
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 6-14/05/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (14) δέκα τέσσερις του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη(λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό την 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) συνεδρίαση, ύστερα από 

την υπ’ αριθ.1329/07/05/22 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δ., 

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και 

επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 

θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κυρίου Αθανασιάδη Αθανασίου 

(Ξενοδοχείο «Ρίζες»). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δ., Πρόεδρος Δ.Σ.            1.  Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.   

2. Λιβάνιος  Σ., Αντιδήμαρχος.                

3. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.   

4.  Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος.       

5. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ.       

6. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ.      

7. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ. 

8. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ. 

9. Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ. 

10. .Μποφίλιος Π., Δ.Σ. 

11. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

12.    Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ.        
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση τριών 

(3) εκτάκτων θεμάτων ως κάτωθι:    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
 

• Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών 

διαφορών του Δήμου Σερίφου. 

• Λήξη απόφασης για τη χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης σε 

κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Λιβάδι Σερίφου. 

• Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σερίφου στο 14ο Φεστιβάλ 

κυκλαδικής γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές». 

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων  θεμάτων.                                                        

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος . 

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κυρίου Αθανασιάδη Αθανασίου 

(Ξενοδοχείο «Ρίζες»). 

Αριθμός Απόφασης : 46 /2022 

Ο πρόεδρος του ΔΣ  κύριος Μαγουλάς Δημήτριος , έδωσε το λόγο στο 

Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 

είπε μεταξύ άλλων τα εξής: 

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:  

  Λοιπόν, θα διαβάσω δύο επιστολές. Η μία είναι από εμένα προς τον κύριο 
Αθανασιάδη και η δεύτερη είναι του κυρίου Αθανασιάδη, απαντητική, μαζί με το 
αίτημα του που ήταν: «Παρακαλώ θερμά, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σας 
να συζητηθεί το θέμα της υδροδότησης του ξενοδοχείου «Ρίζες». Θα ήθελα κατά 
την διάρκεια της συζήτησης να σας ενημερώσω και να σας δώσω τις απαραίτητες 
εξηγήσεις, ώστε να έχετε εμπεριστατωμένη και δίκαιη κρίση. Παρακαλώ επίσης 
η απάντηση σας να συνοδεύεται και από αριθμό πρωτοκόλλου. Ευχαριστώ εκ 
των προτέρων. Ο Αιτών Θανάσης Νικολάου Αθανασιάδης.» 
 Αυτό ήταν το αίτημα του κυρίου Αθανασιάδη με το οποίο εισάγεται ως 
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το συγκεκριμένο ζήτημα. Αφορμή γι’ αυτό το θέμα 
για να συζητηθεί, καταρχήν να καλωσορίσουμε τον κύριο Αθανασιάδη, ο οποίος 
βρίσκεται στην Συνεδρίαση και είναι παρών και μπορεί σε λίγο να τοποθετηθεί 
επί του θέματος. Το θέμα ήταν «Παράνομη σύνδεση παροχής ύδρευσης και 
αποχέτευσης σε ξενοδοχειακή μονάδα».    
 21/3/2022 με αριθμό πρωτοκόλλου 813/2022 έχει σταλεί η επιστολή 
αυτή από εμένα προς τον κύριο Αθανασιάδη μετά από ενημέρωση που είχα από 
την Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 
υδρόμετρο 732921-08, το οποίο υδρεύει την επιχείρηση σας από ενάρξεως αυτής 
στην περιοχή Παραμαντριά του Δήμου Σερίφου, δεν έχει ποτέ δηλωθεί στις 
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αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου. Μέχρι την τελευταία καταμέτρηση που 
αφορούσε την έκδοση λογαριασμών από 1/1/2020 έως 31/12/2020, η 
κατανάλωση που είχε καταγραφεί ήταν 30.809 κυβικά νερού. Σύμφωνα  με τον 
Κανονισμό Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου, όπως ψηφίστηκε και 
ισχύει με την υπ’ αριθ. 87 του 2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Σερίφου και ειδικότερα τα άρθρα 28 και 40 αυτού, ο Δήμος υποχρεούται 
να προχωρήσει στην διακοπή της συγκεκριμένης παροχής, την αφαίρεση του εν  
λόγω υδρομέτρου και την άμεση βεβαίωση της οφειλής τόσο των παγίων τελών 
ύδρευσης και αποχέτευσης για τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης σας, όσο 
και των τελών που προκύπτουν από την ανωτέρω αναφερόμενη κατανάλωση.  
 Επίσης, υποχρεούται να επιβάλλει το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο περί 
παράνομης σύνδεσης στο δίκτυο, όπως αυτό ψηφίστηκε και ισχύει με την  υπ’ 
αριθ. 231/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου.» 
 Αυτή ήταν η επιστολή μου και η απάντηση του κυρίου Αθανασιάδη ήταν 
η εξής: «Αγαπητέ Δήμαρχε, εμβρόντητος διάβασα την επιστολή σας με 
ημερομηνία 21/3/2022 και αριθμό πρωτοκόλλου 813 στην οποία εμφανίζομαι 
ούτε λίγο, ούτε πολύ, ότι ενήργησα δολίως και συνδέθηκα παρανόμως με το 
δημοτικό δίκτυο, προφανώς για να αποφύγω να πληρώσω τις οφειλές που μου 
αναλογούσαν.  
 Σας ενημερώνω λοιπόν ότι όταν ετοίμαζα το επιχειρηματικό μου πλάνο 
είχα δεχθεί τις διαβεβαιώσεις της τότε Δημάρχου, Αγγελικής Συνοδινού, περί 
απαλλαγής μου από την δαπάνη της υδροδότησης λόγω δουλείας, εξαιτίας του 
γεγονότος, ότι εντός του οικοπέδου που λειτουργεί η επιχείρηση μου, βρίσκεται 
η δημοτική δεξαμενή. Σημειώστε δε, ότι όταν κατασκεύαζα τη μονάδα, 
διευκόλυνα με τη μεταφορά του κεντρικού αγωγού περιφερειακά των κτιρίων, 
περιφερειακά του οικοπέδου μου πάντα, ώστε να μην απαιτηθεί πολλαπλάσιο 
για τον Δήμο κόστος με την διέλευση και κάθοδο του δια της οδικής αρτηρίας.  
 Δεν υπήρξε λοιπόν καμία παρανομία, όλα γίνανε υπό τo φως του ήλιου 
και σε συνεννόηση πάντα με την Δημοτική Αρχή, η οποία άλλωστε ποτέ δεν μου 
έστειλε λογαριασμό υδροδότησης του ξενοδοχείου.  
 Αγαπητέ Δήμαρχε, νοιώθω πολύ αδικημένος με αυτή σας την επιστολή 
και είμαι σίγουρος ότι η εικόνα που ενδεχομένως κάποιοι άλλοι σας έδωσαν για 
εμένα, είναι τουλάχιστον παραπλανητική. Γνωρίζετε κι εσείς, όπως και οι 
προηγούμενοι Δήμαρχοι, αλλά και όλοι όσοι διετέλεσαν Δημοτικοί Σύμβουλοι 
όλα αυτά τα χρόνια, ότι ποτέ δεν ζήτησα ειδική μεταχείριση, εξυπηρετήσεις, 
διευκολύνσεις ή χάρες για οποιοδήποτε θέμα που αφορούσε την επιχείρησή που 
διατηρώ με την σύζυγο μου, ή εμένα τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο. Αντιθέτως 
ερευνήστε στα αρχεία του Δήμου για να διαπιστώσετε ποιος είναι ο πρώτος που 
παραχώρησε χωρίς τον παραμικρό δισταγμό και χωρίς ούτε ένα Ευρώ 
αντάλλαγμα, έκταση περίπου ενός στρέμματος για να δημιουργηθεί το γήπεδο 
και οι εγκαταστάσεις του ΑΟΣ.  
 Αναρωτηθείτε λοιπόν  αν ο ίδιος άνθρωπος θα μπορούσε να ενεργήσει με 
τρόπο βλαπτικό για τα συμφέροντα το Δήμου και του κοινωνικού συνόλου.  
 Στην διάθεση σας για τις όποιες παραπάνω εξηγήσεις και την όποια 
περαιτέρω συνεννόηση θελήσει να υπάρχει για το θέμα που ανέκυψε. Με 

