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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Διατύπωση προτάσεων για την Διοικητική Μεταρρύθμιση ενόψει του 

συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ. (θα παρακαλούσα τις προτάσεις σας εγγράφως).  

    

ΘΕΜΑ  2ο: Υποβολή αιτήματος για την κατεδάφιση των περιφράξεων των στρατοπέδων.    

 

ΘΕΜΑ  3ο: Συνδιοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Διάθλου 2008.  

                       
ΘΕΜΑ  4ο: Ανάληψη αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Σερρών.    

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση καταβολής τροφείων στο Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής¨ για το 

σχολικό έτος 2008-2009. 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Δ. Επταμύλων για 

επαγγελματικούς λόγους.  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.         

 

ΘΕΜΑ  8ο: Διαγραφή χρημάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.   

 

ΘΕΜΑ  12ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό 

με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: ¨Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού 

Ασφαλείας, από ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: ¨Βελτίωση οδού 

Κωνσταντινάτου – Κρίνου¨. 

 

ΘΕΜΑ  15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης αναλογούντος ΦΠΑ 19% στο ποσό της επιλέξιμης 

δαπάνης και της οικονομικής ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου «Προστασία 

και Ανάπτυξη Δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών» του Π.Ε.Π. Κεντρικής 

Μακεδονίας, Μέτρο 4.6. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση μελετών και Προϋπολογιστικών Πινάκων έργων.  

  
ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση καταβολής οφειλής των εργασιών ¨Μόρφωσης – Ισοπέδωσης – 

Συμπύκνωσης καταστρώματος οδού¨. 
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ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και συνεχίσεων έργων.   

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

 

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:  κ. Αγγελίδη έβαλα το συμβούλιο 13:30 επειδή γέννησε η κόρη της 

γραμματέως μας και αναγκάστηκε να φύγει. Δεν μπορεί άλλος υπάλληλος να … 

κ. Αγγελίδης: Μα τώρα είναι δικαιολογία αυτή;  

κ. Πρόεδρος:  Το υψηλότερο αξίωμα στην τοπική κοινωνία είναι το αξίωμα του 

δημοτικού συμβούλου. 

κ. Αγγελίδης: Και το έχετε υποβαθμίσει.  

κ. Πρόεδρος:  Εσείς το υποβαθμίσατε.  

κ. Αγγελίδης: Έχετε υποβαθμίσει την έννοια του Δ.Σ. Είναι η τρίτη συνεδρίαση που 

την κάνετε μεσημέρι.  

κ. Πρόεδρος:  Γιατί το απαγορεύει ο νόμος;  

κ. Αγγελίδης: Δεν είπαμε ότι το απαγορεύει ο νόμος, αλλά υπάρχουν και εργαζόμενοι, 

δεν είναι όλοι άνεργοι … 

κ. Πρόεδρος:  Τι υπονοείτε; 

κ. Αγγελίδης:  Αυτό που κατάλαβες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ιατρεία, που 

έχουν γραφεία, που είναι καθηγητές και δεν μπορούν να φεύγουν όποια ώρα θέλετε εσείς. 

Είναι η τρίτη φορά που κάνετε μεσημέρι Δ.Σ. Άλλη φορά δεν θα το επιτρέψουμε να 

επαναληφθεί. Αυτό που σας λέμε. 

κ. Δήμαρχος: Ποιοι είστε εσείς που δεν θα το επιτρέψετε.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό που σας λέμε. Έχετε ξεφτιλίσει το θεσμό του Δ.Σ. να ανακληθείτε 

στην τάξη.  

κ. Πρόεδρος:  Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Ο Μέγας Αλέξανδρος; 

κ. Αγγελίδης: Δεν φτάνει που έχετε άδικο, φωνάζετε κι από πάνω.  

κ. Δήμαρχος: Αν θέλετε να ακούσετε λίγο. Ζητήσατε και κατανοητό είναι να 

περιμένουμε 10 λεπτά να προσέλθουν οι συνάδελφοι. Δεν διαφωνεί κανείς. Απλώς θέλω να 

σας ενημερώσω ότι τα Δ.Σ. τα περισσότερα σε αυτή τη χώρα λειτουργούν πρωί, μεσημέρι.  

κ. Πρόεδρος:  Για την Μεγάλη Εβδομάδα, κ. Ιλανίδου, εσείς ζητήσατε να γίνει 

μεσημέρι.  

κ. Ιλανίδου: Ψεύδεστε. Είπα δεν θα γίνει Δ.Σ. την ώρα της εκκλησίας. Άλλο το ένα 

άλλο το άλλο.  

κ. Αγγελίδης: Φτάσαμε στο αμήν, κάναμε υπομονή αλλά και η υπομονή έχει και όρια.  

κ. Δήμαρχος: Ξέρετε γιατί τα Δ.Σ. ανά την χώρα συνεδριάζουν μεσημέρι; Για να είναι 

οι συνάδελφοι εδώ από τις υπηρεσίες. Σας είπε ο Πρόεδρος ότι υπήρχε πρόβλημα με την 

γραμματέα. Θέλω να είναι σεβαστό αυτό. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν χρειάζεται να απειλείτε 

έτσι. Όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι και εγκρίνει ο Πρόεδρος …. 

κ. Αγγελίδης: Μα είναι το τρίτο κατά σειρά συμβούλιο.  

κ. Δήμαρχος: Έχετε δικαίωμα δικαιολογημένα να απουσιάζετε … 
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κ. Αγγελίδης: Και να κρίνουμε και να μιλάμε και να τοποθετούμαστε.  

κ. Δήμαρχος: Μόνο που διαπιστώνω ότι ξεπερνάτε και τα όρια.  

κ. Αγγελίδης: Τα όρια τα έχετε ξεπεράσει εσείς. Η υπομονή μας έφτασε στα όρια.  

κ. Πρόεδρος: Ξεπεράσατε το λογικό όρια.  

κ. Δήμαρχος: Σας προειδοποιώ ότι θα χρειαστεί να ενισχύσετε το νευρικό σας 

σύστημα. 

κ. Αγγελίδης: Το θέμα είναι ότι κλονίζεται και το νευρικό σύστημα των συμπολιτών 

μας.  

κ. Δήμαρχος: Σας εξήγησε ο κ. Πρόεδρος, για το μεγαλύτερο αξίωμα της τοπικής 

κοινωνίας, ότι εμείς δεν είμαστε άνεργοι. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι ο Δήμος Αθηνών 

είναι άνεργοι;  

κ. Αναστασιάδης:  Που δουλεύεις Αγγελίδη; Όλη την ημέρα στους δρόμους της πόλης 

γυρίζεις. Προσβάλλεις τον κ. Πρόεδρο.  

κ. Αγγελίδης: κ. Αναστασιάδη απαξιώ να απαντήσω.  

κ. Αναστασιάδης: Ντροπή είσαι. Δεν ντρέπεσαι λίγο; Από πού πληρώνεσαι; Από τον 

δικό μου μισθό πληρώνεσαι. Είσαι ανάξιος. 

κ. Αγγελίδης: Ας βλέπει η Σερραϊκή κοινωνία τι επέλεξε. Είστε ο γνωστός 

Αναστασιάδης.  

κ. Αναστασιάδης: … 

κ. Πρόεδρος:  Αφήστε κ. Αντώνη, ο κύριος συνεχώς προσβάλλει.  

κ. Δήμαρχος: Είπατε κάτι, σας είπαμε τι υπονοείτε και είπατε ¨καταλάβατε¨, σας είπα 

να ανακαλέσετε … 

κ. Αγγελίδης: Είπα κάτι και αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου.  

κ. Δήμαρχος: Σας είπα και άλλη φορά, ίσως δεν θυμόσαστε, ίσως πρέπει να σκεφτούμε 

τα Δ.Σ. να γίνονται στις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  

κ. Μπιτζίδου: κ. Δήμαρχε εγώ αδυνατώ να παραβρίσκομαι. Ούτε δικαιολογείται από 

την δουλειά μου άδεια για να παραστώ σε Δ.Σ. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραβρίσκομαι.  

κ. Δήμαρχος: Των μεγάλων πόλεων τα Δ.Σ. ξέρετε πότε συνεδριάζουν;  

κ. Μπιτζίδου: Εσείς θα φροντίσετε να διευκολύνετε τους συνέδρους και όχι να … 

κ. Πρόεδρος:  Δημοτικοί σύμβουλοι είστε δεν είστε σύνεδροι. 

… 

κ. Ιλανίδου: Η δουλειά του κ. Μωυσιάδη είναι τέτοια που σε ώρα εργάσιμη δεν μπορεί 

να έρθει. σήμερα είναι στην Λάρισα. Παρακαλεί να μην είναι ώρα εργάσιμη. 9 η ώρα θα 

μπορούσε να είναι εδώ, όπως είναι πάντα, παρακαλεί να μην ξαναγίνει συμβούλιο 1.30 το 

μεσημέρι και επίσης παρακαλεί το θέμα του κ. Αγγελίδη, της παράταξης του, που είναι …, 

όπως και το θέμα των στρατοπέδων, παρακαλούμε πάρα πολύ σαν παράταξη και σαν πρώην 

Δήμαρχος να μην συζητηθεί, να αναβληθεί γιατί θέλει ο ίδιος να τοποθετηθεί. Θέλει ο ίδιος να 

τοποθετηθεί τι ενέργειες έκανε, κανένας δεν γνωρίζει από εμάς ακριβώς τις ενέργειες που 

έκανε και θέλει ο ίδιος, παρακαλεί πολύ, σε ώρα εργάσιμη, αν θέλετε και σε ξεχωριστή 

συνεδρίαση, αν θέλετε και στη βδομάδα μέσα στις 9 η ώρα να είναι ο ίδιος να τοποθετηθεί ο 

ίδιος. Γιατί και εμείς που είμαστε εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε τις ενέργειες που έκανε ο 

ίδιος και θέλει ο ίδιος σαν πρώην Δήμαρχος να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο θέμα των 

στρατοπέδων.  

κ. Δήμαρχος: Άλλο το ένα άλλο το άλλο, … παρακαλώ να πάρετε απόφαση, ναι ή όχι,  

στο υπόμνημα στο οποίο κατέθεσε και ετέθη υπόψη σας και άλλο το θέμα για τα στρατόπεδα. 

κ. Αγγελίδης: Αυτό δεν έχει σχέση με τα στρατόπεδα;  

κ. Δήμαρχος: Καμία.   

… 
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κ. Πρόεδρος:  …όταν κανείς δέχεται επιθέσεις είναι υποχρεωμένος να αμύνεται. Το 

παράλογο οδηγεί σε οξύθυμο. Και θα παρακαλούσα όλα τα μέλη του Δ.Σ. να λειτουργήσουν 

με σύνεση και ποιότητα για το καλό του Σερραϊκού λαού. Διότι δεν προτιθέμεθα να 

δημιουργήσουμε ρινγκ εδώ, αλλά ούτε και να δεχθώ προκλητικές εκφράσεις που με καθιστούν 

περιθώριο ενώ δεν είμαι.               

κ. Παπαβασιλείου: Σχετικά με το θέμα ωραρίων των Δ.Σ., προσωπικά σας 

παρακάλεσα, λόγω της φύσης της δουλειάς μου και όχι μόνο της δικής μου αλλά και πολλών 

άλλων συναδέλφων του Δ.Σ., είναι ώρα εργάσιμη, και σας παρακάλεσα πολλές φορές και κατ’ 

ιδίαν αλλά και στο Δ.Σ. το ωράριο της λειτουργίας του Δ.Σ. να γίνεται όπως γινόταν και 

παλιότερα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να γίνεται μετά τις 9 το βράδυ.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν ήσασταν όμως στην αρχή της συνεδρίασης, εξήγησα γιατί συνέβη 

αυτό που συνέβη. Την προηγούμενη φορά ήταν η Μεγάλη Εβδομάδα.  

κ. Παπαβασιλείου: Σε οποιαδήποτε εβδομάδα, δεν μπορεί να οριστεί ημέρα μετά τις 9 

το βράδυ; Μα είναι δυνατόν; Είναι η τρίτη συνεχής συνεδρίαση σε ώρα ακατάλληλη.  

κ. Πρόεδρος:  Εκλεχτήκατε μέλος της Δημαρχιακής επιτροπής ναι ή όχι; 

κ. Παπαβασιλείου:  Βεβαίως.  

