτό,  εδώ διαβάζω. Διαβάζω. Λέει ότι  τρεις  εκπρόσωποι του 

Δήμου μπορούν να πάνε.  Έως. Και τέσσερις εκπρόσωποι της Τοπικής 

Ομάδας Στήριξης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  τρεις  λοιπόν από τον Δήμο και τέσσερις από την Τοπική Ομάδα 

Στήριξης.  Λοιπόν,  μπορείτε επ’ αυτού να μας διευκρινίσετε;  Γιατί  ο 

Πρόεδρος είπε δυο από την συμπολίτευση και ένας από την 

αντιπολίτευση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης είναι από την Τοπική Ομάδα Στήριξης.  Την Ομάδα 

Έργου. Άρα λοιπόν ξαναλέμε εμείς  την πρόταση του προέδρου, ένας 

από την αντιπολίτευση να είναι ανάμεσα στους τρεις  του Δήμου που θα 

πάει.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος;  Ο κ.  Γιαννακίδης είναι στους τέσσερις εκπροσώπους της 

Τοπικής Ομάδας Στήριξης.  Εδώ Ομάδα Έργου δεν αναφέρεται.  

Υπάρχει ο όρος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά εδώ έχουμε με βάση την εισήγηση εμείς  που θα ψηφίσουμε.   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό,  ένα λεπτό.  Πάλι μας τα άλλαξες.  Όχι εδώ τα έχω και εγώ, 

εδώ τα έχω. Πάρει την εισήγηση. Πάρε την εισήγηση. Πάρε την 

εισήγηση σε παρακαλώ, εδώ είναι η εισήγηση. Με βάση την εισήγηση 

θα ψηφίσουμε.  Οι δυο τελευταίες προτάσεις είναι συγκεκριμένες.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό μην μιλάτε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και αυτοί θα επιλεχθούν από μια δεξαμενή ανθρώπων που είναι από το 

ΤΕΙ,  από το ΓΕΩΤΕΕ, από την Εκπαίδευση, από το ΤΕΕ, από τον 

ΟΕΒΕΣ, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, ‘Σερραίων Πολιτεία’ ,  Οικονομικό 

Επιμελητήριο,  ‘Διάβαση Πεζών’,  από αυτούς όλους τρία άτομα και οι  

τρεις  που είπα προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να ρωτήσω, καταλάβατε; Μόνο ο κ.  Φωτιάδης δεν κατάλαβε.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν ακούσατε μάλλον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη τι  θέλετε να ρωτήσετε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν είχατε  το μυαλό σας εδώ πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη τι  θέλετε να ρωτήσετε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε,  να αφήσετε ήσυχα τα στρατόπεδα και να 

μην τα πειράξετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μιλάμε για στρατόπεδα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο κύριος Ηρακλής …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μιλάμε για στρατόπεδα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για αυτά μιλάτε.  Γι΄ αυτό τώρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη φορά…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάλι γι΄ αυτά μιλάμε.  Όχι,  όχι ,  είναι κρίμα αυτό που κάνετε για την 

πόλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα το σώμα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Καρύδας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η κυρία Ιλανίδου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι στην μετάβαση των εκπροσώπων και στην συμμετοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός από την κυρία Ιλανίδου, παρών. Όχι ο κ.  Φωτιάδης,  όχι  ο κ.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι είπε ο κ.  Γάτσιος,  συγνώμη. Ναι ο κ.  Γάτσιος,  όχι  ο κ.  Φωτιάδης,  

όχι  η κυρία Ιλανίδου, παρών ο κ.  Καρύδας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ο κ.  Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Σαφές όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε Αναστασιάδης Αντώνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντώνης.  Βεβαίως Αντώνης.  Οι υπόλοιποι ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 818/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 21ο:  

Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το  

Δασικό Φυτώριο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 819/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία.  Εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 22ο:  

Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: ¨Επέκταση  

δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Υψηλάντου και  
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 Λομβάρδου στην πόλη των Σερρών¨ .  

21444 12-12-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Υψηλάντου είναι το άλλο κομμάτι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 820/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.  

 

ΘΕΜΑ 23ο:  

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδικού  

 δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2016¨ .  

21390 6-12-16  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Παρακαλώ. Διευκρινίσεις  για το εικοστό τρίτο; Κύριε 

Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Άλλαξε η νομοθεσία όσον αφορά τις  συμβάσεις στα δημόσια έργα και 

τα λοιπά και επίσης για να γίνουν οι  ασφαλτοστρώσεις και τα λοιπά, 

για να κλείσουμε δρόμους και παλαιότερα τις  κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις  αυτές τις  παίρναμε αφού κάναμε εμείς  μελέτη τις  παίρναμε 

κατευθείαν από την,  η Αστυνομία τις  έβγαζε.   

Τώρα όμως, δυστυχώς, θα πρέπει να κάνουμε,  για το υπόλοιπο 

δηλαδή, για το Τζανακάρη, που θέλουμε να κλείσουμε,  να κάνουμε 

ορισμένους δρόμους,  λακκούβες και τα λοιπά ή και κομμάτια,  θα 

πρέπει να κάνουμε,  κανονιστική να κάνει  η υπηρεσία μας,  η οποία θα 

εγκριθεί  από την ΔιΠεΧωΣ και μετά,  εφόσον θα βγει  κανονιστική τότε 

η Αστυνομία μόνο μας είπε ότι  μπορεί να κλείσει  δρόμους και να 

αστυνομεύσει,  διαφορετικά  δεν μπορεί να γίνει  το έργο.   

 Αυτό είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ νομίζω ότι  ο κ.  Αντιδήμαρχος δεν απαντάει σε αυτό που 

παρουσιάζει  η τρίτη παράγραφος.  Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να 

διαβάσω ακριβώς.   

 Συντάχθηκε ΑΠΕ με ισοζύγιο συγκριτικά με το αρχικό συμβατικό 

αντικείμενο.  Δηλαδή διαφοροποιείται το αρχικό αντικείμενο.  Αυτό 

λέει  και λέει  να γίνουν δυο ομάδες,  τεχνικά έργα και ασφαλτικά έργα 

και στο τέλος λέει  ότι  κατόπιν όλων των παραπάνω και τα λοιπά, σας 

υποβάλλουμε ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. Δεν μιλούμε γ ια 

αδειοδοτήσεις και ποιος εποπτεύει .   

 Εδώ στο τι  συνίσταται το σπάσιμο της παλαιάς ενοποιημένης 

μελέτης σε δυο; Διότι  άλλο είναι το συμβατικό ως τεχνικό έργο και 

άλλο είναι το ασφαλτικό.  Άλλη είναι η έκπτωση για το ένα αντικείμενο 

και άλλο για το άλλο.  
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 Επ’ αυτού θα θέλαμε μια απάντηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι η ίδια εργολαβία,  το ίδιο έργο.  Μέσα 

το έργο έχει  το πρώτο μέρος που έγινε μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα 

σταμάτησε διότι  δεν βγαίνουν ασφαλτικά και τα λοιπά και πάμε στο 

δεύτερο μετά την άνοιξη που θα βγάλουν τα ασφαλτικά και το χωρίζει  

δε δυο μέρη. Ποιο είναι το πρόβλημα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν κάνουμε ανακεφαλαιωτικό,  ο ανακεφαλαιωτικός κλείνει  ως 

εισήγηση ή απορροφούμε τα χρήματα τα συμβασιοποιημένα ή 

προκύπτει  ανάγκη. Νομίζω ο ανακεφαλαιωτικός εκεί  πρέπει να κλείνει  

η εισήγηση, στο οικονομικό τι  γίνεται.  Εδώ δεν γίνεται αναφορά στο 

οικονομικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που γίνανε οι  εργασίες.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Γίνεται όταν κάνουμε υπέρβαση ή διαφοροποίηση του αντι κειμένου 

που είχε συμβασιοποιήσει η υπηρεσία με τον εργολάβο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η εισήγηση που κάνουν οι  υπηρεσιακοί παράγοντες,  πέραν του ότι  

υπάρχουν και τα ποσά και όλα, λοιπόν και υπογράφουν τρεις  

υπηρεσιακοί παράγοντες,  ο  ένας ο Διευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας,  δεν αφήνουν κανένα περιθώριο,  ας πούμε,  επιφύλαξης 
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διότι  λέει  ότι  κατόπιν όλων των παραπάνω σας υποβάλλουμε τον 1 ο  

ΑΠΕ του έργου του θέματος και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  μέχρι τώρα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ας πάει να δει  μέσα. Είναι οι  εργασίες οι  οποίες αναλυτικά, οι  οποίες 

έχουν γίνει  μέχρι τώρα. Οι υπόλοιπες θα γίνουν με την καινούργια 

νομοθεσία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι του Τζανακάρη. Είναι η 3 η  Ιππικού  Συντάγματος που θα γίνει  

και στον Πλάτανο ένα μέρος,  είναι αυτά.  Αυτά είναι στο δεύτερο 

μέρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  όχι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι τόσο ξεκάθαρο και κανείς  δεν το εισηγ είται.  Εδώ 

λοιπόν λέει ,  λέει  εφόσον το διαβάζουμε,  ότι  ο προϋπολογισμός ήταν 

200 χιλιάδες,  η εγκριθείσα σύμβαση ήταν 102.828 και η προτεινόμενη 

δαπάνη με τον ΑΠΕ είναι 102.  Δηλαδή δεν αλλάζει  το αντικείμενο στο 

οικονομικό σκέλος,  αλλάζει  ως προς την φύση τ ων εργασιών.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό δεν λέμε.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό καταλάβατε συνάδελφοι τόση ώρα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό δεν καταλάβατε εσείς;  Μα εδώ θα τρελαθούμε.  Εδώ θα 

τρελαθούμε.  Μα δεν είπαμε ότι  οι  εργασίες είναι στο πρώτο μέρος και 

στο δεύτερο; Παιδιά; Ή επειδή κ.  Φωτιάδη πέφτετε στον λάκκο πρέπει 

να τα κάνετε αλλιώς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον λάκκο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στον λάκκο πέσατε.  Δεν είπαμε για διαχωρισμό εργασιών; Δεν το 

είπαμε; Στο λάκκο με τα φίδια πέφτετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα, κύριε Πρόεδρε,  να μπω στην λογ ική του κ.  Γκότση, στην 

προσέγγιση; Παρακαλώ στοιχειωδώς προφυλάξτε το επίπεδο 

παρακαλώ. Παρακαλώ διαφυλάξτε το επίπεδο.  Δεν έχω καμία διάθεση 

να κατέβω σε αυτό το επίπεδο.  Να αποσυρθεί παρακαλώ, να το σβήσει 

η γραμματέας και θα πω ότι  δεν το άκουσα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το επίπεδο το δικό σας το ότι  ….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν το άκουσα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναφέρεστε προσωπικά στον καθένα το ξέρουμε.  Το επίπεδο το δικό 

σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν το άκουσα.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι αναφέρεστε για τα νερά της ΔΕΥΑΣ σε προσωπικά στον κ.  

Χασαπίδη μιλάτε για επίπεδο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μιλάτε για επίπεδο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δημόσια στην τηλεόραση το ότι  κατηγορείτε την γυναίκα του 

Δημάρχου μιλάτε για επίπεδο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση ηρεμήστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ τα πράγματα να τα ξεκαθαρίσουμε.  Ποιο επίπεδο;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας καλώ στην τάξη για μια φορά. Είστε Αντιδήμαρχος…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όταν τον κ.  Χασαπίδη, ο οποίος θα υποβάλλει και μήνυση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επίπεδο, ποιο  επίπεδο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει γίνει  κατανοητό για τον 1 ο  ΑΠΕ;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα ήθελα παρακαλώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όχι,  δεν είναι προσωπικές και μην εξομοιώνετε,  παρακαλώ, 

συμπεριφορές.  Εγώ ρώτησα κάτι  συγκεκριμένο.  Η απάντηση ήταν ότι  

δεν θα προκύψουν απαιτήσεις από τον εργολάβο γιατί  διαφοροποιείται 

το αντικείμενο.  Όλα τα άλλα δεν τα άκουσα και δεν έχει  σημασία 

ποιος τα λέει  για μένα αυτό το συγκεκριμένο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά . .  το επίπεδο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ διαφυλάξτε το επίπεδο.  Δεν είναι ο ρόλος σας μόνο 

προς την αντιπολίτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη διαφυλάσσεται το επίπεδο κ.  Φωτιάδη. Με την βοήθεια όλων σας 

μπορούμε να έχουμε υψηλότατο επίπεδο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπετε ότι  δεν χαρίζω κάστανα στην συμπολίτευση. Το βλέπετε.  Τον 

ανακάλεσα στην τάξη. Σας παρακαλώ είμαι πιο αυστηρός και με 

κατηγορεί η συμπολίτευση περισσότερο από την αντιπολίτευση .  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι για τον 1 ο  ΑΠΕ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 821/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 24ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  

 του έργου: ¨Διαμόρφωση χώρου κεντρική ς πλατείας  

Αναγνωστοπούλου Τ.Κ. Προβατά¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το εικοσιτέσσερα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 822/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 25ο:  

Έγκριση παράτασης σύμβασης υπηρεσίας ¨Βελτίωση της  

ασφάλειας των μετρητικών διατάξεων παραγωγής και  

 κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των σχολικών κτηρίων¨ .  

21511 8-12-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις παρακαλώ. Εισηγητής ο κ.  Γκότσης,  έχετε τον λόγο.  Την 

εισήγηση και μετά οι  ερωτήσεις.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να ακούσετε να καταλάβετε λοιπόν γιατί  είναι.  Έχουν γίνει  αιτήματα 

από σχολεία και μάλιστα τελευταία από το 17 ο  σχολείο ότι  δεν υπάρχει 

ασφάλεια στους μετρητές φωτοβολταϊκών, στους μετασχηματιστές,  

στις  χελώνες και τα λοιπά, οπότε,  σε σχολεία σε 27 σχολεία.  Οπότε 

πρέπει να κατασκευαστούν από την εταιρεία σαράντα τεμάχια για να 

καλύψουν, διότι  είναι επικίνδυνα για τα παιδιά όταν είν αι εκτεθειμένα 

και η υπηρεσία μας ζήτησε άδεια,  ζήτησε παράταση ο συγκεκριμένος 

εργολάβος λόγω του ότι  δεν μπορεί να δουλεύει καθημερινώς,  είναι τα 
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παιδιά εκεί  και τα λοιπά, πρέπει να είναι όμως και ο Διευθυντής του 

σχολείου να το έχει  ανοικτό,  έρχονται κα ι τα Χριστούγεννα και ζητάει 

90 μέρες παράταση για να κατασκευάσει για την ασφάλεια των παιδιών 

που επαναλαμβάνω έχουν έρθει ,  όποιος θέλει  να τα δούμε,  έγγραφα 

από Διευθυντές ότι  είναι επικίνδυνα αυτά που είναι εκτεθειμένα για τα 

παιδιά.  Πάνε και πιάνουν τα παιδιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις διευκρινιστικές;  Τοποθετήσεις;  Παρακαλώ 

ερωτήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης και η κυρία Ιλανίδου. Άλλος; Κανείς.  Κύριε 

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με βάση τον τίτλο όπως έχει  εισαχθεί των μετρητικών διατάξεων 

προφανώς εννοεί τα όργανα τα οποία τοποθετήθηκαν και εκτεθειμένα. 

Είναι σε σημείο που μπορεί κανείς  να τα αγγίξει .  Αυτά τα όργανα που 

είναι ο μετασχηματιστής και τα λοιπά όργανα. Ερώτηση. Κατά την 

τοποθέτηση η τεχνική υπηρεσία αυτό δεν το είχε προβλέψει ότι  μπαίνει  

σε χώρο όπου  είναι τα παιδιά;  

Και δεύτερο ερώτημα, στην ουσία τι  κάνουμε δηλαδή; Κουτιά τα 

οποία θα τοποθετήσουμε στον χώρο όπου είναι αυτά τα μετρητικά 

μηχανήματα, οι  μετασχηματιστές και τα λοιπά για την προστασία; Και 

θέλει  ο συγκεκριμένος εργολάβος παράταση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν το θέμα έχει  περάσει,  απλά ζητάει παράταση. Άρα λοιπόν 

δεν θα πω εγώ τίποτα άλλο διότι  έπρεπε να τα πείτε τότε.  Τελεία και 

παύλα. Δεν μπαίνω στην ουσία.  Έχει περάσει το θέμα, τώρα εάν 

θέλουμε να λέμε.  Είναι λόγος παράτασης.  Αυτό συζητάμε τ ώρα, εάν 

την δεχόμαστε ή όχι .  Τελεία και παύλα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενενήντα μέρες εξήγησε ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  οφείλεται στο γεγονός 

ότι  κατά την διάρκεια μαθημάτων δεν μπορεί να γίνει  αυτή η εργασία.  

Η τοποθέτηση αυτών, ας τα πω, εξαρτημάτων. Γι΄ αυτό τον λόγο 

ζητάει μέσα στις  γιορτές να δουλέψει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα δουλέψει.  Είναι γιορτές που δεν θα δουλέψει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα είναι κλειστά τα σχολεία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν θα είναι κλειστά τα σχολεία θα πρέπει να δουλέψει,  όχι  κατά την 

διάρκεια των μαθημάτων.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

Αυτό σας είπα ότι  δεν μπορεί να δουλέψει επειδή τα σχολεία τα 

κλείνει  ο Διευθυντής και δεν μπορεί να δουλέψει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποτε πρέπει να δουλέψει κ.  Γκότση όμως, γιατί  τις  δίνουμε τις  90 

μέρες;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συζητάμε την παράταση. Την ψηφίσουμε εδώ. Ή τ ην δίνουμε ή δεν την 

δίνουμε.  Τα υπόλοιπα τα έχουμε συζητήσει και όποιος τα θυμάται 

καλώς, όποιος δεν τα θυμάται να πάει να ανατρέξει  να δει  τι  ψήφισε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ηρεμήστε σας παρακαλώ πολύ. Ψηφίζουμε την παράταση ή δεν 

την ψηφίζουμε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα γι΄ αυτό τον λόγο,  κ.  Γάτσιο,  πολύ σωστά, ζητάει την παράταση, τι  

θα πει  ότι  δεν πάει ο Διευθυντής για να διευκολύνει την κατάσταση; 

Δεν το συζητώ. Και θα ξανά δώσουμε παράταση εάν χρειαστεί .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη, το ρώτησα αυτό,  το ρώτησα στις  υπηρεσίες.  Το ρώτησα. 

Λέτε εσείς  ότι  εμένα δεν μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία ότι  δεν 

δουλεύει;  Είπε ότι  τα σχολεία είναι κλειστά και δεν θα δουλέψει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί κάποιος στις  γιορτές,  επειδή τα σχολ εία είναι κλειστά να έχει  

προγραμματίσει  διακοπές,  να πάει κάπου ο άνθρωπος.  Δεν είναι 

υποχρεωμένος να είναι ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί να δουλέψει απογεύματα, μπορεί να δουλέψει μέσα στις  

γιορτές,  μπορεί να δουλέψει όποτε θέλει .  Εμείς ψηφίζουμε την 

παράταση για να βοηθήσουμε την κατάσταση να τελειώσει.  Επιτέλους 

δηλαδή. Διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε την κάμηλο. Λοιπόν,  

ψηφοφορία.  Ναι στην παράταση; Ναι.  ναι.  ναι ,  ναι ,  ναι  στην 

παράταση, ναι,  ναι ο κ.  Δούκας,  ναι ο κ.  Μοσχολιός,  ο κ.  Μηλίδης,  ο 

κ.  Ηλίας Αναστασιάδης,  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης ναι,  ο κ.  

Καρύδας,  ο κ.  Γιαννακίδης.  Κύριε Γάτσιο;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  στην παράταση χωρίς αναθεώρηση. Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 823/2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 26ο:  

Τροποποίηση της αριθμ. 721/2016 Α.Δ.Σ. ως προς τους αύξοντες  

αριθμούς 1 και 6 και διαγραφή εκ νέου των οφειλών από  

βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο  κ. Γαλάνης.  Υπήρχε χρηματικό ποσό διαφορετικό και 

ξανά έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Ναι.  ομόφωνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 824/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 27ο:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών οι οποίοι  

θα συμμετάσχουν στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τρεις δηλώσανε συμμετοχή συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ξέρω που την δηλώσατε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκείνη την ημέρα και εγώ ενδιαφέρθηκα. Εδώ τώρα σήμερα δεν 

μπορούμε όσοι θέλουν,  ο κ.  Μυστακίδης παραδείγματος χάρη και εγώ 

να είμαστε μέσα σε αυτούς να γίνουμε πέντε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιστεύω ότι  μπορείτε.  Κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι  μπορείτε,  

βεβαίως και τώρα ακόμα. Τώρα το αποφασίζουμε.  Δήμαρχος,  

Γαλάνης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  επικοινώνησα με την ΚΕΔΕ και μου είπαν ότι  εμείς  δεν 

αποζημιώνουμε,  είναι υπόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  σημειώνω τα ονόματα για να τα δώσουμε.  Ο κ .  Δήμαρχος,  ο κ.  

Γαλάνης,  ο κ.  Χατζημαργαρίτης,  ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Άλλος; Ο κ.  Μυστακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα έξοδα είναι εννέα ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γάτσιο ας δηλώσουμε και το δικό σας όνομα. Μπορεί και να μην 

πάμε κιόλας,  δεν ξέρω. Εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σημειώθηκαν τα ονόματα; Δέκα ευρώ μετακίνηση. Έξοδα μετακίνησης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι προβλέπεται από τον νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι προβλέπεται αυτά είναι.  Και ο κ.  Γκότσης.  Σημειώ σατε τα 

ονόματα; Για άλλη μια φορά ερωτώ. Μην μιλάτε.  Μην μιλάτε.  Ο 

Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ εκεί .  Το νερό στο στόμα το έβαλε και τρέχει .  

Σας παρακαλώ. Μονίμως μιλάτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως και θα είμαι με την συμπολίτευση αυστη ρότερος.  Είστε 

μονίμως φλύαροι.  Εκείνη η γωνία Δούκας,  Γρηγοριάδης Χρήστος και ο 

Πτέραρχος,  το ‘Τρίο Μπελκάντο’ εκεί  πέρα μιλάει συνέχεια.  Πώς θα 

γίνει  δηλαδή; Και συμμετέχει  και ο κ.  Μοσχολιός πολλές φορές.  Πάρα 

πολλές φορές.  Γράψατε τα ονόματα;  

 Λοιπόν,  ακούστε λίγο τα ονόματα.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Ο κ. Δήμαρχος,  ο κ.  Γαλάνης,  ο κ.  Χατζημαργαρίτης,  ο κ.  Φωτιάδης.  Ο 

κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Άλλος; Ο κ.  Μυστακίδης.  Ο κ.  Γκότσης,  η 

κυρία Ιλανίδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; Αυτοί.  Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 825/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 28ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

του κ.  Δημάρχου για τον μήνα Νοέμβριο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 826/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 29ο:  
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Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

στον κ.  Χατζηιωαννίδη Αριστείδη -Χρυσοβαλάντη του  

Εμμανουήλ, στην πόλη των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριά δης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου όχι ,  όχι  εξ ορισμού ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης και 

όχι  ο Πρόεδρος.  Όποιος θέλει  μπορεί να πει  όχι .  Ελευθερία και 

δημοκρατία έχουμε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 827/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τριακοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 30ο:  

Σχετικά με τη λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Εισηγητές: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Αναστασιάδης Η.  

και ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα το φέρνει  η αντιπολίτευση ομόφωνα. Έχετε τον λόγο κύριε 

Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Πριν πω οτιδήποτε,  ένα ερώτημα στον κ.  Γαλάνη. Κύριε Γαλάνη 

σήμερα παρανομήσαμε που κάναμε,  μπήκαμε στην διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης; Ένα ναι ή ένα όχι  απλά. Για την α γορά 

φωτοτυπικού. Εγκρίναμε απευθείας ανάθεση. Ή της κυρίας Αγιαννίδου 

να πάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μπείτε στο θέμα, μπείτε στο θέμα και αφήστε τα 

υπόλοιπα. Θα μπω, κύριε Πρόεδρε,  αμέσως.  

 Ειλικρινά φέραμε ένα θέμα σύσσωμη η αντιπολίτευση γιατί  

κρίναμε πως το θέμα ετούτο είναι σοβαρό και έχει  προεκτάσεις,  γι΄ 

αυτό εξάλλου το φέραμε,  για την λειτουργία των σχολικών επιτροπών 

το ΄16.  Δεν αναφερόμαστε στο ΄15 και στο ΄14 και στις  προηγούμενες 

χρονιές,  για τον λόγο ότι  αυτές τις  χρονικές περιόδους οι  Σ χολικές 

Επιτροπές λειτουργούσαν με βάση την απόφαση του υπουργού, η οποία 

υποθέτω πως είναι γνωστή και στους Διευθυντές και στους 

οικονομικούς διαχειριστές αλλά και στους συναδέλφους.   