εκτίμηση Θανάσης Αθανασιάδης συνιδιοκτήτης της επιχείρησης «Ρίζες Ο.Ε.».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θέλεις να κάνεις μία τοποθέτηση αρχική, ή να μιλήσει ο 
κύριος Αθανασιάδης;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχω πρόβλημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάνε εσύ μία τοποθέτηση στην αρχή και μετά ο κύριος 
Αθανασιάδης έχει τον λόγο.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε  το εξής. Για να κάνουμε στην ουσία μία 
ιστορική αναδρομή. Απ’ όσο μπορώ να γνωρίζω η επιχείρηση του κυρίου 
Αθανασιάδη, οι «Ρίζες», έχει ξεκινήσει να λειτουργεί το 2009. Κύριε Αθανασιάδη, 
σωστά;  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Να λειτουργεί το 10, Δήμαρχε. Το 10 να λειτουργεί, η 
κατασκευή της ξεκίνησε από την αρχή του 09.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, άρα λοιπόν έχουμε επί της ουσίας μία επιχείρηση η οποία 
υδρεύεται κανονικότατα κι εμείς, οι αρμόδιοι υδρομετρητές βρήκανε ένα 
υδρόμετρο το οποίο ήταν αδήλωτο στον Δήμο Σερίφου, για να πω το εξής. Θα 
μπορούσε το υδρόμετρο αυτό να είναι δηλωμένο κι ανενεργό, αν υπήρχε κάποια 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία να λέει ότι απαλλάσσεται από τα 
τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για κάποια χρόνια ή για κάποιο διάστημα η 
συγκεκριμένη επιχείρηση.  
 Εγώ μέχρι στιγμής από έρευνα που έχω κάνει προσωπικά, δεν έχω βρει 
κάποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία να λέει κάτι τέτοιο. Επειδή 
αναφέρεται στην επιστολή του κυρίου Αθανασιάδη ότι υπήρξαν διαβεβαιώσεις 
από την κυρία Αγγελική Συνοδινού, η οποία ήταν Δήμαρχος το 2009 που 
ξεκίνησε η κατασκευή της επιχείρησης αυτής, να πω ότι οποιαδήποτε 
διαβεβαίωση, είτε είναι δική μου σαν Δήμαρχος, είτε οποιουδήποτε αιρετού, 
χωρίς την ανάλογη απόφαση από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, δεν σημαίνει ότι 
είναι εκτελεστή πράξη.  
 Δηλαδή, εγώ μπορεί αύριο να πω ότι θα πάρουν όλοι οι Δημότες τζάμπα 
νερό. Εγώ μπορώ να το πω αύριο! Όμως αυτό δεν είναι απόφαση συλλογικού 
οργάνου. Και θα είναι κάτι παράνομο. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι εκτελεστή 
πράξη. Αυτό καταρχήν.  
 Συμπληρωματικά να πω ότι όταν έγινε λοιπόν η έρευνα βρέθηκαν δύο 
υδρόμετρα, τα οποία υδρεύουν την συγκεκριμένη επιχείρηση. Το πρώτο 
υδρόμετρο ήταν ένα που στην ουσία ήταν εργοταξιακό, και το οποίο είχε  περίπου 
40 κυβικά καταναλώσεως και προφανώς είναι αυτό, με το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε, τοποθετήθηκε όταν κατασκευαζότανε η συγκεκριμένη 
επιχείρηση. Εν συνεχεία βρέθηκε άλλο ένα υδρόμετρο, το οποίο ήταν αδήλωτο, 
όπως είπαμε και πρωτύτερα και το οποίο είχε περίπου 30.000 κυβικά 
κατανάλωση από την αρχή που είχε τοποθετηθεί μέχρι την ημέρα της 
καταμέτρησης της τελευταίας.  
 Αυτό σημαίνει ότι σε ένα διάστημα περίπου 12ετίας…    
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Χίλια συγγνώμη Δήμαρχε, να διακόπτω όταν κάτι, δεν ξέρω 
κύριε Πρόεδρε…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασιάδη, θα τοποθετηθείτε. Να τελειώσει ο κύριος 
Δήμαρχος, θα τοποθετηθείτε εσείς, θα μιλήσουν και όλοι οι υπόλοιποι.  
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το υδρόμετρο φαίνεται ότι έχει 
τοποθετηθεί από ιδρύσεως της επιχειρήσεως και άρα έχει μία κατανάλωση του 
συνόλου των 30.000 κυβικών όπερ και σημαίνει ότι έχει περίπου 2.500 κυβικά 
ετησίως. Περίπου τόσο βγαίνει. Λέω περίπου. Περίπου 2.500 κυβικά. Δεν ξέρω 
αν είναι εύλογη ή όχι μία τέτοια κατανάλωση για μία επιχείρηση ξενοδοχειακή, 
θεωρώ πως πιθανότατα και να είναι.    
 Ωστόσο είναι μία τεράστια κατανάλωση. Εάν εκδίδονταν λογαριασμοί, 
πιθανότατα το κόστος αυτού του νερού να ήταν περίπου 50.000€ χωρίς την 
αποχέτευση. Μαζί με το ΦΠΑ και χωρίς τα πάγια της ύδρευσης, έτσι; Άρα, 
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δέχομαι ότι καταρχήν θα έπρεπε να υπάρχει μία δουλεία, διότι υπάρχει μία 
μεγάλη δεξαμενή εκεί πέρα, η οποία υδρεύει όχι μόνο την επιχείρηση του κυρίου 
Αθανασιάδη, αλλά όλη την ευρύτερη περιοχή και δέχομαι ότι είναι ένα μεγάλο 
κομμάτι του οικοπέδου του συγκεκριμένου το οποίο εγώ γνωρίζω και πως ήταν 
πριν την κατασκευή της συγκεκριμένης επιχείρησης. Υπήρχαν εκεί 2-3 
μαντρούλες και πάνω-πάνω υπήρχε η δεξαμενή, η οποία δεν είχε αυτή τη μορφή. 
Όχι δεν είχε αυτή τη μορφή, δεν είχε αυτήν την εξωτερική εμφάνιση που έχει 
σήμερα. Ήταν τσιμεντωμένη και υπήρχε, πως να το πω τώρα, ένας σοβάς 
πεταχτός στην ουσία. Ήταν γκρι, ακαλαίσθητη και συμφωνώ ότι ο ίδιος ο κύριος 
Αθανασιάδης είχε επέμβει και την έχει καλλωπίσει για να μην υπάρχει αισθητική 
προσβολή ούτε της επιχείρησης του και ούτε της περιοχής. Σε αυτό θα 
συμφωνήσουμε.   
 Από κει και πέρα, αυτό που έχω να πω και να κλείσω αρχικά, είναι ότι 
δεν έχω βρει κάποια απόφαση συλλογικού οργάνου, που να λέει ότι θα πρέπει 
να υπάρχει κάποια δουλεία, καλώς ή κακώς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος τελείωσε. Κύριε Αθανασιάδη, αν θέλετε, 5 
λεπτά έχετε τον λόγο.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Θα είμαι σύντομος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε τον λόγο.   
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι δεν με καλέσατε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε που εξετάζατε το θέμα, ως άμεσα θιγόμενο να δώσω 
τις απαραίτητες εξηγήσεις που στο τέλος-τέλος ήταν και υποχρέωση μου. Δεν 
ήταν μόνο δικαίωμα μου. Ήταν και υποχρέωση μου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο Δημοτικό Συμβούλιο λέτε τώρα;  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Δεν έγινε Δημοτικό Συμβούλιο που εθίγη το θέμα αυτό;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημέρωση ήταν. Μία ενημέρωση…    
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Ναι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έγινε η ενημέρωση;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημέρωση ήταν, δεν ήταν σαν θέμα να πάρουμε απόφαση.    
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, ενημέρωση ήταν, αλλά ακούστηκε και 
πιστοποιήθηκε και από την επιστολή που μου έστειλε ο Δήμαρχος, ότι εγώ 
παρανομώ, παρανόμησα. Ναι ή όχι; Και ακουγότανε και στα καφενεία, 
ακουγότανε παντού, ότι εγώ παρανόμησα. Σωστά; Και είναι η αλήθεια αυτή; Είναι 
η αλήθεια.  
 Δεν θα σταθώ ούτε στο γεγονός, όχι στο γεγονός, ούτε στο ύφος της 
επιστολής του αγαπητού μου Δημάρχου και στο περιεχόμενο κυρίως, στο οποίο 