κ. Πρόεδρος:   Πότε συνεδριάζει η Δημαρχιακή Επιτροπή; 

κ. Παπαβασιλείου: Μετά τις 2. 

κ. Πρόεδρος:   Γιατί δεν διαμαρτύρεστε και τότε; 

κ. Παπαβασιλείου: Μα και στις 2 το μεσημέρι πιέζω τα πάντα, πιέζω τον εαυτό μου, 

τους πελάτες μου κ.λπ. για να παρίσταμαι. Και ρωτήστε τα μέλη της Δημαρχιακής ότι πάντα 

πάω καθυστερημένα. Άλλο η Δημαρχιακή επιτροπή και άλλο το Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:  Ξέρετε τι θέλω να πω; Ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

πεις διάφορα πράγματα και όταν εξηγείς μια κατάσταση … 

κ. Παπαβασιλείου: Το ζήτησα εγώ τώρα το ζητήσαμε και άλλη φορά, νομίζω ότι είναι 

ένα βασικό και στοιχειώδες σημείο έστω και σ’ αυτό να συμφωνήσουμε.  

κ. Σαουλίδης: κ. Δήμαρχε σ’ αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν έχει καμιά σχέση 

η ουσία με την περίφραξη. Το έγγραφο όμως αναφέρεται σε συγκεκριμένα πράγματα που 

πρέπει να δεχθούμε εμείς και επειδή υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε που 

έχουν σχέση με τα ιδιοκτησιακά, περιμένουμε από εσάς να τα φέρετε εδώ, να τα 

κουβεντιάσουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Κυρίως για την πόλη. Και εσάς σας συμφέρει να τα 

ξεκαθαρίσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Όποτε ετοιμαστούν οι δύο πλευρές, και ο Δήμος και το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας, θα έρθει το θέμα να συζητηθεί, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό της 

παραχώρησης. Από εκεί και πέρα … 

κ. Σαουλίδης: Στο έγγραφο τους για να προχωρήσουν στο αίτημα μας, ζητούν να 

δεσμευτούμε εμείς για το κομμάτι που θα πολεοδομηθεί. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί, έχουμε 

συγκεκριμένη άποψη, είναι τεκμηριωμένη και βασίζεται σε στοιχεία που είναι πραγματικά και 

ωφελούν την πόλη. Αν κάνουμε μια άστοχη κίνηση τώρα … 

κ. Δήμαρχος: Δεν κάνουμε καμιά άστοχη κίνηση.  

κ. Σαουλίδης: Να σας πω κάτι, υπάρχει ένα αίτημα, από τον κ. Μωυσιάδη, τον κ. 

Αγγελίδη και από εμάς να πάμε μετά την …, να μπει σαν μόνο θέμα και να το 

κουβεντιάσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Πάρτε απόφαση σήμερα και θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Με το 

υπόμνημα του δημάρχου συμφωνείτε;  

κ. Σαουλίδης: Το Υπουργείο Άμυνας όμως σας απαντάει και σας λέει ότι για να 

κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, ¨εμείς θέλουμε να δεσμευτείτε για το πολεοδομημένο κομμάτι 

του Εμ. Παπά. 

κ. Δήμαρχος: Είναι δύο τα σκέλη; 
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κ. Σαουλίδης: Αυτοί όμως συνδέουν το αίτημα μας με το δικό τους αίτημα.  

κ. Δήμαρχος: Προς τι επομένως το αίτημα σας για αναβολή, αν πάρουμε απόφαση και 

μάλιστα ομόφωνη, να συμφωνήσει το Δ.Σ. με το υπόμνημα που κατέθεσε στην αρμόδια 

υπηρεσία ο Δήμαρχος; Σας πειράζει; 

κ. Σαουλίδης: Αυτή την άποψη την είχα καταθέσει και στον κ. Μωυσιάδη, και στον κ. 

Σαμπάνη αλλά και στην κ. Αραμπατζή έδειξα δυο κτίρια να αξιοποιηθούν, πριν από χρόνια, 

δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση σ’ αυτό.  

κ. Δήμαρχος: Μιλάμε για το σύνολο των στρατοπέδων.  

κ. Σαουλίδης: Το Εθνικής Οικονομίας έχει μπλοκαρισμένο του Κολοκοτρώνη. Γι’ 

αυτό σας λέω, έχετε στοιχεία για την ιδιοκτησιακή κατάσταση του στρατοπέδου του 

Παπαλουκά;  

κ. Δήμαρχος: Εμείς έχουμε, και το Εθνικής Άμυνας. Έχουμε την επίσημη αναγνώριση 

από το Εθνικό Κτηματολόγιο.  

κ. Σαουλίδης: Μα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Να τα έχουμε μπροστά μας για να 

δούμε πως θα μπορείτε να διαπραγματευτείτε καλύτερα. Για να μπορούμε να έχουμε το 

καλύτερο αποτέλεσμα. 10 μέρες είναι.  

κ. Δήμαρχος: Για μένα είναι σημαντικές οι 10 μέρες.  

κ. Σαουλίδης:  Εδώ είναι ο κ. Σαμπάνης, πήγαμε μαζί στο Εμ. Παπά και του πρότεινα, 

πριν από χρόνια, 4,5, με την κ. Αραμπατζή. Εμείς δεν θέλουμε να μπλοκάρουμε.  

κ. Δήμαρχος: κ. Συνάδελφοι αντιλαμβάνεστε ότι η Δ.Α. δεν αδρανεί, απεναντίας 

χειρίζεται με σοβαρότητα … πάρτε εσείς σήμερα την απόφαση την οποία σας ζητάει ο 

Δήμαρχος και ερχόμαστε για το δεύτερο σκέλος, όταν και εφόσον συγκεντρωθούν όλα τα 

στοιχεία από όλες τις πλευρές, για όλους τους χώρους. Και για το Κολοκτρώνη και για τον 

Ιππικό όμιλο και για το Κλεισάρη και για το Παπαλουκά και για το Εμ. Παπά. Παντού 

υπάρχουν εκκρεμότητες. Επομένως όταν το σύνολο των στοιχείων θα ρθούμε και θα 

συζητήσουμε. Είμαστε μια νομότυπη πολιτεία σύμφωνα με τον νόμο. Άσχετα αν κάνουν 

προσπάθειες, γνωρίζετε πολύ καλά, να αλλάξει, να τροποποιηθεί ο νόμος. Ο Δήμαρχος με 

όλους τους βουλευτές που έχουν την αρμοδιότητα να νομοθετούν, τους ενημέρωσα, τους 

έδωσα υπομνήματα, από εκεί και πέρα περιμένουμε τα αποτελέσματα από πλευράς 

βουλευτών. Σήμερα όμως τι σας ζητώ, σας ζητώ να συμφωνήσετε με το υπόμνημα. Τι λέει 

αυτό το υπόμνημα; Είναι απλό, να πάρουμε την άδεια, και την έχουμε την άδεια σας 

διαβεβαιώνω, να γκρεμίσουμε όλους τους περιβόλους και τις περιφράξεις των στρατοπέδων, 

να μπουν μέσα στρατός και Δήμος, να καθαρίσει ο τόπος, αμφιβάλλω αν έχετε πάει εκεί για να 

δείτε ποια κατάσταση επικρατεί εκεί σήμερα, και να ηλεκτροφωτιστεί, να γίνουν διάδρομοι 

και παιδότοποι, ούτως ώστε το σύνολο των στρατοπέδων να αποδοθούν στην Σερραϊκή 

κοινωνία και να απολαμβάνουν, περιπάτους, πικ νικ, αθλοπαιδίες, να φυλάσσονται. Πάρτε 

εσείς την απόφαση και η κοινωνία θα μας κρίνει εκ του αποτελέσματος. Πιο απλά δεν μπορώ 

να το πω, πάρτε την απόφαση σήμερα και όταν θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, το 

ιδιοκτησιακό είναι ένα άλλο θέμα, η παραχώρηση είναι ένα άλλο θέμα. 

κ. Πρόεδρος:  Καταρχάς πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη έχουμε θέματα από το 

προηγούμενο συμβούλιο.  

κ. Αγγελίδης: Πάνω στο θέμα που έθιξε η κ. Ιλανίδου θέλω να πω. Για το θέμα της 

αναβολής που ζήτησε η κ. Ιλανίδου. Ζήτησε η κ. Ιλανίδου και πολύ σωστά, το 2ο θέμα που 

λέει για ¨Κατεδάφιση περιφράξεων των στρατοπέδων¨ να πάει σε μια επόμενη συνεδρίαση, 

ξεχωριστή, και αυτό το θέμα γενικότερα με τα στρατόπεδα να συζητηθεί λόγω του ότι 

απουσιάζει ο κ. Μωυσιάδης ο οποίος ήταν πρώην Δήμαρχος και δεν είναι δυνατόν να 

απουσιάζει από ένα τέτοιο σημαντικό θέμα. Και θα σας πω γιατί είναι σημαντικό το θέμα 

αυτό,  άλλωστε  το υποσχέθηκε  και  ο  κ. Δήμαρχος, υποσχέθηκε ότι θα έρθει το θέμα αυτό σε 
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ξεχωριστή συνεδρίαση και μάλιστα είπε, υπάρχουν και στα πρακτικά καταγεγραμμένα, 

¨περιμένω την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Μόλις μου έρθει η απάντηση 

από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα κάνουμε τότε ξεχωριστή συνεδρίαση με θέμα τα 

στρατόπεδα¨. Η απάντηση ήρθε αλλά η ξεχωριστή συνεδρίαση δυστυχώς δεν έρχεται.  

Τώρα για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο που λέει ¨Κατεδάφιση περιφράξεων των 

στρατοπέδων¨, λέει ο κ. Δήμαρχος ότι δεν έχει καμιά σχέση με τα στρατόπεδα. Δεν έχει καμιά 

σχέση με τα στρατόπεδα όταν ζητάμε εμείς από το Υπουργείο να κατεδαφίσουν τις 

περιφράξεις των στρατοπέδων, να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τον χώρο των 

στρατοπέδων, να συντηρήσουμε τα κτίρια που υπάρχουν στα στρατόπεδα, και απαντάει το 

Υπουργείο και λέει ¨βεβαίως, καταρχήν συμφωνώ αλλά¨ βάζει και δυο σημαντικότατους 

όρους, ¨1ον θα πρέπει να αποδεχθείτε τον νόμο για τα στρατόπεδα και 2ον θα μας αποστείλετε 

και την πολεοδομική μελέτη για τα 65 στρ. του στρατοπέδου Εμ. Παπά¨. Που ξέρετε τι 

σημαίνει αυτό; Ότι αν δεν αποδεχθούμε τους δύο όρους αμέσως είναι σαν να μην 

αναγνωρίζουμε την πλήρη κυριότητα που έχει ο Δήμος Σερρών στο στρατόπεδο Παπαλουκά 

και λέει ο κ. Δήμαρχος ότι αυτό το θέμα δεν έχει καμιά σχέση με τα στρατόπεδα. Και σας λέω 

κ. Δήμαρχε βεβαίως το ψηφίζουμε χωρίς να αποδεχθούμε τους όρους. Να κατεδαφίσουμε τους 

τοίχους χωρίς τους όρους αυτούς που βάζει το Υπουργείο, αν τους αποδεχθούμε απεμπολούμε 

την κυριότητα του στρατοπέδου Παπαλουκά και αυτό εγκυμονεί κινδύνους για να μας 

κατηγορήσουν για παράβαση καθήκοντος. Αυτά έχω να πω, και εφόσον θέλετε να 

συζητήσουμε το θέμα θα συζητήσουμε και την επερώτηση και θα γίνει μια … συζήτηση για τα 

στρατόπεδα. 

κ. Δάγκος: Επειδή κ. Πρόεδρε δεν ξέρω αν η επερώτηση για την παραχώρηση θα γίνει 

στο τέλος, εγώ θα ήθελα να γίνει στο τέλος αφού συζητηθούν τα θέματα γιατί πολλοί από εμάς 

έχουμε δουλειά και θέλουμε να φύγουμε.  

κ. Παπαβασιλείου: Α τώρα έχετε δουλειά κ. Δάγκο. 