 Γιατί  όμως αναγκαστήκαμε να φέρουμε αυτά εδώ; Γιατί  

διαπιστώσαμε ότι  ο  τρόπος με τον οποίο λειτουργεί  ή μάλλον μέχρι 

στιγμής λειτουργεί  η Σχολική Επιτροπή είναι έξω από κάθε έννοια 

λογικής.  

 Ένα απλό κομμάτι θα σας διαβάσω που αναφέρεται στις  γενικές 

αρχές που διέπουν την σύναψη συμβάσεων. Δεν είναι δικό μου, είναι 

ενσωματωμένη οδηγία της ΕΟΚ στην ελληνική νομοθεσία.   

Κατά την σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 

ανεξαρτήτως αξίας σύμβασης οι  αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν 

τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις  ενεργώντας με 

διαφάνεια και αναλογικό τρόπο και υποχρεούνται να τηρούν τις  αρχές 
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της αμοιβαίας αναγνώρισης,  της προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος,  το τονίζω αυτό,  της προστασίας των δικαιωμάτων των 

ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού.  

Ο σχεδιασμός μας διαδικασίας ανάθεσης δεν επιτρέπετ αι να 

αποσκοπεί στην καταστρατήγηση του παρόντος νόμου, . .τεχνητού 

περιορισμού, το τονίζω, τεχνητού περιορισμού αποσκοπεί στην 

αδικαιολόγητη προνομιακή ή δυσμενή μεταχείριση συγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων.  

Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι  αναθέτο υσες αρχές 

και εδώ προσδιορίζονται ποιες είναι οι  αναθέτουσες αρχές και πρέπει 

κάποτε να το κατανοήσουμε,  είναι το Δημοτικό Συμβούλιο,  η 

Οικονομική Επιτροπή και τα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών 

προσώπων, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται  η 

αποτελεσματικότητα και η χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων.  

Αυτό εδώ ουσιαστικά είναι το άρθρο 3 του νέου Κανονισμού και 

Σύναψης Συμβάσεων και αυτό που σας διάβασα είναι το άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2004/18 και το άρθρο 10 της Οδηγίας 2004/17.  

Τι έγινε όμως μέχρι τώρα; Για να δούμε.  Το θέμα το οποίο 

εισήχθη έχει ,  θα έλεγα, προεκτάσεις και ας ξεκινήσουμε από τις  

προεκτάσεις.  

Πρώτα από όλα η προέκταση είναι οικονομική. Δεύτερη είναι 

ηθική, τρίτο είναι πολιτική και τέταρτο είναι διοικητική.   

Γιατί  οικονομικές καταρχήν; Τίθεται ένα πολύ απλό ερώτημα και 

μάλιστα μπαίνω σε μια διαδικασία η οποία είναι γνωστή σε όλους.  Με 

ποια κριτήρια οικονομικά επιλέχθηκαν όσοι επιλέχθηκαν; Γιατί  

επιμένω σε αυτό; Γιατί  όσα έχω διαβάσει και ο 4412, ο τωρινός και ο 

4281, ο νόμος ο οποίος καταργήθηκε αρχές Ιουλίου του ΄16 και ήταν 
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σε αναστολή μέχρι και τον Απρίλιο αλλά και το ΠΔ118 αλλά και το 

ΠΔ60, τι  λέει;  Θα πρέπει εμείς  οι  φορείς,  οι  αναθέτοντες φορείς να 

στοχεύουμε που; Στην διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.   

Εδώ όμως αυτό το πράγμα δεν έχει  γίνει .  Γιατί;  Γιατί  βγήκε μια 

λίστα,  η οποία βέβαια λίστα έλεγε.  Ξέρετε από αυτούς θα πάτε να 

ψωνίσετε.  «Μα εάν είναι ακριβοί;» «Α!,  δεν υπάρχει,  δεν έχετε 

δικαίωμα να διαμαρτύρεστε.  Από αυτούς θα πάτε».   

Κύριε Πρόεδρε το θέμα είναι ιδιαιτέ ρως σοβαρό και θα 

παρακαλούσα. Διαβάζω και θα δευτερολογήσω. Αυτό έφερε 

αναστάτωση στα σχολεία και μια που μου περιορίζετε τον χρόνο, η 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή είναι ένα ψήφισμα καταγγελία της Α/θμιας 

Εκπαίδευσης και την γνωστοποιώ, την κοινοποιώ στους συν αδέλφους.   

Συνέβαλε στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης αφού για 

επτά σχεδόν μήνες απαγορεύεται στα σχολεία να προμηθεύονται 

οτιδήποτε.  

Στο τέλος παρουσίασε μια λίστα προμηθευτών από την οποία 

απουσίαζαν οι  προσφερόμενες τιμές,  κάτι  το οποίο ο 4412 ου σιαστικά 

δεν μπορεί να το δεχθεί .  Είναι έξω από κάθε έννοια λογικής.  Και των 

υπηρεσιών, καθώς σε όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε καμία 

προσπάθεια αναζήτησης της οικονομικότερης λύσης για τις  σχολικές 

μας μονάδες.  

Λαμβάνεται υπόψη και ενημερώνω τον κόσμο ότι  ο καινούργιος 

νόμος στο άρθρο 2,  περίπτωση 31,  για ποσά κάτω των 20.000, μιλάει 

για αναζήτηση προσφορών, αναζήτηση αυτών οι  οποίοι  θα δώσουν τις  

τιμές και αξιολογούνται οι  τιμές,  κάτι  το οποίο,  βέβαια,  δεν έγινε.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Η στάση αυτή βρίσκεται σε πλήρη . .γενική απαίτηση για 

διαφάνεια και προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την . .τον 

νομοθέτη που προβλέπει την κατάθεση προσφορών.  

Όντως και ο προηγούμενος νόμος ο 4481 αλλά και ο καινούργιος 

προβλέπει κατάθεση προσφορών ή αναζήτηση προσφορών και βάζω το 

ή για ευνόητους λόγους.  Θα εξηγήσω εάν μου δοθεί η δυνατότητα.  

Για να ενημερώσω το σώμα ο προηγούμενος νόμος ο 14 από το 

άρθρο 140 και κάτω όλα αυτά αναφέρει και ο καινούργιος νόμος,  εάν 

λάβουμε υπόψη μας αυτό το οποίο ο νομικός σύμβουλος του κράτους 

λέει ,  τι ;  Από το άρθρο 222 μέχρι το άρθρο 340, το λέω χονδρά, 

παραπέμπει στο ΠΔ118, όπου εκεί  τι  γίνεται;  Με σαφήνεια 

προσδιορίζεται η διαδικασία των αναθέσεων.  

Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη εδώ, συνέβη, μάλλον δεν 

είμαστε πρωτοπόροι,  συνέβη και στον Δήμου Άργους κα ι φρόντισα να 

έρθω σε επικοινωνία.  Εκεί στον Δήμο Άργους σταμάτησε στην γέννησή 

του.  Γιατί;  Γιατί  οι  πάντες επαναστάτησαν. Και εδώ επαναστάτησαν. 

Ας πούμε ο Εμπορικός Σύλλογος έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία τι  

λέει;  Ότι κύριοι  αυτό το οποίο κάνετε είναι έξω  από κάθε έννοια 

ανταγωνισμού. Νοθεύεται ο ανταγωνισμός.  Είναι έξω από κάθε έννοια 

ίσης μεταχείρισης γιατί  δεν υπάρχει ίση μεταχείριση. Με ποια λογική 

αποκλείεις  τον ‘Α’ ή τον ‘Β’;  Βάση τιμής; Γνωριμίας;  Φιλίας;  Άλλων 

συμφερόντων; Κανένας δεν ξέρει .   

Γι΄ αυτό αναγκαστήκαμε,  Πρόεδρε,  να έρθουμε σε αυτό το 

συμβούλιο όλη αντιπολίτευση και να το θέσουμε το θέμα. Βέβαια,  σε 

αυτό θα τοποθετηθώ και στην δευτερολογία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας κύριε Μερετούδη.  
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Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα παρακαλούσα να μο υ δοθεί χρόνος να μπορέσω να 

τοποθετηθώ γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα λεπτά στον κ.  Αναστασιάδη, άλλα δέκα σε σας.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Με τα λεγόμενα από όσα άκουσα σήμερα από τον κ.  Αναστασιάδη που 

έχει  διατελέσει και πρώην Διευθυντής Β/θμιας εκπαίδευσης δεν θα 

περίμενα να ακούσω τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να υπερασπιστώ 

ανθρώπους που μετέχουν στο συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής και 

δεν είναι σήμερα εδώ.  

 Επειδή δεν αναφέρθηκε τι  είναι Σχολική Επιτροπή θα αναγκαστώ 

να πω τι  είναι Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπ ή του Δήμου 

Σερρών καταρχήν,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  και κύριοι  

συνάδελφοι θα θέλω να σας ενημερώσω γι΄ αυτό το πράγμα. Η Σχολική 

Επιτροπή είναι ενδεκαμελής.  Τα τρία της μέλη είναι δημοτικοί 

σύμβουλοι.  Δυο της συμπολίτευσης,  ένας της αντιπολίτευσης.  

Υπάρχουν τρεις  Διευθυντές στην Α/θμια εκπαίδευση δημοτικών 

σχολείων και αντίστοιχα στην Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης 

Γυμνασίων και Λυκείων, οι  οποίοι  ορίζονται από τους εκάστοτε 

Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας.   

 Τρία μέλη από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, τα οποία 

τα ορίζουν οι  Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, και δυο πολίτες.  Όλο 

αυτό συνεπάγεται ότι  η δημοτική αρχή, ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος 

που ορίζει  να είναι και τον ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην 

Σχολική Επιτροπή σίγουρα δεν έχουν την πλειοψηφία στην Σχολική 

Επιτροπή για να μπορούν να παίρνουν τις  αποφάσεις που αυτοί θέλουν 
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για να πηγαίνουν,  όπως είπε ο κ.  Αναστασιάδης σε φίλους,  σε 

ξαδέλφια και ότι  άλλο μπορεί να εννοεί ,  δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει να 

γνωρίζει  ότι  υπάρχουν εκεί  πέρα μέσα άνθρωποι που παίρνουν 

αποφάσεις για να μην μιλάει με τόσο εύκολα απαξιωτικά λόγια για 

αυτούς.   

 Τώρα να μπούμε στην ουσία.  Αυτή είναι η Σχολική Επιτροπή, 

παίρνει  αποφάσεις συνολικές.  Αυτό που θέλω να καταθέσω εγώ, όσο 

καιρό είμαι στις  Σχολικές Επιτροπές Πρ όεδρος,  όσα μέλη υπήρχαν,  εάν 

ακούνε,  αν μπορεί να βγει  κάποιος όποτε θέλει  να πει  ότι  τον πήρα ένα 

τηλέφωνο για να υποστηρίξει  ένα θέμα που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος.  

Δεν θα βρεθούν.  Όπως δεν θα βρεθεί  ούτε ένας Διευθυντής Δημοτικού, 

Γυμνασίου ή Λυκείου να τον πήρα μια φορά ένα τηλέφωνο και να του 

υποδείξω μέχρι τώρα που διαχειρίζονταν οι  Διευθυντές τα χρήματα των  

λειτουργικών δαπανών των σχολείων και αποφασίζανε οι  ίδιοι  να 

κάνουν απευθείας αναθέσεις,  να πηγαίνει  ο καθένας να ψωνίζει  από 

όπου ήθελε,  να του υπέδειξα  εγώ ή υπηρεσιακός παράγοντας ή 

οποιοδήποτε άλλο μέλος της Σχολικής Επιτροπής από το που θα πάει 

να ψωνίζει  και να διαθέσει τα χρήματα των σχολείων.  

 Η λειτουργία,  μέχρι το ΄15  η λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών έπαιρνε τέσσερις χρηματοδοτήσεις το ν χρόνο. Ανάλογα με 

το ποσοστό που έχουμε ορίσει  μοιράζονται στις  δυο Σχολικές 

Επιτροπές τα χρήματα. Υπάρχει ένας αλγόριθμος,  ο οποίος καθορίζει  

πόσα χρήματα θα πάρει κάθε σχολείο.  Νηπιαγωγείο,  Δημοτικό,  

Γυμνάσιο,  Λύκειο.  Ανάλογα με τον όγκο το σχολείο,  αν άλογα με την 

παλαιότητά του και ανάλογα με το σύνολο των μαθητών που έχει .   

 Διαχειριστές των χρημάτων των σχολείων ήταν οι  εκάστοτε 

Διευθυντές και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής.  Κανείς άλλος.   
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Έπαιρνε κάθε σχολείο,  στην προκειμένη περίπτωση τα Δημοτικ ά, όσα 

χρήματα δικαιούνταν το σχολείο,  μπαίνανε στον λογαριασμό τον οποίο 

τον διαχειριζόταν ο Διευθυντής των σχολείων. Εκείνος ήξερε τα 

λειτουργικά έξοδα του σχολείου,  αποφάσιζε από ποιον θα πάρει να 

βάλει πετρέλαιο,  ποιον θα φωνάξει να καθαρίσει  τον καυστ ήρα, ποιον 

θα πάρει ηλεκτρολόγο, από πού θα πάει να ψωνίσει  για όλα αυτά. 

Κανείς ποτέ δεν του υπέδειξε τι  θα κάνει .  Και ποτέ δεν ήρθαν να μας 

δείξουν ότι  γι’  αυτά που πήραν πήγαν να πάρουν τιμές να συγκρίνουν 

τιμές.  Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα.  

 Θα μπορέσω να  υποθέσω εγώ, αφού ο κ.  Αναστασιάδης …την 

βάση της συζήτησης σε τέτοιο θέμα, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην διακόπτετε.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Συγνώμη κ.  Αντώνη, για τον κ.  Ηλία Αναστασιάδη. Για τον κ.  Ηλία 

Αναστασιάδη. Πολύ πιθανόν . .Διευθυντής,  αφού στο σπίτι  μου 

καθαρίζει  τον λέβητα ένας επαγγελματίας και τον βάζω στο σπίτι  μου 

και . .και στο σχολείο.  Πιστεύω κάπως έτσι θα λειτουργούσε το 

σύστημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπόθεση κάνει ,  υπόθεση.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Υπόθεση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορείτε να μην διακόπτετε.  Σεβαστείτε…  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη δεν σας διέκοψα καθόλου. Κύριε Ηλία 

Αναστασιάδη δεν σας διέκοψα καθόλου. Τους σέβομαι τους 

Διευθυντές.  Με όσους έχω συναναστραφεί είναι αξιόλογοι  άνθρωποι.  

Μακάρι τέτοιοι  άνθρωποι να είναι Διευθυντές σε δημοτικά σχολεία.  

Μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπως παντού, σε όλο τον 

κόσμο. Είναι αξιόλογοι και σεβαστοί.   

 Υπογράψανε όμως ένα έγγραφο 29 Διευθυντές σχολείων και 

αναφερθήκανε στην Σχολική Επιτροπή ότι  δεν κάνει  σωστά την 

δουλειά της και ούτε λίγο ούτε πολύ λειτουργεί  με τρόπο παράτυπο. 

Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γι΄ αυτή τους την υπογραφή. Με 

πολλούς όσους μίλησα μου είπαν ότι  παρασυρθήκανε από τον κ.  

Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και βάλανε την υπογραφή τους 

γιατί  δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Επειδή ήρθε ο καινούργιος νόμος 

και άλλαξε η λειτουργία και για ένα εξάμηνο πράγματι 

δημιουργήθηκαν προβλήματα στην λειτουργία,  γιατί  δεν μπορούσαν να 

πάνε να προμηθευτούν πράγματα, γι΄ αυτό τον  λόγο βάλανε την 

υπογραφή τους.  Αυτό ήταν μια παρένθεση.  

 Τώρα τι  έγινε και άλλαξε όλο το σύστημα και δημιουργήθηκε όλο 

αυτό το θέμα; Όσο το σύστημα λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο οι  

διαχειριστές ήταν οι  ίδιοι  οι  Διευθυντές ποτέ δεν δημιουργήθηκε 

κανένα πρόβλημα. Παρόλα αυτά όμως έχουμε τιμολόγια που έχουν 

αγοραστεί  από Διευθυντές καφετέριες,  πιατέλες,  κούπες,  ομπρέλες,  

βραστήρες,  πράγματα  που δεν δικαιολογούνται από την 

χρηματοδότηση αυτή να χρησιμοποιηθούν για τέτοια πράγματα. Ίσως 
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να τα πήραν για κάπο ιες,  δεν αμφιβάλω εγώ, για κάποιες λειτουργίες 

των σχολείων, για μια εκδήλωση ενδεχομένως που κάνανε.  Πολύ 

πιθανόν για κάποιο ιδιαίτερο λόγο,  για μια εκδήλωση που έκανε το 

σχολείο,  οτιδήποτε.  Παρόλα αυτά όμως αυτό δεν είναι νόμιμο. 

Φανταστείτε να είχα κάνε ι  εγώ σαν Πρόεδρος ή τα μέλη της Σχολική 

Επιτροπής κάποια τέτοια αγορά τι  θα είχε γίνει .   

 Εκτός από αυτό έχουν παρατηρηθεί τιμολόγια από εξωτερικό 

γύρω στα 800 ευρώ και το 19% της χρηματοδότησης για τα 

λειτουργικά των σχολείων εκτός Νομού Σερρών με απόφασ η των 

Διευθυντών. Ήρθε η ώρα και άλλαξε ο νόμος.  Στην αρχή άλλαξε για τα 

καύσιμα, για τα καθαριστικά και για τα είδη φαρμακείου.  Επειδή τα 

ποσά αυτά είναι πάνω από 20.000, πήγαν σε διαγωνισμούς.  Μέχρις ένα 

σημείο έγινε διαγωνισμός,  λειτούργησε.  Τώρα ο διαγ ωνισμός δεν έχει  

τελειώσει ούτε για τα καθαριστικά,  ούτε για τα καύσιμα και 

δημιουργήθηκε θέμα. Δεν μπορούσαν τα σχολεία να πάρουν καύσιμα. 

Αναγκαστήκαμε να κάνουμε απευθείας αναθέσεις για να μπορέσουν να 

λειτουργήσουν. Και αυτό ίσως να είναι παράνομο κύρι ε Αναστασιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Επειδή ο κ.  Αναστασιάδης αναφέρει τον 4211, στον 4412 εγώ δεν είμαι 

νομικός ούτε το όνειρό μου ήταν να γίνω νομικός,  δεν θα μπω σε αυτά. 

Γι΄ αυτά είναι ο υπηρεσιακός παράγοντας,  θα μπορέσει να δώσει 

απαντήσεις σε όποιον δημοτικό σύμβουλο θέσει ερωτήματα για να 

ξεκαθαρίσει  όλο αυτό το τοπίο.   
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 Τώρα πάμε στο τι  έγινε αλλάζοντας ο νόμος.  Τον Φεβρουάριο 

ειδοποιήθηκαν όλοι οι  Διευθυντές ότι  πρέπει να μπούμε στον 

ΚΗΜΔΗΣ. Ενημερώθηκαν όλοι οι  Διευθυντές σύμφωνα με την Οδηγία 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, απόφαση της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων θα . .ΚΗΜΔΗΣ όλες οι  

δαπάνες,  να μην τα πολυλογούμε,  πήραν την ειδοποίηση ηλεκτρονικά 

οι  Διευθυντές να προβούν σε προμήθειες γιατί  θα αργήσουμε από εδώ 

και πέρα όλη αυτή η διαδικασία να γίνει  και να μπορέσει να ξανά 

δεχθεί  τιμολόγιο το σύστημα.  

 Βέβαια,  παρατηρήθηκαν κάποιες ελλείψεις πολύ πιθανόν.  Αυτή 

την στιγμή πάντως λειτουργεί  πολύ σωστά το σύστημα και 

προμηθεύονται τα σχολεία ότι  έχουν ανάγκη.  

 Αφού ειδοποιήθηκαν οι  Διευθυντές τον Απρίλιο κάναμε 

Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής.  Εκεί αποφασίστηκε για να μπορούν,  

για να μην υπερβαίνουμε το ποσό των 20.000 και οδηγηθούμε σε 

διαγωνισμούς που θα είναι χρον οβόροι και πολύ πιθανόν οι  

διαγωνισμοί να κερδισθούν από προμηθευτές εκτός Νομού Σερρών, να 

είναι κάτω από 20.000, να μπορούν να πάνε σε απευθείας αναθέσεις 

ώστε να μπορούν να μείνουν στον Δήμο μας.  Και όλοι οι  προμηθευτές 

αυτή την στιγμή είναι του Δήμου Σ ερρών.  

 Σε εκείνη την Επιτροπή, αφού πήραμε αυτή την απόφαση, τέθηκε 

από τον κ.  Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής τον Δημήτρη τον 

Σιαμάγκα, τον Διευθυντή του 18 ο υ  Δημοτικού, «Καλό είναι Πρόεδρε να 

κάνουμε μια άτυπη Επιτροπή, να βγούμε στην αγορά και να ψ άξουμε 

για τιμές και να αποφασίσουμε σε ποιον θα δώσουμε τις  απευθείας 

αναθέσεις».  Εγώ είπα ότι  δεν θέλω να συμμετάσχω στην Επιτροπή. 

«Είμαι επαγγελματίας,  δεν θα μπορώ να έρχονται».  Ορίστηκε ο κ.  
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Σιαμάγκας και ο κ.  Λογοθετίδης  από τον Σύλλογο Γονέων και μου 

λένε ότι  μπες και εσύ και μου είπε ότι  εάν μπορώ τα απογεύματα. «Τα 

απογεύματα μπορώ και θα έρχομαι».   

 Τελείωσε εκείνο το συμβούλιο και από εκεί  και μετά δεν ξανά 

συζητήθηκε αυτό το θέμα της λειτουργίας της άτυπης Επιτροπής ούτε 

αποφασίστηκε ποιος θα την συγκαλέσει,  ποιος θα πάρει τηλέφωνο τον 

έναν και ποιος θα πάρει τηλέφωνο τον άλλο για να πάμε για τιμές.  

Είναι κάτι  το οποίο δεν έγινε.   

Ήρθε το καλοκαίρι,  κλείσανε τα σχολεία,  έφυγαν οι  Διευθυντές 

διακοπές,  δεν ήταν κανείς  εδώ και δεν  λειτούργησε η ά τυπη Επιτροπή. 

Να το θεωρήσω αυτό και σε μεγάλο βαθμό δική μου παράλειψη.  

Έρχεται ο Σεπτέμβριος να ανοίξουν τα σχολεία,  δεν έχουμε 

προμηθευτές.  Τι πρέπει να κάνουμε; Συζητώντας με την υπηρεσία μου 

λέει  η υπηρεσία ότι  υπάρχει  το σύστημα . .Μέσα εκεί  καταχωρ ούνται 

όλα τα τιμολόγια που κόβουν τα σχολεία που πληρώνουμε,  με ποιους 

προμηθευτές συνεργάζονται,  μέσα από εκεί  έγιναν οι  συγκρίσεις  τιμών 

από κάθε τιμολόγιο τι  έπαιρνε το κάθε σχολείο και από πού έπαιρνε 

και από εκεί  μέσα αποφασίσαμε να ορίσουμε προμηθευ τές.   

Τέθηκε ζήτημα να κάνουμε έκτακτο Συμβούλιο Σχολικής 

Επιτροπής γι΄ αυτό το θέμα. Πράγματι ορίσαμε Συμβούλιο Σχολικής 

Επιτροπής το οποίο έγινε στις  14 -9-2016.  

Θέμα δεύτερο: Τρόπος διαχείρισης δαπανών προμηθειών λόγω 

συμμετοχής του νομικού προσώπου στο  ΚΗΜΔΗΣ.  

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι  

το θέμα τέθηκε από τον κ.  Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

κ.   Δημήτριο Σιαμάγκα και του ζητήθηκε να καταθέσει την άποψή του 

και τις  προτάσεις του.   
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Ο Αντιπρόεδρος καταθέτει  τα εξής:  Η ανάθεση των προμηθειών 

των σχολικών μονάδων του Δήμου μας είναι μια σύνθετη και 

…υπόθεση καθώς έχει  οικονομικές,  εκπαιδευτικές,  κοινωνικές,  νομικές 

και άλλες διατάξεις .   

Αυτό το σύνθετο πρόβλημα πολλοί Δήμοι όπως της Ηράκλειας,  

Πιερίας,  Καβάλας και άλλα αποφάσισαν να το αντιμετωπίσουν με 

παράταση του τρόπου λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών 

επιτρέποντας στους Διευθυντές και προϊστάμενους των Σχολικών 

Μονάδων να επιλέγουν οι  ίδιοι  τους προμηθευτές τους.   