αναφέρεται σε αυτήν την παρανομία, την δήθεν παρανομία.  
 Αυτό το περιεχόμενο της επιστολής και αυτά που ακούστηκαν τότε, όταν 
έγινε η ενημέρωση, αγαπητέ κύριε Μαγουλά, υπήρξε προσβολή της 
προσωπικότητας μου. Υπήρξε, εθίγην ως ένας άνθρωπος έντιμος και ως ένας 
ευυπόληπτος άνθρωπος. Και κουβεντιάστηκε και το ξέρετε καλά κι εσείς και ο 
κύριος Δήμαρχος κουβεντιάστηκε, στη συνέχεια κουβεντιάζεται ίσως ακόμα, με 
απαξιωτικά σχόλια το όνομα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.  
 Πάμε λοιπόν να δούμε εάν στέκει αυτός ο ισχυρισμός περί παρανομίας 
και τι υπάρχει τέλος πάντων εκεί, περί παράνομης σύνδεσης. Αυτός ο ισχυρισμός 
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περί παράνομης σύνδεσης δένεται άρρηκτα με το θέμα της δουλείας. Για την 
οποία δουλεία υπήρχε διαβεβαίωση, όπως είπατε, η προφορική διαβεβαίωση της 
τότε Δημάρχου, η οποία πιστοποιήθηκε όμως στο πέρασμα των χρόνων από το 
γεγονός ότι δεν ερχόντουσαν λογαριασμοί, η διαβεβαίωση της Δημάρχου, ότι 
εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ότι όλο το σύστημα υδροδότησης του μισού 
Λιβαδιού, δεν ξέρω τι ποσότητες, με τι ποσότητες υδρεύεται από δω, από την 
δεξαμενή αυτή. Πάντως είναι η κεντρική δεξαμενή του Λιβαδιού, νομίζω.  
 Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα όλο της υδροδότησης, με τις σωληνώσεις 
διαπερνά το οικόπεδο μου. Να μην αναλύσω, γιατί θα καθυστερήσουμε πάρα 
πολύ, τις επιβαρύνσεις που δέχεται το οικόπεδο. Αρκεί να σας πω το εξής. Ότι 
ως ήταν η κατάσταση όπως την περιγράψατε, Δήμαρχε, νωρίτερα, με την 
δεξαμενή η οποία ήταν στο έλεος, διαρροές από παντού, τα νερά κατέβαιναν κάτω 
από τα κτίρια μου σε σημείο τέτοιο, ώστε να έχει καταπρασινίσει η περιοχή της 
Πλαγιάς κάτω από τα κτίρια προς τον δρόμο και να υπάρχει και καταγγελία, αν 
ήταν ο κύριος Κόντες θα μας επιβεβαίωνε εδώ, δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Κόντες, 
ότι αποχετεύω το ξενοδοχείο ελεύθερα. Στο οικόπεδο, στην πλαγιά. Γι’ αυτό και 
είναι πράσινο. Έτσι ειπώθηκε. Αυτή ήταν η καταγγελία στον Δήμο τότε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για πότε λέτε ότι έγινε αυτό;  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Αυτό έγινε όταν ο κύριος Κόντες ήταν Δημοτικός Σύμβουλος 
επί Αγγελικής νομίζω. Νομίζω. Δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα και ακριβώς. Τέλος 
πάντων.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επί Αντωνάκη.    
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Να, ο Γιάννης θυμάται επί Αντώνη Αντωνάκη. Καλά έκανες και 
με διόρθωσες Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ.  
 Έλεγα λοιπόν, ότι οι επιβαρύνσεις είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Για να 
πάμε να δούμε πως σταθμίζεται με την ωφέλεια. Επιβάρυνση ήταν και το γεγονός 
ότι εγώ καθυστέρησα πάρα πολύ όταν τα μηχανήματα του Φραγκίσκου, και τον 
επικαλούμαι, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στην κατασκευή, διότι θα έπρεπε 
να ξεθεμελιώσουν, να απεγκαταστήσουν τις σωληνώσεις που κατέβαιναν 
εγκάρσια από το οικόπεδο. Ήταν η δεξαμενή Δήμαρχε, θυμάσαι, και κατέβαιναν 
οι σωληνώσεις κατευθείαν κάτω. Κάποια στιγμή ο Φραγκίσκος σταμάτησε. Μου 
λέει, Θανάση, δεν μπορώ.  
 Λέω, Αγγελική σε παρακαλώ να προχωρήσουμε. Τι θα γίνει με τους 
σωλήνες. Βρε Αγγελική να προχωρήσουμε. Τι θα γίνει με τους σωλήνες. Ένας 
μήνας. ΄Έφυγαν βέβαια τα μηχανήματα. Δεν καθόντουσαν εδώ. Έφυγαν τα 
μηχανήματα.  
 Στη συνέχεια, η κυρία Συνοδινού, δεν θα χαρακτηρίσω για ποιο λόγο το 
έκανε, αν βρήκε την ευκαιρία ή αν ήταν όλο ένας σχεδιασμός, μου ζήτησε οι 
σωληνώσεις να περάσουν μέσα από το οικόπεδο, περιφερειακά των κτιρίων, ώστε 
να μην δημιουργούν πρόβλημα στην κατασκευή των κτιρίων, αλλά να μην βγούνε 
από τον δρόμο και σπαταληθεί δαπανηθεί ένα τεράστιο ποσό, πενταπλάσιο, 

εφταπλάσιο ενδεχομένως από το να κατέβαιναν, όπως κατέβηκαν τελικά μέσα 
από το οικόπεδο μου, οι κεντρικές σωλήνες της υδροδότησης στο πηγάδι.  
 Εάν, κύριε Μποφίλιε ή αγαπητέ Γιάννη, ή όποιος ξέρει τα παλιά, λέω κάτι 
λάθος, παρακαλώ διορθώστε με για να έχουν όλοι όσοι μας ακούνε την ακριβή 
εικόνα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κύριε Αθανασιάδη αν θέλετε πιο γρήγορα όμως.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Πιο γρήγορα θέλετε. Ωραία, πιο γρήγορα.  
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 Πάμε λοιπόν  στο θέμα της παρανομίας. Όταν κάποια στιγμή ξεκίνησε ο 
υδραυλικός μου, όχι ο υδραυλικός, ξεκίνησαν οι οικοδομικές εργασίες, ο 
υδραυλικός εγκατέστησε το υδρόμετρο στο σημείο, την δεξαμενή, για να υπάρχει 
ένα υδρόμετρο, το οποίο φαντάστηκα εγώ, ότι θα έπρεπε να υπάρχει για να 
καταγράφει το τι καταναλώσεις υπάρχουν, δεδομένης της δουλείας, έτσι; Σου 
λέει, μην υπάρχει κάποια διαρροή, γιατί δεν καταγράφεται η διαρροή. Κάτι 
μπορεί να συμβαίνει. Έτσι φαντάστηκα εγώ έχοντας ως δεδομένο ότι υπάρχει 
δουλεία.  
 Μπήκε λοιπόν  το υδρόμετρο. Και σας ρωτάω. Αν η πρόθεση μου ήταν να 
συνδεθώ παράνομα, με ποια λογική θα εγκαθιστούσα καταγραφή της 
παρανομίας μου. Είναι το υδρόμετρο ανά πάσα ώρα και στιγμή, κάθε λεπτό, 
κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα όλα αυτά τα χρόνια ένας καταγραφέας της 
υδροδότησης μου; Με ποια λογική λοιπόν εγώ θα εγκαθιστούσα έναν καταγραφέα 
της παρανομίας μου, αν παρανομούσα, από την πρώτη στιγμή.   
 Ερχόμαστε και σε κάτι άλλο. Κι αν συνδέθηκα εγώ παράνομα. Αφού δεν 
υπάρχει κάποιο χαρτί που αποδεικνύει ότι συνδέθηκα νόμιμα, λέω εγώ ότι 
συνδέθηκα παράνομα. Έρχεται ο υδραυλικός του Δήμου μετά από λίγες μέρες, 
λίγο αργότερα, μετά από 2 εβδομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς και συνέδεσε την 
δεύτερη παροχή, την οποία ονομάζουμε τώρα  για να έχουμε εικόνα, «παροχή 
του Μπάρμπα Γιώργη του Φισφιρή», η οποία παροχή ήταν πάνω στην δεξαμενή, 
Δήμαρχε, η παροχή αυτή ήταν πάνω στην δεξαμενή, χωρίς υδρόμετρο. Έρχεται 
λοιπόν ο υδραυλικός του Δήμου, του Δήμου ο υδραυλικός και τοποθετεί, 
εγκαθιστά υδρόμετρο σε αυτήν την παροχή. Την Β’ παροχή του Μπάρμπα 
Φισφιρή. Του Μπάρμπα Γιώργη. Και αυτός παράνομα συνέδεσε; Υπάρχει κάποιο 
χαρτί, υπάρχει κάποια τυπική διαδικασία, κάποια έγκριση από κάπου, κάποιο 
χαρτί που να φαίνεται ότι νόμιμα έβαλε υδρόμετρο, εγκατέστησε υδρόμετρο ο 
υδραυλικός του Δήμου, ξαναλέω, σε αυτήν την παροχή;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασιάδη, να σας ρωτήσω κάτι εγώ; Είχατε κάνει αίτηση, 
υπάρχει αίτηση για να μπείτε στο δίκτυο ύδρευσης;  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Όχι, δεν έκανα. Κύριε Πρόεδρε, δεν γνώριζα ποια είναι η 
διαδικασία. Εγώ φαντάστηκα ότι υπάρχει ένα υδρόμετρο το οποίο έχει έναν 
αριθμό, ότι αυτό είναι μία διαδικασία νόμιμη. Έτσι φαντάστηκα. Φαντάστηκα, 
Εκ των υστέρων βέβαια, όταν προέκυψε το θέμα, φαντάστηκα ότι θα έπρεπε να 
δηλώσει ο υδραυλικός αυτήν την εγκατάσταση στον Δήμο. Έτσι φαντάστηκα. 
Λάθος; Μπορεί. Δεν λέω. Αλλά αυτό σκέφθηκα.  
 Και πάμε και σε κάτι άλλο. Γι’ αυτήν την μεταφορά, την απεγκατάσταση 
των κεντρικών, έχει την αξία του και αυτό. Και συγγνώμη αν λίγο μακρηγορήσω 
εδώ. Απεγκαστάθηκαν λοιπόν οι κεντρικές σωλήνες υδροδότησης που κατέβαιναν 
όπως είπαμε εγκάρσια από την δεξαμενή και πηγαίνανε κάτω και τοποθετήθηκαν 
περιφερειακά των κτιρίων. Για αυτήν την διαδικασία υπάρχει κάποια έγκριση, 
κάποιο χαρτί, κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο  που είπε ναι, μάλιστα, μεταφέρουμε 
τις σωληνώσεις γιατί εμποδίζουν την ανέγερση του ξενοδοχείου; Τις μεταφέρουμε 
περιφερειακά των κτιρίων για να φθάσουν κάτω; Υπάρχει κάποιο χαρτί γι’ αυτό 