κ. Αγγελίδης: Η επερώτηση θα συζητηθεί μαζί με το 2ο θέμα θέλετε δεν θέλετε. Αυτό 

είναι δικτατορία. Είναι η τρίτη φορά που θέτουμε θέμα για τα στρατόπεδα και δεν θέλετε να το 

συζητήσουμε. Αυτό είναι δικτατορία. Πρόεδρε έχετε καταργήσει τον κανονισμό λειτουργίας 

του Δ.Σ. Σας καταγγέλλω στον Σερραϊκό λαό. Αλλά εγώ όταν θα έρθει το 2ο θέμα θα 

τοποθετηθώ γενικότερα και θα με ακούσετε, δεν υπάρχει περίπτωση.  

κ. Πρόεδρος:  Είστε πολύ δημοκρατικός απέναντι στα προνόμια του Σερραϊκού λαού. 

Ο Σερραϊκός λαός εσάς περίμενε.  

κ. Δήμαρχος: Θα συζητηθεί το θέμα, δεν αναβάλλεται το θέμα γιατί το ζητάει ο 

Δήμαρχος και το Δ.Σ., υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι, εγώ έχω την ευθύνη, εγώ έχω την κρίση, 

εγώ χειρίζομαι το θέμα της απόδοσης των στρατοπέδων στην Σερραϊκή κοινωνία. Επομένως 

τουλάχιστον εγώ δεν κάνω δεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης να αναβληθεί το θέμα διότι 

πραγματικά δεν καταλαβαίνω τον λόγο της αναβολής. Αυτό το γενικό που λέει. Και ο στρατός 

και το υπουργείο μέσω του εγγράφου αλλά και εγώ πιστεύω ότι έγινα κατανοητός, ότι είναι 

δύο σκέλη, ένα πρώτο σκέλος η απόφαση του Δ.Σ για να γκρεμίσουμε τις περιφράξεις των 

στρατοπέδων. 

κ. Αγγελίδης: Χωρίς τις δεσμεύσεις του Υπουργείου.  

κ. Δήμαρχος: Από εκεί και πέρα είναι γνωστό, σας είπα ότι είμαστε μια νομούμενη 

πολιτεία, υπάρχουν οι νόμοι τους οποίους κάνουμε προσπάθεια μέσω των βουλευτών μας να 

τους τροποποιήσουμε, να τους αλλάξουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τον νόμο και 

σύμφωνα με τον νόμο ενεργώ, διότι σύμφωνα με τον νόμο ενεργούν όλοι σ’ αυτή τη χώρα που 

έχουν παρόμοιο θέμα στρατοπέδων. Πλείστα όσα παραδείγματα, δεν θα τα πω τώρα, θα τα πω 

όταν θα έρθει το 2ο θέμα.  
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κ. Πρόεδρος:  κ. Συνάδελφοι να κάνω μια παρατήρηση. Η πολιτική είναι σύγκρουση 

απόψεων, μεθόδων και επιλογών. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει επειδή αφέθηκε η 

υπόνοια της αφέθηκε η υπόνοια της … του καθήκοντος, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 

αφήνεται το ενδεχόμενο της απειλής, της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου. Και 

δεν είναι η πρώτη φορά, και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ακούσαμε το ίδιο πράγμα και 

σήμερα το ακούμε. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ηρεμία, προτάσεις, προοπτικές και 

κατευθύνσεις. Πρέπει να αποξηράνουμε το έλος. 400 χρόνια συντήρηση …(αλλαγή πλευράς)  

…  Λειτουργία του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού. ¨Η από 23/4/2008 

ερώτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της κ. Δέσποινας Ιλανίδου. Καταρχήν ευχαριστούμε την 

κ. Δέσποινα Ιλανίδου που ασχολήθηκε και πάλι με τα λειτουργικά του Τμήματος 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και μάλιστα σε επίπεδο καθημερινότητας, σε θέματα παραπόνων 

δημοτών δηλώνοντας ενοχλημένοι από την κακή μας συμπεριφορά σε βαθμό εκμετάλλευσης 

δημοτών (ελαττώματα), και την ανεπάρκεια μας να διαχειριστούμε αυτή τη θεματολογία. 

Επειδή τα όσα αναφέρονται … 

κ. Ιλανίδου: Εγώ δεν είπα ελαττώματα του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού. Αν 

ακούσετε την κασέτα … 

κ. Πρόεδρος:  Αυτή είναι η δικιά τους θέση, διαβάζω την δικιά τους θέση.  

κ. Ιλανίδου: Αυτό το πράγμα όμως επισύρει πολλά πράγματα. Η παραποίηση των 

όσων έχω πει. Να καταγραφεί στα πρακτικά.  

κ. Πρόεδρος:  Την μεταφορά του κειμένου κάνω στο Σώμα. Επειδή τα όσα 

αναφέρθηκαν στο Δ.Σ. διαγγείλουν την εκμετάλλευση του ανθρωπίνου πόνου, προσβάλλουν 

βάναυσα την ανθρώπινη αλλά και την … δεοντολογία και επειδή θεωρούμε ότι ο σεβασμός 

των συνανθρώπων μας είναι μεγάλη υπόθεση για να γίνεται αντικείμενο πολιτικής 

εκμετάλλευσης, καλούμε την κ. Ιλανίδου να συνεχίσει το θεάρεστο έργο της και να 

καταγγείλει στον εισαγγελέα τις ατασθαλίες μας και τους χρηματισμούς μας ως οφείλει να το 

πράξει. Διότι αλλιώς θα το κάνουμε εμείς και θα την κατηγορήσουμε σαν κοινό συκοφάντη. κ. 

Πρόεδρε, πολιτικοί δεν είμαστε, μπορούμε όμως να καταλάβουμε την πολιτική σκοπιμότητα, 

όταν όμως αυτή αγγίξει και τους υπαλλήλους τότε αρχίζουμε να μιλάμε για πρόβλημα και 

επειδή πιστεύουμε ότι θα στα πλαίσια των … που μας έδωσε η υπηρεσία, κάνουμε καλά και με 

ευαισθησία τη δουλειά μας, τότε αισθανόμαστε οργή και αγανάκτηση, διότι δεν μπορεί η κ. 

Ιλανίδου να πει ότι δεν βλέπει το δάσος, να πει ότι δεν βλέπει την απαράδεκτη νοοτροπία των 

Σερραίων οδηγών και την υπερβολική χρήση του αυτοκινήτου, την αδυναμία να κινηθεί 

κάποιος πεζός, την έλλειψη υποδομής για μετακινήσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και την 

κακή οδική ασφάλεια στο Αστικό Δίκτυο, τη Μαζική Μεταφορά στις άγονες αστικές περιοχές, 

την ασφάλεια των μαθητών προς και από το σχολείο, τους εναλλακτικούς τρόπους 

μετακίνησης, την έλλειψη οργανωμένης στάθμευσης και ενθάρρυνσης της παρουσίας της 

αστυνόμευσης, της απαράδεκτης κατάστασης των οδοστρωμάτων, τις παράνομες σιδεριές 

μέσα στα οδοστρώματα που είμαστε αναγκασμένοι να τοποθετούμε για να περιφράξουμε 

αυτοκίνητα και κάδους και να καλύπτουμε πολιτικές αδυναμίες με δική μας ευθύνη και να 

βλέπει μόνο σε ακτίνα 200 μέτρων από την κατοικία της τις κατά την άποψη της ατασθαλίες 

του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού αγνοώντας την μεγαλύτερη από αυτές που είναι η 

κατάργηση των θέσεων πάρκιν των σχολών οδηγών που με το έτσι θέλω, στο σύνολο τους 

έχουν φτάσει από τις 4 σε 30, καθώς και τις κακοτεχνίες στο πεζοδρόμιο των ΕΛΤΑ. Σχετικά 

με τα ερωτήματα που βάζει η κ. Ιλανίδου στην επιστολή της προς εσάς και τα μέλη του Δ.Σ. 

έχουμε να αναφέρουμε τα κάτωθι.  

Τα ΕΛΤΑ συμφωνούν για την χωροθέτηση της θέσης του φορτηγού όπως αυτή δόθηκε 

από το Δ.Σ. έμπροσθεν του καταστήματος. Καλά θα κάνουν όμως να την προστατεύουν και να 

φροντίζουν για την απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων σε συνεργασία με τα αρμόδια 

τμήματα του Δήμου. Καλά θα κάνουν επίσης να επισκευάσουν τις κακοτεχνίες στο πεζοδρόμιο  
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που τους αναλογεί γιατί είναι καθαρή τύχη που μέχρι σήμερα δεν έγινε κάποιο ατύχημα. 

Προσωπικά κατέθεσα δυο φορές στον εισαγγελέα σε σχετική ανάκριση για την περίπτωση των 

κακοτεχνιών των ΕΛΤΑ. Η τραγική περίπτωση Χατζηλεωνίδα εξυπηρετήθηκε ακριβώς όπως 

αναφέρεται στην επιστολή της κ. Ιλανίδου. Το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού φρόντισε 

να δημιουργήσει μια θέση στάθμευσης αναπήρων στην Αρχ. Μακαρίου αξιοποιώντας την 

απόφαση 1012/2003 του Δ.Σ. της οποίας έκανε χρήση και ο κ. Χατζηλεωνίδας και όλοι όσοι 

διέθεταν το ειδικό σήμα αναπήρου στην πόλη μας. Η υπόθεση Χατζηλεωνίδα πήρε 

κωμικοτραγικές διαστάσεις σε πρόσφατο αίτημα του αναπήρου για θέση στάθμευσης στη 

Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου οι αποφάσεις για χορήγηση … στο διάδρομο του δημαρχείου από 

μέρα σε μέρα με πρωταγωνίστρια την κ.  Ιλανίδου. Η περίφημη ταλαιπωρία της κ. Γκίκα δεν 

τελείωσε ακόμα, η θέση η οποία της δόθηκε κατόπιν πίεσης της κ. Ιλανίδου δεν είναι νόμιμη 

διότι το πρακτικό του Δ.Σ. στις 3/3/2008 αναπέμπει τα θέματα 442/07 Α.Δ.Ε. στη Δημαρχιακή 

επιτροπή προς πραγματοποίηση διαβούλευσης. Τέλος η Α.Δ.Σ. 1012/2003 δίνει την 

δυνατότητα στον δήμο Σερρών να δημιουργήσει θέσεις στάθμευσης αναπήρων στην κεντρική 

περιοχή της πόλης. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί χωροθετηθεί και δοθεί οι κάτωθι θέσεις: Πλ. 

Ελευθερίας οδός Κύπρου 2 θέσεις, Πλατεία Ελευθερίας Παπαπαύλου 2, Νομαρχία Σερρών 

Μεραρχίας 2, Α’ ΔΟΥ Κ. Αλεξανδρίδη 1, παλιό Νοσοκομείο Ιπποκράτους 1, ΤΕΔΚ 1, Αρχ. 

Μακαρίου 1, προτείνουμε να δημιουργηθούν ακόμα θέσεις αναπήρων στα κάτωθι σημεία: 

Δημαρχείο οδός Τσιμισκή 1 θέση, ΙΚΑ Γενναδίου 1, ΚΕΔΚ Δήμου Σερρών 1 θέση, Δικαστικό 

Μέγαρο οδός Μεραρχίας 1 θέση … 

κ. Σωτηριάδης:  Άκουτα για σένα τα λέει ο άνθρωπος. Εσύ μόνο κουτσομπολιό 

κάνεις.  

κ. Ιλανίδου: Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Πρόεδρος:  Παρακαλώ κ. Σωτηριάδη, ο καθένας θα λέει την άποψη του και κρίνεται 

εκ του αποτελέσματος.  

Αστυνομική Διεύθυνση Γ. Παπανδρέου 1, Α’ ΔΟΥ οδός Αλεξανδρίδη 1, Κεντρική 

Βιβλιοθήκη 1, άλλες θέσεις όπου υπάρξει ανάγκη. …   965,966/2007, επικύρωση από την 

Περιφέρεια δεν υπάρχει. Από την πλευρά μας κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης και να κλείσει το θέμα. Κ. Πρόεδρε εμείς 

πιστεύουμε ότι κάνουμε το σωστό και με περίσσια ανθρώπινης ευαισθησίας. Αν όμως νομίζετε 

ότι είμαστε ελλειμματικοί και ότι έχουν βάση αυτά που ακούστηκαν στο Δ.Σ. παρακαλούμε να 

εισηγηθείτε την απομάκρυνση μας από το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού¨.  