Στην περίπτωσή μας η λίστα με τους προμηθευτές την οποία ο 

Πρόεδρος και οι  υπάλληλοι το τομέα Παιδείας του Δήμου Σερρών 

συνέταξαν μόνοι τους κατά την παράβαση της απόφασης του 

Συνεδρίου του Ιουνίου που προέβλεπε σύσταση Επιτροπής με 

εκπρόσωπο Διευθυντών, εκπρόσωπο Γονέων και εκπρόσωπο Δημοτικών 

Συμβούλιο,  ώστε να επισκεφτούν την αγορά και να πάρουν τιμές 

πάσχει ηθικά αλλά και νομικά. Κατά συνέπεια προτείνουμε να 

επιτρέψουμε με απόφασή μας τους Διευθυντές να συνεχίσουν να 

προμηθεύονται τα αγαθά και υπηρεσίες από τους προμηθευτές τους 

μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους του ΄16.  Με αυτό τον τρόπο 

τα σχολεία μας θα βγουν από την τραγική θέση στην οποία περιήλθαν 

μετά την εξάμηνη και πλέον απαγόρευση κάθε οικονομικής 

συναλλαγής.   

Ταυτόχρονα να ζητήσουμε από τον Δήμαρχο να απαλλάξει τον 

οικονομικό διαχειριστή από κάθε ευθύνη, όπως έπραξαν οι  Δήμαρχοι 

στους προαναφερθέντες Δήμους.   

Στο διάστημα αυτό τα μέλη της ΕΣΕΒΕ, αφού λάβουν κάθε 

νομική συνδρομή και πληροφόρηση από άλλους διαχειριστές να 
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επιλέξουν την διαδικασία και τον τρόπο επιλογής των προμηθευτών ο 

οποίος θα ισχύσει από την 1 -1-17.  

 Εάν η επιλογή είναι απευθείας ανάθεση τότε μια Επιτροπή πρέπει 

να καταλήξει σε εκείνους τους επαγγελματίες που θα προσφέρουν τις  

πιο συμφέρουσες τιμές οι  οποίες θα αναγράφονται δίπλα στον κάθε 

προμηθευτή και θα τον δεσμεύουν.  Με τις  ίδιες τιμές θα ανατίθενται 

σε επιτροπή επαγγελματίες του ίδιου είδους κάθε χρόνο η προμήθεια 

των σχολείων. Η σύμβαση θα λύεται αμέσως εάν ο προμηθευτής 

χρεώνει άλλη τιμή ή κρίνει  ο Διευθυντής ότι  δεν παρέχει  ότι  

συμφωνήθηκε.  Με αυτόν τον τρόπ ο θα υλοποιήσουμε και την απόφαση 

του Ιουνίου που προέβλεπε την . .του θέματος από την Επιτροπή, 

επειδή οι  απευθείας αναθέσεις σκανδαλίζουν ενώ μέχρι τώρα δεν 

σκανδάλιζαν γιατί  ο Διευθυντής έκανε από μόνος του την απευθείας 

ανάθεση και προκαλούν το δημόσιο αίσθημα, ιδίως όταν γίνονται 

χωρίς συμμετοχή πολλών και διαφορετικών προσώπων που μπορούν να 

εγγυηθούν την δημοσιότητα, την διαφάνεια και την αποδοτικότητα 

ώστε να δοθεί  ο αναγκαίος χρόνος για τα παραπάνω και έτσι να 

υλοποιηθεί  και η προηγούμενη σχετική μα ς απόφαση.  

 Εγώ είπα τότε ότι  καλώς όλα αυτά, να κάνουμε αυτά, τώρα όμως 

επείγει ,  επειδή ξεκινάνε τα σχολεία,  όλη αυτή η διαδικασία θα είναι 

χρονοβόρα και θα συνεχίσουν να μην έχουν να προμηθεύονται,  να 

δώσουμε με αυτή την λίστα που συντάξαμε για τρεις  μήν ες μέχρι το 

τέλος του ΄16 και από το ΄17 να γίνουν όλα αυτά.  

 Κάνει την πρότασή της η κυρία Δήμητρα Αναστασιάδου. 

Διευθύντρια και η ίδια επίσης ορισμένη από τον Διευθυντή Α/θμιας.  

 Η κυρία Αναστασιάδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.   
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Η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών  ως νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία την οποία 

οφείλουμε να τηρούμαι και να εφαρμόζουμε.  Δεν νομιμοποιούμαστε να 

παίρνουμε αποφάσεις που είναι αντίθετες στην επιταγή του νόμου. Εάν 

κάποιες άλλες Σχολικές Επιτροπές σε άλλες πόλεις εφαρμόζουν την 

νομοθεσία που αφορά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από τα 

σχολεία,  δεν σημαίνει  ότι  πρέπει να τις  μιμηθούμε και εμείς .   

Το να ψηφίσουμε τώρα να μην γίνονται οι  προμήθειες των 

σχολείων σύμφωνα με τον ισχύοντα ν όμο για να επιστρέψουμε στο 

παλαιό καθεστώς όπου οι  Διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων είχαν 

την δυνατότητα να επιλέγουν τους προμηθευτές τους είναι μη νόμιμο 

και αποτελεί  πειθαρχικό παράπτωμα.  

Αυτά λέει  η κυρία Δήμητρα Αναστασιάδου. Πουθενά δεν 

αναφέρεται ότι  είναι στην διακριτική ευχέρεια των μελών των 

Σχολικών Επιτροπών να αποφασίζουν εάν θα εφαρμόζουν τον νόμο ή 

όχι .   

Αναφέρει πάλι η κυρία Δήμητρα για το ΚΗΜΔΗΣ και όλα αυτά, 

να μην γίνονται βαρετά.   

Ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας Πρόεδρε και ψηφίσαμε εγώ,  αυτή 

την απόφαση της κυρίας Αναστασιάδου ψήφισα εγώ, η κυρία 

Αναστασιάδου και ο κ.  Κώστας …Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού 

Σχολείου μέλος της Σχολικής Επιτροπής.  Δυο Διευθυντές και ο 

Πρόεδρος ψηφίσαμε την πρόταση της κυρίας Αναστασιάδου. Αυτό 

είναι το όλο θέμα από εμένα.  

Στα διαδικαστικά. Για τους νόμους,  για όλα αυτά που αναφέρεται 

ο κ.  Αναστασιάδης είναι ο κύριος Παστουρματζής Άγγελος εδώ, 
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άνθρωπος εμπιστοσύνης που πιστεύω ότι  θα σας δώσει τις  απαντήσεις 

που χρειάζονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύκλος ερωτήσεων συνάδελφοι.  Ο υπηρεσιακός παράγοντας 

θέλει  να κάνει .  Παρακαλώ. Επί προσωπικού. Αναφέρτε μου τον λόγο 

επί προσωπικού για να σας δώσω τον λόγο να μιλήσετε.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Αναφέρεται το  όνομά μου σε αυτή την καταγγελία που κατατέθηκε 

ψευδώς ή στρεβλώς ή σκοπίμως χωρίς να υπάρχει αιτία και πρέπει να 

αιτιολογήσω λίγο το γιατί  υπάρχει  εδώ μέσα. Αυτή την καταγγελία που 

αναφέρατε τον διευθυντών της Α/θμιας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Πώς δεν με αναφέρει;  Αναφέρει λοιπόν το έ γγραφο αυτό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρει το όνομα του κ.  Άγγελου Παστουρματζή. Ναι.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Και λέει  μάλιστα ότι  είμαι οικονομικός διαχειριστής της Σχολικής 

Επιτροπής.  Εγώ είμαι υπάλληλος του Δήμου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο λοιπόν.  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Εξυπηρετώ την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, δεν ξέρω γιατί  

αναφέρθηκε το όνομά μου ως οικονομικός διαχειριστής ενώ ως γνωστό 

οι  οικονομικοί διαχειριστές είναι οι  Διευθυντές των σχολείων και ο 
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Πρόεδρος,  γιατί  μόνο αυτοί έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς  και 

σε οποιαδήποτε κίνηση εκ αυτών.  

 Αυτό ήθελα να πω μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύκλος ερωτήσεων συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Βεβαίως.  Ελάτε κύριε Σιαμάγκα. Θα μου εξηγήσετε τον 

λόγο,  όπως προβλέπει ο Κανονισμός,  πο ιος είναι ο λόγος που 

επικαλείστε το επί  προσωπικού εσείς;  Ελάτε σε ένα μικρόφωνο δίπλα.  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία πείτε μου τον λόγο για τον οποίο ζητάτε παρέμβαση επί 

προσωπικού;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εδώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  έχετε τον λόγο κ.  Σιαμάγκα. Ελάτε καθίστε δίπλα σε ένα 

μικρόφωνο για να καταγράφονται αυτά τα οποία λέτε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε να διορθώσω κάτι σας παρακαλώ; Να διορθώσω κάτι.  

Προηγουμένως, ο κ.  Παστουρματζής,  αναφέρθηκε σε αυτό που 

διάβασα. Αυτό που διάβασα είναι του Συλλόγου των Δασκάλων και το 

όνομά του το διαβάζω δεν αναφέρεται πουθενά. Τώρα εάν υπάρχει μια 

άλλη καταγγελία εγώ δεν εδιάβασα.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία να ακούσουμε τον κ.  Σιαμάγκα. Σύντομος,  σα ς παρακαλώ 

και περιεκτικός.   

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Θα κάνω όσο μπορώ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.  Σήμερα είμαι με μια 

άλλη ιδιότητα εδώ από ότι  συνήθως με βλέπετε όταν συνοδεύω τους 

μαθητές μου και σας διαβεβαιώνω ότι  τα συναισθήματά μου σήμερα 

είναι τελείως διαφορετικά.   

 Θέλω πρώτα να απαντήσω στον κ.  Παστουρματζή που είναι αυτός 

που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή στον Σχολική Επιτροπή με την εξής 

έννοια,  να πω και σε σας αυτό που ξέρει  ο ίδιος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Όχι,  δεν είναι γραμματέας,  έχουμε γραμματέα, είναι η κυρία Μακρή. 

Είναι ο διαχειριστής των χρημάτων του Δήμου. Τι κάνει  δηλαδή; Όταν 

τα χρήματα μοιράζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο παραλαμβάνει το 

ποσό αυτό και το κατανείμει  στους λογαριασμούς μας έτσι όπως λέει  ο 

αλγόριθμος.  Στην συνέχεια,  όταν γίνονται πληρωμές,  με εντολή 

Πρόεδρου παίρνει  χρήματα από τους λογαριασμούς μας και πληρώνει 

κυρίως εμπειροτεχνίτες που έρχονται στα σχολεία.   

 Όσες φορές μίλησα με εμπειροτεχνίτες που επισκέφτηκαν και το 

δικό μου το σχολείο μου είπαν τον κ.  Παστρουρματζή γνωρίζουμε,  δεν 

γνωρίζουμε τον Πρόεδρο. Αυτός είναι που διαχειρίζεται με αυτή την 
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έννοια,  κατ’ εντολή δηλαδή του Προέδρου, «Πάρε,  κάνε ανάληψη, 

πλήρωσε, είναι διαχειριστής».  Με αυτή την έννοια.  Εάν υπάρχει,  εάν 

γνωρίζει  άλλο ορισμό που να αποδίδει  αυτό που κάνει ,  να αποσύρω το 

‘διαχειριστής’ και να βάλω αυτό που θα μας πει .   

 Θέλω όμως τώρα με δυο λόγια να γνωρίσουν όλοι οι  σύμβουλοι 

τι  συμβαίνει  στα σχολεία.  Νόμιζα ότι  αυτό θα συζητούσαμε σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Όταν διάβασα, κύριε Αντιδήμαρχε την εισήγηση του προέδρου δεν 

αντιλήφθηκα αυτό το πράγμα. Πίστευα ότι  σήμερα θα μιλήσουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Να σας πω πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε,  να κερδίσουμε χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό σας λέω ότι  η αντιπολίτευση έφερε το θέμα λόγω των  

βαρύτατων χαρακτηρισμών σας για τις  Σχολικές Επιτροπές και θα 

αναφερθώ στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης.  Γι΄ αυτό τον 

λόγο έφερε το θέμα σύσσωμη η αντιπολίτευση. Μην σας φαίνεται 

παράξενο.  Εγώ ως εντολοδέκτης Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαδικαστικά οφείλει  να αποδεχθεί  την εισήγηση της αντιπολίτευσης 

έφερα το θέμα ως μου το παρέδωσε η αντιπολίτευση.  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Δεν αντιλέγω σε κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μπράβο. Επειδή είπατε ότι  άλλο  περιμένατε και άλλο βρήκατε.  Άλλη 

εισήγηση.  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Να σας εξηγήσω γιατί .  Εάν χθες δεν γινόμουνα δέκτης της εισήγησης,  

δεν θα μπορούσα σήμερα να σας βοηθήσω να καταλάβετε και αμέσως 

θα σας εξηγήσω τι  εννοώ.  

 Πριν από δυόμισι μήνες σχεδόν το σύνολ ο των διευθυντών των 

σχολικών μονάδων εξέφρασαν, καταρχήν,  ένα έντονο παράπονο, μια 

διαμαρτυρία γι΄ αυτό που συμβαίνει  στα σχολεία,  γιατί  δηλαδή για έξι  

και πλέον μήνες δεν μπορούν να προμηθευτούν κανένα αγαθό και 

καμία υπηρεσία και στο τέλος έκανε και μια  καταγγελία.  Ποια ήταν η 

καταγγελία; Γιατί  μετά από έξι  μήνες μετά από τέτοια κυοφορία γιατί  

μας ήρθε μια λίστα; Αυτή η λίστα δεν μπορούσε να βγει  σε δέκα μέρες;   

Έξι μήνες περιμέναμε γι΄ αυτό; Γι΄ αυτή την λίστα;  

Και τι  έκανε αυτή η λίστα; Όταν πληροφορη θήκαμε όλοι ότι  αυτή 

η λίστα,  σημειωτέον ότι  αντιπροσωπεύει 254.000 ευρώ για την Α/θμια 

και περίπου άλλα τόσα για την Β/θμια,  δηλαδή περίπου μισό 

εκατομμύριο,  δηλαδή μισό εκατομμύριο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον 

Δεκέμβριο θα πάει σε συγκεκριμένους προμηθευ τές που επέλεξαν οι  

Πρόεδροι και οι  συνεργάτες τους.  Αυτό λοιπόν μας θορύβησε πάρα 

πολύ και αντί  να συζητάμε αυτά από την εισήγηση που δεν την 

διάβασε όλη τώρα ο κ.  Πρόεδρος με τον οποίο είχαμε μια πολύ καλή 

συνεργασία μέχρι τώρα, αντ’ αυτού την μισή περίπ ου εισήγηση την 

αφιερώνει σε μένα και στο σχολείο μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ εγώ δεν αντιλήφθηκα κάτι  τέτοιο κύριε Σιαμάγκα.  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι;  Έχετε όλοι μπροστά σας την 

εισήγηση; Εάν έχετε όλο ι μπροστά σας την εισήγηση θα αναφερθώ 

τώρα και στους απίστευτους και άθλιους υπαινιγμούς που περιέχει .  

 Πράγματι θα με βοηθήσει η εισήγηση γιατί  βήμα –βήμα θα σας 

δώσω όλο το ιστορικό.  Η Σχολική Επιτροπή πράγματι αποτελείται από 

αυτούς που ανέφερε ο Πρόεδρος και ξέρετε κάτι;  Οι ενενήντα εννέα 

από τις  εκατό αποφάσεις μας ήταν ομόφωνες.  Ξέρετε γιατί;  Γιατί  

κανείς  δεν πήγαινε προκατειλημμένος να κάνει  οτιδήποτε.  

Συζητούσαμε πάντοτε για να βρούμε ποια είναι η καλύτερη λύση.  

 Ξέρετε,  κύριε Πρόεδρε,  που διαφωνήσαμε και μάλιστα έντονα; 

Με κείμενα που ανταλλάξαμε οι  Διευθυντές με τον Πρόεδρο; 

Διαφωνήσαμε στις  προσλήψεις των σχολικών τροχονόμων, στις  

προσλήψεις των καθαριστριών των σχολείων, στις  προσλήψεις των 

εμπειροτεχνών και τώρα στην προμήθεια των υλικών και τ ων 

υπηρεσιών των σχολείων. Ξέρετε γιατί;  Γιατί  ο Πρόεδρος πείστηκε από 

τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι  έχει  όλο το δικαίωμα να κάνει  

απευθείας αναθέσεις,  να προσλαμβάνει δηλαδή τους προηγούμενους 

που σας είπα και να αναθέτει  και αυτό έτσι το εισέπραξε από  την 

υπηρεσία,  ότι  μπορεί να το κάνει  χωρίς να έχει  αποφάσεις από το 

Διοικητικό Συμβούλιο,  χωρίς να γίνονται προκηρύξεις,  χωρίς να 

κατατίθεται επίσης ποιοι  θα ήθελαν να εργαστούν ως καθαρίστριες,  ως 

εμπειροτεχνίτες και χωρίς  να κατατεθούν προσφορές για τι ς  υπηρεσίες 

και τα αγαθά τα οποία θα προμηθευόμασταν.  Εκεί είχαμε έντονες 

διαφωνίες,  πουθενά αλλού. Σε όλα τα άλλα τα θέματα βρίσκαμε στο 

τέλος λύση. Μόνο εκεί  είχαμε.   
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 Θέλω λοιπόν,  είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος πιο μπροστά ότι  ξέρετε και 

τους άλλους Δήμους κάνουν έτσι.  Και εμείς  λοιπόν από την ημέρα που 

παραιτήθηκα και έφυγα άρχισα λοιπόν να ψάχνω έντονα τι  κάνουν 

στους άλλους Δήμους και γιατί  εμείς  εδώ τρελαθήκαμε; Τρελάθηκαν οι  

Διευθυντές;  Τρελάθηκαν;  

 Στον Δήμο της Σύρου, σε αυτό το καλοκαίρι,  στις  10 Αυγούσ του 

προετοιμάζοντας το σχολικό έτος ο Δήμος Σύρου αποφασίζει  ομόφωνα, 

η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σύρου της Α/θμιας,  εγκρίνει  την 

διενέργεια προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις  ανάγκες των 

σχολείων, συστήνει τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από την Πρόε δρο 

της Σχολικής Επιτροπής Ειρήνη Μαραγκού και τα μέλη τάδε και τάδε,  

η οποία θα προχωρήσει στην συλλογή οικονομικών προσφορών από 

όλες τις  συναφείς επιχειρήσεις της Σύρου για την προμήθεια 

φωτοτυπικού χαρτιού και θα επιλέξει  την πιο οικονομική συμφέρουσα 

προσφορά.  

 Ενδεικτικά είναι αυτά,  είναι όλα Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.  

Εμείς ξέρετε τι  κάναμε στις  Σέρρες;  Εμείς όταν παίρναμε ένα πακέτο 

χαρτί  ως ιδιώτες και εσείς  εάν παίρνατε ένα πακέτο,  αυτό κοστίζει  4 

ευρώ, εμείς  πήραμε ένα φορτηγό αυτοκίνητο χαρτί  κ αι μας το 

χρεώνουν 4,60.   

 Τώρα στον Δήμο Φαιστού στις  21 Σεπτεμβρίου η  Σχολική 

Επιτροπή καλεί τους προμηθευτές να καταθέσουν  εκδήλωση 

ενδιαφέροντος και οικονομικές  προσφορές  μέχρι την Παρασκευή  

τόσο του μηνός,  οι  προσφορές θα κατατίθενται μέχρι τότε  και  θα 

ανοιχθούν  από την αρμόδια επιτροπή  στις  11:30 ώρα.  
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  Στον Δήμο Ιεράπετρας,  αφού συνεδρίασε η επιτροπή  και έλαβε 

υπόψη  τον τάδε νόμο,  το τάδε άρθρο για την τάδε παράγραφο, 7 ο)  την 

κατατεθείσα προσφορά εγκρίνει .   

 Στον Δήμο Θερμαϊκού στις  26 Αυγούστου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Δεν χρειάζεται.  Καλώς, εντάξει .  Σωστό, συμφωνώ. Νομίζω λοιπόν ότι  

έγινε κατανοητό τι  κάνουν οι  άλλοι Δήμοι στην υπόλοιπη Ελλάδα, του 

Δήμου Αργολίδας εξαιρουμένου που όμως πήρε πίσω την απόφασή του.   

Αυτά λοιπόν για να ξέρουμε.   

 Εμείς τι  κάναμε λοιπόν; Μέχρι τώρα ξέρετε στον διευρυμένο 

Δήμο Σερρών λειτουργούν 33 Δημοτικά και 44 Νηπιαγωγεία.  Αυτά 

βέβαια έχουν συγκροτήσει Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων 57 τον 

αριθμό. Ο καθένας από αυτούς μέχρι τώρα  ο νόμος έλεγε ότι  μπορούσε 

να προμηθεύεται ελεύθερα από εκεί  που ήθελε.  Δεν έκανε απευθείας 

αναθέσεις.  Νομίζω κατά παραγγελία.  Μπορούσε λοιπόν,  μπορούσε να 

το κάνει  γιατί  έτσι έλεγε ο νόμος και όλοι αυτοί,  υπήρχε μια διασπορά 

στην πόλη των Σερρών και όλοι  οι επαγγελματίες,  γιατί  κάποιος 

εργαζόταν με αυτούς που, ενδεχομένως,  του άρεσαν περισσότερο τα 

είδη,  ήταν πιο κοντά στο σχολείο του και με αυτόν τον τρόπο 

ικανοποιούσαν τις  ανάγκες τους.   

 Τώρα ο Δήμος Σερρών με αυτή την λίστα μας οδηγεί  όλους αυτά 

τα 33  Δημοτικά και τα 44 Νηπιαγωγεία και αντίστοιχα στην Β/θμια σε 

ένα και μόνο ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Συγνώμη  η Σχολική Επιτροπή με απόφαση του προέδρου της,  όχι  του 

Συμβουλίου,  με απόφαση του προέδρου μας οδηγεί  λοιπόν εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Θα σας εξηγήσω. Είναι εκτός νόμου, ναι.  Ναι θα σας το πω, θα σας το 

δείξω ακριβώς και δείτε τώρα τι  γίνεται.  Μέχρι τώρα ήταν αυτοί οι  

τέσσερις πρώτοι παράγραφοι της εισηγήσεως. Από εδώ και πέρα 

λοιπόν ο Πρόεδρος αφιερώνει σε μένα και στο σχολείο μου με τον εξής 

υπαινιγμό, αφιερώνει λοιπόν τα επόμενα στοιχεία.   

 Λέει για το σχολείο μου, «Στο σχολείο του κ.  Σιαμάγκα 

αγοράστηκαν τέσσερις καφετέριες,  πιατέλες,  κούπες καφέ,  ομπρέλες,  

φραπεδιέρα,  βραστήρας και όλα αυτά κοστίζουν 228 ευρώ». Με την 

σημείωση, «Δεν το λέμε για το ποσό, για το είδος της δαπάνης».   

 Δεν τον κατηγορώ τον Πρόεδρο, είναι έξω από την φύση του η 

λειτουργία του σχολείου και δεν την γνωρίζει .  Δεν τον κατηγορώ γι΄ 

αυτό ούτε και τον συντάκτη της εισήγησης τον κατηγορώ. Δεν μπορεί 

να ξέρει  τι  είναι το σχολείο.  Ούτε ότι  σκόπιμα παρέλειψαν να πουν ότι  

αυτά,  αυτά τα στοιχεία τα βρήκε ο διαχειριστής μας που έχει  

πρόσβαση στους φακέλους κάνοντας έρευνας για τα πέντε χρόνια που 

είμαι στο 18 ο  Δημοτικό Σχολείο Διευθυντής.  Σε αυτά τα πέντε χρόνια 

πράγματι αγοράσαμε τέσσερις καφετιέρες γιατί  κάθε χρόνο η 

καφετιέρα ξέρετε όταν γεμίσει  από την λάσπη και από τα άλατα εκεί  

στην περιοχή που είμαστε δεν έχει  πια τίποτα άλλο να προσφέρει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ανακάλεσε σε παρακαλώ, από ποια λάσπη; Σας παρακαλώ.  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κύριε Χασαπίδη. Κύριε Χασαπίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρεις πόσο σε σέβομαι αλλά πρέπει να ανακαλέσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυθαίρετα τον λόγο κανείς .  Αυθαίρετα τον λόγο κανείς .   