άραγε;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πιθανότατα όχι.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Ούτε γι’ αυτό υπάρχει. Είναι χαώδης κατάσταση με δυο λόγια. 
Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Ούτε αυτό υπάρχει. Μου ήρθε 
ποτέ εμένα χαρτί, λογαριασμός αυτά τα 12 χρόνια και δεν το πλήρωσα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.  
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ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Μου ήρθε κάτι και ήμουν ασυνεπής απέναντι σε κάποιους; 
Ξέρετε γιατί; Γιατί υπήρχε η δουλεία. Αυτό γνώριζα εγώ τουλάχιστον. Αυτό 
πίστευε και η Δήμαρχος τότε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασιάδη.      
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Ναι, παρακαλώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε και μετά. Θα πάτε σε δευτερολογία. Αλλά επειδή το 
έχουμε καταλάβει. Το έχουμε κατανοήσει το θέμα, δεν χρειάζεται να 
κουραζόμαστε. Εντάξει; Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε τοποθετήσεις Δημοτικών 
Συμβούλων και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Πελοποννήσιο Μιλτιάδη για μία 
πρώτη τοποθέτηση.  
 
ΚΟΝΤΕΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε. Κόντες. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, αφήστε τον 
λόγο στον κύριο Αθανασιάδη, γιατί το πρόβλημα του κυρίου Αθανασιάδη είναι 
σοβαρό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντε, τον κύριο Αθανασιάδη τον ακούσαμε. Άσε να 
ακούσουμε και τους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει το δικαίωμα 
δευτερολογίας ο κύριος Αθανασιάδης.  
 
ΚΟΝΤΕΣ: Διακόπηκε δύο φορές, τρεις.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ο κύριος Πελοποννήσιος έχει τον λόγο, ο 
Μιλτιάδης. Για μία πρώτη τοποθέτηση.  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Θα είμαι σύντομος κι εγώ, για να  μπορέσουμε να πάμε 
γρήγορα στις δευτερολογίες.  
 Προφανώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπάρχει μπάχαλο και από τις δύο 
πλευρές. Το θέμα είναι να βρούμε πρακτικά τι μπορεί να γίνει. Οπότε εδώ το 
ερώτημα είναι, δεν ξέρω αν έχετε κάνει και μία επικοινωνία με τον Ειδικό 
Συνεργάτη του Δήμου να δείτε τι μπορεί να συμβεί αν αποδεχθούμε ότι μπορεί 
να έχει γίνει λάθος κατά την καταχώρηση από την πλευρά την δική μας. Δηλαδή 
αν μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχη μεταχείριση, όπως είναι σε άλλους 
λογαριασμούς, να χρεώσουμε π.χ. την εξαετία, επταετία. Δηλαδή αν μπορούμε 
να περάσουμε την σύνδεση κανονικά έχοντας την υπαιτιότητα ότι έχει χαθεί, ότι 
έγινε λάθος συνεννόηση. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια επικοινωνία. Θα μας 
διαφωτίσετε σε αυτό στην πορεία. Αυτό σε πρώτη φάση και να ακούσουμε και 
τους υπόλοιπους.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κύριος Μποφίλιος Πέτρος έχει τον λόγο.  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Πρόεδρε, από αυτά που γνωρίζω και από αυτά που άκουσα μέχρι 

τώρα, έχουν γίνει κάποια πράγματα τελείως εξωθεσμικά. Γνωρίζω, λόγω του ότι 
ήμουν και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, ότι πράγματι έγινε μία 
συνεννόηση μεταξύ Δημάρχου και ιδιοκτήτη. Βέβαια τέτοια πράγματα…   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μποφίλιε, επιτρέπεται;  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Τέτοια πράγματα γίνανε, ειπωθήκανε μάλλον παραπάνω απ’ όσο 
έπρεπε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Δεν απαντήσατε. Επιτρέπεται αυτό;  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε εδώ, ότι υπάρχει 
συνυπευθυνότητα και του Δήμου. Γιατί ακόμα και ο υπάλληλος του Δήμου που 
πήγε και έβαλε τα υδρόμετρα, δεν έπρεπε να δηλωθεί το υδρόμετρο στο σύστημα; 
Δεν έπρεπε να έχει ενημερωθεί ο ιδιώτης ότι πρέπει να υποβάλλει μία αίτηση 
σύνδεσης είτε στο δίκτυο ύδρευσης, είτε στο δίκτυο αποχέτευσης; Και αν 
δεχθούμε ότι ήταν τελείως παράνομη η σύνδεση του, γιατί να βάλει υδρόμετρο; 
Δεν υπήρχε λόγος. Θα την έκανε απευθείας.  
 Πέραν αυτού, αγόρασε ένα ακίνητο, το οποίο χατιρικώς, δεν ξέρω, είχε μία 
παροχή. Για την οποία δεν γνωρίζω αν υπήρχε και απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για την παραχώρηση της παροχής, όπως είναι και για άλλες 
περιπτώσεις. Και θα είναι μία ευκαιρία να το δούμε και να βάλουμε κι ένα 
πλαφόν κατανάλωσης. Γιατί ούτε αυτό πρέπει να υπάρχει. Επομένως, αν εγώ έχω 
μία παροχή δωρεάν και δεν έχω πλαφόν κατανάλωσης, θα κάνω χρήση κατά το 
δοκούν.     
 Πιστεύω λοιπόν εδώ υπάρχει μία συνυπευθυνότητα και του ιδιώτη και του 
Δήμου και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βρεθεί μία μέση χρυσή τομή, να 
ικανοποιεί και τον Δήμο και τον θιγόμενο, τον ιδιώτη για να κλείσει αυτή η 
ιστορία.     
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ευχαριστούμε κύριε Μποφίλιε. Ο κύριος Χρυσολωράς 
Θόδωρος.  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε. Πριν δώσετε τον λόγο στον Θοδωρή. Και 
μία ερώτηση ακόμα για να δείτε αν το έχετε ελέγξει ήδη.  
 Προφανώς, απ’ ό,τι κατάλαβα,  κι εμείς έχουμε συνδέσει σωληνώσεις και 
δεξαμενή περνώντας από το οικόπεδο αντίστοιχα, χωρίς να υπάρχει κάτι τυπικό. 
Έτσι;    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το κατάλαβα αυτό, Μιλτιάδη. Ξαναπές το. 
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Λέω, οι ενώσεις και η δεξαμενή που έχουν γίνει με το 
δίκτυο, έχουν περάσει αντίστοιχα χωρίς να υπάρχει κάτι τυπικό; Αυτό κατάλαβα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το γνωρίζω αυτό.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι εδώ. Οι σωληνώσεις προϋφίσταντο της οικοδομής. 
Υπήρχε, λέω, η ένωση δικτύου.     
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Υπήρχε δηλαδή.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φυσικά και υπήρχε. Από την κατασκευή της δεξαμενής κι εξής 
έγινε και η σύνδεση φαντάζομαι στο κεντρικό δίκτυο και συνδέθηκε η δεξαμενή 
με το κεντρικό δίκτυο. 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Κύριε Μαγουλά, μπορώ να έχω τον λόγο;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, να πάμε…  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: ... νωρίτερα και γίνεται διάλογος. Και υπάρχει κάποιο λάθος 
εδώ, κάποια λανθασμένη…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, περιμένετε κύριε Αθανασιάδη, θα μιλήσει ο κύριος 
Χρυσολωράς και θα ξαναρθούμε σε σας. Μην αγχώνεστε, δεν χρειάζεται. Θα την 
βρούμε την λύση.  
 Ο κύριος Χρυσολωράς Θόδωρος έχει τον λόγο.   
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Ναι. Με ακούτε, έτσι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε.  
 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Συγγνώμη, Θοδωρή. Θα πέσει το σύστημα τώρα. Μήπως να 
επανασυνδεθούμε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε Θοδωρή, περιμένουμε. Στην επόμενη του συστήματος...  
 