Επίσης θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι έφτασε ένα έγγραφο από τον κ. Ανδρέου τον 

Διευθυντή του Ταχυδρομείου που λέει ότι: ¨Παρακαλούμε … προκειμένου ο χώρος που μας 

χορηγήσατε να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης¨.  

Επίσης μια παρατήρηση του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων ¨ότι ένα από τα 

σοβαρότερα προβλήματα στην πόλη είναι το αδιάβατο κτίριο των ΕΛΤΑ¨.  

Αυτή είναι η απάντηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού απέναντι στην 

ερώτηση της κ. Συναδέλφου.  

κ. Ιλανίδου:   Με λύπη μου άκουσα τον κ. Σωτηριάδη ότι εγώ κουτσομπολεύω. Ούτε 

κουτσομπολεύω ούτε τίποτα λέω.  

κ. Σωτηριάδης: Μα ο Πρόεδρος μιλάει, τον παρακολουθούμε όλοι εκτός από εσάς 

που οι απαντήσεις είναι για σας. Εσάς σας ενδιαφέρει περισσότερο από όλους.  

κ. Ιλανίδου:  Παρακαλώ ανακαλέσετε ότι κουτσομπολεύω.  

κ. Σωτηριάδης: Εντάξει ανακαλώ.  

κ. Πρόεδρος:  Η απάντηση υπογράφεται από τον κ. Παπαδίκη.  

κ. Ιλανίδου: Η απάντηση μου προκαλεί έκπληξη γιατί ούτε για ελαττώματα μίλησα, 

ούτε για τίποτα, εγώ είπα ότι κάποιες θέσεις που δεν παραχωρήθηκαν από την Δημαρχιακή, 

εγώ  την  προηγούμενη  φορά  δεν  μίλησα ούτε για ελαττώματα ούτε για συγκεκριμένα άτομα, 
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είπα ότι αποφάσεις της Δημαρχιακής που είναι αρνητικές παραχωρήθηκαν θέσεις, αλλού 

δώσαν θέσεις και δεν παραχωρούνται. Είπα για ποιον λόγο για τα … κάτω ενώ δεν είχαμε 

προλάβει να πάμε απόφαση στην Περιφέρεια και είναι αρνητική, μπήκαν οι μονοδρομήσεις 

και αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα. Είπα για το Ταχυδρομείο, ότι εδώ και τόσο καιρό δεν 

μπορούν να πάρουν τον χώρο οι άνθρωποι που τους έδωσαν απέναντι στα σκουπίδια. Και η 

γειτονιά εκεί, άλλοι παίρνουν άλλοι δεν παίρνουν και κάποιοι γείτονες λεν ότι ¨έτσι είναι το 

δημόσιο, άμα θα δώσεις η δουλειά σου προχωράει¨, αυτό που λεν τα κανάλια, αυτό που 

ακούμε όλοι, αυτό που γράφουν οι εφημερίδες, αυτό που λέει η γειτονιά και ακούγεται, και 

εγώ σαν δημοτική σύμβουλος επειδή αν ακούσω για οποιοδήποτε ελάττωμα και οποιαδήποτε 

υπόνοια είτε δημοτικού υπαλλήλου είτε δημοτικού συμβούλου είτε προϊσταμένου, γίνομαι 

έξαλλη και αυτή τη φορά είχα γίνει έξαλλη, δεν θέλω να ακούγεται αυτό το θέμα και γι’ αυτό 

το φέρνω το θέμα στο Δ.Σ. Δεν θέλω ούτε σαν υπόνοια να περνάει ότι μπορεί να συμβαίνει 

κάτι τέτοιο εδώ μέσα και γι’ αυτό είπα τότε τι λέει η γειτονιά. Για κανέναν λόγο δεν πιστεύω 

κανέναν και δεν ήταν αυτό το θέμα, το θέμα ήταν συγκεκριμένο, αρνητική απόφαση της κ. 

Χατζηιωαννίδου γιατί ο άνθρωπος κατοικεί στην Θεσ/κη και πήρε θέση στάθμευσης. Η κ. 

Γκίκα ανάπηρη, εδώ βρίσκεται 7 μήνες και δεν προχωράει η αίτηση της. Τα Ταχυδρομεία, 

έρχεται μεσημέρι το φορτηγό και για να φορτώσει τα δέματα στέκεται στη μέση του δρόμου 

γιατί είναι οι κάδοι και υπάρχει ένα κυκλοφοριακό χάος εκεί και από εκεί αρχίζουν οι κόρνες 

και γίνεται ένας χαμός. Αυτό είπα, δεν είπα τίποτα άλλο, και να μας πουν για ποιο λόγο αλλού 

καθυστερούν, στου Καλκάνη με αρνητική απόφαση της  Περιφέρειας  έβαλαν  τις  μονοδρομή- 

σεις και δεν έγινε σωστή η διαδικασία. Τίποτα περισσότερο. Ούτε εγώ προσωπικά υπονοώ 

τίποτα. Απλώς κάτι ακούω γίνομαι πραγματικά έξαλλη, δεν θέλω κανένα ψεγάδι ούτε μομφή 

ούτε τίποτα. Και όλα αυτά με αφήνουν κατάπληκτη. Άλλο ήταν το θέμα και αλλού το πήγαν.  

κ. Πρόεδρος:   Όσον αφορά τα Ταχυδρομεία καλά θα κάνουν να δημιουργήσουν 

ράμπα αναπήρων διότι τα αμαξίδια δεν μπορούν.  

κ. Ιλανίδου: Άσχετο είναι αυτό με το παρκάρισμα που γίνεται το μεσημέρι 

κυκλοφοριακό χάος.  

κ. Αγγελίδης: Θέλω να συμπληρώσω τα εξής, πράγματι η κ. Ιλανίδου δεν κατηγόρησε 

κανέναν. Δεν κατηγόρησε κανέναν υπηρεσιακό παράγοντα. Απορώ πως δημιουργήθηκε αυτή 

η παρεξήγηση. Ο κ. Παπαδίκης άκουσε αυτή τη κασέτα; Άκουσε την κασέτα και είπε τέτοια 

πράγματα; Αν ναι, είναι αδικαιολόγητος, είναι απαράδεκτη η απάντηση, δεν είναι η απάντηση 

υπηρεσιακού προσώπου αυτή, είναι απάντηση πολιτικού προσώπου, εδώ έκανε πολιτική 

επίθεση. Είναι δυνατόν ο δημοτικός σύμβουλος να μην μπορεί να θέτει ερωτήματα στην Δ.Α. 

και να απαντάν κατ’ αυτόν τον τρόπο οι υπάλληλοι;  

κ. Σαουλίδης: Είναι σαφέστατο ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι καθήκον τους να 

εντοπίζουν κάποια προβλήματα, να τα φέρνουν εδώ και η Δ.Α. ανάλογα με το θέμα θα πρέπει 

πολιτικά να απαντάει. Αυτό που βλέπω σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Θα μπορούσε ο 

οποιοσδήποτε υπάλληλος, να ήταν παρών εδώ και να μας έλυνε και κάποιες απορίες. Θεωρώ 

ότι τα θέματα είναι πολιτικά. Θεωρώ ότι δεν είναι ιδιαίτερα αντιδεοντολογικό να έχουμε μια 

ανακοίνωση με το ύφος αυτό. Δεν συνάδει στο Δ.Σ., κλείνω 22 χρόνια φέτος, δεν έχω δει  

παρόμοια απάντηση και ύφος από δημοτικό υπάλληλο. Σας παρακαλώ πολύ να είμαστε πιο 

προσεκτικοί για να μπορέσουμε να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Γιατί μπορεί την 

επόμενη φορά αν κάποιος δημοτικός σύμβουλος εντοπίσει κάτι αρνητικό και θέλει να 

βοηθήσει την Δ.Α., το Δ.Σ. και την πόλη, να μην το κάνει γιατί θα υπάρχει η απειλή ότι θα 

θιχτεί κάποιος υπάλληλος και θα έχουμε και κάποιες άλλες εξελίξεις.  

κ. Δήμαρχος: Ο κ. Παπαδίκης όταν ζήτησα την συνδρομή του ότι προκειμένου να 

απαντήσουμε στα ερωτήματα ζήτησε να πάει με έγγραφο του να πάει στην κ. Μάρθα να κάνει 

απομαγνητοφώνηση την τοποθέτηση της κ. Ιλανίδου. Και ζήτησε να απαντήσω εγώ γιατί 

θεώρησε ότι όλα αυτά τον θίγουν.  
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κ. Ιλανίδου: Εγώ είπα πουθενά γι’ αυτόν; Ανέφερα πουθενά αυτόν;  

κ. Δήμαρχος:  Αναφερθήκατε τρεις φορές.  

κ. Ιλανίδου: Είπα όνομα; Πουθενά δεν είπα όνομα.  

κ. Δήμαρχος:  Σας παρακαλώ, θα μας πείτε τώρα τι ακούσαμε;  

κ. Ιλανίδου:  Τα πρακτικά είναι εδώ. Αν δείτε πουθενά το όνομα να μου πείτε.  

κ. Σαουλίδης:  Εγώ ζήτησα τα πρακτικά και τα διάβασα. Όσα χρόνια είμαστε εδώ αν 

εντοπίσατε ότι έκανα τοποθέτηση που ήταν άκαιρη και ότι ήταν έξω από αυτό που ήταν να 

ακουστεί να μας το πείτε.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν έχουμε δικαίωμα το αυτονόητο να το … 

κ. Σαουλίδης:  Αν δεν διάβαζα θα έκανα τοποθέτηση;  

κ. Αναστασιάδης: Τι διάβασες; Την κασέτα να ακούσεις.  

κ. Σαουλίδης: Είναι θέμα μόνο της κασέτας; Δεν παριστάμεθα στη συνεδρίαση του 

Δ.Σ.;  

κ. Αναστασιάδης: Γιατί εμείς τι κάνουμε; Δεν είμαστε μάρτυρες;  

κ. Σαουλίδης: Είδατε παρόμοιο φαινόμενο, να απαντάει υπάλληλος σε τοποθέτηση 

δημοτικού συμβούλου με έγγραφο; Πότε έγινε αυτό;  

κ. Πρόεδρος:  Αναλαμβάνει … την ευθύνη των λεγομένων.  

κ. Σαουλίδης: Αναλαμβάνει ο υπάλληλος, εσείς που έχετε την ευθύνη της λειτουργίας 

του Δ.Σ. θα έπρεπε να ζητήσετε να είναι παρών εδώ.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν καταλάβατε … του κ. Δημάρχου για τον κ. Παπαδίκη; Υποστηρίζει 

και τον εκτιμά. … 

κ. Σαουλίδης: Αυτό υποτιμάει τους δημοτικούς συμβούλους. Να μην ερχόμαστε κι 

εμείς και να στέλνουμε επιστολές.  

κ. Ιλανίδου: Καταγγέλλω στο Σώμα ότι είναι η πολλαπλή φορά που γίνεται τέτοια 

μεγάλη επίθεση, όποτε πάω να μιλήσω είτε στο κανάλι είτε στο Δ.Σ. είμαι υπό τη σπάθη του 

εισαγγελέα, του δικαστηρίου, είναι η πολλαπλή φορά του εκφοβισμού. Αυτό θέλετε να 

επιτύχετε και πάλι και αυτό μεταβιβάζετε σε κάποιος υπάλληλο. Άλλο λεν τα πρακτικά, άλλο 

η κασέτα και άλλο μεταβιβάζετε. Κάποιος μεταβίβασε στον υπάλληλο διεστραμμένα 

πράγματα.  

κ. Αγγελίδης: Διαβάστε τα πρακτικά κ. Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος:  Διαβάζω ότι θέλω εγώ. Αφήστε τις παραινέσεις.  