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι αγένεια να διακόπτετε….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε.  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εξ αντικειμένου το παίρνω πίσω, εγώ . .λάσπη, η κυρία 

που  φροντίζει  το σχολείο μας μου λέει  ότι  δεν μπορεί να κάνει  τίποτα 

άλλο, πρέπει να πάρετε άλλη καφετιέρα. Το ανακαλώ. Δεν είδα λάσπη, 

άλατα και τέλος πάντων ότι  έχει  το νερό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Μπορεί και αυτό.   
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 Κύριε Πρόεδρε ένα σχολείο που έχει  είκοσι εκπαιδευτικούς το 

πρωί και το απόγευμα με τα ΚΔΑΠ άλλους τρεις ,  τέσσερις και αυτοί οι  

εκπαιδευτικοί λειτουργούν σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κυλικείο,  δεν 

έχουμε αυτές τις  δυνατότητες και σε είκοσι λεπτά χρειάζεται να πιουν 

ένα φλιτζάνι καφέ,  ένα σχολείο του 21 ο υ  αιώνα, εγώ θεωρώ ότι  μπορεί 

ως δαπάνη να έχει  και μια καφετέρια τον χρόνο. Μπορεί.  Και επειδή ο 

κάθε δάσκαλος να ξέρετε ότι  φέρνει  την κούπα του στο σχολείο,  με την 

κούπα του έρχεται,  άλλος με την αγαπημένη του ομάδα,  άλλος με τα 

δικά του,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Μισό λεπτό.  Κύριε Πρόεδρε δεν ξέρω εάν καταλάβατε τον υπαινιγμό, 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταλαβαίνω τι  λέτε όμως εάν αυτό …  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Θα κάνω πολύ σύντομα. Κύριε Πρόεδρε ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν αυτό αποτελεί  μη σύννομη πράξη η αγορά της καφετέριας …  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Μα αυτά λέει .  Λέει  λοιπόν,  λέει  μέσα στην εισήγηση. Κύριε Πρόεδρε 

συγνώμη λίγο.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρεμήστε.  Έχουμε μια τόσο πολιτισμένη 

συζήτηση μην την υποβαθμίζετε σας παρακαλώ πάρα πολύ τον καθένα 

ξεχωριστά και όλους μαζί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  μη σύννομη, ναι.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Χράπα σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ 

πολύ ηρεμήστε δεν έχετε κανένα δικαίωμα να προσβάλετε το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Άμα συνεχίσετε θα επικαλεστώ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Σας παρακαλώ για τελευταία φορά μην χαλάτε το κλίμα. Ο 

Πρόεδρος δεν φταίει .  Ο καθένας ξεχωριστ ά από εμάς φταίει .  Έτσι;  

Παρακαλώ κύριε Σιαμάγκα.  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ξέρετε γιατί  το λέω; Εσείς πήρατε όλοι καταρχήν την 

εισήγηση. Όλοι πήρατε αυτή την εισήγηση και εγώ εάν την έπαιρνε και 

έβλεπα ότι  ένας Διευθυντής πήρε καφετέριες,  ομπρέλες,  βρ αστήρες και 

πιατέλες και κούπες και πιατάκια και τα λοιπά, εγώ θα σκεφτόμουνα 

ότι  μάλλον έκανε την προίκα του και πήρε και κανένα δυο και τα έκανε  

και δώρο. Μπορεί και να πούλησε κιόλας κάτι .  Έτσι μπορεί να σκεφτεί  

κάποιος.   
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 Λέω λοιπόν ότι  ένα σχολείο στον 21ο  αιώνα δεν δικαιούται,  

υποχρεούται να μπορεί να έχει  μια τέτοια υποδομή, ώστε όταν έχει  

επισκέπτες,  όταν έρχονται από τον Δήμο υπάλληλοι για να κάνουν 

κάποιες δουλειές να μπορεί να προσφέρει ένα ποτήρι νερό και ένα 

ζεστό καφέ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρκετό χρόνο ξοδέψαμε για την καφετέρια,  προχωρήστε.   

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Θέλω αυτό να το καταλάβετε Πρόεδρε γιατί  αφήνονται υπαινιγμοί ότι  

χρησιμοποιήσαμε άσκοπα υλικά. Εδώ Πρόεδρε εσείς  προφανώς και δεν 

οφείλετε να γνωρίζετε τίποτα γιατί  η δουλειά σας είναι άλλη, δεν είστε  

Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ασφαλώς. Αυτές είναι οι  κανάτες 

από τις  καφετιέρες που πετάξαμε και επειδή παίρνουμε ίδιες κάθε 

φορά, από τις  φθηνότερες,  κρατάμε μην τυχόν σπάσει καμία κανάτα 

για να την αντικαταστήσουμε.   

Αυτές Πρόεδρε,  αυτές οι  φωτογραφί ες είναι οι  φωτογραφίες από 

το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών που έχει  το σχολείο μας.  Κύριε 

Πρόεδρε είναι το μοναδικό σχολείο στον Νομό Σερρών που έχει  

εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και βεβαίως είναι εξοπλισμένο με 

βραστήρα, με πλαστικά τάπερ,  κύπελλα, με πι ατέλες,  με λεκάνες,  με 

ότι  χρειάζεται ένα εργαστήριο.  Είμαι βέβαιος ότι  ο Πρόεδρος ούτε και 

ο υπάλληλος που στηρίζει  τα σχολεία,  είμαι βέβαιος ότι  δεν το 

γνωρίζουν.  Δεν τους κατηγορώ γιατί  είναι άλλη η φύση της δουλειάς 

τους.  Και εδώ Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος επί  προσωπικού που έχετε θιχθεί  …  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  
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Και για μισό λεπτό ακόμη Πρόεδρε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ ολοκληρώνετε.   

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Βοηθήστε με λίγο μόνο. Μόνο βοηθήστε με.  Και εδώ είναι οι  πέντε 

ομπρέλες.  Αυτές οι  ομπρέλες για την  βροχή, κύριε Χράπα, αυτές οι  

ομπρέλες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απευθύνεστε στο προεδρείο….  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτές οι  ομπρέλες …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Αλλιώς δεν θα φαίνονταν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να φύγετε εάν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρεμβάσεις δεν χρειάζονται.   

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  εδώ είναι το εικοσάλεπτο φιλμ που έκανε το σχολείο 

μου πέρυσι για να τιμήσει τα 110 χρόνια από την ίδρυση του  Ορφέα. 

Εκεί χρησιμοποιήθηκαν οι  ομπρέλες για να αναπαραστήσουμε αυτή την 

εποχή. Είναι ειδικές ομπρέλες,  δεν είναι ομπρέλες βροχής.  Θα 

μπορούσαμε να φέρουμε και τις  δικές μας.  Είναι ειδικές ομπρέλες,  

αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου μας και σας καλώ να έρθ ετε να 

επισκεφτείτε και το εργαστήριο που έχουμε Φυσικών Επιστημών και το 

πλούσιο βεστιάριο που έχουμε κάνει  και θα σας αφήσω την παράσταση 

για να την έχετε στο αρχείο σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε;  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Λέει όμως τώρα κάτι  ο Πρόεδρος που με στεναχ ώρησε πάρα πολύ. Δεν 

ξέρω εάν δεν θυμάται τι  ακριβώς έγινε.  Η λίστα δεν έγινε τον 

Σεπτέμβριο μόλις επιστρέψαμε στα σχολεία.  Η λίστα δεν έγινε τότε.  Η 

λίστα είχε γίνει  από την άνοιξη και απλά με την γνώση του,  χωρίς,  εν 

αγνοία του μας ενέπαιζε.   

 Η Σχολική Επιτροπή δεν γνώριζε ότι  όλα αυτά είχαν 

προαποφασιστεί .  Τι  είχε γίνει  δηλαδή; Στις  28 Ιουνίου,  κύριε Πρόεδρε,  

η Σχολική Επιτροπή της Α/θμιας εκπαίδευσης ανάρτησε στο Διαύγεια 

τις  συμβάσεις που έκανε,  να μην αναφέρω το όνομα, με έναν 

προμηθευτεί  για 4.000 ευρώ. Στις  28 Ιουνίου άλλη σύμβαση με έναν 

άλλο προμηθευτή 5.500 ευρώ. Στις  28 πάλι Ιουνίου με έναν άλλο κύριο 

2.500 ευρώ. Στις  28 Ιουνίου με έναν κύριο 1.500 ευρώ. Στις  27 Ιουνίου 

1.000 ευρώ. Στις  27 Ιουνίου 3.500 ευρώ. Στις  30 Ιουνίου 11.000 ευρώ. 

Αυτά δεν έγιναν τον Σεπτέμβριο,  τον Ιούνιο είχαν αναρτηθεί ήδη οι  

συμβάσεις.  Από το Διαύγεια είναι κατεβασμένες.  Για να τις  έκαναν τον 
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Ιούνιο ήδη ένα μήνα πριν όλα αυτά τα είχαν καταλήξει,  τα είχαν 

συμφωνήσει.  Δεν ξέρω γιατί  δεν τα θυμάται ο Πρόεδρος,  θα του τα 

θυμίσω όμως.  

 Στις 7 Ιουλίου,  προτού να φύγουμε για τις  διακοπές,  είχαμε 

συνεδρίαση στην Σχολική Επιτροπή για άσχετο.  Άλλα θέματα 

συζητούσαμε.  7 Ιουλίου.  Και μάλιστα στο διάλειμμα ενός θέματος,  

όταν μιλούσαμε για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε παρέμβαση 

στον Επίτροπο για να επισπεύσει τα είδη καθαριότητας από τα οποία 

είχαμε ανάγκη, εκεί  λοιπόν από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

στις  7 Ιουλίου,  εάν θέλεις  σημείωσε Άγγελε για να το δεις ,  52:30 το 

λεπτό,  τον λόγο παίρνω εγώ και λέω:  

 

Κος Σιαμάγκας: Μα Αντιδήμαρχε Δημήτρη όχι έχουν χρόνο εδώ 

Διευθυντές,  σύμβουλοι,  γονείς,  όλοι,  γ ια να δοθεί  μια δημοσιότητα να 

βγούμε και να πούμε ότι  θα προχωρήσουμε σε προμήθειες.   

Κος Μερετούδης:  Θα έχουμε δέκα ονόματα. Και μετά.   

Κος Σιαμάγκας:  Θα μας πουν τ ις  τ ιμές.   

Κος Παστουρματζής:  Μα 13 έχουν μείνει ,  όλα τα άλλα έγιναν.   

Κος Σιαμάγκας:  Γιατί;  Πώς έγιναν; Με ποια απόφαση;  

59:30΄  

Γραμματέας κα Μακρή:  Οι δυο Πρόεδροι μοίρασαν τα ονόματα.  

1:40΄  

Κος Σιαμάγκας:  Εγώ πάντως θέλω να ξέρετε ότι  δεν μου αρέσει  αυτό 

που έγινε μόνο  από ένα άτομο και όχι  από την Επιτροπή.  

 

 Αυτά στις  7 Ιουλίου γιατί  λέει  ο Πρόεδρος ότι  μα δεν έγινε 

τίποτα άλλο. Συνεχώς γινόταν.  Και την πρώτη εβδομάδα του 
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Αυγούστου που επέστρεψα από τις  διακοπές συναντήθηκα με τον 

Πρόεδρο. Επειδή όμως ήταν ιδιωτική η  συζήτησή μας και έξω από 

κάθε πλαίσιο δεν θέλω να πούμε τίποτα άλλα αλλά συναντηθήκαμε και 

μέσα στο καλοκαίρι.   

 Πάμε τώρα στον Σεπτέμβριο.  Τον Σεπτέμβριο λοιπόν ζήτησα να 

κάνουμε πάλι έκτακτο συμβούλιο.  Γιατί  το ζήτησα; Γιατί  όλα αυτά δεν 

ήταν σε γνώση μου. Όλα αυτά τα βρήκα τέλος Σεπτεμβρίου και τον 

Οκτώβριο ψάχνοντας στο Διαύγεια.  Γιατί  εάν ήταν σε γνώση μου ότι  

όλα είχαν κανονιστεί  δεν υπήρχε κανένας λόγος ούτε να 

συνεδριάζουμε ούτε τίποτα.  Έπρεπε να μας είχαν πει  ότι  είχαν κάνει  

αναθέσεις.  Αναθέσεις περίπου μισού εκατομμυρίου που όπως 

διαπιστώσαμε από την λίστα το 1/5,  οι  εκατό περίπου χιλιάδες,  48 από 

την Α/θμια και άλλα τόσα από την Β/θμια πήγαιναν σε έναν μόνο 

προμηθευτή και όταν λέγαμε ότι  μας πώς έγινε αυτό; Θα 

κατηγορηθούμε.  Πρόεδρε εσύ πρώτος θα  κατηγορηθείς του έλεγα και 

μετά και εμείς  όλοι τριγύρω σου, μην το κάνεις  αυτό.  Θα βγούμε σε 

πολύ δύσκολη θέση. Μέχρι την τελευταία στιγμή.  

 Όταν όμως πια προχώρησε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα 

άλλο.  

 Είπε όμως και κάτι  άλλο πολύ –πολύ σοβαρό ο Πρόεδρος.  Ότι 

ξέρετε,  ο Αντιπρόεδρος,  ο κ.  Σιαμάγκας προσπάθησε να μας οδηγήσει 

σε μια παράνομη πράξη και να μας πει  να μην εφαρμόσουμε τον νόμο.  

 Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  ζήτησα ακόμα και τον Σεπτέμβριο,  μην 

γνωρίζοντας ότι  όλα αυτά είχαν τελειώσει ήδη από τον Ιού νιο,  αφού τα 

προετοίμαζαν από τον Μάρτιο,  τον Απρίλιο και πιο μπροστά, εγώ 

λοιπόν ζήτησα έστω και την τελευταία στιγμή που έγινε μια έκτακτη 
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συνεδρίαση να επανέλθουμε στον νόμο, να επανέλθουμε στην 

κανονικότητα.  

 Τι έλεγε η κανονικότητα; Ότι μπορούμε να κ άνουμε απευθείας 

αναθέσεις αλλά η παράγραφος 3 του σχετικού άρθρου έλεγε ότι  τα 

κριτήρια για την ανάθεση, έτσι λέει  ο νομοθέτης,  τα κριτήρια,  βάζει  

κριτήρια,  είναι η καλή και έντιμη εκτέλεση του έργου και η  

οικονομική προσφορά. Και εμείς  δεν είχαμε οικονο μική προσφορά. Γι΄ 

αυτό θα μπορούσε ο καθένας να μας κατηγορήσει και ασφαλώς δεν 

μπορούσα να πάω μόνος μου από τα τρία μέλη που οριστήκαμε,  μόνος 

ένας να περιδιαβαίνει  την αγορά και να παίρνει  τιμές μόνος του.  Και 

να μπορεί ο καθένας να τον ρωτήσει ότι  τι  συναλλαγές έκανες και με 

ποιους.  

 Κλείνω με αυτό.  Το θέμα το πώς χειριστήκαμε ανάλογη 

περίπτωση πριν από δυο χρόνια,  πάλι με τον ίδιο Πρόεδρο. Οικονομικό 

θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Ξέρετε γιατί;  Γιατί  έχει  πολύ μεγάλη σημασί α και τότε βρεθήκαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Ναι αλλά ποια περίπτωση; Κληθήκαμε τότε να αντιμετωπίσουμε μια 

δύσκολη κατάσταση όπως και τώρα. Ενώ είχαν απαγορευτεί  οι  δαπάνες 

εξαιτίας ενός άλλου νόμου, είχαν απαγορευτεί ,  ποιες δα πάνες;  

Καύσιμα, είδη φαρμακείου,  παντοπωλείου και τα λοιπά. Έγιναν 

κάποιες δαπάνες όμως. Έγιναν εκ παραδρομής.  Ξέρετε σε κάθε 
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μετάβαση από το ένα στο άλλο, από μια άλλη κατάσταση γίνονται 

κάποια λάθη και τότε λοιπόν σε εκείνη την συνεδρίαση στις  17 -3-14 

είχαμε το πρόβλημα, μας λέει  οι  οικονομικός μας διαχειριστής,  αυτός 

που πέρναγε τα τιμολόγια,  αυτός που διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα 

εξήγησα με ποια έννοια,  μας λέει  λοιπόν ο υπάλληλος ότι  δεν 

μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί  είναι παράβαση καθήκοντος άμα  

το δεχθούμε.  Ξέρετε τι  μπορεί να γίνει;  Αλλά εμένα θα με βγάλετε 

απέξω. Θα πάρετε εσείς  απόφαση, εσείς  το Διοικητικό Συμβούλιο και 

με δική σας ευθύνη εάν το κάνετε αυτό,  καλώς.  

 Διαβάζω λοιπόν ακριβώς από τα πρακτικά στις  17 -3 τα 

απομαγνητοφωνημένα.  

 

Στο 1:17΄  Άγγελε να το δεις.  1:10΄   μιλάει  ο Σιαμάγκας.   

Ενώ εισηγείται ο υπάλληλος να μην τα κάνουμε δεκτά γιατί  ε ίναι 

παράβαση καθήκοντος τον λόγο παίρνει  ο Πρόεδρος και λέει:  

Πρόεδρος:  Να πάρουμε την ευθύνη.  Δεν θα γίνει  τ ίποτα.  Είμαι πολύ 

σίγουρος γι΄  αυτό.  Και στο δικαστήριο να πάμε δεν θα πάθουμε τ ίποτα.   

 Συμπληρώνει ο αρμόδιος υπάλληλος.   

Υπάλληλος:  Εγώ θα πάω για παράβαση καθήκοντος.  Δεν θα πάτε εσείς.   

Κος Σιαμάγκας:  Να απεμπολήσουμε τ ις  ευθύνες,  να διώξουμε τ ις  

ευθύνες από τον διαχειριστή μας,  από τον Άγγελο και γ ια τους 

Διευθυντές και αυτό για να το κάνουμε χρειαζόμαστε μια ομόφωνη 

απόφαση.  

 Και κάποιος από το συμβούλιο λέει  ότι  καλά δεν χρειάζεται 

ομόφωνη, εγώ δεν μου αρέσει  αυτό και θα διαφωνήσω. Όμως παρά 

ταύτα πήραμε μια ομόφωνη απόφαση.  
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Κος Σιαμάγκας:  Και στον δικαστή να πάμε θα του εξηγήσουμε ότι  έγινε  

στην πρώτη εφαρμογή χωρίς δόλο και χωρίς σκοπιμότητα.   

Άγγελος:  Εγώ ως υπηρεσία λέω όχι γ ιατί  ε ίναι παράβαση καθήκοντος.  

Η Σχολική Επιτροπή όμως μπορεί να δώσει εντολή αλλά αυτό το θέλω 

γραπτώς. Εάν γίνει  έλεγχος εσείς θα έχετε  την ευθύνη.  Τα μέλη του 

Δ.Σ. .   

Πρόεδρος:  Κλείνει  η συζήτηση. Να την πάρουμε την ευθύνη.   

 Αυτό λοιπόν ζήτησα και τον Σεπτέμβριο,  να πάρουμε μια ευθύνη 

για να έχουμε τον χρόνο που πίστευα ότι  δεν είχαμε,  γιατί  πίστευα ότι  

δεν είχαν τελειώσει τα πράγματα για να μπορέσουμε να πάρουμε τιμές.   

 Συμπερασματικά, δεν πήραμε τιμές και πιστεύω ότι  είμαστε 

εκτεθειμένοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρκετά μιλήσατε κύριε Σιαμάγκα νομίζω.  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Ευχαριστώ για την ανοχή και την υπομονή σας και ν ομίζω ότι  βοήθησα 

και τους συναδέλφους σας να καταλάβουν.   

 Κλείνοντας Πρόεδρε θέλω να κλείσω τώρα διαφορετικά.  Έγιναν 

αυτά που έγιναν και είναι παρελθόν.  Εάν έχουν,  εάν υπάρχουν ακόμη 

διαφωνίες για το σύννομο ή μη υπάρχουν άλλοι για να τα λύσουν αυτά. 

τώρα τι  να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα σχολεία; Έμαθα ότι  η 

Σχολική Επιτροπή πήρε απόφαση ότι  από 1 -1-17 αλλάζει  τακτική και ο 

Πρόεδρος δεν εμμένει  και δεν επιμένει  στην αρχική του πρόταση ότι  

τώρα θα είναι αυτοί οι  προμηθευτές και μετά θα βάλουμε άλλους .  Δεν 

επιμένει  σε αυτό.  Έχουν τώρα απόφαση ότι  1 -1-17 θα γίνουν και 

διαγωνισμοί,  θα πάρουν και τιμές και οι  απευθείας αναθέσεις θα 

γίνονται πάλι μετά από προσφορές.  Αυτό εμάς τους Διευθυντές μας 
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ικανοποιεί .  Αυτός είναι ο δρόμος της κανονικότητας,  αυτός είν αι ο 

δρόμος της νομιμότητας.  Αυτό μας ικανοποιεί .  Δεν πειράζει ,  όλοι 

κάνουν λάθη. Αυτό είναι σωστό.  

 Τι όμως απομένει  να δούμε και πρέπει να το δείτε και εσείς;  

Έγιναν δαπάνες μέσα τώρα στο ΄16.  Αυτές οι  δαπάνες που έγιναν τώρα 

οι  προμηθευτές όλοι ζητάνε περισσότερα χρήματα. 30% παραπάνω. Τα 

εξηγήσαμε στον Πρόεδρο. Μαζευτήκανε οι  Διευθυντές και του είπαν 

το τι  πληρώνει το κάθε σχολείο παραπάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ βέβαια δεν το καταλαβαίνω αυτό που το λέτε ότι  ζητούν 

παραπάνω.  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Να σας πω. Νομίζω τα ξέρει  ο Διευθυντής.  Λέει  ένας Διευθυντής ότι  

έπαιρνα το χαρτί  3,60 και τώρα που μου ήρθε ο κύριος και μου το 

κατέβασε στο σχολείο μου είπε ότι  πρέπει να πληρωθεί με 4,60 το 

πακέτο.  Άλλος Διευθυντής.  Έπαιρνα τα με λάνια 18 ευρώ και τώρα ο 

κύριος άλλος,  από αυτόν που μας έστειλε η Επιτροπή, 24 τα χρεώνει.  

Νηπιαγωγός λέει  ότι  έπλυνα πέρυσι τα χαλιά του Νηπιαγωγείου με 90 

ευρώ και τώρα θέλει  120 φέτος.  Εγώ έκανα αναγόμωση στους 

πυροσβεστήρες του σχολείου μου πριν δυο χ ρόνια με 25 ευρώ και τώρα 

ο κύριος που ήρθε και έκανε την αναγόμωση θέλει  131 ευρώ. Δεν 

μπορούμε να τα πληρώσουμε αυτά τα λεφτά. Είναι αδύνατον από τα 25 

να πληρώσουμε 131.  

 Η λύση λοιπόν τώρα για  να κλείσει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Άρα λοιπόν Πρόεδρε,  έγιναν όμως δαπάνες.  Η πρότασή μας λοιπόν 

είναι ότι  διατυπώνω σήμερα εδώ, οι  προμήθειες που έγιναν τώρα γι΄ 

αυτό το διάστημα να μην πληρωθούν έτσι όπως θέλει  ο κάθε 

προμηθευτής αλλά να πληρωθούν με τις  τιμές που θα προκύψουν από 

τον διαγωνισμό που θα γίνει  τώρα. Με αυτόν τον τρόπο θα 

διασφαλίσουμε ότι  τα χρήματα των σχολείων δεν θα εξανεμιστούν,  

γιατί  τουλάχιστον το 30% των χρημάτων μας θα φύγει  σε αυτές τις  

υπερκοστολογήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν αποδεχθούν οι  προμηθευτές θα έχετε δ ικαστικές διαδικασίες.   

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Εάν δεν συμβεί αυτό θα πάμε στα δικαστήρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι πρόταση.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ όχι παρέμβαση χωρίς να παίρνετε τον λόγο.  Δεν έχετε τον 

λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ερωτήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα σε πέντε λεπτά ή τώρα εάν θέλετε,  μια ώρα παράταση ομόφωνα 

το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κρατήσετε την ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρία λεπτά, όχι  παραπάνω.  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Είπαν πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω από το ότι  επιμένει  ο κ.  Σιαμάγκας 

ότι  είμαι διαχειριστής.  Συντάσσω απλώς μια κατάσταση που πηγαίνει  

στην τράπεζα και υπογράφουν οι  Πρόεδροι.  Δεν είμαι οικονομικός 

διαχειριστής και βρίσκουν οι  προμηθευτές τον Παστου ρματζή, γιατί  

είναι ο υπάλληλος που είναι στο γραφείο.  Δεν βρίσκουν τον Πρόεδρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βρίσκουν τον ταμία στον Δήμο.  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Επίσης αναφέρατε κάποιους Δήμους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον Δήμαρχο πηγαίνουν; Στο ταμείο.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Αναφέρατε κάποιους Δήμους.  Είναι 767 Σχολικές Επιτροπές.  

Αναφέρατε για τριμελείς  Επιτροπές.  Ο νόμος λέει  ότι  δεν απαιτείται 

συγκρότηση συλλογικού οργάνου. Οι προμήθειες,  θα πω το πιο 

σημαντικό,  που έγιναν 11 από τις  64 τον 6 ο ,  7ο  μήνα, έχω τις  

ημερομηνίες,  είναι για βιβλία,  χαρτικά,  υλικά αρχειοθέτησης,  

μυοκτονίες,  συντήρηση ανελκυστήρων. Δηλαδή επείγουσες 
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καταστάσεις.  Συντήρηση φωτοτυπικών. Τηλεφωνικό κέντρο 

εξοπλισμός.  Φωτογραφικά και ψηφιοποίηση δεδομένων. Αυτές ήταν 

αυτές που είχαν γίνει ,  γ ιατί  ήταν επείγουσες.  Οι  υπόλοιπες έγιναν μετά 

τις  16-9ο υ .   