ΔΙΑΚΟΠΗ    

 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ     

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε.  
 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Ο κύριος Αθανασιάδης δεν έχει μπει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος;  
 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Ο κύριος Αθανασιάδης δεν έχει μπει ακόμα.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ Θ.: Κάτσε να μπει και να ξεκινήσουμε, ρε συ Κώστα.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, κάνουμε κι ένα διάλειμμα περιμένοντας να συνδεθούν 
όλοι και να προχωρήσει η διαδικασία.         
 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ειρήνη, έχουν μπει όλοι. Και ο κύριος Αθανασιάδης, οπότε…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ξεκινάμε. Ο κύριος Χρυσολωράς Θόδωρος έχει τον λόγο. 
Κύριε Χρυσολωρά, συνεχίστε σας παρακαλώ.      
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Έγινε. Λοιπόν ξεκινάμε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ διαπίστωσα, 
άκουσα τις δύο επιστολές που διάβασε ο Δήμαρχος. Διαπίστωσα όμως πως 
υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, όντως υπήρξε μία διαβεβαίωση από την τότε Δήμαρχο 
προς τον κύριο Αθανασιάδη ότι θα έχει μία εύνοια ως προς την κατανάλωση 
νερού; Το έχουμε διερευνήσει αυτό; Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα 
αν υπήρχε διαβεβαίωση έστω και προφορική της τότε Δημάρχου και άλλο 
πράγμα αν όντως το έκανε αυθαίρετα από  μόνος του.   

 Τώρα, έχουμε δύο δεδομένα με βάση αυτά που διάβασε ο Δήμαρχος. 
Έχουμε από τη μία τον Δήμαρχο, ο οποίος λέει ότι εγώ διαπίστωσα ότι υπήρχε 
ένα ρολόι εδώ και 12 χρόνια κλπ. και καταγράφει τόσες χιλιάδες κυβικά μέτρα 
με μία παράνομη, να το πω σε εισαγωγικά, σύνδεση και από την άλλη έχουμε 
τον υπεύθυνο της επιχείρησης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έγινε αυτό σε συνεννόηση 
και διαβεβαίωση από την τότε Δήμαρχο, την κυρία Συνοδινού σε αντάλλαγμα 
αυτά που προσέφερε ο κύριος Αθανασιάδης και η επιχείρηση του στον Δήμο. 
Δηλαδή την κατασκευή της δεξαμενής και την διέλευση των σωλήνων μέσα από 
το οικόπεδο του.         
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 Παρόμοια περίπτωση υπάρχει και στην Παναγιά απ’ ό,τι ξέρω. Η δεξαμενή 
έχει κατασκευαστεί μέσα σε ένα οικόπεδο ενός ανθρώπου, ο οποίος βέβαια εκεί 
δεν είναι επιχειρηματίας, εκεί είναι ένα σπίτι, του οποίου του έχουν βάλει ένα 
πλαφόν και δεν πληρώνει κάποια κυβικά τον χρόνο. Το λέω αυτό, όχι για να πω 
ότι είναι το ίδιο πράγμα. Κάθε άλλο. Εδώ έχουμε μία επιχείρηση. Θα έπρεπε η 
τότε Δημοτική Αρχή να έχει σιγουρέψει τα πράγματα. Όμως από την άλλη και ο 
ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτής, παρόλο που είναι ο Αθανασιάδης, δεν είναι 
κανένας τυχαίος άνθρωπος, θα έπρεπε και αυτός να έχει διασφαλίσει τα 
συμφέροντα της επιχείρησης του κατά τη γνώμη μου. Και συμφωνώ με αυτό που 
ακούστηκε, ότι υπάρχει και μία συνυπευθυνότητα εδώ. Και βέβαια γιατί και ο 
Αθανασιάδης από την άλλη μεριά σου λέει, ωραία, εγώ το ξεπέρασα έτσι. Αλλά 
12 χρόνια οι Δημοτικές Αρχές οι χθεσινές, οι δύο που περάσανε, Συνοδινού και 
Αντωνάκης, γιατί δεν μου έστειλαν έναν λογαριασμό; Άρα κάτι σημαίνει αυτό. 
Έχει δηλαδή κάποιο δίκιο να το πούμε έτσι. Γι’ αυτό εγώ επιμένω ξανά, αν ο 
Αθανασιάδης είχε την διαβεβαίωση την προφορική της τότε Δημάρχου ότι θα του 
έχει ως αντάλλαγμα κάποια παροχή νερού, να το δεχθώ και να το συζητήσουμε 
πως κανονίζουμε το θέμα. Αν όμως δεν είχε, είναι άλλο θέμα. Και παρακαλώ τον 
Δήμαρχο να μας πει, έχει διερευνήσει αν υπήρχε αυτή η διαβεβαίωση του 
Αντιδημάρχου;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε κάτι άλλο κύριε Χρυσολωρά; Ή να πάμε σε δευτερολογίες;  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Να βοηθήσω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο λεπτά κύριε Μποφίλιε. Κάποιος άλλος Δημοτικός Σύμβουλος 
θέλει να τοποθετηθεί;  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Ναι εγώ θέλω, Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λιβάνιος ο Αντιδήμαρχος Οικονομιών.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Καταρχήν να πούμε, εάν όντως υπήρχε συμφωνία προφορική, 
κατά παράβαση όλου του κανονισμού, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται 
επίκληση προφορική, διότι αν υπήρχε τέτοια συμφωνία εις βάρος του Δήμου, 
καταλαβαίνετε ότι εγείρονται θέματα ζημιάς κατά του Δημοσίου, το οποίο είναι 
πολύ σοβαρό. Αν όντως υπάρχει τέτοια προφορική συμφωνία μίας Δημάρχου με 
έναν επιχειρηματία…    
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Χίλια συγγνώμη, δεν γίνεται να μην διακόψω. Κύριε Λιβάνιε 
χίλια συγγνώμη. Γιατί μιλάτε… 
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Δυο λεπτά κύριε Αθανασιάδη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρετε τον λόγο.  
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Εδώ μιλάμε για συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία κάτω 
από το τραπέζι. Έτσι με εμφανίζετε πάλι. Ενημερώθηκα από την Δήμαρχο ότι 
υπάρχει δουλεία, αγαπητέ κύριε Μαγουλά. Δεν συμφωνήσαμε, δεν κάναμε 
κάποια συμφωνία. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Μιλάει ο κύριος Λιβάνιος για 
συμφωνία. Κι εσείς μιλήσατε νωρίτερα για συμφωνία. Μα σας παρακαλώ, δεν 
υπάρχει καμία συμφωνία.  
 Ενημερώθηκα, σας ξαναλέω, ότι υπάρχει δουλεία. Δεν υπάρχει καμία 
συμφωνία. Το μοναδικό μου λάθος, κύριε Μαγουλά και κύριε Δήμαρχε, είναι ότι 
δεν ζήτησα εγγράφως να γίνει αυτό.  

ΑΔΑ: ΨΖΒΡΩ1Η-Ε7Μ



 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Κατανοητό. Αφήστε όμως τον άλλον να συνεχίσει 
και μετά θα πείτε κι εσείς ό,τι θέλετε.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Ζητάω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Αυτή η τοποθέτηση μου αφορά την επίκληση του προφορικού 
λόγου, συμφωνίας, πείτε το όπως θέλετε. Ενδεχομένως κι εδώ θα μπορούσαμε να 
ρωτήσουμε την ίδια ως Δήμαρχο αν ειπώθηκε αυτό και να δούμε ποιος έχει την 
τελική ευθύνη.  
 Το δεύτερο κομμάτι που θα πρέπει να δούμε, διότι όντως εδώ και ο Δήμος 
έχει ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε κι εμείς απάντηση, στο γεγονός 
ότι δεν στάλθηκαν οι λογαριασμοί, το οποίο προφανώς δημιουργεί ένα 
πρόβλημα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Δηλαδή, το κομμάτι της ευθύνης 
του Δήμου έγκειται εκεί.       
 Τρίτον. Με βάση τη νομοθεσία όμως μπορεί να πάει να βεβαιώσει μέχρι 
και την τελευταία πενταετία. Άρα μπορούμε με τη μέθοδο της μέσης τιμής 
κατανάλωσης του νερού να δούμε πόσο είναι το ποσό της τελευταίας πενταετίας, 
γιατί γι’ αυτό μπορούμε να πάμε και να βεβαιώσουμε, με βάση τον εκάστοτε 
τιμοκατάλογο που είχε οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τέλη 
ύδρευσης. Συν τα πάγια φυσικά, πάλι της τελευταίας πενταετίας. Αυτό εμείς 
μπορούμε να ορίσουμε.  
 Από κει και πέρα είναι μία δύσκολη συζήτηση στην οποία θα πρέπει να 
καταλήξουμε κατά την προσωπική μου άποψη και αυτή είναι η θέση μου, σε μία 
χρυσή τομή. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το ποσό είναι τεράστιο. Από την άλλη 
δεν μπορούμε να πάμε και να το απαιτήσουμε από τον επιχειρηματία στη λογική 
αυτή που σας προανέφερα πριν. Άρα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, ώστε να 
είναι αμφότερα μέρη ικανοποιημένα. Να τηρείται και το περί δικαίου κοινό 
αίσθημα και να μην πάμε από την άλλη πλευρά, να μην εξοντώσουμε, εντός 
εισαγωγικών αν θέλετε, οικονομικά έναν επιχειρηματία, χωρίς να υπάρχει το 
ανάλογο υπόβαθρο. Αυτά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος Δημοτικός Σύμβουλος; Ωραία. Πάμε σε 
δευτερολογίες. Κύριε Δήμαρχε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν να δώσουμε μία απάντηση στον κύριο Χρυσολωρά που 
ρώτησε αν έχω ερευνήσει σχετικά με το θέμα του αν η πρώην Δήμαρχος έχει 
κάνει κάποια διαβεβαίωση στον κύριο Αθανασιάδη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω 
διερευνήσει την υπόθεση. Σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ όμως έτσι και αλλιώς 
λάθος, να συζητάμε εδώ πέρα ότι έγινε μία διαβεβαίωση από τον οποιονδήποτε 
Δήμαρχο που είναι προφορική. Δεν μπορώ εγώ να πάω να διαβεβαιώσω, εγώ σαν 
Δήμαρχος, όπως και ο κάθε Δήμαρχος την εποχή που είναι στην Διοίκηση, είναι 
εκτελεστικό όργανο. Εκτελεί λοιπόν  αποφάσεις που λαμβάνουν τα συλλογικά 
όργανα. Δεν μπορώ εγώ να πάω να εκτελέσω μόνο μία απόφαση που θα πάρω ο 
ίδιος. Εκτός αν μου δίνει τη δυνατότητα ο Νόμος. Δεν μπορώ με απόφαση λοιπόν 