κ. Δάγκος: Θέλω να πω κάτι σ’ αυτά που είπε ο κ. Σαουλίδης, γιατί και εγώ εκτός από 

Δημοτικός σύμβουλος είμαι και υπάλληλος. Την δημοκρατική λειτουργία όλων των πλ€ν, 

πρώτα απ’ όλα ο υπάλληλος είναι πολίτης αυτής της χώρας. Έχει όλα τα δημοκρατικά 

δικαιώματα να απαντάει είτε εγγράφως, είτε προφορικά, είτε όπως αυτός κρίνει, 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεων του. Αν ο κ. Σαουλίδης, ο οποίος είναι οπαδός των 

δημοκρατικών σκέψεων και λειτουργιών κάνει παρατήρηση σε έναν υπάλληλο γιατί τόλμησε 

ασκώντας το δημοκρατικό του δικαίωμα να απαντήσει εγγράφως τότε αυτό … 

κ. Σαουλίδης: Είναι λειτουργία αυτή; Δεν μπορούμε ούτε την άποψη μας να πούμε;  

κ. Αγγελίδης: Φωνάξτε τον Παπαδίκη εδώ. Είναι στο γραφείο του.  

… 

κ. Πρόεδρος:  Στο επόμενο Δ.Σ. θα διανεμηθεί ο καινούργιος κανονισμός λειτουργίας 

του Δ.Σ. και θα τον συζητήσουμε. Είναι αρκετά αυστηρότερος από αυτός που υπάρχει, ως 

προς το σχέδιο και ως προς την ουσία.  

Υπάρχει μια ερώτηση που προέρχεται από τον κ. Σαουλίδη. ¨κ. Πρόεδρε για μια ακόμη 

φορά θέλουμε να θέσουμε το πρόβλημα που δημιουργείται στους πεζοδρόμους καθ’ όλη τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. Τραπεζοκαθίσματα, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, δίκυκλα, κάνουν 

αφόρητη τη ζωή των Σερραίων. Θέλουμε να μας ενημερώσετε ποιες θα είναι οι ενέργειες της 

Δ.Α. για να υπάρχει σωστή λειτουργία των χώρων αυτών¨.  
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κ. Σωτηριάδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, η εικόνα αυτή που 

παρουσιάζει η πόλη για το συγκεκριμένο θέμα για τα τραπεζοκαθίσματα δεν είναι καλή, όμως 

η κατάσταση αυτή δεν δημιουργήθηκε εν μία νυκτί, εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ανοχή 

όλων των Δ.Α. που έχουν περάσει, δεν εξαιρούμε την δική μας, που δημιουργήσαμε αυτή την 

κατάσταση εδώ που την οδηγήσαμε. Όμως δεν μπορούμε μέσα σε λίγους μήνες όλη αυτή τη 

κατάσταση που έχει δημιουργηθεί χρόνια πριν να βρούμε τη λύση. Για το 2007 βελτιώθηκε η 

κατάσταση, αυτό βέβαια το είδατε και εσείς, δεν λύσαμε το πρόβλημα, και γιατί δεν το 

λύσαμε; Όπως ξέρετε έχουμε Δημοτική Αστυνομία μόνο στα χαρτιά. Έστω όμως με αυτή τη 

Δημοτική Αστυνομία που λειτουργεί σήμερα θα σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, 

ανατρέξτε μέσα στις υπηρεσίες και θα το δείτε, ότι έχουν καταβληθεί 23.787 € πρόστιμα. Ποτέ 

στην ιστορία του Δήμου δεν έχουν επιβληθεί τόσα πρόστιμα. Ήταν αυτό που μπορούσαμε να 

κάνουμε. Ίσως και αυτό να βελτίωσε την όλη κατάσταση. Δημοτική Αστυνομία το ξέρετε ότι 

δεν έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε εργαλεία δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Μετά 

από ένα μήνα, πρώτα ο θεός έρχεται η Δημοτική Αστυνομία, έρχονται 15 άτομα τα οποία 

εκπαιδεύονται στην Κοζάνη και σε ένα μήνα θα τα έχουμε στη διάθεση μας. Παράλληλα με 

την απόφαση που πήραμε στο προηγούμενο Δ.Σ. να πάρουμε έναν επικεφαλή απόστρατο της 

Αστυνομίας, όπου θα μπορέσει τα παιδιά αυτά να τα αποβάλλει τις οποιεσδήποτε φοβίες και 

να τα οδηγήσει σε μια σωστή και αυστηρή αστυνόμευση.  

Αναφερθήκατε για παρκαρισμένα αυτοκίνητα, έγιναν και πολλές καταγγελίες από την 

Διάβαση Πεζών που παραβρίσκεται εδώ, δημόσια και τους ευχαριστώ πολύ, και για το θέμα 

των τραπεζοκαθισμάτων βελτιώθηκε η κατάσταση, όπως βέβαια και σε συνεργασία με την 

Τροχαία που βάλαν όλα τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα από τους πεζοδρόμους. Είπαμε δεν 

λύσαμε το πρόβλημα, όμως κάναμε ένα θετικό βήμα και αυτό είναι σημαντικό.  

Με την συγκροτημένη και οργανωμένη Δημοτική Αστυνομία που θα έχουμε μετά από 

2-3 μήνες, πιστεύω και εύχομαι ότι θα καταφέρουμε την πόλη μας να την κάνουμε έτσι όπως 

όχι μόνο εμείς σαν Δ.Α. και εσείς αλλά και … 

κ. Σαουλίδης: Το ότι υπήρχε μια κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι άλλοθι 

πιστεύω, εγώ με τον κ. … από τότε που ήμουν ΑντιΔήμαρχος, αναγκάστηκα από τα κεντρικά 

καταστήματα της πλατείας να πάρω τα τραπέζια, το ξέρει ο κ. Δήμαρχος, και τα φυλάγαμε 

κάτω στο Αμαξοστάσιο γιατί δεν υπήρχε συμμόρφωση. Συμμορφώθηκαν αυτοί που είναι στο 

κεντρικό πάρκο. Πιστεύω ότι έχουν αντιληφθεί ότι μένουμε μόνο στις παρατηρήσεις. Είπατε 

ότι τους βάλατε πρόστιμα, τι ποσό εισπράξαμε; 

κ. Σωτηριάδης:  Τώρα με την νέα απόφαση μας έχουμε δικαίωμα να … και βέβαια 

έχουμε αυτή την έκπτωση που ο νόμος καθορίζει.  

κ. Σαουλίδης: Πάντως το πιο επικίνδυνο είναι ότι δεν μπορούν να περάσουν ούτε 

καροτσάκια, και τα δίτροχα στους πεζοδρόμους είναι επικίνδυνα για τα παιδιά, οι πεζόδρομοι 

έγιναν για να μπορούν τα παιδιά να απολαμβάνουν. Και δεν λέω μπορεί να γίνονται βήματα, 

πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή, να καταλάβουν οι επιχειρηματίες ότι τους δώσαμε 

αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα αλλά πρέπει και αυτή να σεβαστούν την δυνατότητα που έχει 

αυτή η πόλη για να λειτουργήσει. Δηλαδή αν μας δουν υποχωρητικούς, και αυτό είναι το 

βασικό μας αίτημα, να μην δείξουμε υποχωρητικοί γιατί βλέπω συγκεκριμένα μαγαζιά που δεν 

τηρούν και δεν σέβονται τίποτα. Κλείνουν τα πάντα, δεν αφήνουν δίοδο ούτε για τους πεζούς, 

ούτε για κανέναν και υπάρχουν και κατοικίες σ’ αυτούς τους χώρους, αν συμβεί κάτι δεν 

μπορεί να μπει μέσα τίποτα, ούτε καν άνθρωπος.  

κ. Δήμαρχος: Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, σας είπε ο κ. 

ΑντιΔήμαρχος είναι η επιβολή των προστίμων. Οι άνθρωποι άρχισαν και συμμορφώνονται. 

Θα πρέπει να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση η οποία θα περάσει από το σημερινό Δ.Σ. τις 

αρμοδιότητες της επιτροπής θα παραχωρήσουμε και θα εκδοθεί απόφαση στον Περιφερειάρχη 

Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  Δημοτική Αστυνομία ……. η  εικόνα των πεζοδρομίων, των  
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κοινοχρήστων χώρων και όλα αυτά θα βελτιωθούν. Αλλά το ότι έχει βελτιωθεί κάπως η 

κατάσταση έχει βελτιωθεί. Εν αναμονή και της Δημοτικής Αστυνομίας, διότι δυστυχώς ένα 

σύστημα το οποίο δεν ελέγχεται και κατ’ επέκταση δεν αστυνομεύεται είναι καταδικασμένο να 

καταρρεύσει. Εμείς δεν το έχουμε αφήσει να καταρρεύσει, απεναντίας έχουν γίνει βήματα και 

έχουμε και κάποια παραδείγματα σε συγκεκριμένο κατάστημα – καφετέρια. Αν το θέμα αυτό 

μας ενδιαφέρει όλους, με την επικαιροποίηση της απόφασης 488 Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τον 

νόμο, ήρθε ένας τελευταίος νόμος ο οποίος μιλάει για τα εμπόδια στα πεζοδρόμια. Πρέπει να 

τον υιοθετήσουμε και να συμμορφωθούνε όλα τα Δ.Σ. το οποίο ξεκαθαρίζει πολύ καλύτερα τα 

θέματα.  

 

ΘΕΜΑ  1ο: Διατύπωση προτάσεων για την Διοικητική Μεταρρύθμιση ενόψει του 

συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ. (θα παρακαλούσα τις προτάσεις σας εγγράφως).  

 

κ. Δήμαρχος: Το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει και ενόψει του τακτικού συνεδρίου 

μας έχει απασχολήσει πολλές φορές.  

κ. Αγγελίδης: Καταθέσαμε και εγγράφως προτάσεις. Πήραμε τηλέφωνο την ΤΕΔΚ και 

μου λέει ότι δεν έχει τίποτα στα χέρια της. Έγινε συζήτηση στο Δ.Σ. γι’ αυτό το θέμα πριν από 

λίγους μήνες.  

κ. Δήμαρχος: Ορίστηκε μια επιτροπή και κωδικοποιήθηκαν όλες οι προτάσεις και 

εστάλησαν στην ΚΕΔΚΕ. 

κ. Αγγελίδης: Μου είπαν από την ΤΕΔΚ ότι οι προτάσεις οι δικές μας δεν υπάρχουν. 

Τουλάχιστον εμείς εγγράφως τις καταθέσαμε … (αλλαγή κασέτας) …  

κ. Δήμαρχος: … για την Δ/κή Μεταρρύθμιση όσον αφορά τον α’ βαθμό και μιλά για 

τη συνταγματική αναθεώρηση όπου λέει να επαναδιατυπωθεί ο ρόλος του άρθρου … του 

Συντάγματος με σαφήνεια και να ξεκαθαρίσει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο 

διοικητικό σύστημα της χώρας μας. Εγώ σας πληροφορώ ότι μέσω του Δ/κού συμβουλίου της 

ΤΕΔΚ θα προκαλέσω και μία πριν από το συνέδριο, μία ημερίδα ή μια γενική συνέλευση, θα 

αποφασίσω ανάλογα το Δ/κό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ πάνω στα θέματα της  Δ/κής  Μεταρρύθμι- 

σης. Γιατί πρέπει να έχουμε τις απόψεις όλων και κυρίως των βουλευτών. Διότι πολλά 

ακούγονται τελευταία, μιλάνε για την συνένωση των Νομαρχιών, εγώ θέλω να θέσω ένα 

ερώτημα προς τι αυτό και που αποσκοπεί, τουλάχιστον εμείς σαν Ν. Σερρών να έχουμε μια 

ξεκάθαρη θέση του τι θέλουμε και αν και εφόσον επικυρηχτεί η συνένωση των Νομαρχιών θα 

έχουμε μια θέση αλλά όλοι μαζί, ο Α’ βαθμός, ο Β’ βαθμός, οι κοινοτικοί εταίροι αλλά και οι 

βουλευτές που θα στηρίξουν της Α/μιας Αυτ/σης στο Κοινοβούλιο εάν και εφόσον ψηφιστεί ο 

νόμος για την Δ/κή Μεταρρύθμιση. Πριν το συνέδριο θα γίνει ημερίδα ή γενική συνέλευση για 

να πάμε με έναν ενιαίο λόγο, με μία θέση στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που θα γίνει στις 

24 Ιουνίου. 