 Επίσης έχουμε την έγγραφη εισήγησή σας στο Δ.Σ. που δεν λέει  

αυτά που είπατε,  αλλά λέει  ότι  να γυρίσουμε στην προτέρα κατάσταση 

μέχρι 31-12ο υ .  Είναι η απόφαση αναρτημένη στην Διαύγεια.   

 Αναφερθήκατε σε υπέρογκα ποσά 25 0.000. Είναι 64 κατηγορίες,  

οι  οποίες έχουν το ανώτερο 18 χιλιάρικα και η πιο μικρή είναι 300 με 

500 ευρώ. Να πάρω ένα μέσο όρο των 10.000, δεν βγαίνουν τα 

νούμερα που λέτε.   

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Σύνολο 254.000 ευρώ.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πάνε για καύσιμα, για ΟΤΕ, γ ια καθαριστικά.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Επίσης το τι  είναι νόμιμο ή όχι  αναφέρομαι στο ότι…  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει κύριε Μερετούδη.  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Ότι τα λεφτά που διαχειρίζονται οι  Σχολικές Επιτροπές είναι 

εξειδικευμένη πίστωση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων και ο νόμος ορίζει  ποιες είναι οι  λειτουργικές δαπάνες.  Τα 

στοιχεία που αναφέρονται εδώ είναι από το σχολείο το δικό σας και 

αφορούν τρία τελευταία έτη,  όχι  πέντε,  όπως επίσης,  γιατί  πήραμε 
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δειγματοληπτικά ως υπηρεσία πέντε σχολεία,  ένα το δικό  σας,  γιατί  

συμμετέχετε σε όλο αυτό και βρέθηκαν μέχρι και γεύματα εργασίας.  

Από τις  λειτουργικές δαπάνες του σχολείου στην Ακρόπολη. Τα 

τιμολόγια τα έχω εδώ. Γεύμα εργασίας που έχει  κοπεί σε Σχολική 

Επιτροπή. Ας μην μιλήσουμε για νομιμότητα λοιπόν.   

 Και έχω επίσης….  

Κος ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Στο σχολείο μου κόπηκε αυτό;  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Δεν είπα στο δικό σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Επίσης έχω έναν πίνακα, γιατί  και ο χρόνος ήτα ν πολύ περιορισμένος,  

ότι  υπάρχουν ένας εύρος τιμών σε αυτά τα πέντε σχολεία,  

παραδείγματος χάρη για αγορά, παράδειγμα γκοφρέ χαρτί .  Από 0,51 

έως 0,55.  Σήμερα το παίρνετε 0,40.  Υπάρχουν λοιπόν κάποια είδη,  

παραδείγματος χάρη, στο σύνολο, τα οποία είναι πιο  φθηνά, κάποια 

είναι ενδιάμεσα. Ενδεχομένως και κάποια στο σύνολο, ξαναλέω, να 

είναι πιο ακριβά.  

 Κατά τα άλλα οι  διαδικασίες έγιναν νόμιμα, οι  νόμοι είναι 

ξεκάθαροι,  οι  προσφορές,  η έρευνα αγοράς έγινε μέσω της εφαρμογής 

της οποίας εσείς ,  όχι  εσείς  συγκεκριμένα, οι  Διευθυντές 

καταχωρούσατε στοιχεία και οι  προμηθευτές ήταν όλοι προμηθευτές 

που ήδη είχαν τα σχολεία.  Δεν βρήκαμε κανέναν καινούργιο ούτε 

εφεύραμε κάποιον.  Απλά, ο μόνος αποκλεισμός ήταν το 19%, 100 

τόσες χιλιάδες τα τρία τελευταία χρόνια που οι  Διευθυντές έστειλαν σε 
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άλλους Νομούς και 800 ευρώ στην Βουλγαρία,  αυτό απεφεύχθη αυτή 

την φορά.  

 Αυτά ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύκλος ερωτήσεων. Παρακαλώ τον γραμματέα να σημειώνει 

τα ονόματα. Ο κ.  Φωτιάδης,  η κυρία Ιλανίδου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εμείς  από εδώ κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην στεναχωριέστε θα φτάσω και σε σας.  Ο κ.  Γιαννακίδης.  Ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κ.  Μηλίδης.  Επόμενος,  Γαλάνης,  Χράπας,  

Γκότσης.  Ξεκινώ από εσάς κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  όπως είδατε το θέμα κάηκε από μόνο του.  Το βάλατε 

τελευταίο και κάηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθόλου δεν κάηκε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι ακριβώς είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια χαρά ζωντανό είναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ελάτε τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε της αντίστοιχης Επιτρο πής της Β/θμιας εσείς  χθες,  

προχθές είχατε μια σύσκεψη. Έχετε κάποια νέα συμπεριφορά ως προς 

την διαχείριση των χρημάτων και γενικά τα θέματα τα οποία 

κουβεντιάζουμε και ποια ανάγκη σας έφερε να δείτε σήμερα αυτή την 

διαδικασία; Ποια ανάγκη σας έφερε να δε ίτε σήμερα αυτή την 

διαδικασία; Τώρα. Πριν δυο μέρες;   

  Η ερώτησή μου είναι πολιτική.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το δεύτερο ερώτημά μου είναι,  ποιος συνέταξε αυτό το κείμενο που 

στο τρίτο φύλλο στο μέσο ήταν πολύ συγκεκριμένος και στοχοποίησε 

τον κ.  Σιαμάγκα, παρακάτω άφησε κάποιες αιχμές για Βουλγαρίες και 

τα λοιπά χωρίς να μας πει  ακριβώς,  τι  πήραμε από την Βουλγαρία;  

 Θεωρώ ότι  όταν ανοίγουμε ένα τέτοιο  κεφάλαιο με στοχοποίηση 

να τα λέμε όλα. Ποιος πήρε απέξω και τα λοιπά, γιατ ί  μπορεί να πήρε 

ένα εποπτικό υλικό που έρχεται από το διαδίκτυο μέσω Βουλγαρίας.   

 Όσο λέτε για το γεύμα που είπατε κύριε υπάλληλε του Δήμου, θα 

ήθελα ακριβώς να μας πείτε.  Μήπως δηλαδή πήγε και έφαγε κάποιος,  

λέω μήπως, σχολικός σύμβουλος που εκπαίδευσε τους εκπαιδευτικούς 

και του κάναμε ένα γεύμα; Λέω. Ή μήπως πήγε κάποιος,  ποιος;   

 Ξέρετε θα το αφήσω για την τοποθέτηση, θεωρώ λοιπόν ότι  εδώ 

όπως ήσασταν συγκεκριμένος και στοχοποιήσατε,  να μας δώσετε όλα 

τα θέματα ακριβώς όπως με τόσο επιμονή είδατε όλες  τις  εκδοχές.   

 Κύριε Πρόεδρε σας περιμένω.  

Κος   :  
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Κύριε Φωτιάδη το πρώτο ερώτημα είναι για μένα, γιατί  το δεύτερο δεν 

ήμουνα ο συντάξας.  Το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο δεν μπορώ να το 

απαντήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

Επειδή κάνατε δυο ερωτήματα. Λοιπόν,  παρόμοια διαδικασία μιας και 

η ΕΣΕΔΕ, δηλαδή η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης διέπεται από τους ίδιους νόμους,  τους ίδιους 

κανονισμούς.  Μια παρόμοια διαδικασία ήμασταν υποχρεωμένοι να 

τηρήσουμε και εμείς .   

 Θα μου πείτε,  γιατί  οι  Διευθυντές της Β/θμιας εκπαίδευσης,  οι  21 

Διευθυντές και διευθύντριες δεν είχαν κάποια αντίστοιχη καταγγελία,  

δεν είχαν κάποια όχληση σε σας ή στον Δημοτικό Συμβούλιο; 

Συνελήφθησαν κοιμούμενοι;  Όχι.   

Τυχαίνει  να έχω έναν επιπλέον,  ένα προτέ ρημα σε σχέση με τον 

αντίστοιχο κύριο,  τον Πρόεδρο τον κ.  Μερετούδη ότι  είμαι 

εκπαιδευτικός.  Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής,  έμπαινα,  μπαίνω στα 

σχολεία και ακόμη και τώρα, δεν έχω κάνω χρήση της αδείας 60 

ημέρες που δικαιούμαι ως Πρόεδρος του νομικού προσ ώπου, ούτε μια 

μέρα έλειψα από το σχολείο,  οπότε ζω τα προβλήματα καθημερινά,  

έρχομαι σε επικοινωνία και σε συνεργασία με τους Διευθυντές.   

Ήδη μέχρι και τον Ιούνιο είχαμε κάνει  τρεις  συναντήσεις με τους 

Διευθυντές.  Μια στο 4 ο  Γυμνάσιο και δυο στο 2 ο  Γυμνάσιο.  Με την 

έναρξη του σχολικού έτους το ΄16 τον Σεπτέμβριο κάναμε και τέταρτη 

συνάντηση. Και μην γνωρίζοντας ότι  σήμερα θα έχουμε Δημοτικό 

Συμβούλιο και μάλιστα τελευταία θέμα ή πρώτο ή πέμπτο θα είναι 
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αυτό, ήδη δέκα μέρες πριν στην τέταρτη συνάντηση με τ ους 

Διευθυντές,  ύστερα από δική τους πρόταση και ομόφωνη απόφαση, 

είπαμε να κάνουμε αυτή την συνάντηση προχθές.  Δεν έγινε λοιπόν 

αυτή η συνάντηση διότι  σήμερα θα είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο.  Θα 

γινόταν έτσι και αλλιώς,  διότι  είχαμε πει  ότι  αυτό το τρίμηνο ,  

Σεπτέμβριος,  Οκτώβριος,  Νοέμβριος θα είναι μια μεταβατική περίοδος 

όπου θα χρησιμοποιήσουμε μια λίστα,  έναν πίνακα ο  οποίος έχει  80 

γραμμές,  80 κωδικούς από άτομα τα οποία μας παρέχουν τις  υπηρεσίες 

τους αλλά και από προμηθευτές οι  οποίοι  έχουν επιλεγεί  μέσα από 

αυτούς που ήδη χρησιμοποιούσαν οι  Διευθυντές τα τελευταία χρόνια.   

Κάναμε λοιπόν αυτή την συνάντηση προχθές.  Είχαν προσκληθεί 

όλοι οι  αρχηγοί των παρατάξεων, ο Πρόεδρος του Εμπορικού 

Συλλόγου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΣ, ήταν τα μέλη της ΕΣΕΔΕ και 

μάλιστα ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης εκπροσώπησε την παράταξη του κ.  

Μηλιδη και η κυρία Ελευθεριάδου Βίκυ την παράταξη του κ.  

Γιαννακίδη.  Έτσι και αλλιώς θα γινόταν αυτή η συνάντηση.   

Πάντοτε για το συγκεκριμένο θέμα την εφαρμογή του Ν4412 

ζητούσαμε την γνώμη όλων των διευθυντών και όχι  μόνο των ένδεκα 

μελών της ΕΣΕΔΕ. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε,  είναι αυτό που λέμε έξω 

στα σχολεία ή στις  τηλεοράσεις,  «Πιο δημοκρατικά πεθαίνεις».  Δεν  

γίνεται αλλιώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο σύντομος.   

Κος   :  

Η απάντηση στον κύριο Φωτιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια σύντομη απάντηση.  
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Κος   :  

Η απάντηση στον κ.  Φωτιάδη, τον οποίο σέβομαι και τιμώ απόλυτα 

είναι ότι  δεν έγινε σκόπιμα αυτή η συνάντηση εκ του πονηρού, διότι  σε  

48 ώρες θα είχαμε αυτό το συμβούλιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν εννοούσα αυτό.   

Κος   :  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος   :  

Τώρα τι  απόφαση πήραμε; Η απόφαση που πήραμε ήταν ο κάθε 

Διευθυντής να μας προτείνει  για κάθε μια γραμμή, για κάθε έναν 

προμηθευτή, για κάθε έναν που θα μας παρέχει  τις  υπηρεσίες του,  να 

μας προτείνουν  ένα με δυο άτομα, από αυτούς δηλαδή που έχουν 

συνεργαστεί  στο παρελθόν και να μαζέψουμε αυτά τα ονόματα για 

κάθε γραμμή, για κάθε κωδικό και σε μια τελευταία συνάντηση πριν 

τις  γιορτές να αποφασίσουμε σε ποιους θα δώσουμε για το οικονομικό 

έτος ΄17 την εντολή να εξυπηρετούν τα σχολεία της Β/θμιας 

εκπαίδευσης.   

 Αυτό βέβαια σε περιπτώσεις που είναι έως 20.000 ευρώ συν το 

ΦΠΑ, διότι  για ποσά μεγαλύτερα θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά 

κανονικό πρόχειρο διαγωνισμό, διεθνή και όλα τα άλλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι άλλες απαντήσεις από τον υπηρεσιακό παράγοντα.  

Κος   :  
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Το γεύμα εργασίας δεν μπορώ να ξέρω τι  κάνανε και ποιοι  πήγαν.  

Ούτως ή άλλως δεν είναι λειτουργική δαπάνη του σχολείου.  42 ευρώ. ΄  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρωτήσατε κάτι  άλλο;  

Κος   :  

Ναι,  για την Βουλγαρία είναι,  θέλετε να σας πω σχολείο;  Τέλος 

πάντων είναι για μελανάκια.  Μελανάκια εκτυπωτών. 758,68 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

Από ότι  στην Ελλάδα; Πιο φθηνά από ότι  εάν θα τα έπαιρνε στην 

Ελλάδα; Ενδεχομένως ναι γιατί  είναι ιμιτασιόν αναγομωμένα και  

τέτοια τα αποφεύγουν τα σχολεία συνήθως γιατί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πετάγεστε.  Μην πετάγεστε.  Μα δεν γίνεται συζήτηση έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα είναι δυνατόν; Άμα τα έπαιρνε ο Μερετούδης θα ρωτούσαμε τα 

ίδια πράγματα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα ηρεμήστε.  Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Προς τον Πρόεδρο. Είπατε,  αναφέρθηκε ότι  από 1 -1-17 αλλάζει  η 

τακτική.  Προφορές και τα λοιπά και φαίνεται ότι  το θέμα ικανοποιεί .  

Είναι έτσι;  Αλλάζει  τακτική; Ένα αυτό.  Περιμένετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κάντε τα ερωτήματά σας για να σας απαντήσει.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αναφέρθηκε από τον κ.  Σιαμάγκα ότι  επί  συνόλου δαπανών 500.000 

ένας προμηθευτής των Σερρών επήρε τις  100.000. Είναι γεγονός και 

εάν είναι γεγονός είχε την καλύτερη τιμή, την πιο καλή προσφορά γι΄ 

αυτό έγινε αυτό  ή όχι;   Αυτά τα δυο.  

Κος   :  

Κύριε Μηλίδη είναι πράγματι η απόφαση έχει  αλλάξει,  έχει  αλλάξει με 

όλη αυτή την φασαρία που έχει  γίνει  από τα μέλη, όχι  από εμένα, από 

τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής από την ενημέρωσή που είχαν 

θέλησαν να αλλάξουν την απόφαση  με σκοπό να πάμε σε διαγωνισμούς 

που σημαίνει  ότι  το ποιος θα πάρει τον διαγωνισμό δεν θα το 

γνωρίζουμε,  πολύ πιθανόν αυτοί που θα πάρουν τους διαγωνισμούς θα 

είναι εκτός Δήμου Σερρών και πότε θα τελειώσουν οι  διαγωνισμοί δεν 

το γνωρίζουμε,  θα δημιουργηθούν σίγουρα παρατράγουδα στα σχολεία,  

όπως αυτή την στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε καύσιμα. Δώσαμε 

απευθείας ανάθεση για να βάλουν καύσιμα και πάλι θα τελειώσουν 

γιατί  ο διαγωνισμός δεν έχει  τελειώσει και θα θέλουν ξανά απευθείας 

ανάθεση για καύσιμα που θα είναι επείγοντα για κάποια σχολεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

Όχι,  όχι ,  δεν είναι για καύσιμα, τα εκατό χιλιάρικα είναι 

προϋπολογισμός για ένα χρόνο. Εμείς κάναμε αναθέσεις για ένα 

τρίμηνο, δεν κάναμε για ένα χρόνο. Οι προϋπολογισμοί ήτα ν όμως από 

το σχολείο,  από όλα τα σχολεία είναι για έναν χρόνο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Εάν ισχύει  αυτό το πράγμα. …  

Κος   :  

Σίγουρα ήταν προμηθευτής στο σχολείο,  έχει  πάρει 48.000, αυτό που 

είπε πιθανόν να είναι σωστό που είπε ο κ.  Σιαμά γκας από την μια 

Σχολική και ίσως να τα πήρε από την Β/θμια δεν γνωρίζω αλλά 

σίγουρα δεν θα χρησιμοποιηθούν,  κύριε Μηλίδη, είναι για ένα χρόνο 

αυτό το ποσό. Δεν είναι για τρεις  μήνες που έγινε η ανάθεση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν απαντάτε στην ερώτηση.  

Κος   :  

Απάντησα.  Εάν είναι χαμηλότερη η τιμή; Μου ζητήσατε εάν είναι 

χαμηλότερη η τιμή;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

Η τιμή για χαρτί  Α4….  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

Οι τιμές Πρόεδρε είναι στον πίνακα εδώ. Παίρνατε τα σχολεία από  

3,25 έως 3,48 και σήμερα παίρνουν 3,35.  Χαρτί Α4 καλής ποιότητας 

παίρνουν από 3,74 ως 4,96,  σήμερα έχει  4,84.  Όπως είναι και σε πολλά 

άλλα είδη.  Εάν θέλετε να αναφερθώ. Αυτές είναι οι  τιμές.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν απαντάτε στην ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ; Κύριε Παστουρματζή;  
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Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Το ποσό, κύριε Μηλίδη, δεν γνωρίζω εάν είναι όντως τόσο αλλά το 

μεγαλύτερο ποσό είναι για φωτοτυπικά, χαρτί  ξηρογραφικό που είναι 

για φωτοτυπίες και εκτυπωτές υπολογιστών, λέιζερ και τα λοιπά και  

συντηρήσεις φωτοτυπικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Για την μια Σχολική Επιτροπή πρέπει να είναι στις  40 κάτι  χιλιάδες.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η άλλη;  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Η άλλη είναι περίπου, όχι  για τα ίδια όμως, όχι  για τα ίδια.  Ας πούμε η 

Σχολική Επιτροπή η πρώτη έχει  τον κ.  Δρότζα για συντήρηση 

φωτοτυπικών.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Όχι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Οι 44 χιλιάδες και οι  48;   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Συγνώμη λίγο.  Ακριβώς με διαφορετικό αντικείμενο.  Δεν είπαμε ότι  

είναι το ίδιο.  Αυτό λέω. Ότι συντήρηση φωτοτυπικών η μια έχει  τον κ.  

Δρότζα, η άλλη, συγνώμη τώρα δεν ξέρω εάν έπρεπε να πω και το 

όνομα, έχει  άλλο προμηθευτή.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Δεν έχει  πριν.  Τα ποσά είναι προϋπολογιστικά,  πρώτη φορά τους 

ανατέθηκε κάτι  και φαίνεται ότι  υπάρχει  μια σύμβαση για συντήρηση 

φωτοτυπικών 8.000, προϋπολογιστική.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Στο σύνολο έχει  ένας προμηθευτής πάνω από μια κατηγορία.  Έχει δυο 

ή τρεις .  Το σύνολο των τριών κατηγοριών αυτών οδηγεί  στο 

συμπλήρωμα αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος.  Επόμενος γραμματέα. Ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για μας πιο σύννομη διαδικασία,  πιο ηθική και πιο συμφέρουσα είν αι η 

διερεύνηση προσφορών.  Και εδώ θεωρώ ότι  είναι το κρίσιμο σημείο.  

Θα ήθελα να ρωτήσω και τον Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ.  

Μερετούδη και τον κ.  Σιαμάγκα, αυτή η άτυπη Επιτροπή που 

αποφασίστηκε να διερευνήσει τις  προσφορές,  θα ήθελα να ρωτήσω, 

γιατί  τελικά δεν λειτούργησε; Ποιου ανθρώπου είναι η ευθύνη που δεν 

λειτούργησε τελικά αυτή η Επιτροπή για να πάρει προφορές;   

 Το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω, θέλω να 

αναρωτηθούμε σήμερα, τι  κάνουμε ουσιαστικά; Τι κάνουμε τώρα εδώ; 

Βασικά έτσι όπως το αντ ιλαμβάνομαι ελέγχουμε εάν αυτή η Επιτροπή 

τελικά υπερασπίστηκε τα συμφέροντα του Δήμου ή δεν τα 

υπερασπίστηκε.  
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 Αναρωτιέται κανείς  όμως πώς μπορείς να υπερασπιστείς  τα 

συμφέροντα του Δήμου από την στιγμή που μπαίνεις  σε,  υιοθετείς  μια 

λογική μονοπωλιακή, δηλαδή ουσιαστικά αναθέτεις  το μονοπώλιο σε 

έναν επιχειρηματία για να σου προμηθεύσει κάποια πράγματα, άρα 

ουσιαστικά δίνοντας το μήνυμα ότι  ξέρεις ,  ότι  τιμή και να χρεώσεις 

εσύ παίρνεις  ουσιαστικά την προσφορά, εσύ που θα μας προμηθεύσεις 

με τα υλικά, αναρωτιέμαι λοιπόν αυτή η λογική του μονοπωλίου πώς 

μπορεί να διασφαλίσει  τα συμφέροντα του Δήμου;  

 Αυτά τα δυο ερωτήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν αναρωτηθήκατε όταν οι  Διευθυντές πηγαίνανε χωρίς Επιτροπή και 

παίρνανε ότι  θέλανε κα ι από όπου θέλανε; Αυτά δεν τα αναρωτηθήκατε 

τότε;  Τότε δεν μπορούσε να γίνει  άτυπη επιτροπή; Και τότε μπορούσε 

να γίνει  άτυπη Επιτροπή.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να απαντήσω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε ερωτήσεις …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εκεί το είδος του Διευθυντή, αξιότιμε Δήμαρχε,  το είδος του 

Διευθυντή ελέγχεται κατά πόσο ανέθεσε απευθείας και αυτός 
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συμφερόντων συγγενείας σε κάποιον ιδιώτη ή εάν έκανε μια 

διερεύνηση προσφορών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μην βάζετε λόγια στο στόμα μου. Μην βάζετε λόγια στο στόμα μου. 

Πρόεδρε σας παρακαλώ δεν είπα κανέναν ανήθικο.  Έθεσε ερωτήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  το είπε ο Δήμαρχος.  Είπε ότι  αποκαλώ τον Π ρόεδρο ανήθικο.   Σας 

παρακαλώ. Όχι δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο. Θέτω λογικά 

ερωτήματα.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πρόεδρε να δώσω μια απάντηση στον κ.  Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Άμα ήμουνα πεπεισμένος θα το έλεγα απευθείας.  Έτσι έχω μάθει να 

διαπραγματεύομαι και  να τοποθετούμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι ακούστε τις  απαντήσεις από τον αρμόδιο τον κ.  Μερετούδη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε έτσι μας ασκείται ψυχολογική βία.  Εδώ δεν πρέπει να ρωτάμε 

μην θιχθεί  κανένας.  Τότε τι  κάνουμε εδώ;  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη μάλλον δεν καταλάβατε ότι  η Σχολική Επιτροπή 

είναι συλλογικό όργανο. Καμία απόφαση δεν είναι του Πρόεδρου. 