Δημάρχου, με απλή διοικητική πράξη να πάω εγώ και να πάρω μία τέτοια 
απόφαση όταν υπάρχουν συλλογικά όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την λήψη 
μίας τέτοιας απόφασης.  
 Άρα, ως προς το κομμάτι που υπάρχει μία προφορική διαβεβαίωση, εγώ 
δεν το θεωρώ σωστό να το θέτουμε καν επί τάπητος. Επίσης, δεν νομίζω ότι 
υπάρχει και ούτε και ο κύριος Αθανασιάδης φαντάζομαι την έχει, ούτε κι εμείς 
στον Δήμο την έχουμε, γιατί εγώ δεν έχω βρει κάτι, ξαναλέω στο αρχείο, απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία να λέει, ότι υπάρχει δουλεία στην συγκεκριμένη 
επιχείρηση.    
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ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Όχι, δεν υπάρχει. Αν υπήρχε θα την είχα στα χέρια μου.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν θεωρώ καταρχήν ότι εδώ σε 
πρώτη φάση θα πρέπει να δεχθούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία δουλεία, γιατί 
όντως υπάρχει όχληση προς την επιχείρηση του κυρίου Αθανασιάδη. Αυτό είναι 
σαφέστατο. Και στο κτήμα του, μέσα στην ιδιοκτησία του υπάρχει μία πολύ 
μεγάλη δεξαμενή, η οποία όπως είπε, και υδρεύει και το Λιβάδι και την περιοχή 
όλη. Άρα λοιπόν καταρχήν θα πρέπει να δεχθούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία 
δουλεία. Θα πρέπει, θεωρώ, να ληφθεί μία απόφαση που θα λέει, ότι εμείς θα 
μπορέσουμε να απαιτήσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό, αυτό που μας προβλέπει 
ο Νόμος και να υπάρξει και μία ... με ένα πλαφόν πιθανότατα κατανάλωσης, το 
οποίο θα μπορούσε να δίδεται σαν ποσότητα δωρεάν, ούτως ώστε εν συνεχεία από 
την κατανάλωση αυτή και μετά να χρεώνεται κανονικά η επιχείρηση αυτή. Αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αθανασιάδης. Κύριε Αθανασιάδη.    
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Δεν σας άκουσα τώρα. Είχαμε μία διακοπή. Πέστε μου κύριε 
Μαγουλά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε τον λόγο. Θέλετε κάτι να πείτε; Δεν ξέρω. Ακούσατε την 
πρόταση του Δημάρχου;  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Ορίστε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την πρόταση του Δημάρχου την ακούσατε; 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Την άκουσα την πρόταση του Δημάρχου. Εντάξει, είναι μία 
γενική πρόταση, δεν ξέρω τα ειδικά στοιχεία που έχει στο μυαλό του ο κύριος 
Δήμαρχος. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να καταλάβετε όλοι σας,  ότι 
δεν υπήρξε καμία και ζητώ συγγνώμη και πάλι για τον τόνο της φωνής μου 
νωρίτερα, δεν υπήρξε καμία συνεννόηση. Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να 
βγάλω τη σκιά από το όνομα μου, γιατί υπάρχει μία σκιά στο όνομα μου από την 
χορηγία, από την όποια δουλεία μου προσφέρει ο Δήμος, γιατί υπάρχει αυτή η 
επιβάρυνση. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Υπήρξε μία υπόσχεση της 
Δημάρχου, η οποία υπόσχεση στο πέρασμα των χρόνων τεκμηριώθηκε εκ του 
γεγονότος, κατά την δική μου αντίληψη, άλλο αν το αποτέλεσμα είναι 
διαφορετικό, τεκμηριώθηκε εκ του γεγονότος ότι δεν υπήρχαν λογαριασμοί. 
Καμία κίνηση κάτω από το τραπέζι.  
 Και σας ρωτώ κι εσάς και τους προηγούμενους και τον κύριο Μποφίλιο 
και τον κύριο Κόντε κι εσάς κύριε Μαγουλά που προϋπήρξατε Δημοτικός 
Σύμβουλος και σε άλλες παρατάξεις. Ενόχλησα ποτέ εγώ, ζήτησα ανταλλάγματα; 
Ζήτησα κάτι, κάποιο ρουσφέτι ποτέ από κανέναν σας, από τον οποιονδήποτε; 
Αντιθέτως, έδωσα κάποια πράγματα με τις μικρές μου δυνάμεις για το κοινό 
όφελος. Γιατί πιστεύω ότι η επιχείρηση έχει μία κοινωνική ευθύνη.  

 Σας παρακαλώ λοιπόν μην σκέφτεστε ότι εγώ έκανα κάποια συνεννόηση 
με την Δήμαρχο. Με ενημέρωσε ότι υπάρχει δουλεία, η οποία δουλεία 
προϋπήρχε στο οικόπεδο. Γι’ αυτό και υπήρχε η βρυσούλα, κύριε Δήμαρχε, 
επάνω στην δεξαμενή του Μπάρμπα Γιώργη του Φισφιρή.  
 Εγώ είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ μαζί σας, να συνεννοηθούμε, 
αλλά θεωρώ ότι την συντριπτική ευθύνη για το μέχρι τώρα, γι’ αυτό που συνέβη, 
δεν την έχω εγώ, παρά μόνο στο σκέλος, ευθύνη έχω μόνο στο σκέλος ότι δεν 
ζήτησα να υπογραφεί κάποια σύμβαση, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, κάποια 
απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω πως, που να με διασφαλίζει ότι 
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όντως υπάρχει δουλεία. Αυτό ήταν το λάθος μου. Καλή τη πίστη παγιδεύτηκα 
στις αερολογίες, απ’ ό,τι αποδείχτηκαν, της κυρίας Δημάρχου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κατανοητό. Κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος άλλος που θέλει 
να τοποθετηθεί; Ο κύριος Ράμπιας. Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης-Αποχέτευσης.  
 
ΡΑΜΠΙΑΣ: Τον κύριο Θανάση τον ξέρουμε ότι είναι έντιμος άνθρωπος και το 
θέμα το έχουμε καταλάβει Θανάση, μη στενοχωριέσαι, έχουμε καταλάβει το 
θέμα τι έχει γίνει.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Ελπίζω.  
 