κ. Αγγελίδης: Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτά που είπαμε στην τότε 

συνεδρίαση. Είμαστε υπέρ των λίγων ισχυρών δήμων και αιρετής περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης με αιρετό περιφερειάρχη, αιρετούς περιφερειακούς συμβούλους κ.λπ. Αλλά 

εκεί που πρέπει, η ουσία της όλης αυτής Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι στους πόρους, αν 

δεν δώσουν χρήματα, να μην την κάνουμε. Δηλαδή θα κάνουν ζημιά στην Τ.Α. αν δεν δώσουν 

χρήματα. Εκεί θα πρέπει να επιμείνει η ΚΕΔΚΕ. Και κάτι άλλο διαδικαστικό, δεν έχει σχέση 

με την ουσία του θέματος, δηλώσεις συμμετοχής για το συνέδριο θα κάνουμε τώρα στο Δ.Σ. ή 

αργότερα;  

κ. Πρόεδρος:  Στο Προεδρείο.  

κ. Αγγελίδης: 2ον υπάρχει το παράδειγμα της κ. Αρβανίτη – Αγιαννίδου, που πήγε σε 

ένα συνέδριο Γυναικών και δεν πληρώθηκε εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Υπάρχει περίπτωση να 
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συμβεί το ίδιο και τώρα. Η κ. Αγιαννίδου δεν πρέπει να πάρει τα χρήματα τα οποία διέθεσε για 

να πάει σε εκείνο το συνέδριο και με ποιον τρόπο θα τα πάρει;  

κ. Πρόεδρος:  Δυστυχώς ο επίτροπος απέρριψε την απόφαση του Δ.Σ. για την 

πλήρωση των εξόδων παράστασης της κ. Αγιαννίδου και την συμμετοχή της σε αυτό το 

σημαντικό συνέδριο και δεν το απέρριψε μόνο ο επίτροπος αλλά και το τμήμα του ελεγκτικού 

συμβουλίου. Ο μόνος τρόπος για να πάρει τα χρήματα της η κ. Αγιαννίδου σύμφωνα με την 

υπηρεσία είναι να γίνει μια αγωγή. Διότι κατά την απόφαση του τμήματος του ελεγκτικού 

συμβουλίου δεν αποτελεί επιμόρφωση των αιρετών.  

κ. Αγιαννίδου: Δηλαδή θα χτίσουμε τοίχη γύρω από την πόλη; Εγώ πήγα στον 

επίτροπο ο οποίος μου είπε ότι μπορεί πολύ απλά να γίνει ανάκληση, όπως έχει γίνει και για 

άλλα θέματα της κοινωνικής πολιτικής, για κάποια τρόφιμα, για δείτε το λίγο το θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Θα το ξαναδούμε το θέμα. Θα ήθελα να ρίξετε μια ματιά στη μελέτη β’ 

με την οποία προκύπτει ως βασική προϋπόθεση οι αρμοδιότητες να συνοδεύονται με 

οικονομικούς πόρους. Αυτή είναι κοινή απαίτηση, δηλαδή εάν και εφόσον δεν εξασφαλιστούν 

πόροι οικονομικοί, να μην το κάνουμε. 

κ. Σαουλίδης: Συμφωνούμε πραγματικά. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι θα 

πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποκέντρωση. Αν κάνουμε αυτή την Μεταρρύθμιση και 

αφήσουμε τις αποφάσεις και το κέντρο ελέγχου στην Αθήνα είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα. 

Αποκέντρωση – Περιφερειακή ανάπτυξη και μάλιστα κ. Δήμαρχε αν είναι δυνατόν να 

ζητήσουμε να αλλάξει και το Αναπτυξιακό μοντέλο. Αυτό το μοντέλο είναι παρωχημένο που 

υπάρχει σήμερα, είναι ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, αναποτελεσματικό. Και αν δεν υπήρχαν τα 

γνωστά, Ολυμπιακοί αγώνες και κάποιες άλλες δράσεις οι οποίες  είχαν σχέση με τα κοινοτικά 

πλαίσια δεν θα υπήρχε τίποτα. Θα πρέπει ο βόρειος χώρος είναι ένας χώρος ζωτικός, αφορά 

και τα νησιά του Αιγαίου και την Ήπειρο και με τα καινούργια δεδομένα της €πης να παίξουν 

έναν σημαντικό ρόλο και να παίξουν έναν ρόλο που θα έπρεπε να είχαν παίξει πριν 50 χρόνια 

και έχουν μείνει σ’ αυτήν την κατάσταση.  

 

- Εγκρίνεται 

   

ΘΕΜΑ  2ο: Υποβολή αιτήματος για την κατεδάφιση των περιφράξεων των στρατοπέδων.  

 

κ. Πρόεδρος:  Συζητείται μαζί με την επερώτηση που κατέθεσε η Δημοτική 

Πρωτοβουλία: ¨Σε ποιες ενέργειες προέβη μέχρι τώρα για το θέμα των στρατοπέδων η Δ.Α. 

και ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβει άμεσα;¨ 

κ. Δήμαρχος: Εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η Δ.Α. δεν αδρανεί. Το θέμα 

των στρατοπέδων μας έχει απασχολήσει πριν καν αναλάβουμε την διαχείριση των δημοτικών 

μας πραγμάτων από τον Ιανουάριο του 2007. Πήραμε όλο τον φάκελο που αφορά τα 

στρατόπεδα και σκεφτήκαμε, ήταν σκέψη δική μου μια άλλη πρόταση, μια άλλη αντίληψη, μια 

άλλη σύλληψη του όλου θέματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος 2745/99 είναι νόμος του 

Κράτους και το Υπουργείο τον αναφέρει και κατοχυρώνεται πίσω από αυτόν τον νόμο και σου 

λέει αν και εφόσον θέλεις, είτε σου παραχωρεί τμήμα ή να γίνει ανταλλαγή των στρατοπέδων,  

πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Πολλές φορές είπα και δημόσια ότι αυτές οι 

προϋποθέσεις και οι όροι που βάζει ο νόμος όχι μόνο για τον δήμο των Σερρών αλλά για όλους 

τους Δήμους της χώρας που έχουν παρόμοιες περιπτώσεις, εντός των πόλεων έχουν χώρους 

εγκαταλειμμένους οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως στρατόπεδα, είχα την άποψη και πάντα την 

είχα και την επαναλαμβάνω να τροποποιηθεί ο νόμος.  
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Γνωρίζετε όλοι σας ότι εμείς ορκιστήκαμε εδώ να εφαρμόζουμε τους νόμους και βάσει της 

κύριας νομοθεσίας κινούμεθα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομούμενη πολιτεία είμαστε, νόμος 

υπάρχει, έτερον εκάτερον αν ο Δήμαρχος μέσω των βουλευτών τους οποίους και ενημέρωσα 

και ζήτησα την τροποποίηση του νόμου. Αλλά έχουμε τόσα παραδείγματα. Εγώ σας λέω τις 

επισκέψεις μου στο Υπουργείο, στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρουσία υψηλά ιστάμενων 

παραγόντων των υπουργείων και σε επίπεδο πολιτικό αλλά και στρατιωτικό και γενικές 

διευθύνσεις αυτοί δεν εννοούνε να αλλάξουνε τον νόμο. Σου λένε απλά ¨θέλεις αυτόν τον 

χώρο; Θέλεις 100 στρ.; Δώσε μου τα 50 τουλάχιστον, έως 50% αλλά πολεοδομημένη γη 

προκειμένου να χτίσω εγώ ή να πουλήσω ή να χρησιμοποιήσω και με τα χρήματα αυτά να 

μπορώ να κάνω αλλού στρατόπεδα και πάρε εσύ τους χώρους αυτούς¨. 

Έχω παραδείγματα, να αναφερθώ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το 

οποίο εφάπτεται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και εδώ και 12 χρόνια διεκδικεί το 

Υπουργείο Παιδείας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το χώρο προκειμένου να επεκταθεί 

και να σπουδάζουν σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον τα παιδιά, οι φοιτητές να συχνάζουν σε 

τέτοιους χώρους. Δυστυχώς η τελευταία απάντηση που είχα την ατυχία να ακούσω ήταν ότι 

¨όχι εμείς αυτόν τον χώρο θα τον χρειαστούμε, θα τον χρησιμοποιήσουμε για κέντρο 

διερχομένων¨. Έχω επαφές και με την Καβάλα, η οποία και αυτή τα στρατόπεδα, προσπαθούν 

όλοι από κοινού πάντοτε με γνώμονα τον νόμο να διαπραγματευτούν. Το ίδιο κάνει και η 

Κόρινθος. Η Κόρινθος το μόνο … που επικαλείται το υπουργείο και λέει ότι ¨στην Κόρινθο 

τόσα στρέμματα είχαμε, τόσα δώσαμε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τόσα δώσαμε στο δήμο 

και τόσα πήραμε εμείς όπου έχουμε κατασκευάσει κατοικίες¨. Βέβαια η άποψη που επικρατεί, 

κατά την άποψη τους λένε ότι ¨είναι δικά μας και μ’ αυτόν τον τρόπο είναι ευνοϊκοί οι όροι¨, 

εμείς όμως πιστεύουμε ότι αυτοί οι χώροι είναι … πρέπει να αποδοθούν εξ ολοκλήρου στη 

Σερραϊκή κοινωνία. Εάν βέβαια σε ανταλλαγή πάντοτε με τον νόμο μπορούμε να 

διαπραγματευτούμε μέρος οικοπέδων των στρατοπέδων ή κάπου αλλού αυτό είναι και που 

εξετάζουμε.  

Εν πάση περιπτώσει όμως μία από τις ενέργειες που έκανε ο Δήμαρχος πέρα από τους 

βουλευτές και με συναντήσεις, είναι ότι συμφωνούμε πάντα στα πλαίσια του νόμου να μας 

επιτραπεί, για λόγους κυρίως αισθητικής οπτικής, να κατεδαφίσουμε τις περιφράξεις των 

στρατοπέδων, να μπούμε μέσα να τους καθαρίσουμε, να φωτίσουμε τους χώρους αυτούς 

ούτως ώστε να είναι ελεύθεροι οι χώροι αυτοί για περιπάτους, εκδρομές, πικ νικ, αθλοπαιδιές, 

να μπαίνουν τα παιδιά και να μην εμφανίζουν την εικόνα που εμφανίζουν που δεν δίνει τιμή σε 

κανέναν από εμάς και κανέναν συνδημότη μας. Γιατί αν διότι αν σκεφτείτε, τα χόρτα είναι 

μέχρι επάνω, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, εκείνες οι λαμαρίνες που έχουν κατακλέψει κάποιοι 

και τις έχουν ξεβιδώσει και όταν φυσάει ο αέρας ο θόρυβος ο οποίος προκαλείται είναι 

τρομακτικός αλλά υπάρχει και κίνδυνος να φύγει ολόκληρη λαμαρίνα και να πάει στα σπίτια 

και στις κατοικημένες περιοχές, που είναι – μέτρα οι λαμαρίνες που λέμε, προ αυτής της 

κατάστασης πιστεύω ότι παίρνοντας σήμερα ομόφωνη απόφαση ότι συμφωνείτε με το 

υπόμνημα του Δημάρχου, το υπόμνημα το οποίο κατέθεσα και το οποίο ζητάει η υπηρεσία του 

στρατού ότι το Δ.Σ. να συμφωνήσει με το υπόμνημα του δημάρχου, θα μπορούμε να 

παρέμβουμε και να κάνουμε σε πρώτη φάση και πολύ σύντομα να αφήσουμε αυτούς τους 

χώρους ελεύθερους και να αλλάξει η εικόνα της πόλης. Διότι η είσοδος της πόλης από όπου 

διέρχεστε είτε από τη Δράμα είτε από τη Θεσσαλονίκη είναι απαράδεκτη, έχεις την εντύπωση 

ότι  μπαίνεις σε μια πόλη στην οποία επικρατούν οι φυλακές. Αυτά όλα βέβαια, υπήρξε 

φωτογραφικό υλικό το οποίο και παρέδωσα, και βιντεοσκοπήθηκε η όλη περιοχή και 

εσωτερικά και εξωτερικά, χώρια ότι οι περιφράξεις εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά μας, 

για αυτούς που περιφέρονται, τους περαστικούς, πληροφορήθηκα ότι όταν έλειπα στην Ν. 