Καμία απόφαση δεν είναι του προέδρου. Είναι συλλογικό όργανο.  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  δεν λειτούργησε; Αυτό ρωτάω. Ποιος ευθύνεται;   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Το είπα,  στην πρωτολογία μου το είπα.  Το είπα στην πρωτολογία μου 

γιατί  δεν λειτούργησε.  Αποφασίσαμε να λειτουργήσει αυτή η άτυπη 

Επιτροπή χωρίς να οριστεί  ποιος θα είναι Πρόεδρος σε αυτή την 

Επιτροπή. Εγώ είπα ότι  δεν θέλω να είμαι.  Ο κ.  Σιαμάγκας καλώς 

έκανε και απομαγνητοφώνησε.  Εάν δούμε την απομαγνητοφώνηση 

είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά. Εγώ είπα ότι  είμαι επαγγελματίας δεν 

μπορώ να βγω να κάνω αυτή την δουλειά.  Στο θέλω δέχθηκα ότι  

κάποια απογεύματα θα μπορέσω. Από εκεί  και μετά δεν ξανά 

επικοινωνήσαμε γ ια να στηθεί όλο αυτό και φτάσαμε στον Σεπτέμβρη 

να ανοίξουν τα σχολεία και λόγω αυτού του ότι  είχαν έξι  μήνες να 

βρούμε προμηθευτή προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια.  Και αυτό για 

τρεις  μήνες.  Και αυτό αποφασίστηκε από εμένα και δυο Διευθυντές 

Δημοτικών Σχολείων. Δεν αποφασίστηκε από τον Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εδώ τώρα πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα, δεν μπορούμε να παίζουμε με 

τις  λέξεις .  Άρα Πρόεδρε ουσιαστικά λες ότι  την ευθύνη που δεν 

λειτούργησε η Επιτροπή την έχουν τα υπόλοιπα δυο μέλη.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Όχι και εγώ την δική μου. Την δική μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Τερζής επί  των ερωτήσεων αυτών θέλετε να απαντήσετε;   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μερετούδη διευκρινίσθηκε.  Κύριε Μερετούδη για την οικονομία 

του χρόνου  δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια.  Να είμαστε πιο 

σύντομοι και περιεκτικοί.  Επί της ερωτήσεως αυτής θέλετε να 

απαντήσετε.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη σωστά, ορθά καταδικάζετε την λογική του 

μονοπωλίου,  ξέρετε όμως που πρέπει να πάει αυτή η καταδίκη; Στ ον 

Ν4412, ο οποίος υποχρεώνει τις  Σχολικές Επιτροπές και τους Δήμους 

να ξεχάσουν την διασπορά των χρημάτων. Να μπορεί δηλαδή το 

σχολείο του Λευκώνα να πάρει ένα στεφάνι από τον Λευκώνα, πέντε 

είδη γραφικής ύλης από το βιβλιοπωλείο του Λευκώνα, της 

Σκουτάρεως από το Σκούταρι,  του Προβατά από τον Προβατά και σου 

λέει  ότι  πήγαινε σε έναν.  Εκεί είναι η καταδίκη του μονοπωλίου,  στον 

Ν4412 που μας υποχρεώνει πλέον να λειτουργήσουμε μονοπωλιακά. 

Και αύριο,  μεθαύριο θα έρθει  η μεγάλη εταιρεία η οποία είναι στον 

δρόμο για την εθνική οδό Θεσσαλονίκης και θα τα πάρει όλα, γιατί  θα 

χρειαστεί  να κάνουμε πενήντα διαγωνισμούς και θα έρθει  να τα πάρει 

όλα και ξέχνα τον μικρό τον έμπορα.  

Αυτή είναι η λογική του μονοπωλίου που πρέπει να 

καταδικάσουμε.  Και καλά έκανε η ΚΕΔΕ σ τις  24-8 που ζήτησε 

αναστολή του νόμου ομόφωνα μέχρι στις  31 -12. Η   ΚΕΔΕ εδώ ζήτησε 

αναστολή του νόμου. Αυτό πρέπει να καταδικάσουμε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γιαννακίδη σταματήστε.  Στοπ, στοπ, στοπ. Σας παρακαλώ. 

Παρακάτω, ο επόμενος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη απευθύνατε το ερώτημα και σε μένα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  όχι .  Είπα όχι .  Κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ στην εισήγηση λέει  ότι  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κάνουμε διάλογο, ερωτήσεις κάνουμε.  Απαντήσεις παίρνουμε,  

τελειώσαμε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε όμως από την αρχή το έθεσε το ερώτημα και στους δυο,  γιατί  

εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απάντηση….  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  συγνώμη Πρόεδρε.  Το ερώτημά μου από την αρχή το δήλωσα, όχι  

Πρόεδρε,  το απηύθυνα και στους δυο,  διότι  εδώ ο καθένας 

τοποθετείται με την δική του αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τοποθετούμεθα. Κάνουμε,  δίνουμε απαντήσεις στις  ερωτήσεις.  

Κυρία Ιλανίδου θα υποβάλλετε ερώτηση ή να πάω στον  επόμενο;  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Άμα δεν με διακόψουν θα υποβάλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αφού μιλάει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ μιλάτε σε μένα και δεν έχει  κανένας άλλος τον λόγο.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στην εισήγηση λέει  ότι  ένα ποσοστό 19% διέθεσε τα χρήματα εκτός 

νομού. Θέλω να μάθω ποια καταστήματα είναι αυτά,  από τι  

καταστήματα, διότι  εγώ γνωρίζω κάποια Νηπιαγωγεία καλώς ή κακώς 

πηγαίνανε από το Jumbo και παίρνανε κάτι  ψιλά πράγματα για τις  

γιορτές τους και αυτά και η απόδειξη έχει  Αθηνών έδρα. Το ίδιο 

συμβαίνει  με τον Γερμανό και κάτι  άλλα. Μήπως είναι αυτό; Ότι 

παίρνουν από την πόλη μας αλλά η έδρα του τιμολογίου της εταιρείας 

είναι Αθήνα; Θέλω να μου πείτε ποιας εταιρείας;  Από πού ψώνισαν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποια είναι τιμολόγια και από το Jumbo και από τον Γερμανό και 

από τον Κωτσόβολο. Πολλά όμως είναι και εκτός Νομού. Όχι έδρα, 

δεν τα έχω, καταστήματα στην Αθήνα με διεύθυνση την Αθήνα που 

υπάρχουν μόνο στην Αθήνα ή στα Τρίκαλα, από Κρήτη, στην Λάρισα. 

Δεν γνωρίζω το ποιον των αγορών. Αυτό ήταν από κατάσταση που μου 

έβγαλε  η υπολογιστής.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Γιατί  το 19% είναι μεγάλο ποσοστό. Εάν αυτό τα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν έδωσε απάντησε,  χωρίς άλλα σχόλια ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση κύριε Πρόεδρε.  Ούτε ένα λεπτό μας αφήνεις να μιλήσουμε 

και τους άλλους τους αφήνεις μια ώρα. Σε παρακαλώ.  

 Κύριε Πρόεδρε,  εσείς  φέρνετε τα προϊόντα,  ξέρετε η Σερραϊκή 

αγορά πεθαίνει .  Ακούτε;  Και μπράβο σας που έκανες αυτή την πράξη 

και ανασαίνει  κάπως η Σερραϊκή αγορά και οι  κροκόδειλοι γύρω -γύρω 

από την πόλη έχουν στηθεί,  εκμεταλλεύονται όλο . .των Σερρών και 

πηγαίνουν στον … Μπράβο σας.  Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  με χαίρει  η ψυχή 

μου που πηγαίνω σε αυτά τα μαγαζιά και λένε ότι  κάνουν σεφτέ.  Τα 

λεφτά, εάν θα κάνετε διαγωνισμό, θα έρθει  η Βουλγαρία,  που σήμερα 

. .έμποροι και θα τα μαζέψει όλα και θα τα πάει στην Βουλγαρία.  

Ντροπή να καθόμαστε να μιλάμε για τέτοια πράγματα εμείς .  Έτσι . .η 

Σερραϊκή αγορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε επόμενη ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή δεν ήταν βέβαια ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να τελειώσω σε παρ ακαλώ. Είστε όλοι υπάλληλοι,  δεν 

δουλέψατε ποτέ στην ζωή σας και δεν ξέρετε πως βγαίνει  το ψωμί.  

Ακούτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά για τους υπαλλήλους,  όχι  για μένα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω να ακουστεί  στην συνέχεια των όσων λέει  ο συνάδελφος,  να 

ακουστεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο το ποσό και το ποσοστό αγορών 

εκτός του Νομού Σερρών. Εκτός.  Και του Δήμου. Ακριβώς θέλω να 

ακούσω ποσοστό και χρήματα, ποσό εκτός Νομού, γιατί  το τι  έχουμε 

υποστεί  όλοι μας από τον κ.  Δήμαρχο ξεκινώντας,  όλη η δημοτική 

αρχή και η αντιπολίτευση, το τι  ακούμε από την αγορά που την 

στηρίζουμε χρόνια,  θέλω να ακουστεί  εδώ το ποσό των αγορών από 

τους δασκάλους που με αυτό τον κατακερματισμό έχουν το δικαίωμα 

να κάνουν αγορές σεβαστές,  θέλω να ακούσω το ποσό όμως και το 

ποσοστό από εκτός Νομού και εκτός Ελλάδος.  Και εκτός Ελλάδος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτη φορά δεν θα το πείτε.  Μονολεκτική.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ποσό είναι από τις  αγορές 491.000, 94.800 εκτός Νομού.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

94 .800 ευρώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  και 765 ευρώ εκτός Ελλάδος.  765 ευρώ εκτός Ελλάδος.  Είναι 

δέκα εννέα κόμμα κάτι  τοις  εκατό τα εκτός  Νομού.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κρίμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει άλλος.  Ο κ.  Χράπας.  Κύριε Χράπα ερώτηση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για ερωτήσεις μιλάμε,  κύριε Πρόεδρε,  φυσικά ερώτηση θα κάνω. 

Γνωρίζουμε τις  διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου.  Πρώτον,  θέλω 

να ρωτήσω τον κ.  Μερετούδη, τον κ.  Πρόεδρο της ΕΣΕΠΕ, πώς 

ξεκίνησε το 2015 με τους διαγωνισμούς βάσει των οδηγιών των νόμων 

και πώς συνεχίζει  το 2016 οι  οδηγίες του νόμου περί ομαδοποίησης 

των ειδών και ενός διαγωνισμού; Πρώτον.   

 Δεύτερον.  Θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν Διευθυντές που στηρίζουν 

παράνομους τρόπους προμηθειών; Είναι δυνατόν να συμβαίνει  αυτό το 

πράγμα το ΄16 στον Δήμο Σερρών, σε σχολεία του  Δήμου Σερρών; Δεν 

θέλω να το πιστέψω.  

 Ακούμε για εξωτερικό.  Υπάρχει πρέπει να φέρει κάποιος 

Διευθυντής σχολείου τιμολόγιο αγοράς από εξωτερικό και να το δεχθεί   

η Επιτροπή σας; Και αυτό το τιμολόγιο να είναι μέσα στα τιμολόγια 

που μπορούν να δικαιολογηθούν; Θεωρώ ότι  αυτό είναι απαράδεκτο.  

Θεωρώ ότι  είναι απαράδεκτο εάν συμβαίνει .  Είναι δαπάνες επιλέξιμες,  

κύριε Μερετούδη σας ρωτώ, αυτά είναι ερωτήσεις,  σημειώστε σας 

παρακαλώ. Είναι επιλέξιμες δαπάνες το γεύμα σε ρεστοράν; 

Ανεξαρτήτου ποσού. Είναι επιλέξ ιμη δαπάνη; Εσείς θα μπορούσατε να 

την κάνετε αυτή την δαπάνη σαν Πρόεδρος της Επιτροπής; Θα 

μπορούσατε; Και εάν θα την κάνατε θα ήμασταν τόσο επιεικείς  μαζί  

σας;  Μπορούν να κάνουν οι  Διευθυντές ότι  θέλουν με τα λεφτά των 

φορολογουμένων πολιτών; Όχι όλοι ο ι  Διευθυντές,  αυτοί που τα 

κάνουν,  έστω αυτοί που τα κάνουν μπορούν να το κάνουν; Αυτά τα 

ερωτήματα έχω σε πρώτη φάση να μου απαντήσετε.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε για το τιμολόγιο από το εξωτερικό δεν μπορώ να 

σας το απαντήσω, θα σας το απαντήσει ο υπηρεσιακός υπάλληλος.  Εγώ 

δεν το γνωρίζω αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε εάν τα περάσατε από την Επιτροπή αυτά. Αυτό ρωτάει ο 

κύριος.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Τα περάσαμε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Παράνομοι είστε.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Τα περάσαμε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Μπράβο σας.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Καλώς ή κακώς τα περάσαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπράβο κ.  Μερετούδη, συγχαρητήρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Σίγουρα, κύριε Αντιδήμαρχε,  δεν μπορώ να κάνω εγώ τέτοια δαπάνη 

σε καμία περίπτωση και εάν είχα κάνει  σίγουρα θα με είχα ν κρεμάσει 

στον τοίχο και θα άκουγα και εγώ δεν ξέρω τι  θα άκουγα.  

 Τώρα όσο για το εάν επιτρέπεται τέτοιες δαπάνες,  από τον νόμο 

δεν επιτρέπεται αλλά εγώ πιστεύω ότι  κάποια στιγμή δικαιούνται,  

όπως έδειξε  ο κ.  Σιαμάγκας,  είτε για το ένα είτε για το άλλο , όταν 
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πρόκειται για μικροποσά για εξυπηρέτηση του σχολείου,  για την 

λειτουργία του,  έχουν γίνει  και τέτοια και πολύ περισσότερα και από 

άλλους Διευθυντές.  Εάν ψάξουμε όλα τα τιμολόγια ίσως να βρούμε και 

εγώ δεν ξέρω τι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε ο νόμος άλλαξε από το ΄15 είπαμε για τρεις  

κατηγορίες.  Καύσιμα, καθαριστικά και φαρμακευτικά. Αναγκαστικά τα 

ποσά είναι μεγάλα, πήγαν σε διαγωνισμούς.  Ένας ο ανάδοχος.  Όλοι 

αναγκαστικά πάνε,  θα βάλουν καύσιμα από έναν π ρομηθευτή ενώ 

πρώτα κάθε σχολείο είχε τον δικό του προμηθευτή. Δυστυχώς δεν 

μπορεί να γίνει  και δεν ήταν δική μας επιλογή να αλλάξει αυτό.  Ήρθε 

η ώρα. Γίνονται σε κάθε είδος τώρα. Αυτό λέει  ο νόμος και αυτό 

έπραξε η Σχολική Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε,  από αυτούς,  τώρα απευθείας 

αναθέσεις που κάνετε,  τα ονόματα αυτά, είναι όλα έξω από αυτά που 

προμηθεύονταν οι  Διευθυντές ή έχετε και πολλά ονόματα από αυτά που 

προμηθεύονταν οι  Διευθυντές;  Καταλάβατε τι  είπα.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κατάλαβα κύριε Αντιδήμαρχε.  Νομίζω ότι  είναι γύρω στο 90% από 

προμηθευτές που ήδη προμηθεύανε τα σχολεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα δεν πήγατε σε άλλους εκτός αυτών που. Σας ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση, απλή είναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πες την.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο αλλά και τον Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής,  για μένα αυτό είναι το πιο κρίσιμο,  ποιος παραλαμβάνει τις  

όποιες προμήθειες από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή και των δυο και 

ποιος τις  παραλάμβανε και πριν;  Τις όποιες προμήθειες.  Χαρτί,  

πετρέλαια,  πράγματα. Ποιος παραλαμβάνει;  Δεν στέκομαι εγώ στην 

τιμή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσεις;   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Οι Διευθυντές παρελάμβαναν, οι  Διευθυντές παραλαμβάνουν.  

Οι Διευθυντές πάνε να ψωνίσουν πάλι αυτό που θέλουν.  Έχουν τα 

χρήματα που τους αναλογούν και πάνε και ψ ωνίζουν αυτό που θέλουν.  

Εάν θα πάρουν ένα  είδος και την τιμή την δουν ότι  είναι ανεβασμένη, 

έχουν δοθεί  οδηγίες να διαμαρτυρηθούν στην Επιτροπή, η οποία θα 

έρθει  σε επαφή με τον συγκεκριμένο προμηθευτή, θα πάρουμε τιμή της 

αγοράς,  θα πληρωθεί σε αυτή την  τιμή και δεν θα ξανά συνεργαστούμε 

μαζί του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν;  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτό γίνεται το πριν οι  Διευθυντές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Τερζής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συγνώμη κύριε Γάτσιο,  να συμπληρώσω. Πάλι οι  Διευθυντές 

παραλαμβάνουν,  η Σχολική Κοινότητα και μάλι στα επιπλέον έχουμε 

ένα έγγραφο εις  διπλούν,  το οποίο υπογράφει ο Διευθυντής,  ένα 

κρατάει ο ίδιος και ένα έρχεται στην Σχολική Επιτροπή, όπου φαίνεται 

η τιμή,  η καλή και έγκαιρη εκτέλεση για να είμαστε κατοχυρωμένοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο νέος νόμος Ν4412 στο άρθρο 221 προβλέπει την συγκρότηση 

Επιτροπών σε κάθε Σχολική Επιτροπή, συγκρότηση Επιτροπών 

Διενέργειας Διαγωνισμών. Ο νέος νόμος.  Εμείς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  είναι γνωστός αυτός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς δεν κάναμε στις  Σέρρες.  Στην Χαλκιδική το έκαναν.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μια απάντηση σε αυτό που είπε ο κύριος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ο κ.  Παστουρματζής.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Για την ερμηνεία του νόμου. Ο Ν4412 για τις  απευθείας αναθέσεις λέει  

ότι  η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τους αρμόδιες υπηρεσίες της 

αναθέτουσας αρχής χωρίς να απαιτεί  την συγκρότηση συλλογικού 

οργάνου για τον σκοπό αυτό.  Για τις  αναθέσεις.  Για τους διαγωνισμούς 

υπάρχει Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τις  αναθέσεις μιλάμε.   

Κος ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ:  

Αυτό λέει  ο νόμος κατά γράμμα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι αναθέσεις δεν προβλέπουν Επιτροπές.  Αυτό λέει  ξεκάθαρα ο 41.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μισό λεπτό για να βοηθήσω για τις  απευθείας 

αναθέσεις.  Όπως λειτουργεί  όλη η Ελλάδα στις  απευθείας αναθέσεις 

και πολύ πιθανόν και σε όλο τον κόσμο, έτσι λειτούργησε και η 

Σχολική Επιτροπή στην διενέργεια των απευθείας αναθέσεων. Δεν 

έκανε ούτε τίποτα λιγότερο ούτε τίποτα περισσότερο από ότι  κάνει  όλη 

η Ελλάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Για την οικονομία του χρόνου από κάθε παράταξη ένας.  

Εντάξει;  Και σύντομα. Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Μ ηλίδης,  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης που θέλει  να τοποθετηθεί,  ο κ.  Γαλάνης και κλείσαμε.  

Δεν έχει  άλλος.  Και ο κ.  Χράπας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού παιδιά είπαμε ένας.  Τερζής και Μερετούδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τερζής και Μερετούδης θα τοποθετηθούν έτσι και αλλιώς λόγω της 

ιδιότητάς τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να δώσετε τον λόγο και στον ανεξάρτητο,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Αλλά είστε εκτός αιθούσης,  γι΄ αυτό.  Και ο κ.  Γιαννακίδης.  

Ξεκινώ κύριε Φωτιάδη από εσάς.  Σύντομος σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι ,  σήμερα δικάσαμε τους Διευθυντές των Σχολικών 

Μονάδων και αποφασίσαμε,  μέχρι το μέσο της συζήτησης,  ότι  έχουμε 
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υποψίες συγχρόνως για την διαχείρισή τους.  Συγχρόνως ακούστηκε 

σχεδόν από όλους ότι  πρέπει να κάνουμε διασπορά και να 

τροφοδοτούμε με όποια χρήματα όλα τα καταστήματα τα δικά μας.   

Αυτά και τα δυο μαζί δεν πάνε λέω εγώ, διότι  ο καινούργιος 

νόμος ήθελε ακριβώς να σταματήσει αυτή την διασπορά των μαγαζιών 

όπου και εάν βρίσκονταν.  Κάποιοι  δέχονται ότι  πρέπει να γίνει  έτσι 

και αυτό το κατακρίνουν επειδή το κάνανε οι  Διευθυντές.  Ας το 

κρατήσουμε αυτό,  τι  κάνανε οι  Διευθυντές.   

Την ίδια στιγμή λέμε ότι  ο καινούργιος νόμος,  η καινούργια 

εξέλιξη η μονοπωλιακή, βεβαίως ο νόμος θα ήταν ανόητος εάν έδινε 

την δυνατότητα να πάρουμε όλο το υλικό που παίρναμε με την 

διασπορά και στηρίζαμε την τοπική αγορά σε έναν.  Θα 

δημιουργούσαμε αθέμιτο ανταγωνισμό όταν ζητούμενο είναι να 

κάνουμε οικονομία μέσα στις  μέρες που συζητούμε.   

Άρα λοιπόν,  θα πρέπει να επιλέξουμε,  στηρίζουμε την τοπική 

οικονομία,  στηρίζουμε τα τοπικά μαγαζιά και κάνουμε την δέουσα 

διαδικασία έρευνας οπωσδήποτε και ψάχνουμε την πιο μικρή τιμή. Από 

πού την ψάχνουμε; από τις  μέχρι τώρα αγορές που κάνανε οι  

Διευθυντές,  θα . .τους Διευθυντές,  εξ ου και η σύνθεση της λίστας,  

ανατρέχουμε σε αυτή την λίστα ότι  οι  προμηθευτές που προκρίθηκαν 

είναι αυτή η λίστα με τους οποίους συνεργάζονταν,  οι  πονηροί,  εδώ 

λέχθηκε ευθέως,  Διευθυντές και το πρώτο που δεν ακούστηκε στην 

αίθουσα είναι το εξής:  ωραία λοιπόν αποφασίστηκε να πάμε στους 

προμηθευτές τους προκριμένους,  για κάποιο λόγο προκριμένους,  είτε 

γιατί  ήταν τοπική αγορά είτε γιατί  ήταν εγγυημένοι ως προς τα είδη ή 

γιατί  έκαναν και πίστωση, έδιναν,  λοιπόν,  πάμε σε αυτούς εμείς ,  ο 

Δήμος και δεν τους κάνουμε καμία συμφωνία.  «Ξέρεις θα πάρεις όλο 
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το πακέτο,  παραδείγματος χάρη, βιβλιοπωλεία που παίρνανε,  τα 

τριάντα βιβλιοπωλεία του Δήμου, θα τα πάρεις όλα αλλά δώσε μας μια 

έκπτωση. Να και οι  αγορές μας».  Ήταν έτσι;  Αυτό δεν το κάναμε.  Εάν 

πάμε στην φιλοσοφία του νόμου θαρρώ ότι  έπρεπε να το κάνουμε 

οπωσδήποτε.   

Το έκανε ο  κ. Τερζής με τον τρόπο που είπε και θέλω να τον 

συγχαρώ. Έτσι έπρεπε να κάνουμε,  όμως οι  κύριοι  Διευθυντές και 

κλείνω, κύριε Πρόεδρε,  για την οικονομία,  λένε και άλλα πράγματα σε 

αυτό το καταγγελτικό κείμενο.  Λένε ότι  τα σχολεία ανοίξανε και δεν 

είχαν προμήθειες,  δεν είχαν γίνει  οι  δέουσες ενέργειες,  όπως είπε ο κ.  

Σιαμάγκας.  Έκανε ο δημοσίου,  ας πούμε.  Αυτά δεν τα συζητούμε.  

Επιλέξαμε να στοχοποιήσουμε,  να επιτεθούμε στους Διευθυντές,  να 

τους πλήξουμε στο ηθικό,  γιατί  ένας Διευθυντής πήρε δυο καφετιέρες.   

Λοιπόν και βεβαίως καταπίνουμε,  καταπίνουμε,  να μην πω την 

ευαγγελική ρήση και εστιάζουμε στους κακούς Διευθυντές.   

Λοιπόν,  ο Διευθυντής και κλείνω, δεν έχει  κανένας ανάγκη τον 

Φωτιάδη από τους συναδέλφους μου, ούτε ο Γυμνασιάρχης,  ούτε ο 

Λυκειάρχης.  Αυτός έχει  το τεκμήριο ότι  κάνει  σωστά και δεν μπορεί 

να πάρει ούτε ένα μολύβι,  διότι  κρίνεται από τους συναδέλφους του 

κάθε μέρα και επειδή ψώνιζε από την τοπική αγορά, ξέρετε πολύ καλά 

όποιος κάνει  τέτοιες δουλειές λίαν συντόμως και επειδή επανακρίνεται 

ένα τέτοιο στοιχείο θα ήταν καθοριστικό για την αποπομπή του,  όχι  

μόνο για την θέση αλλά και από την δουλειά του.   

Ας αφήσουμε τους Διευθυντές στην ησυχία τους και να 

επιλέξουμε,  θέλουμε διασπορά και τοπική αγορά; Να πάμε στους 

Διευθυντές.  Θέλουμε να υπηρετήσο υμε τον νόμο στο πνεύμα και στην 

ουσία του; Έπρεπε να πάρουμε προσφορές.  Τώρα εάν ψάχνουμε να 
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κατηγοριοποιήσουμε και από πού είναι το μαγαζί και σε ποια ΦΑΕ 

είναι γραμμένο το τάδε για να βγάλουμε ποσοστά, πάντοτε τα ποσοστά 

λέει  η απλή λογική δημιουργούν λανθασμένες εκτιμήσεις και 

εντυπώσεις.  Κάποιοι  τα θεοποιούν.  Εγώ λέω ότι  είναι η μισή αλήθεια.   

Βεβαίως λέω εγώ ότι  ένα τιμολόγιο και σωστά κάνατε από την 

Βουλγαρία,  από την Αυστρία είναι Ε.Ε. και θέλω να το καταχωρήσετε.  

Δεν είχατε την δυνατότητα να το ανα πέμψετε.  Λάθος του δασκάλου, 

βεβαίως,  που μπορούσε να βρει  και εδώ ιμιτασιόν.  Συνέβησαν αυτά και  

συμβαίνει  μια αστοχία,  όπως γίνονται και τόσες στον κορμό διοίκησης 

του Δήμου.  