ΡΑΜΠΙΑΣ: Για μένα είναι το 50-50. Φταις κι εσύ και οι προηγούμενοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και Δήμαρχοι. Και τώρα έπεσε η καταιγίδα σε εμάς. Εγώ το λέω 
ενώπιον εδώ πέρα να το ακούνε όλοι, να βρούμε μία μέση λύση, όσο μπορούμε 
να σε βοηθήσουμε οικονομικά τα χρόνια αυτά.  
 Κύριε Αντιδήμαρχε των Οικονομικών μέχρι πόσο μπορούμε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σάββα, μην κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε μία ... πρόταση…  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Πρόεδρε, μην αναφερθούμε σε νούμερα. Να 
προχωρήσουμε. Απλά να πω κι εγώ…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, περιμένετε. Περιμένετε. Κύριε Πελοποννήσιε.  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Να πω κι εγώ, ότι προφανώς κατανοητή και η αγανάκτηση 
του κυρίου Αθανασιάδη, κατανοητή η όλη κατάσταση. Νομίζω όμως αυτό που 
είπε ο κύριος Λιβάνιος, το πιο πρακτικό που μπορούμε να κάνουμε για να βρεθεί 
μία λύση, είναι ακριβώς αυτός ο καταμερισμός και η πενταετία στην παρούσα 
φάση. Δεν βρίσκω κι εγώ κάποια άλλη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πενταετία και τι;  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Ο καταμερισμός σύμφωνα με τα νομικά πλαίσια που 
έχουμε της πενταετίας. Να γίνει ο καταμερισμός δηλαδή των υδάτων ανά χρονιά 
και να γίνει χρέωση της πενταετίας, όπως έγινε και η διαχείριση του νερού.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πέτρος Μποφίλιος.    
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Ναι. Να διαβεβαιώσω κι εγώ, η Αγγελική είχε ένα ελάττωμα. Στην 
προσπάθεια της να πετύχει κάποια πράγματα, έταζε και κάποια πράγματα 
παραπάνω απ’ όσα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει τι να το κάνουμε. Ήταν 
αυτό το ελάττωμα της. Όμως επειδή γνωρίζω την ιστορία, πράγματι είχε βεβαιώσει 
τον κύριο Αθανασιάδη.  
 Εν πάση περιπτώσει όμως. Μία παράνομη σύνδεση θα μπορούσε να είχε 

γίνει χωρίς υδρόμετρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο Δήμος δεν θα είχε τη 
δυνατότητα να διαπιστώσει την κατανάλωση. Επομένως, γι’ αυτό λέω, ότι υπάρχει 
συνυπευθυνότητα και Δήμου γιατί τόσα χρόνια δεν του στέλνει έναν λογαριασμό. 
Εγώ παράδειγμα, έχω μία επιχείρηση. Αν ο κύριος Αθανασιάδης παίρνει 
πράγματα κάθε μέρα, κάποια στιγμή εγώ θα του ζητήσω τα χρήματα. Δεν μπορώ 
να τον αφήσω 5 χρόνια, 10 χρόνια χωρίς να πληρώνει τίποτα. Εν πάση 
περιπτώσει, αυτά για την ιστορία.  
 Το πλαίσιο το έβαλε ο Δήμαρχος, ας το συνοψίσει ο Δήμαρχος σε μία 
πρόταση. Να δούμε, αν ικανοποιεί και τον θιγόμενο και να τοποθετηθούμε.    
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κύριος Χρυσολωράς έχει τον λόγο.       
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Ναι, νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε κάτι. Δηλαδή ότι και η 
σημερινή Δημοτική Αρχή στο σύνολο της αναγνωρίζει δουλεία, όπως είχε, ας 
πούμε, υποσχεθεί, ας μου επιτρέψει την έκφραση ο κύριος Αθανασιάδης, και η 
κυρία Δήμαρχος η τότε, δηλαδή η Συνοδινού. Ότι είχε υποσχεθεί δουλειά. Μη 
με παρεξηγεί ο Αθανασιάδης. Εγώ ζήτησα αυτήν την διευκρίνιση, γιατί; Γιατί 
είναι άλλο πράγμα να ξέρω, έστω ότι υπήρχε κάποια υπόσχεση προφορική και 
άλλο να ξέρω ότι ο Αθανασιάδης έδρασε μόνος του.  
 Το ότι ο Αθανασιάδης έδρασε, πως να το πω τώρα, με μία προφορική 
υπόσχεση κάποιου Δημάρχου, έχει την αξία του για μένα. Την ηθική αν το 
θέλετε. Γι’ αυτό το ρώτησα. Τίποτα άλλο.    
 Από κει και πέρα, από την στιγμή που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει δουλεία 
για το συγκεκριμένο οικόπεδο και συγκεκριμένη επιχείρηση, πρέπει να βρούμε 
μία λύση. Τώρα ποια είναι η λύση; Νομίζω ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
υπαινίχθηκε την παραγραφή.   
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Όχι, δεν είπα παραγραφή. Είπα ο Δήμος έχει την δυνατότητα να 
χρεώνει τέλη έως 5 χρόνια πριν.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Αυτό εννοώ κι εγώ. Το λέω αλλιώς. Είναι δηλαδή μία αυτή. 
Συμφωνώ εγώ. Συμφωνώ καταρχήν. Το θέμα είναι να βρούμε μία λύση και με 
τον άνθρωπο εδώ που έχουμε μπροστά μας. Θέλετε σήμερα, θέλετε κάποια άλλη 
στιγμή; Δεν ξέρω. Είμαστε πρόχειροι; Είναι πρόχειρος ο κύριος Αθανασιάδης 
να…    
 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Συγγνώμη Δημήτρη, μπορώ να πάρω κι εγώ τον λόγο;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κυρία Σγουρδαίου.  
 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Καταρχάς θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Αθανασιάδη, ότι 
το μόνο του λάθος που έκανε, ήταν σε αυτό που εγώ προσωπικά το πιστεύω ότι 
έτσι έχει συμβεί, δεν πήρε κάποιο έγγραφο. Θα μπορούσε μία απόφαση 
Δημάρχου, όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα έχετε κάνει και οι ίδιοι, με 
απόφαση Δημάρχου λοιπόν θα μπορούσε να έχει πάρει ένα τέτοιο χαρτί και 
σήμερα να μην καλεστεί εδώ και να στενοχωριέται φαντάζομαι αρκετά κλπ., κλπ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατερίνα μου, είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Μην μπλέκεσαι 
με αυτό. Άσε τα. Θέλει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.    
 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Όχι, γιατί έχω περιπτώσεις με αποφάσεις Δημάρχου που έχουν 
συμβεί, πολύ σχετικά πράγματα. Ας μην το ανοίξουμε τώρα αυτό. Τέλος πάντων, 
το λάθος του κυρίου Αθανασιάδη ήταν αυτό. Ότι δεν εξασφάλισε εγγράφως, ας το 
πούμε αυτό το δώρο που θέλησε να του δώσει η τότε Δήμαρχος.  

 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Όχι δώρο. Την ωφέλεια εξαιτίας της επιβάρυνσης. Δεν είναι 
δώρο.  
 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Εξαιτίας της επιβάρυνσης. Πολύ ωραία. Οπότε πιστεύω, επειδή 
σίγουρα, όπως το είπε και ο κύριος Λιβάνιος ο Αντιδήμαρχος, τυπικά με το Νόμο 
μπορεί μόνο να μετρηθεί η τελευταία πενταετία και από τη στιγμή που 
φαντάζομαι ότι όλοι μας θεωρούμε ότι 50-50 είναι τα λάθη, θα έπρεπε στην 
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τελευταία πενταετία να βάλουμε το 50-50, γιατί έτσι κι αλλιώς τα 10 χρόνια δεν 
μπορούν να μετρηθούν απ’ ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι.  
 Άρα λοιπόν για μένα δίκαιο θα ήταν και την στιγμή που έχουμε αυτά τα 
δεδομένα, στην τελευταία πενταετία να μοιράσουμε, ας το πούμε και στις δύο 
πλευρές αυτό το πρόβλημα και όχι να την πάρουμε ολόκληρη την πενταετία εις 
βάρος του κυρίου Αθανασιάδη. Αυτό πιστεύω εγώ. Σας ευχαριστώ.  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Μην μπαίνουμε στην διαδικασία…    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνω μία πρόταση για να τελειώσουμε. Λοιπόν, υπάρχει μία 
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, έτσι; Η οποία είναι τριμελής. Ας αποφασίσει η 
Επιτροπή αυτή τι μέλλει γενέσθαι. Να πάρει και σαν δεδομένο ότι ο κύριος 
Αθανασιάδης όντως, όπως είπε και ο Δήμαρχος, υφίσταται δουλεία λόγω της 
δεξαμενής που έχει μέσα, να βγάλουμε ένα ποσό και να το ξανασυζητήσουμε την 
επόμενη φορά. Και να συζητήσουμε με τον κύριο Αθανασιάδη και να βγάλουμε 
ένα τελικό ποσό. Αυτό. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. 
Συμφωνείτε κύριε Αθανασιάδη;  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Δεν έχω αντίρρηση κύριε Μαγουλά. Δεν έχω αντίρρηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε εσείς οι υπόλοιποι να το πάμε στην Επιτροπή;  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Εγώ χαίρομαι, αν θέλετε, που καταλάβατε, κατανοήσατε ότι εγώ 
έτσι νοιώθω, ότι την μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Δήμος και ότι δεν υπήρξε 
δόλος από την πλευρά μου. Αυτό μου αρκεί.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λιβάνιος έχει τον λόγο, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Ως μέλος της συγκεκριμένης Επιτροπής, όπως καταλαβαίνετε, 
πρέπει να κάνουμε μία εισήγηση, την οποία θα πρέπει να την συζητήσουμε. 
Ενδεχομένως θα είναι και παρουσία του κυρίου Αθανασιάδη. Νομίζω, πως είπα 
και πριν, προέχει να βρεθεί η χρυσή τομή, αυτή που θα αποδίδει το περί δικαίου 
κοινό αίσθημα και φυσικά στα πλαίσια πάντα της νομιμότητας. Δεν μπορούμε 
εδώ, αγαπητοί Συνάδελφοι, ούτε να αυθαιρετούμε, ούτε να παίρνουμε αποφάσεις 
κατά το δοκούν, γιατί οι αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν από κάποιους 
τρίτους. Άρα, οι αποφάσεις πρέπει να εδράζονται πάντα στη νομοθεσία.  
 Απλά το επισημαίνω αυτό, διότι δεν μπορούμε ούτε να πάμε αναδρομικά 
και να μιλήσουμε για δουλείες. Διότι οι αποφάσεις μας έχουν ισχύ από την 
στιγμή που τις παίρνουμε. Δεν μπορούμε να εμφανιστούμε αναδρομικά. Οπότε 
επειδή όμως υπάρχουν ευθύνες του Δήμου από την μη αποστολή των 
λογαριασμών, ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να στηριχτούμε στην συζήτηση που 
θα κάνουμε και στην Επιτροπή, για να καταλήξουμε σε μία εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εμείς ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα 
κληθούμε να πάρουμε την απόφαση επικύρωσης ή απόρριψης της εισήγησης 
που θα κάνει η Επιτροπή. Θα πρέπει να το δούμε πλέον στην τριμελή Επιτροπή 