Αμερική με εκείνες τις καταστροφές και τους ανέμους και τις βροχές, στην οδό Πολυτεχνείου 

ο δρόμος  από  πίσω  έπεσε  ένα  μεγάλο  κομμάτι  της  περίφραξης, ένα μεγάλο κομμάτι έπεσε  
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στην οδό Σαρανταπόρου, ένα άλλο κομμάτι έπεσε στην οδό Προύσσης, για όλα αυτά δεν είναι 

δυνατόν να αδρανεί η Δ.Α. και κατάφερε στα πλαίσια της συνεννόησης να πούμε ότι, να 

δεχθούμε να παρέμβει ο Δήμος και ο στρατός, βάζουμε το δίλλημα το άλλο, που και σε μένα 

κυριαρχεί, το τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό, έρχομαι όμως και σας λέω ότι εφόσον το έχει 

αποδεχθεί και η προηγούμενη Δ.Α. και η σημερινή Δ.Α. ότι κινούμενοι στα πλαίσια του 

υπάρχοντος νόμου αυτό θέλουμε. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να διαπραγματευτούμε. Αντί 

να δώσουμε 65 στρ. όπου ζητάνε πολεοδομημένη γη και μάλιστα να είναι και τα πολύγωνα 

αποτυπωμένα και όλα αυτά, και μην ξεχνάτε ότι σε προηγούμενο Δ.Σ. αναφέρθηκε μια δαπάνη 

15.000 € για την πολεοδομική μελέτη τμήματος του στρατοπέδου του Εμ. Παπά. Τα 

πληρώνουμε, θα αποπληρωθεί, όπου εκεί πέραν της πολεοδόμησης, πέραν της ρυμοτομίας, 

πέρα από τις εδαφοτεχνικές μελέτες, έχουν γίνει περιβαλλοντικές μελέτες και ένα σωρό 

πράγματα, επομένως γιατί να μην αξιοποιήσουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα προκειμένου 

να συμφωνήσουμε κάτω στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ούτως ώστε σε πρώτη φάση να 

έχουμε την συναίνεση τους ειρηνικά και όχι δικαστικά, διότι ο άλλος ο τρόπος ο οποίος 

προτείνετε εσείς είναι ότι θα πέσουμε μοιραία στα δικαστήρια πράγμα το οποίο όπως ξέρετε 

όλοι σας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και δεν ξέρουμε πότε θα τελεσφορήσουμε. Αυτό το 

δίλημμα υπάρχει, τώρα ότι η άποψη ότι μ’ αυτό τον τρόπο, με την απόφαση την σημερινή την 

οποία ζητώ και η οποία θα τύχει της εγκρίσεως σας ότι αποδέχομαι ότι το στρατόπεδο 

Παπαλουκά δεν είναι δικό μας αλλά είναι του στρατού δεν προκύπτει από πουθενά και ούτε 

έγινε κουβέντα κάτω στο Υ.ΕΘ.Α., δεν προκύπτει αυτό, εγώ σας λέω τι υπάρχει, λένε ότι είναι 

του Υ.ΕΘ.Α., εσύ λες ότι είναι δικό σου, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Κτηματολογίου, η 

άλλη πλευρά όμως πάλι βάσει του νόμου, ο νόμος δίνει δικαίωμα επειδή είναι δημόσιος ότι 

εντός δεκαετίας αλλά και την τελευταία μέρα της δεκαετίας να προσφύγουμε στα δικαστήρια 

για να διεκδικήσουμε την ιδιοκτησία, αυτό πιστεύω ότι στα πλαίσια της συνεννόησης, των 

καλών σχέσεων, του διαλόγου, μπορούμε σε συντομότερο χρονικό διάστημα από το αν 

διαλέξουμε τον δρόμο τον δικαστικό θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι η πίστη 

μου, το πιστεύω, διότι εγώ έρχομαι σε επαφές μαζί τους, συζητώ μαζί τους, με καταλαβαίνουν, 

τους καταλαβαίνουν, από εκεί και πέρα υπηρεσία είναι, κράτος είναι, Υ.ΕΘ.Α. είναι και σου 

λέει ότι ¨κύριε εγώ έχω έναν νόμο και βάσει αυτού του νόμου απλά και ωραία πρέπει να 

ενεργήσετε¨. Ήδη υπάρχουν αποφάσεις του Δ.Σ., υπάρχει και … απόφαση του Δ.Σ. να εγκρίνει 

την ανάθεση της μελέτης σε μια εταιρεία έναντι 35.000 € για την πολεοδόμηση τμήματος του 

στρατοπέδου Εμ. Παπά. Υπάρχει ή δεν υπάρχει βούληση, μπορούμε να πούμε επίσημα εμείς 

εδώ, ο Δήμαρχος της πόλης των Σερρών και εσείς σαν Δ.Σ. ότι ¨όχι εμείς επαναστατούμε, δεν 

αναγνωρίζουμε τον νόμο και ότι εμείς πάμε διαφορετικά;¨, πως διαφορετικά μπορούμε να 

πάμε μπορείτε να μου πείτε; Υπάρχει ένας νόμος, τον σεβόμαστε και με βάση αυτόν τον νόμο 

είμαστε σε μια συνεχή και διαρκή διαπραγμάτευση. Θα πάρω τα στοιχεία τους θα πάρουν τα 

στοιχεία μου, είναι αυτή η μελέτη, την εγκρίνουν, δεν την εγκρίνουν ή την εγκρίνουμε, είναι 

μια συνεχή διαβούλευση, μια συνεχή διαπραγμάτευση η οποία κάποτε και δεν ξέρει κανείς 

πότε θα επιφέρει κάποια αποτελέσματα. Σήμερα όμως και πολύ σύντομα, στους επόμενους 

έναν δύο μήνες, μπορούμε με την σημερινή μας απόφαση να παραδώσουμε στο σύνολο της 

κοινωνίας όλα τα στρατόπεδα, μα όλα και του Κολοκοτρώνη και του Παπαλουκά και του Εμ. 

Παπά. Να είναι προσβάσιμα, να τα επισκέπτονται, να συχνάζουνε, να τα χαίρονται να τα 

απολαμβάνουν τους χώρους αυτούς πρασίνου, γιατί στα σχέδια της Δ.Α. είναι να αλλάξουμε 

την εικόνα αυτής της πόλης.  

Λέω και επιμένω, το σύνθημα είναι ¨Γκρεμίζοντας χτίζουμε αυτή την πόλη¨, θα 

επακολουθήσουν και άλλες εισηγήσεις δικές μου ότι θα γκρεμίσουμε και άλλα άσχημα κτίρια 

που δεσπόζουν σ’ αυτή τη πόλη για να αλλάξουμε την εικόνα αυτής της πόλης. Επίσης, αν 

δείτε που βρίσκονται, που είναι χωροθετημένα αυτά τα στρατόπεδα, είναι μια άριστη σύνδεση 

του   αστικού  και  υπεραστικού  πρασίνου  με  τον  ορεινό  όγκο,  διότι  το  μεν  Κολοκοτρώνη 
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δεσπόζει της κοιλάδας της Αγ. Βαρβάρας την οποία στο επόμενο Δ.Σ. θα έρθει η μελέτη για 

την αξιοποίηση, την διευθέτηση, την οριοθέτηση, την σύνδεση και τις αρχιτεκτονικές 

παρεμβάσεις και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα τέλη δημοπράτησης για την 

αξιοποίηση της Αγ. Βαρβάρας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας και με το πρόγραμμα μας, αλλά 

και η άλλη πλευρά, για φανταστείτε να ρίξουμε αυτά τα κτίρια τα οποία εφάπτονται σήμερα 

του εθνικού δρόμου Δράμας – Σέρρες, όπου εκεί είχαμε και τροχαία ατυχήματα, διότι αν αυτά 

φύγουν από εκεί, αυτές οι αποθήκες που χτίστηκαν εκεί τότε εν επαφή με τον δρόμο, να φύγει 

όλο αυτό το τσιμέντο και στη θέση του να ανοίξει ο δρόμος, και με καλή συνεννόηση και με 

διάλογο πάντα να κάνουμε … εμείς δεν αμφισβητούμε κάτι. Όταν και εφόσον καταλήξουμε 

όσον αφορά το ιδιοκτησιακό, αλλά αυτό πότε θα γίνει; Εγώ δεν μπορώ να περιμένω μέχρι πότε 

θα καταλήξουμε στο ιδιοκτησιακό, γι’ αυτό σας προτείνω σύντομα να παραδώσουμε στην 

Σερραϊκή κοινωνία αυτούς τους χώρους πανταχόθεν ελεύθερους, να μπει μέσα η Καθαριότητα 

σε συνεργασία με τον στρατό, να κάνουμε διαδρόμους, να φωτίσουμε κάποιους χώρους, να 

βάλουμε κάποια παγκάκια, να χρησιμοποιηθεί από το σύνολο της κοινωνίας. Έτσι έχουν τα 

πράγματα, τόσο απλά είναι. Αυτά απλά και αληθινά θέλω να σας καταθέσω, συμφωνήστε, από 

εκεί και πέρα κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Αν μας δοθεί το ΟΚ που θα μας δοθεί γιατί 

έχουμε την προέγκριση, μας λείπει η έγκριση, ότι δεχόμαστε με την σημερινή μας απόφαση 

ότι το Παπαλουκά δεν είναι δικό μας δεν προκύπτει από πουθενά. Αλλά συμφωνούμε ότι το 

Δ.Σ. ενεργεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και συζητάμε. Τα αποτελέσματα αυτών των 

επαφών, θα είναι συνεχή και διαρκή, εδώ είμαστε να αποφασίσουμε, να δούμε που θα 

καταλήξουμε. Εδώ στου Κλεισάρη προκύπτουν χώροι δικοί μας. Χρόνια το ξέρουμε ότι το 

πεδίο βολής προκύπτει ότι είναι του Δήμου. Και κάποια οικόπεδα εκεί πίσω. Όλα αυτά να τα 

ξεκαθαρίσουμε, οι άνθρωποι δεν βιάζονται, απλώς εκείνο που τους ενδιαφέρει και είναι σωστό 

και το καταθέτω, ότι πρέπει απ’ όλες τις πλευρές να γίνει σεβαστός ο νόμος. Αν έχετε να μου 

πείτε να ενεργήσουμε πέρα από το νόμο εδώ είμαι να το ακούσω. Αυτά ήθελα να πω και αυτά 

προκύπτουν από την υπάρχουσα κατάσταση. Είναι ή δεν είναι υποχρέωση της Δ.Α. να μπει σ’ 

αυτούς τους τεράστιους χώρους τουλάχιστον να τους καθαρίσει και να τους αποδώσουμε 

καθαρούς στο σύνολο της Σερραϊκής κοινωνίας; Από εκεί και πέρα δεν δέχομαι ότι 

αποδέχομαι με αυτή την απόφαση ότι το Παπαλουκά δεν είναι δικό μας, απεναντίας είναι και 

αυτό θέμα νομικό να το πω; Κτηματολόγιο; Θα καθίσουν όλες οι πλευρές, οι υπηρεσίες και θα 

δούμε τι έχουμε, τα 45 στρ. που επί τόσα χρόνια χρησιμοποιούσε ο στρατός;  

Όλα αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν την άλλη πλευρά και είναι μια 

καλή πλευρά γιατί είναι άνθρωποι που τα καταλαβαίνουν και τα συζητάνε όλα αυτά. Εγώ αυτό 

ήθελα να σας πω, έχετε εμπιστοσύνη και θα δείτε ότι σε ένα δυο μήνες θα έχουμε αυτά τα 

αποτελέσματα, εγώ πιστεύω ότι σε συντομότερο χρονικό διάστημα από το να επιλέξουμε τον 

άλλο δρόμο της σύγκρουσης, κάτι που δεν το επέλεξε κανείς, το επέλεξε ο Δήμος στα Χανιά 

και σας πληροφορώ ότι ζημιωμένος βγήκε. Από επίσημα χείλη σας το λέω. Διότι σήμερα δεν 

έχει κερδίσει τίποτα. Το ξέρετε όλοι σας πως σκέφτομαι. Είναι δυνατόν το κράτος, είναι ενιαία 

η έννοια του κράτους, δηλαδή όπως έλεγα προχτές για την περίπτωση του Δικαστικού 

Μεγάρου, ¨δηλαδή τι να κάνω κ. Υπουργέ¨, του λέω,¨ να πάρω τα λεφτά από την δεξιά μου 

τσέπη να τα βάλω στην αριστερή μου τσέπη¨; ¨Όχι¨, λέει, ¨το οικόπεδο είναι της αγροτικής 

ανάπτυξης και πρέπει να γίνει η παραχώρηση στο ταμείο των δικαστικών¨. Και όμως αυτά 

πρέπει να γίνουν. Αυτή η νομοθεσία. Αν πρέπει να βγάλουμε αποτέλεσμα πρέπει με γνώμονα 

τον νόμο και μέσα στα πλαίσια του νόμου και βέβαια με κάποιους ελιγμούς για την κοινή 

αποδοχή από όλες τις πλευρές μπορούμε να προχωρήσουμε και έτσι προχωράμε. Τόσο απλά. 