Ας αφήσουμε λοιπόν τους δικαστές,  να μην λειτουργήσουμε ως 

δικαστές και ας αφήσουμε τους Διευθυντές,  κύριε Πρόεδρε,  για να 

φτάσουμε,  όπως φτάσαμε και προέκυψε ότι  αυτό ήταν το σωστό. Ή 

πάμε στην αγορά και κάνουμε διασπορά ή πάμε σε έναν προμηθευτή 

και εκεί  κάνουμε διαπραγμάτευση. Εάν γινόταν η διαπραγμάτευση και 

είχαμε 20% επί των τιμών των κακών διευθυντών και δεν μας 

προβλημάτιζε και εδώ μέσα ελέχθηκε και ξανά ελέχθηκε ότι  29,  πόσοι 

Διευθυντές,  όλοι αυτοί δεν μπορεί να αντιμάχονται κάποια διοίκηση, 

ότι  ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών δεν μπορεί να αντιμάχονται καμία 

δημοτική αρχή, άρα κάτι  δεν κάναμε σωστά. Μην στοχοποιούμε 

λοιπόν.   

Κλείνω με αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος.  Διαβάζοντας την 

εισήγηση του κ.  Μερετούδη πραγματικά ένοιωσα μεγάλη έκπληξη με 
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αυτά που γράφει.  Καταρχήν αυτοαναιρείται σε πολλά σημεία λέγοντας,  

ξεκινώντας ότι  θα πρέπει να πούμε λέει   βάσει του ΦΕΚ ότι  η σύσταση 

των Επιτροπών, οι  οικονομικοί διαχειριστές είναι ο Πρόεδρος και οι  

Διευθυντές των σχολείων. Και αφού λέει  αυτό στην αρχή μετά 

εξαπολύει έναν λίβελο κατά των διευθυντών.  

 Σε κάποιο σημείο ακούστε τι  υπαινίσσεται μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.  «Μήπως κάποιοι  

σκόπιμα αγόραζαν από προμηθευτές σε υψηλότερη τιμή»; Τι 

υπαινιγμοί είναι αυτοί;  Δηλαδή τι  είναι οι  Διευθυντ ές;  Είκοσι εννέα 

Διευθυντές που υπογράφουν είναι κλέφτες;  Εκεί πήγαμε;  

 Χαίρομαι ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Χάρηκα που άκουσα ότι  από 1 -1-17 αλλάζει  η τακτική.  Τι σημαίνει  

αυτό; Σημαίνει  ότι  αυτό το θέμα που ήρθε εδώ από την αντιπ ολίτευση 

ότι  τάραξε τα νερά. Τάραξε νερά και χαίρομαι που ο κ.  Τερζής βέβαια 

είπε ότι  δεν είχε καμία σχέση, αλλά έβαλε σε μια ρότα κάποια δουλειά.  

Χαίρομαι.  Ειπώθηκε ότι  από 1 -1-17 αλλάζουν τα δεδομένα και έτσι 

έπρεπε να γίνει .   

 Τώρα, λέτε για την αγορά ότι  έγινε η διασπορά και καλά γίνεται 

και έτσι πρέπει να γίνεται.  Ο Εμπορικός Σύλλογος γιατί  

διαμαρτύρεται;  Τι λόγο έχει  και διαμαρτύρεται ο Εμπορικός Σύλλογος; 

Αφού όλη η αγορά είναι ευχαριστημένη γιατί  διαμαρτύρεται;  Είναι ένα 

ερωτηματικό αυτό.   

 Αφού κάνατε λοιπόν κάποιες αναφορές στις  εισηγήσεις από εκεί  

και πέρα η μισή εισήγηση είναι ένας λίβελος κατά του κ.  Σιαμάγκα. 
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Γιατί;  Για ποιο λόγο; Ο κ.  Σιαμάγκας έρχεται εκεί  αφιλοκερδώς, 

προσφέρει τις  υπηρεσίες του,  πήρατε 99% των αποφάσεων ομόφωνες 

και ξαφνικά  έγινε κακός γιατί  ήρθε και λίγο τάραξε τα νερά; Έγινε ο 

κακός και δεν είναι ντροπή αυτό να λέτε ότι  πήραμε δυο καφετιέρες με 

υποσημείωση από κάτω;  

 Να πω κάτι,  κύριε Δήμαρχε,  αφορά και εσάς.  Δηλαδή εάν εσείς  

πάτε για εγκαίνια στο σχολείο τον Σεπτέμβριο,  εσείς  και ο 

Σεβασμιότατος Θεολόγος,  δεν θα πρέπει να έχετε ένα ποτήρι να πιείτε 

καφέ; Εκεί είναι το πρόβλημα; Αυτό σας ενόχλησε.   Αλλά που 

αναφέρθηκε εδώ μέσα ότι  οι  ιδιώτες έπαιρναν το χαρτί  Α4 με 4 ευρώ 

και τα σχολεία το παίρνανε με 4,60 και κατεβαίνουν φορτηγά τόνοι δεν 

σας απασχολεί.  Εκείνο δεν σας απασχόλησε,  σας απασχόλησε η 

καφετιέρα. Μπράβο σας.  Δεν ήταν σύννομοι,  βέβαια.  Παράνομοι.  

Μεγάλη παρανομία,  τι  λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα. Πάτε να πιείτε σε 

πλαστικά ποτηράκια.  229 ευρώ, το λέμε έτσι λέει ,  απλά.   

 Το άλλο που ειπώθηκε είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Όταν ζητούν 

30% παραπάνω είναι πολύ σοβαρό. Λέει και ο νόμος και έτσι γινόταν 

και πάντοτε,  διερεύνηση της αγοράς κ.  Πρόεδρε.  Εγώ όταν μιλάω για 

διερεύνηση της αγοράς,  κύριε Πρόεδρε της Σχολικής,  κύριε 

Μερετούδη, μιλάω για την αγορά του Δήμου  Σερρών, δεν  μιλάω ούτε 

για τα μεγάλα καταστήματα. Δεν με ενδιαφέρουν.  Εμένα με ενδιαφέρει 

ο έμπορας.  Αυτό όμως αφού δίνει  την δυνατότητα, το έχετε αναφέρει 

κ.  Τερζή, κάτω από 20.000 να κάνουμε απευθείας αναθέσεις μπορε ί να 

γίνει  αλλά απευθείας με προσφορές.  Αυτό εννοώ όταν λέω και μιλάω 

για τον αγορά των Σερρών και καμία άλλη αγορά.  

 Και βέβαια δεν πήρα απάντηση, είδα τον κ.  Πρόεδρο να 

κομπιάζει ,  να θέλει  να πει  άλλα όταν είπα για τις  500.000 τις  100.   
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 Θα περίμενα λοιπόν στην εισήγησή του να είναι πιο πειστικός 

στις  απαντήσεις του και να μην χρησιμοποιεί ,  να στοχοποιεί  

Διευθυντές,  οι   οποίοι  έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην Σερραϊκή 

κοινωνία,  να τους στοχοποιεί  λίγο ως πολύ δηλαδή, εντός 

εισαγωγικών, «κλέφτες» τους αποκαλεί.  Αυτό λέει  με λίγα λόγια.  Είναι 

δυνατόν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν λέω. Ανέφερα εγώ τέτοια λέξη; Το είπα στην αρχή. «Μήπως 

κάποιοι  έπαιρναν πιο ψηλότερη τιμή από τους προμηθευτές»; Αυτά 

λέει  στην εισήγηση. Ψέματα λέω; Δική  του είναι η εισήγηση, δεν είναι 

δική μου.  

 Για να μην επανέλθω και κουράζω το σώμα, λέω λοιπόν,  

χαίρομαι και έτσι πρέπει να γίνει  από την ένα περίοδο,  να γίνονται όλα 

με τις  διαδικασίες του νόμου που λέμε,  με προσφορές από την 

Σερραϊκή αγορά, γιατί  θα πρέπει να μας βάλει όλους σε ένα ερώτημα, 

γιατί ,  εν τοιαύτη περιπτώσει,  διαμαρτύρεται ο Εμπορικός Σύλλογος; 

Δεν είχε λόγο και βέβαια να κοιτάξουμε να κάνουμε κατά το δυνατόν 

μεγαλύτερη διασπορά και πλέον να σταματήσετε να είστε στοχευμένοι 

και να δικάζετε εδώ ολόκληρη. Δεν είναι τυχαίο 29 Διευθυντές 

σχολείων να υπογράφουν. Τους προσβάλετε και αυτό είναι μεγάλη 

προσβολή.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Μια πρόταση μόνο Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό μήνα σε όλους και καλές γιορτές.    

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μόνο μια πρόταση θα κάνω γιατί  είναι και αργά και κουραστήκαμε 

όλοι.  Θα το πω όπως το αισθάνομαι ευθέως.  Κύριε Μερετούδη δεν σας 

προσάπτω κάποια σκοπιμότητα. Έτσι το αισθάνομαι.   Δεν 

λειτουργήσατε με δόλο αλλά από εκεί  και πέρα, κατά  την γνώμη μου, 

το χειριστήκατε πάρα πολύ λάθος.  Έπρεπε ευθείς  εξ αρχής,  εφόσον 

είστε ο Πρόεδρος,  εκεί  σας προσάπτω ευθύνη, της Επιτροπής,  σε σας,  

ουσιαστικά εσείς  έπρεπε να αναλάβετε την πρωτοβουλία να 

λειτουργήσει άτυπα αυτή η Επιτροπή, να διερευνήσει πρ οσφορές.  Δεν 

το κάνατε,  εκτεθήκατε,  έπρεπε εξ αρχής να παραδεχθείτε ότι  αυτό ήταν 

λάθος και νομίζω θα είχε τελειώσει η δουλειά.  

Δυστυχώς δεν περιοριστήκατε μόνο σε αυτό το λάθος,  το 

συνεχίσατε,  ήρθατε σήμερα στοχοποιήσατε τους Διευθυντές,  γράψατε 

αυτό το κείμενο,  εκεί  νομίζω εκτεθήκατε.  Το χειριστήκατε λάθος.  

Αυτό το λέω προσωπικά όπως το αισθάνομαι.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να κάνω γνωστό, κύριε Πρόεδρε,  όταν γίνεται με διαγωνισμό 

έρχονται εταιρείες από όλο τον κόσμο, όποιοι  θέλουν.  Έρχονται από 

όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν.  Και εάν το πάρει μια εταιρεία από 

την Βουλγαρία και κάνει  μια ένσταση ένας από την Τουρκία,  θα πάει 
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χίλια χρόνια,  ποτέ δεν θα μπορέσουν οι  δάσκαλοι να αγοράσουν αυτά 

που θέλουν για  το σχολείο.   

 Είπα εγώ και ξαναλέω, πολύ καλά οι  Διευθυντές να 

διαχειρίζονται τα χρήματα μέχρι 19.000 ευρώ για να μην σε 

υποχρεωτική δημοπρασία,  το κέρδος είναι το εξής:  ότι  εμείς  

κερδίζουμε το 18% από το εργολαβικό όφελος και όταν γίνεται και μια 

έρευνα αγοράς ο Διευθυντής του σχολείου με έναν οποιονδήποτε άλλο, 

με τον Πρόεδρο και δουν φθηνά αλλά η διαφορά να μην είναι πολύ 

μεγάλη, όλοι οι  καταστηματάρχες να πάρουν πέντε δεκάρες,  διότι  η 

Σερραϊκή αγορά πεθαίνει .   

 Εάν πάτε κάποια μέρα και ρωτήσετε εάν κάν ανε σεφτέ θα μου 

τρυπήσετε την μύτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεφτές είναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σεφτέ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τούρκικη λέξη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σταμάτα. Μην με πειράζετε εμένα Πρόεδρε,  ακούς; Είναι κρίμα να 

γίνεται αυτή ολόκληρη η διαδικασία εδώ μέσα επειδή ο Πρόεδρος,  τι  

να κάνει  ο άνθρωπος δηλαδή; Τι να κάνει;  Πείτε μου εσείς .  Οι 

δάσκαλοι πάλι διαχειρίζονται τα χρήματα και πολύ καλά είναι,  να πάνε 

σε όλη την αγορά μας.  Και από την Βουλγαρία μας φέρνουν προϊόντα; 

Ντροπή δεν είναι;  Είμαστε μια πτωχευμένη χώρα, το ξέρετε ότι  έχουμε 

πτωχεύσει.  500 δις  χρωστάει το ελληνικό κράτος,  που θα πληρωθούν 

αυτά; Θα μας κρεμάσετε ανάποδα;  
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 Πολύ καλά κάνεις  κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη εσείς .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σύντομος θα είμαι.  Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχ ε,  

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  νομίζω έχει  δικαίωμα και ο Πρόεδρος 

της ΕΣΕΠΕ και της ΕΣΕΔΕ να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.   

Δεν μπορώ να καταλάβω, τους δασκάλους τους τιμώ και τους 

σέβομαι όπως και τους καθηγητές.  Εάν υπάρχει ένας λόγος που είμαι 

σήμερα  εδώ σημαντικός είναι χάρη στην δική τους σοφία και σε όλα 

αυτά που προσέφεραν σε μένα και σε όλους εδώ τους συναδέλφους.   

Εάν δεν δικάζονται οι  δάσκαλοι,  που δεν δικάζονται,  δεν δικάζονται 

όμως και οι  Πρόεδροι οι  οποίοι  έχουν δικαίωμα και ο κ.  Μερετούδης 

και ο κ.  Τερζής να υπερασπιστούν τον εαυτό τους για όσα δίκαια και 

σωστά έχουν πράξει μέχρι σήμερα.  

Την πλειοψηφία στις  δυο Επιτροπές συνάδελφοι,  που είναι 

συλλογικά όργανα, δεν τις  έχουν οι  δυο δημοτικοί σύμβουλοι,  οι  

εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι.  Τι ς έχουν,  θα έλεγε,  κύριε 

Πρόεδρε,  οι  Διευθυντές με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. 

Ξεκάθαρο αυτό.  Δεν αποφασίζουν μόνοι τους.   

Ίδιες τιμές,  θα είμαι γρήγορος ή και καλύτερες είπε ο κ.  

Μερετούδης και το αποδεικνύει  με τον κύριο Παστουρματζή και σε 

ελάχιστες περιπτώσεις ακριβότερες.  Ή ίδιες ή καλύτερες.  Οι ίδιοι  

προμηθευτές.  Από την λίστα των προμηθευτών που προμηθευόμασταν 

οι  δάσκαλοί μας και καλά κάνανε,  παίρνουμε πάλι από τους ίδιους 

κατά 90%. Δεν πήγαν σε κάποιους άλλους να σκεφτούμε ότι  συμβαίνει  

κάτι  άλλο.  
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Οι δάσκαλοί μας παρελάμβαναν και παραλαμβάνουν και με το 

προηγούμενο καθεστώς και με αυτό και καλά πράττουν.  Αλλά δεν 

μπορώ να πω εδώ μέσα, όταν στοχεύουν πολλές φορές τους δημοτικούς 

συμβούλους ή τους αντιδημάρχους ή και τον Δήμαρχο για αγορές ε κτός 

του Νομού, που τυχαίνει  από διαγωνισμούς,  σήμερα να ακούω ότι  τις  

90.000 ευρώ από τις  400 τόσες πήγαν σε προμήθειες εκτός του Νομού 

και να μην αντιδράει κανείς  και σήμερα αντέδρασε ο Σύλλογος που 

καθόλα σεβαστός,  ο Εμπορικός μας Σύλλογος του Νομού μας ,  γιατί  ο 

κ.  Μερετούδης έκανε προμήθειες από τον Νομό Σερρών, τον Δήμο 

Σερρών.  

Δηλαδή για τις  90.000 που πέρυσι πήγαν εκτός Νομού και 

προχώρησε σε αυτές για τους δικούς της λόγους,  φθηνότερα, δεν ξέρω 

για ποιο λόγο εκτός Νομού γιατί  δεν είπε κανένας τίποτ α;  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε και κλείνω εδώ, εκλαμβάνω την αντίδραση 

των δασκάλων μας,  που τις  ακούω τις  απόψεις τους,  είναι από 33 

Δημοτικά και 44 Νηπιαγωγεία 29 δάσκαλοι,  καθόλα σεβαστοί,  

εκλαμβάνω την αντίδρασή τους,  κύριε Πρόεδρε,  ως μια αντίδραση, θα 

έλεγε μια παρεξήγηση, μια έλλειψη συνεννόησης,  ίσως με την 

Επιτροπή, γιατί  δεν είναι μόνο ο κ.  Πρόεδρος και με την υπηρεσία και 

ως μια αντίδραση σε κάτι  που έρχεται να αλλάξει.  Και ξέρετε πολύ 

καλά ο Κένεντι  το είχε πει ,  θα το πω ως τελευταία μου κουβέντα,  η 

αλλαγή, κύριε Πρόεδρε,  είναι ο νόμος της ζωής.  Εάν κοιτάς μόνο το 

παρελθόν ή το παρόν,  χάνεις  το μέλλον.  Άλλαξαν τα πράγματα, έχουν 

αλλάξει τα δεδομένα, πρέπει να πάμε με έναν άλλο βηματισμό. Αυτό 

έχει  φέρει  αλλαγές,  δεν γίνονται οι  προμήθειες πλέον από τους 

δασκάλους κατά μεμονωμένα, γίνονται από ένα άλλο όργανο σε 

οικονομίες κλίμακας.  Αυτή είναι η αλήθεια.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Να μην σχολιάσω για τον χρόνο που δόθηκε στους ομιλητές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα σχολιάσεις,  αυτό είναι …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Να το  προχωρήσουμε.  Είναι ο Κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου,  

δεν μπορεί οι  εισηγητές να μιλάνε εννέα λεπτά και οι  απαντήσεις να 

δίνονται σε σαράντα πέντε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο χρόνος τρέχει .   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ θέλω να πω ότι  ο κ.  Μηλίδης σήμερα εδώ πέρα προσπάθησε να  

αναδείξει  ένα θέμα που δεν υπάρχει.  Την πάτησε σε αυτό,  βέβαια,  

πολιτικά.  Αποδείχθηκε ότι  είναι ένα κούφιο θέμα στην ουσία,  επειδή 

το μέλος της παράταξής του,   υποψήφιός του στεναχωρήθηκε και 

παραιτήθηκε από την ΕΣΕΠΕ, από τις  αποφάσεις που είχε πάρει η 

Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και το έφερε εδώ νομίζοντας ότι  θα 

αναδείξει  το μέγα σκάνδαλο. Το μέγα σκάνδαλο επειδή προσδιόρισε σε 

κάποιους Διευθυντές οι  οποίοι  ήθελαν να αγοράζουν από κάπου που 

νόμιζαν ότι  είναι καλύτερα γι΄ αυτούς,  όχι  για όλους,  όπως είπ ε ο κ.  

Φωτιάδης που τους βάζει  όλους στο ίδιο καζάνι ότι  οι  Διευθυντές είναι 

όλοι το ίδιο,  δεν είναι όλοι το ίδιο,  τους υποχρέωσε να πάνε σε μια 

λίστα με 40 καταστήματα και να επιλέξουν ποιο καταστήματα από 

αυτά θέλουν να πάνε να κάνουν τις  προμήθειές τους .   
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 Λειτούργησε νομιμότατα η άτυπη Επιτροπή που επικαλείστε οι  

περισσότεροι και ο κ.  Γιαννακίδης ακόμη που θεωρούσα ότι  είχε άλλη 

άποψη σε αυτό το θέμα, ίσως να μην ενημερώθηκε σωστά όμως. Από 

τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο,  εάν νομίζει  ο κ.  Γιαννακίδης ό τι  

μπορεί να βρει  κάποιο μέλος της ΕΣΕΠΕ που είναι και Διευθυντής 

σχολείου να μας το πει  εάν μπορεί να τον βρει .  Ίσως να εννοούσε ότι  

θα έπρεπε ο κ.  Μερετούδης,  θα έπρεπε να παρατήσει την δική του την 

δουλειά για να τρέχει  να ψάξει προσφορές και να τις  πει  στην 

Επιτροπή τις  προσφορές,  οι  οποίες προσφορές δεν θα γινόντουσαν 

αποδεκτές γιατί  δεν θα ήταν τα μέλη της Επιτροπής μαζί του.  Τέλος 

πάντων, είναι ένας φαύλος κύκλος.  Λειτούργησε νομιμότητα ο 

Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ και φτάσαμε σε σημείο να τον κατηγορούμε 

επειδή λειτούργησε νόμιμα και να στρογγυλοποιούμε όλα τα υπόλοιπα 

που ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα.  

 Ποια είναι τα υπόλοιπα; Γεύματα εργασίας,  αγορές εκτός Νομού 

για το ηθικό που είπατε κ.  Αναστασιάδη. Εσείς το είπατε το ηθικό.  

Αγορές εκτός Νομού, ακόμη και από Βουλγαρία και όχι  υλικά μέσω 

ίντερνετ.  Δεν μιλάμε για υλικά μέσω ίντερνετ.  Μιλάμε για μελανάκια 

που έχουμε αντιπροσωπείες στην Ελλάδα με μελανάκια και στις  Σέρρες 

ακόμα.  

 Παρόλα αυτά όμως κάποιοι ,  όχι  όλοι είπαμε και πριν,  κάποιοι ,  

προτίμησαν να πάνε αλλού. Τους λόγους. .  ακόμα και Κρήτη είπε ο κ.  

Παστουρματζής.  Ακόμα και από την Κρήτη τιμολόγια φέρανε στην 

Επιτροπή των Σερρών.  

 Όλα αυτά, εγώ πιστεύω, ότι  ο Αντιδήμαρχος έκανε το καλύτερο 

που μπορούσε να κάνει  για την Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και  
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κακώς το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αναδειχθεί  όπως 

αναδείχθηκε από την αντιπολίτευση.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν δώσω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί της διαδικασίας επί  προσωπικού. «Το κακώς ήρθε»,  ποιος το 

κρίνει  αυτό,  κύριε Πρόεδρε; Εσείς το φέρατε κ ακώς;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς το φέρατε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού ήρθε κακώς γιατί  συζητάμε δυο ώρες;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υποχρεωτικά έπρεπε να το βάλει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υποχρεωθήκατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό είμαι υποχρεωμένος να το φέρω το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τελειώσουμε.  Να μιλήσω και εγώ και να τελειώνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σου είπα από την αρχή ότι  βάλε το πρώτο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο λεπτά κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πηγαίναμε και αύριο.  Ενώ το θέμα έτσι…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

23 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Και ο Δήμαρχος πρέπει να μιλήσει κάποτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση πριν δώσω τον λόγο στον 

Δήμαρχο. Μου κάνει  εντύπωση η αξιωματική αντιπολίτευση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά θα μιλήσεις.  Η αξιωματική αντιπολίτευση γιατί  έφυγε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επικεφαλής …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και στην λογοδοσία το ίδιο δεν έκανε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επικεφαλής της παράταξης ….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη σεβάσου λίγο το προεδρείο.  Θέλεις να φύγεις ,  φύγε.  Δεν 

σε κρατάει κανένας με σχοινιά.  Εγώ το στηλιτεύω το θέμα, έτσι;  

Κανένας;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ πολύ. Όποιος κουράζεται φεύγει .  Δεν τον κρατάει ούτε ο 

Θεός εδώ μέσα.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι έτσι όμως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι είναι γιατί  εγώ πάω στην τουαλέτα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι βλέπω κάθεστε.  Και το στηλιτεύω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  εμείς  δεν 

ζητήσαμε να γίνει  αυτή η συνεδρίαση για να δικάσουμε κανέναν.  Η 

αντιπολίτευση σαν αυτόκλητος εισαγγελέας ήρθε να δικάσει τον 

Μερετούδη και την δημοτική αρχή. Τον Μερετούδη, τον Τερζή και την 

δημοτική αρχή. Αυτό ήρθε σαν αυτόκλητος εισαγγελέας σύσσωμη η 

αντιπολίτευση, γιατί  νόμισε ότι  βρήκε θησαυρό, άνθρακες φυσικά ο 

θησαυρός αποδείχθηκε,  νόμισαν ότι  θα στήσουν στον τοίχο την 

δημοτική αρχή.  

Εισαγγελέας ήσασταν εσείς ,  εσείς  ήρθατε να δικάσετε.  

Ακούστηκαν πολλά χαϊδέματα για τους Διευθυντές,  δήθεν εμείς  ήρθαμε 

να προσάψουμε κάτ ι  στους Διευθυντές.  Εμείς μέχρι τώρα, όπως 

λειτουργούσαν οι  Διευθυντές ποτέ δεν τους είπαμε τίποτα. Ποτέ.  Και η 

υποκρισία έχει  περισσέψει πια δηλαδή. Δηλαδή όταν οι  Διευθυντές 

έκαναν απευθείας αναθέσεις,  έπαιρναν από όπου ήθελαν ότι  ήθελαν 

χωρίς άτυπη Επιτροπή και τότε γιατί  δεν έγινε άτυπη Επιτροπή; Γιατί  
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δεν προτείνατε και τότε την άτυπη Επιτροπή και τώρα την εφεύρατε; 

Τότε κανένας δεν ρωτούσε τίποτα.  