και να επανέλθουμε επί του θέματος.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε, είμαι στη διάθεση σας, ακόμα 
και στην Επιτροπή αν θέλετε για διευκρινίσεις να έρθω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται κύριε Αθανασιάδη.  
 Συμφωνείτε με την πρόταση; Κύριε Μιλτιάδη Πελοποννήσιε συμφωνείτε 
με την πρόταση αυτή που έγινε;  
 

ΑΔΑ: ΨΖΒΡΩ1Η-Ε7Μ



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Ναι, νομίζω το γενικό πλαίσιο είναι αυτό που είπε τώρα ο 
κύριος Λιβάνιος στην πρώτη του εισήγηση όσον αφορά το πάνω-κάτω πως θα 
κινηθεί, αλλά κατά τα άλλα ας πάει στην Επιτροπή και ας επανέλθει με την 
απόφαση της Επιτροπής.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κύριος Μποφίλιος Πέτρος συμφωνεί; Ο κύριος Μποφίλιος 
Πέτρος με ακούει;  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Ναι, ακούω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε με την πρόταση αυτή;  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Συμφωνώ, ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κύριος Χρυσολωράς Θόδωρος.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Ναι, συμφωνώ, αλλά θέλω να συμπληρώσω και κάτι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, συμπληρώστε.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Γιατί αυτή η πρόταση που ακούστηκε αφορά τα μέχρι τώρα. 
Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει δουλεία και στο εξής. Πρέπει να παρθεί μία 
απόφαση και από δω και πέρα για το θέμα της δουλείας του Αθανασιάδη. Της 
επιχείρησης εν πάση περιπτώσει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Στο επόμενο Συμβούλιο λοιπόν  που θα συνεδριάσουμε για 
να αποφασίσουμε για τα μέχρι τώρα, να αποφασίσουμε και για από δω και πέρα. 
Καταλάβατε; Κατανοητό;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό. Κάποιος άλλος Δημοτικός Σύμβουλος που θέλει να 
τοποθετηθεί;  
 
ΚΟΝΤΕΣ: Να προσθέσω κάτι για τον κύριο Αθανασιάδη, γιατί…    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντε, κάνει παρεμβολές. Φτιάξτε το λίγο.  
 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Μπορεί να έχει κινητό κοντά του. Γιάννη, βγάλε κινητό από 
κοντά, γιατί μικροφωνίζεις.  
 
ΚΟΝΤΕΣ: Ακούγομαι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ακούγεσαι. Πάμε Γιάννη.  
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Πρόεδρε, πες του ότι έχει κλείσει το μικρόφωνο.  
 
ΚΟΝΤΕΣ: Λοιπόν, καταλαβαίνω τον κύριο Αθανασιάδη, είναι άδικος αυτός ο 
χαρακτηρισμός ο οποίος για την παρανομία αυτή, δεν του αρμόζει. Σίγουρα δεν 
είναι εσκεμμένο, αλλά ουδέποτε έχει ζητήσει κάποια πράγματα από κανέναν, 
αντιθέτως του έχουν ζητηθεί κάποια πράγματα λόγω της δημοσιογραφικής του 
ιδιότητας και με την καλή του διάθεση και μέχρι τώρα ακόμα με τον τρόπο του 
να βοηθήσει κάποια πράγματα για το νησί.  
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 Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μία επιείκεια, εγώ θα την ... κατευθείαν και 
με την απόφαση μου και η πρόταση μου εμένα είναι, έχει γίνει λάθος, εντάξει. 
Δεν ευθύνεται όμως κι εκείνος. Εγώ θα πρότεινα την μέχρι σήμερα διαγραφή του 
ποσού και να οριστεί από δω και πέρα ένα πάγιο, το οποίο θα πρέπει να 
χρεώνεται. Από δω και πέρα όμως που θα έχει μία συνέχεια.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σαφής. Άρα έχουμε δύο προτάσεις. Δήμαρχε, συμφωνείς με 
την πρόταση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών; Ναν συσταθεί η Επιτροπή;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, να πάμε στην Επιτροπή.  
 
ΚΟΝΤΕΣ: ... ο κύριος Αθανασιάδης για όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν έχει 
γίνει εσκεμμένα από τον εν λόγω επιχειρηματία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό κύριε Κόντε. Οπότε πάμε σε δύο προτάσεις και πάμε σε 
ψηφοφορία. Η μία πρόταση είναι η εισήγηση που έκανε ο κύριος Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών, για να πάμε στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών και η άλλη 
πρόταση που είναι του κυρίου Κόντε, να διαγραφεί όλο το ποσό. Έτσι κύριε 
Κόντε;  
 
ΚΟΝΤΕΣ: Ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πάμε σε ψηφοφορία.  
 Ο κύριος Ράμπιας.   
 
ΡΑΜΠΙΑΣ: Με την πρόταση του Δημάρχου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λιβάνιος Στέλιος.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Με την δική μου.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ρεβίνθης.  
 
ΡΕΒΙΝΘΗΣ: Με του Δημάρχου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Χρυσολωράς Μιχάλης που είναι; Μας ακούει;  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Μ.: Εδώ είμαι. Με την πρόταση για την Επιτροπή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πελοποννήσιος Μιλτιάδης.  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Με την Επιτροπή και η Επιτροπή μπορεί παράλληλα να 
εξετάσει αν θέλει και την πρόταση του κυρίου Κόντε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς. Η κυρία Σγουρδαίου.  

 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Να κάνω μία διευκρίνιση. Μετά την απόφαση της Επιτροπής, θα 
ξανασυζητηθεί εδώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται. Το είπαμε. Γνωμοδοτεί η Επιτροπή.  
 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Ωραία. Οπότε με την Επιτροπή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λυμβαίος.  
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ΛΥΜΒΑΙΟΣ: Με την Επιτροπή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μποφίλιος Πέτρος.  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Ότι είπα και προηγουμένως. Με την Επιτροπή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κόντες Γιάννης.  
 
ΚΟΝΤΕΣ: Με την πρόταση μου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λιβάνιος Γιώργος.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Γ.: Με την Επιτροπή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Χρυσολωράς Θόδωρος.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Με την Επιτροπή.  
 
ΠΡΟΕΔΟΣ: Κι εγώ με την Επιτροπή.  
 Κατά πλειοψηφία.  
 Ευχαριστούμε κύριε Αθανασιάδη.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τον τόνο μου. Ευχαριστώ 
πολύ.  
 
 
 
 
 

Οι δυο προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία 

Την πρόταση του κ. Λιβάνιου Στυλιανού ψήφισαν : ο κ. Ράμπιας Σ., ο κ. 

Λιβάνιος Στ., ο κ. Ρεβίνθης Ευαγ., ο κ. Μαγουλάς Δ., ο κ. Χρυσολωράς Μιχ., ο 

κ. Πελοποννήσιος Μ., η κ. Σγουρδαίου Αικ., ο κ. Λυμβαίος Ι., ο κ. Μποφίλιος 

Π., ο Κ. Λιβάνιος Γ., ο κ. Χρυσολωράς Θ. ψήφοι(11) 

Την πρόταση του κ. Κόντε Ι. ψήφισαν ο κ. Κόντες Ι. ψήφοι (1) 

 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν 

του την εισήγηση του Δημάρχου, τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον κύριο 

Αθανασιάδη Αθανάσιο και την ψηφοφορία του σώματος 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την εξέταση του αιτήματος του κυρίου Αθανασιάδη Αθανασίου (Ξενοδοχείο 

«Ρίζες») από την επιτροπή φορολογικών διαφορών του Δήμου Σερίφου  και την 

οριστική επίλυσή του, με εκ νέου απόφαση του ΔΣ, με βάση την εισήγηση της 

επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου Σερίφου. 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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