Όταν οι  Διευθυντές πήγαιναν,  κάποιοι  Διευθυντές και έπαιρναν 

εκτός Νομού, αγοράζανε,  κανένας δεν αναρωτι όταν.  Μα κανένας.  

Τίποτα. Φανταστείτε ο Μερετούδης να ήταν εκτός Νομού τι  θα γινόταν 

τώρα εδώ.  

Όταν κάποιοι  Διευθυντές πήγαν από την Βουλγαρία και ψώνισαν,  

κανένας δεν αναρωτήθηκε τίποτα. Ακόμα και τώρα η ερώτηση ήταν,  τι  

πήρε; Μελανάκια πήρε; Τι πήρε; Αυ τό ήταν.  Αυτή ήταν η ερώτηση. 

Τίποτα άλλο. Για να δείτε δηλαδή το μέγεθος της υποκρισίας.   

Και εμείς ,  εμείς  δεν είπαμε τίποτα για ότι  κάνανε μέχρι τώρα οι  

Διευθυντές,  γιατί  τους έχουμε εμπιστοσύνη. Και καλά κάνανε.  Καλά 

κάνανε.  Ποτέ δεν τους κατακρίναμε,  ο ύτε κατακρίνουμε το ότι  

παρανόμως, είναι παράνομη πράξη το να πάρεις καφετιέρα. Δεν 

προβλέπεται.  Δεν το κατακρίναμε.  Καλά έκανε.  Το έκανε για τις  

ανάγκες του σχολείου.  Δεν το κατακρίνουμε.  Φανταστείτε ο 

Μερετούδης να έπαιρνε παράνομη καφετιέρα και παράνομη  ομπρέλα τι  

θα γινόταν.  Μα τι  θα γινόταν.  Τι θα γινόταν.  Για να δείτε δηλαδή με τι  

σκοπιμότητα λειτουργεί  η αντιπολίτευση και το μόνο που την 

ενδιαφέρει είναι ο τζερτζελές για να κάθονται τα κανάλια εδώ μέχρι 

στις  1:00΄ η ώρα. Για να βγάλουν δήθεν λαβράκια  και να πάνε αύριο 

στα κανάλια και θα λένε τα ίδια πράγματα πάλι.  Αυτά εδώ. Θα 

μονολογούν και κάποιοι ,  ενδεχομένως,  θα τους σιγοντάρουν κιόλας.   

Φανταστείτε ο Μερετούδης να έκανε γεύμα εργασίας τι  θα 

γινόταν.  Μα τι  θα γινόταν.  Τώρα τίποτα. Τώρα, μας τους κ αλούς 

Διευθυντές και τους καλούς Διευθυντές.  Και εγώ σας λέω ότι  καλά 

κάνανε οι  Διευθυντές,  δεν τους κατηγορούμε.  Εάν έκανε όμως ο 
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Μερετούδης και ο Τερζής αυτά, τι  θα γινόταν; Τους Διευθυντές όμως 

τώρα τους χαϊδεύουμε,  γιατί  προσδοκούμε ψήφους από αυτούς.  Δεν 

είναι χαζοί οι  Διευθυντές.  Σας πληροφορώ δεν τους ξεγελάτε.   

«Είναι αθλιότητα», άκουσα να λέει  ο κ.  Σιαμάγκας «οι 

υπαινιγμοί του κ.  Μερετούδη που είπε για την παράνομη πράξη της 

προμήθειας ομπρέλας,  καφετιέρας».  Δεν είναι υπαινιγμός.  Είπε ότι  

είναι μια  παράνομη πράξη και λέει  ότι  άνθρωπος ότι  εάν το έκανε εγώ 

τι  θα λέγατε;  Και του λέει  ότι  καλά έκανες εσύ.  Αλλά, αλλά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  δεν θα διακόψετε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά αθλιότητα δεν είναι να  λέτε εσείς  στον κ.  Μερετούδη ότι  δεν 

μεριμνά με αμεροληψία και με εντιμότητα; Ότι δηλαδή μεριμνά 

μεροληπτικά και ανέντιμα; Αυτό δεν είναι αθλιότητα; Μα η υποκρισία 

δηλαδή μέχρι που μπορεί να πάει.  Που μπορεί να φτάσει αυτή η 

υποκρισία.   

 Λοιπόν και η Σχολική Επιτροπή έχει  την πλειοψηφία η δημοτική 

αρχή; Δυο δημοτικούς συμβούλους έχει .  Γιατί  κατηγορείτε μόνο τον 

Μερετούδη και δεν λέτε τίποτα για τους άλλους; Μόνος του πήρε 

απόφαση ο Μερετούδης; Δεν πήρε μόνος του.  Υπάρχουν Διευθυντές,  

υπάρχουν άλλοι εκπρόσωποι.  Μόνος του είναι;  Δυο δημοτικούς 

συμβούλους έχει  η δημοτική αρχή, δεν έχει  πλειοψηφία.  Μειοψηφία 

είναι.   
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 Η ευθύνη που δεν λειτούργησε η Επιτροπή, η ευθύνη ανήκει και 

στους τρεις .  Και ο Μερετούδης ευθαρσώς και παλικαρίσια ναι λέει ,  

«Φταίω και εγώ». Οι άλλοι δυο γιατί  δεν λένε εάν φταίνε ή όχι;  Γιατί  

δεν πήραν πρωτοβουλία να πουν ότι  έλα εδώ Μερετούδη, τι  θα γίνει;  

Τι θα κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέσσερις μήνες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η Επιτροπή, η Σχολική Επιτροπή, σας παρακαλώ τώρα, σας ακούω ε γώ 

τώρα τρεις  ώρες μιλάτε.  Η Σχολική Επιτροπή έχει  εξοργιστεί  με αυτά 

που γίνονται.  Και από ότι  μου είπε ο Μερετούδης πήραν απόφαση να 

γίνονται όλα με διαγωνισμούς.  Ξέρετε τι  σημαίνει  αυτό; Ποτέ δεν θα 

γίνει  καμία προμήθεια και όλα θα πάνε εκτός Σερρών. Αυ τά 

καταφέρατε.  Να εξοργίσετε την Επιτροπή και να λειτουργήσει με 

αυτόν τον τρόπο.  

 Με ρωτάτε γιατί ,  με ρωτάτε,  ρώτησε ο κ.  Μηλίδης,  «Μα δεν 

αναρωτιέστε γιατί  ο Εμπορικός Σύλλογος να κάνει  αυτές τις  ερωτήσεις 

απέναντί  σας και να ρωτάει αυτά τα πράγματα; Δε ν τα αναρωτιέστε»; 

Και εγώ θα ρωτήσω. Δεν αναρωτιέστε γιατί  ο Εμπορικός Σύλλογος 

όταν πηγαίνανε και παίρνανε εκτός Νόμου δεν αντιδρούσε; Όταν 

πηγαίνανε και παίρνανε από Βουλγαρία δεν αντιδρούσε; Όταν δεν 

υπήρχε τότε άτυπη Επιτροπή δεν αντιδρούσε;  Δεν αναρ ωτιέστε,  γιατί  

δεν αντιδρούσε τότε ο Εμπορικός Σύλλογος; Γιατί;  Το ρωτάω εγώ και 

ας μας απαντήσουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ρωτάω. Εγώ ρωτάω όπως ρωτήσατε.  Γιατί  τότε δεν ρωτούσε και . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να βγει  να τους καταδικάσει και τώρα. Να βγουν τώρα που το 

αντιλήφθηκαν και να καταδικάσουν.  Η ταμπακέρα είναι η υποκρισία  η 

μεγάλη που υπάρχει και η σκοπιμότητα της αντιπολίτευσης.  Όλα 

έγιναν με μια σκοπιμότητα, με μοναδικό σκοπό να πλήξετε τον 

Μερετούδη και στο πρόσωπο του Μερετούδη όλη την δημοτική αρχή 

και να δημιουργήσετε τζερτζελέ,  όπως έτσι πράττετε συνήθως. 

Ασκείτε,  δεν λέω για όλες τις  πτέρυγες,  δεν λέω για όλες,  συνήθως 

κάποιοι ,  κάποιοι ,  όχι  όλοι,  μια ανούσια αντιπολίτευση καθαρά 

διαδικαστικού χαρακτήρα στα περισσότερα θέμα.  

 Λοιπόν,  ο Μερετούδης λειτούργησε νόμιμα. Όποιος νομίζει  ότι  

έκανε την παραμικρή παρανομία εγώ τον προτρέπω να πάει στα 

δικαστήρια,  να πάει στις  αρχές,  να πάει όπου θέλει .  Πολλά από τα 

υλικά που πήρε από τις  προμήθειες είναι  πιο φθηνές από αυτά που 

έπαιρναν οι  Διευθυντές και επαναλαμβάνω, καλά κάνανε,  δεν τους 

κατακρίνουμε.  Δεν τους κατακρίναμε ποτέ,  ούτε τώρα τους κατακρίνω 

εγώ. Καλά κάνανε για ότι  κάνανε.  Πιστεύω ότι  δεν έκαναν τίποτα με 

δόλο, τίποτα με σκοπιμότητα, πίστευα ν ότι  έτσι έπρεπε να 

λειτουργήσουν.  

 Λειτούργησε νόμιμα, πολλά υλικά τα πήρε πιο φθηνά, τους 

προμηθευτές που  διάλεξε είναι οι  προμηθευτές που συνήθως 

πηγαίνανε και οι  δάσκαλοι και παίρνανε από αυτούς,  από εκείνη την 
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λίστα επέλεξε τους προμηθευτές.  Τώρα α σφαλώς θα προσπαθήσουμε 

να λειτουργήσει αυτή η άτυπη Επιτροπή.  Καλώς δεν λειτούργησε.  Το 

λέμε και εμείς .  Κακώς δεν λειτούργησε.  Ευθύνη έχουν και οι  τρεις .  

Όχι ο ένας όμως.  

 Αυτά είχα να πω.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να δευτερολογήσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τότε θα δευτερολογήσω και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε αυτό σημαίνει  ότι  δεν λειτουργείτε θεσμικά και δημόσια το 

καταγγέλλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δημόσια το καταγγέλλω. Ξέρατε ότι  είμαι εισ ηγητής και ζήτησα 

δευτερολογία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη ….  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με βάση τον νόμο μιλάει τελευταίος.  Άρα λοιπόν δεν λειτουργείτε 

θεσμικά. Τελείωσε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε δικαίωμα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μπήκε το θέμα τριακοστό για να το κάψετε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και το κλείνετε άκομψα και μη θεσμικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν καίγεται το θέμα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην με παρακαλάς,  σου δίνω τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πέρασε η ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιος θέλει  φεύγει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  πέρασε η ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ δίνω την λήξη κύριε Γκότση, σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να δευτερολογήσουμε,  κανένα πρόβλημα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Παράνομο δεν είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν είναι παράνομο να με καταγγείλετε.  Έχετε τον λόγο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδη. Όποιος θέλει  μένει .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Δήμαρχε,  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Δήμαρχε,  στο ερώτημά μου είπα το εξής:  αναφέρομαι στις  

Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές.  Δεν ονομάτισα και δεν απευθύνθηκα προς 

κάποιον,  ούτε να τον βρίσω ούτε να τον στηλιτεύσω. Και το δεύτερο 

ήταν απευθείας αναθέσεις.  Πώς λειτουργεί  η Ενιαία Σχολική Επιτροπή; 

Εκεί ήταν το ζητούμενο. Και δεν μπήκα ούτε στις  καφετιέρες ούτε σε 

όλα τα άλλα. Αυτό ήταν το ερώτημά μου και εδώ θα μείνω.  

 Γιατί  το είπα αυτό; Γιατί  παρακολουθούσα τους άλλους Δήμους 

και έβλεπα απευθείας αναθέσεις με διαγωνισμούς.  Λέω ότι  τι  γίνεται 

παιδιά;  Δεν είναι δυνατόν,  δεν είναι δυνατόν οι  άλλοι Δήμοι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δυνατόν οι  άλλοι Δήμοι να 

διαβάζουν άλλο νόμο. Τον ίδιο νόμο διαβάζουν.  Η διαδικασία 

προσφορών, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  να το πω έτσι ωμά 

για να καταλαβαινόμαστε,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Όλοι κόπτεστε για την 

Σερραϊκή αγορά και εγώ μέσα, όμως ο νομοθέτης εδώ προβλέπει και 

ευσχήμως αυτό δεν αναφέρεται.  Τι λέει  ο νομοθέτης; Ο κ.  Γαλάνης το 

ξέρει .  Και  την λύση την έδωσε ο κ.  Γιαννάκης που είναι του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου.  Κύριοι  έχουμε λίστα επαγγελματιών. 

Στέλνετε εκεί ,  ζητείται ότι  ζητείται και είναι υποχρεωμένοι να σας 

δώσουν τις  προσφορές τους.  Αυτό ακριβώς είναι ο υγιής 

ανταγωνισμός.  Και εκεί  έμε ινα.   

 Τώρα, πώς λειτουργούν αυτές οι  απευθείας αναθέσεις;  Πώς 

γίνονται βρε αδελφέ; Τις κάνει  μόνο ο Πρόεδρος; Τις κάνει  μόνο ο 

Δήμαρχος; Πώς γίνονται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό σας παρακαλώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .του Δημάρχου.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα, τις  κάνει  ο Πρόεδρος; Τις κάνει  ο Δήμαρχος; Τις κάνει  ο 

οποιοσδήποτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλατε να το ξέρετε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτημα ρητορικό είναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τα ρητορικά τέτοια ώρα.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ουσίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την διαδικασία,  τα βήματα, γιατί  και εκεί  ακριβώς,  εκεί  ακριβώς είναι 

και το σοβαρό πρόβλημα. Τα βήματα. Αναθέτον φορέας.  Ποιος είναι 

αναθέτον φορέας; Το Δημοτικό Συμβούλιο,  η Οικονομικ ή Επιτροπή, το 

Διοικητικό Συμβούλιο,  το οποίο προσδιορίζει  την αναγκαιότητα της 

δαπάνης και φυσικά ύστερα από εισήγηση του προέδρου κάθε 

Επιτροπής.   

 Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. Εάν θέλετε να σας πω και τα άρθρα, 

δεν χρειάζεται.  Απόφαση του συμβουλίου και διάθεση  πίστωσης.  

Έγκριση. Και από εκεί  πάμε σε διαδικασία πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  Μέχρι 25.000 μπορούμε να πάμε στο Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο.  Εμπορικό Σύλλογο. Από εκεί  και πέρα ο νόμος άλλα 

προβλέπει.   

 Άρα λοιπόν εάν θέλουμε και αγαπάμε τον Νομό μ ας,  την πόλη 

μας,  θα πρέπει να κινηθούμε με την διαδικασία των προσφορών, όχι  

των επιλογών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι των επιλογών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα απαντήσω και εγώ, πως θα το κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα τσουβάλι λόγια …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Και αυτό που κάνουν δεν είναι νόμιμο, απλούστατα. Είναι παράνομο. 

Είναι παράνομο Πρόεδρε αυτό που κάνουν.  Η επιλογή είναι παράνομη. 

Δεν υπάρχουν προσφορές.  Απλά πράγματα είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις καταγγελίες εγώ δεν αρέσκομαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Δεν μας αρέσει να πηγαίνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μου αρέσει η καταγγελία ούτε τα δικαστήρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν πάμε στα δικαστήρια,  εδώ τα λέμε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συνεργασία ζητάμε και μια διάθεση για προσέγγιση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό Πρόεδρε,  ένα λεπτό γι΄ αυτά που ακούστηκαν τώρα. Ιδού η 

Ρόδος,  ιδού και το πήδημα. Εάν πιστεύει  η αντιπολίτευση ότι  υπάρχει  

κάτι  παράνομο, μη νόμιμο, ας το καταγγείλουν να κριθεί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κριθεί  για να δούμε…  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη. Κύριε Αναστασιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς είμαστε πολύ σοβαροί κύριε Αναστασιάδη. Προσέξτε τον τόνο 

σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  πετάγεστε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσέξτε τον τόνο σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να πετάγεστε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρητορεύει καταχρηστικά ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα βάλει κανένας τον δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Θα τον βάλετε εσείς .  Λοιπόν,  τελειώσατε.  Ακούστε τώρα και 

τον κύριο Δήμαρχο για δυο λεπτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ακούσαμε για φορτηγά και κοντέινερ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος να το σταματήσει αυτό το πάτε στον Εισαγγελέα. 

Τέτοια δείγματα δώσαμε …Λυπάμαι άμα το λέτε αυτό.  Σας παρακαλώ. 

Δεν δώσαμε τέτοια δείγματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά πως φαίνεται δεν έγινε αντιληπτό το περιεχόμενο του 

ερωτήματος και δεν είναι ερέθισμα για να βγάλει ο καθένας τα 

εσώψυχά του εδώ μέσα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν αντέχετε να πάρετε απάντηση. Δεν αντέχετε να πάρετε απάντηση; 

Δεν αντέχετε να πάρετε απάντηση. Θα την πάρετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που σημαίνει  ότι  δέκα ώρες κουβεντιάζουμε και δεν κατάλαβες για τι  

πράγμα κατατέθηκε το θέμα. Από εκεί  και πέρα τι  να κουβεντιάσουμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σεβαστείτε την δευτερολογία μου. Εμείς δεν είπαμε την λέξη ότι  

δικάσατε.  Εσείς την είπατε την λέξη δικάσατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα  εγώ τέτοιο πράγμα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά εγώ είπα ότι  είπες εσύ; Ηρεμήστε.  Ηρεμήστε.  Εγώ απάντησα 

συνολικά. απάντησα συνολικά δεν απάντησα προσωπικά. Την λέξη ότι  

ήρθατε να δικάσετε ποιος την είπε;  Εμείς ή από εδώ ακούστηκε; Από 
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εδώ ακούστηκε και πάνω στην λέξη  αυτή απάντησα. Σε αυτή την λέξη 

απάντησα. Ένα αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε το ερώτημά μας ήταν σαφές και απλό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είστε αγενής.  Δεν σας διέκοψα εγώ. Είστε αγενής.  Είστε πολύ αγενής.  

Λοιπόν,  εγώ απάντησα συνολικά. Δεν αντέχετε.  Ζητήσατε να 

καθίσουμε,  ζητήσατε να καθίσουμε και φεύγετε.  Εμείς καθόμαστε και 

εσείς  που ζητήσατε,  εσείς  που ζητήσατε να καθίσουμε,  εμείς  

καθόμαστε και εσείς  φεύγετε τώρα, γιατί  δεν αντέχετε τον διάλογο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σταμάτα τότε.  Σταμάτα να ακούσεις τότε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σταμάτα να απαντήσω τότε.  Μα σταμάτα. Σταμάτα. Σταμάτα να 

απαντήσω. Λοιπόν,  εσείς  είπατε την λέξη, η αντιπολίτευση είπε την 

λέξη ότι  ήρθατε εδώ να δικάσετε.  Δεν το είπαμε εμείς  και γι΄ αυτό 

απάντησα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από τον κ.  Φωτιάδη….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιος ήρθε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ο Δήμαρχος δίνει  απάντηση όμως στην αντιπολίτευση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ είπα ότι  ο Αναστασιάδης το είπε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν εσύ τώρα θέλεις  να λες ότι  να είναι τι  να σου πω; Εσείς είπατε ότι  

ήρθαμε να δικάσουμε εμείς .  Δικάζουμε.  Εμείς δεν ήρθαμε να 

δικάσουμε.  Η αντιπολίτευση ή ένα μέρος της αντιπολίτευσης ήρθε να 

δικάσει τον Μερετούδη και την δημοτική αρχή παράλληλα. Εμείς το  

είπαμε; Δεν το είπαμε εμείς .  Άρα δεν θα απαντήσω εγώ πάνω σε αυτό; 

Για όνομα του Θεού.  

 Λοιπόν,  μου φέρνετε παραδείγματα δυο, τριών Δήμων. 322 είναι 

οι  Δήμοι και με τις  Σχολικές Επιτροπές είναι πάνω από 500. Εάν 

θέλετε τώρα να ανατρέξουμε σε παραδείγματα  και να πάρουμε το 

σύνολο, όχι  δεν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω αρχείο από 64 Δήμους.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην με διακόπτετε τώρα, σας παρακαλώ. Μα είστε και εκπαιδευτικός.  

Επιτέλους,  δηλαδή τι  μηνύματα εκπέμπετε στα παιδιά;  Για όνομα του 

Θεού, σεβαστείτε την διαδικασία.   

 Λοιπόν,  δεν μπορεί να φέρνετε τώρα παραδείγματα δυο, τριών 

δήμων σε σύνολο τριακοσίων είκοσι πέντε δήμων. Μιλάτε,  έπρεπε να 

γίνει  πρόσκληση, το ένα,  το άλλο. Οι Διευθυντές με πρόσκληση 
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αγοράζανε; Με προσφορές αγοράζανε; Κάνανε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ;  Γιατί  τότε δεν μιλούσατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι σημασία έχει;  Και ο νόμος τώρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο νόμος ήταν άλλος …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε να μιλήσω όμως. Και ο νόμος τώρα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν και ο νόμος τώρα. Πω, πω, τι  είναι αυτό το πράγμα; Τι είναι 

αυτό το πράγμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ζητώ συγνώμη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ζητάς αλλά δεν αντέχεις  τις  απαντήσεις.  Και ο νόμος ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με αυτά που ακούω εκνευρίζομαι περισσότερο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και εγώ περισσότερο εκνευριζόμουν αλλά δεν μιλούσα. Λοιπόν και ο 

νόμος,  αυτό είναι απαράδεκτο που συμβαίνει  τώρα. Μα είναι 

απαράδεκτο.  Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει .  Λοιπόν και ο νόμος,  

κοιτάξτε αυτό συμβαίνει  κάθε φορά, με βλέπετε τρεις ,  τέσσερις ώρες 

κάθομαι σιωπηλός,  δεν διακόπτω κανέναν,  ακούω. Μόλις έρχεται η 
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σειρά μου να μιλήσω θα δεχθώ εκατό διακοπές και ξέρετε γιατί;  Γιατί  

είναι  η τηλεόραση. Για να βγει  ο τζερτζελές,  για να βγει  έξω και να 

ακουστεί .  Αυτός είναι ο λόγος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι απαξίωση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα μην με διακόπτετε.  Πάλι με διακόπτετε.  Πάλι με διακόπτετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  λοιπόν,  λοιπόν  και οι  Διευθυντές δεν κάνανε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Λέτε ότι  δεν το προέβλεπε ο νόμος.  

Μπράβο. Ο νόμος προβλέπει τώρα στις  απευθείας αναθέσεις άτυπες 

Επιτροπές.  Δεν τις  προβλέπει.  Γιατί  δεν κάνανε άτυπες Επιτροπές τότε 

και να κάνουν προσφορές και έρευνες και τα λοιπά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην απαντάτε,  μην απαντάτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είσαι αθεράπευτος.  Αθεράπευτος.  Αηδία είναι αυτό τώρα. Λοιπόν,  

όσον αφορά δε λοιπόν ο νόμος και τώρα στις  απευθείας αναθέσεις δεν 

προβλέπει Επιτροπές.  Και τότε μπορούσαν να γίνουν οι  άτυπες 

Επιτροπές.  Δεν ξέρω πως εφευρέθηκαν τότε ξαφνικά οι  άτυπες  

Επιτροπές.   
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 Όσον αφορά για τις  απευθείας αναθέσεις,  οι  οποίες έγιναν 

νόμιμα, νομιμότατα, σας . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν αντέχεις ,  φεύγεις .  Σας προκαλώ. Δεν αντέχει .  Αυτό είναι στάση 

τώρα; Σας προκαλώ, διότι  η αντιπολίτευση γενι κότερα, δεν 

αναφέρομαι σε σας,  είναι μαθημένη στις  προσφυγές.  Μας έχουν 

ταράξει στις  προσφυγές.  Τελευταία προσφυγή που κάνανε ήταν για τις  

λάμπες λεντ και εκείνη κατέπεσε.   

Να πω για τις  προσφυγές που κάναμε για τις  αμοιβές του 

προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ. Έχουν κάνει  είκοσι προσφυγές από το ΄11 

μέχρι τώρα. Μην μου λέτε τώρα ότι  φέρονται πολιτικά όλη η 

αντιπολίτευση. Και εάν πιστεύετε εσείς  ότι  εάν υπήρχε κάτι  παράνομο 

δεν θα προσέφευγαν; Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσετε το θέμα . Κύριε Δήμαρχε ολοκληρώστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν μιλάω για σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν μιλάω για σας.  Λοιπόν,  αυτά είχα να πω, όμως Πρόεδρε,  Πρόεδρε 

αυτό,  γι΄ αυτό είναι ντροπή που γίνεται.  Είναι ντροπή. Είναι ντροπή 

που γίνεται.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη  της συνεδρίασης.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια ψηφοφορία,  για ποιο πράγμα;  

 

(Πρακτ. 2 -23-2016)  

…………………  
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