Έτσι κινούμεθα και έχουμε σοβαρότατα αποτελέσματα και για την μία περίπτωση και για την 

άλλη της οδού Βενιζέλου με το Ορφανοτροφείο το οποίο είχατε πει ότι συμφωνείτε να δοθεί 

στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν τελεσφόρησε η κατασκευή και η λειτουργία 

του  σχολείου  2ης  ευκαιρίας,  μουσικό γυμνάσιο, προγράμματα δια βίου εκμάθησης, όλα αυτά 
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θα συστεγαστούν στον ίδιο χώρο και θα αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Διότι να 

θυμίσω ότι αν είχαμε πάρει την απόφαση όπως ακούγαμε από την άλλη πλευρά ότι πρέπει να 

γίνει μετεγκατάσταση της Πολεοδομίας όχι εκεί που πήγε προσωρινά αλλά να πάει εκεί αυτός 

ο χώρος δεν θα ήταν ελεύθερος. Θα χάναμε τα χρήματα από την δημιουργία του σχολείου 2ης 

ευκαιρίας, έχει ανάγκη η περιοχή και της Ομόνοιας, Κάτω Καμενίκια, και η περιοχή Ι. 

Θεολόγου έχει ανάγκη από Νηπιαγωγεία, ήδη το Νηπιαγωγείο της Βενιζέλου έχει πρόβλημα.  

κ. Σαουλίδης: Πάνω στο θέμα του Ορφανοτροφείου, πότε συζητήσαμε στο τραπέζι 

του Δ.Σ. το θέμα αυτό;  

κ. Δήμαρχος: Όχι δεν είπαμε αυτό το πράγμα, είχαμε πει ο Πρόεδρος να σας πάρει 

τηλέφωνο και τον κ. Μωυσιάδη και τον κ. Αγγελίδη αν συμφωνείτε.  

κ. Σαουλίδης: Εσείς μας πήρατε τηλέφωνο.  

κ. Δήμαρχος: Είπα ¨κ. Σαουλίδη συμφωνείς να δώσουμε¨; Είπες ¨Συμφωνώ¨. 

κ. Παπαβασιλείου: Σ’ αυτό το τραπέζι του Δ.Σ. δεν είναι μόνο οι επικεφαλείς των 

δημοτικών παρατάξεων. Και τηλεφωνικά να πάρτε τον κ. Σαουλίδη, τον κ. Αγγελίδη και τον κ. 

Μωυσιάδη … (αλλαγή πλευράς) … πιστεύω ότι τέτοια θέματα θα πρέπει να συζητούνται στο 

τραπέζι του Δ.Σ., να γνωρίζουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι το θέμα διότι είναι σοβαρό, ο 

καθένας θα παίρνει τις αποφάσεις του. Δεν θα παίρνετε δια αντιπροσώπων τις αποφάσεις. 

Μπορεί να εκπροσωπούν οι αρχηγοί των παρατάξεων όλους μας αλλά ενημέρωση όλων των 

δημοτικών συμβούλων. Και δεν θέλω να επαναληφθεί. 

κ. Πρόεδρος:  Η παρατήρηση σας είναι σεβαστή αλλά οι αποφάσεις του Ν.Π. 

Προσχολικής Αγωγής εγκρίνονται μετά από το διοικητικό συμβούλιο των … 

κ. Δήμαρχος: Η Δ.Α. και ο νομός Σερρών στην έλευση του υπουργού και μέσα στα 

άλλα τα αιτήματα που έπρεπε να θέσουμε έπεσε στο τραπέζι και η αξιοποίηση του 

ορφανοτροφείου. Ο οποίος υπουργός σε δύο μέρες έστειλε την Τ.Υ. και σε 15 μέρες ή 20 

έστειλε και τα τοπογραφικά. Όλη η υπηρεσία του υπουργείου επισκέφτηκε τον χώρο, έκανε τις 

αποτυπώσεις, έκανε τις μελέτες και μας τα έστειλε. Θέλω να σας πω ότι με τον διάλογο και με 

αυτή την συνεννόηση, την αλληλοκατανόηση και την καλή σχέση πετυχαίνονται πολλά και 

καλά πάντοτε σε όφελος του συνόλου των Σερραίων. Γι’ αυτό σας παρακαλώ πάρτε την 

απόφαση και θα με θυμηθείτε. Σας ζητά ο Δήμαρχος ότι συμφωνείτε με το υπόμνημα και εδώ 

είμαστε να δούμε τα αποτελέσματα, τόσο απλά και τόσο λιτά.  

κ. Αγγελίδης: Πριν ξεκινήσω την τοποθέτηση την παρατήρηση που έκανε ο κ. 

Παπαβασιλείου πράγματι είναι πολύ σωστή και ήθελα να συμπληρώσω κ. Δήμαρχε ότι για 

τέτοια σοβαρά θέματα όταν θέλετε να σας δώσουμε την άποψη μας, δεν είναι δυνατόν όταν 

είναι εδώ ο υπουργός να μας παίρνετε τηλέφωνο στο κινητό και αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα 

στιλέτο στο λαιμό ότι πρέπει να απαντήσουμε και έχοντας όλη την καλή διάθεση απαντήσαμε 

θετικά. Όμως αυτά τα θέματα είναι σοβαρά, τουλάχιστον όχι μέσω τηλεφώνου. Καλέστε μας, 

να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, εννοείτε ότι ό,τι συζητάνε οι αρχηγοί έρχονται εν συνεχεία 

εδώ και λαμβάνονται οι αποφάσεις, αλλά θα παρακαλούσα πάρα πολύ άλλη φορά όχι κατ’ 

αυτόν τον τρόπο.  

Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, όσες συζητήσεις γίναν για το θέμα 

των στρατοπέδων πάντα κάτι θετικό και ωφέλιμο θα προκύπτει λόγω της σοβαρότητας του 

θέματος αλλά και του δρόμου που έχουμε να διανύσουμε μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Όπως γνωρίζετε όλοι στον δήμο Σερρών υπάρχουν τέσσερα στρατόπεδα και η 

αποθήκη πυρομαχικών του Λευκώνα η οποία έχει περίπου 25 στρ. και δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 4 στρατόπεδα, δηλαδή το 

στρατόπεδο του Κολοκοτρώνη που βρίσκεται όπως μπαίνουμε από Θεσσαλονίκη για Σέρρες 

δεξιά το οποίο έχει έκταση 264 στρ. από αυτά τα 4,5 στρ. ανήκουν στην … και τα υπόλοιπα τα 

διεκδικεί το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Που σημαίνει ότι 

προς το παρόν λόγω αυτής της διεκδίκησης το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη δεν τίθεται σαν θέμα 
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συζήτησης για παραχώρηση στον δήμο. Γι’ αυτό άλλωστε κ. Δήμαρχε στο υπόμνημα που 

κάνετε για την κατεδάφιση των περιφράξεων βάζετε και το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη και το 

Υ.ΕΘ.Α. το πετάει έξω. Δεν πιστεύω να το αμφισβητείτε αυτό. Το Υ.ΕΘ.Α. απαντάει στο 

υπόμνημα σας και δεν αναφέρει του Κολοκοτρώνη και το βγάζει έξω.  

κ. Δήμαρχος: Όχι, όχι.  

κ. Αγγελίδης: Άστο Δήμαρχε δεν υπάρχει συνεννόηση.  

κ. Δήμαρχος: Αναφέρει α’ και β’. Γι’ αυτό σας λέω να τα ξεχωρίσουμε, το ένα έχει να 

κάνει με την αισθητική του συνόλου όλων των στρατοπέδων και το άλλο έχει να κάνει με την 

ανταλλαγή. 

κ. Αγγελίδης: Όχι Δήμαρχε, λέει, ¨θα πρέπει προγενέστερα το Δ.Σ. Σερρών με 

απόφαση του να συμφωνήσει με την αισθητική αναβάθμιση των χώρων των στρατοπέδων 

όπως περιγράφεται στο υπόμνημα σας. 2ον να αποδεχθεί την εφαρμογή του νόμου στα 3 

αποδεσμευόμενα στρατόπεδα Παπαλουκά, Εμ. Παπά και αποθήκες πυρομαχικών Λευκώνα¨.  

κ. Δήμαρχος: Ξέρετε γιατί το αναφέρει αυτό; Γιατί ο προηγούμενος Δήμαρχος, ο 

οποίος καλό θα ήταν να ήταν εδώ … 

κ. Αγγελίδης: Υπάρχει γραπτό του Υπουργείου Άμυνας. Δεν μπορούμε να 

συνεννοηθούμε. Το έγγραφο του Υ.ΕΘ.Α. βγάζει έξω του Κολοκοτρώνη.  

κ. Σωτηριάδης: Λέει το έγγραφο όπως το υπόμνημα. Το υπόμνημα δίνει σαφή εικόνα 

σε ποια θα γίνουν επεμβάσεις. Το υπόμνημα, όχι το έγγραφο.  

κ. Αγγελίδης: Το Υ.ΕΘ.Α. συγκεκριμενοποιεί τα στρατόπεδα και τα αναφέρει. 

κ. Δάγκος:  Άποψη σας.  

κ. Παπαβασιλείου: Το έγγραφο που στέλνει το υπουργείο Άμυνας είναι άποψη μας;  

κ. Αγγελίδης:  Σ’ αυτό το Δ.Σ. ούτε τα έγγραφα από τα υπουργεία μετράνε ούτε 

τίποτα. 

κ. Παπαβασιλείου: Πιστεύω ότι δεν το μελετήσατε, ειλικρινά, για να λέτε ¨άποψη 

σας¨. 

κ. Αγγελίδης: Οπότε το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, λόγω της διεκδίκησης που υπάρχει 

μεταξύ Οικονομικών και Άμυνας, γι’ αυτό δεν αναφέρεται στο έγγραφο, το βγάζει έξω από 

την συζήτηση για παραχώρηση.  

κ. Πρόεδρος:  Εμείς επιμένουμε στο υπόμνημα μας.  

κ. Αγγελίδης: Μα αφού μας απαντά το Υ.ΕΘ.Α., απάντησε στο υπόμνημα σας τι 

επιμένετε;  

Απέναντι από το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη υπάρχει το στρατόπεδο Κλεισάρη 612 στρ. 

από τα οποία τα 66 στρ. ανήκουν στο Υ.ΕΘ.Α. και τα 555 στρ. έχουν άγνωστο ιδιοκτήτη και 

μάλιστα υπάρχει και καταπατημένη δημοτική έκταση που σημαίνει ότι το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς στο στρατόπεδο Κλεισάρη δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Το Κλεισάρη το χρησιμοποιεί 

ο στρατός αυτή τη στιγμή. Επειδή βρίσκεται εν λειτουργία βγαίνει και αυτό έξω από το θέμα, 

σαν θέμα συζήτησης προς παραχώρηση στον δήμο, επί του παρόντος βγαίνει έξω.  

Ερχόμαστε στο στρατόπεδο Εμ. Παπά το οποίο έχει έκταση 193 στρ. από αυτά τα 40 

στρ. είναι ιδιοκτησίας του Δήμου τα οποία η προηγούμενη Δ.Α. τα πήρε και τα λειτούργησε 

επί των ημερών της. Τα υπόλοιπα 150 στρ. έχουν άγνωστο ιδιοκτήτη, δεν υπάρχουν τίτλοι 

κυριότητας για το Υ.ΕΘ.Α., οπότε είναι θολό το ιδιοκτησιακό και στο στρατόπεδο Εμ. Παπά 

και πρέπει να ξεκαθαριστεί.  

Ερχόμαστε στο στρατόπεδο Παπαλουκά, στο στρατόπεδο Παπαλουκά έχει την πλήρη 

κυριότητα, 100% ο Δήμος Σερρών σύμφωνα με τα αποτελέσματα της β’ ανάρτησης του 

Εθνικού Κτηματολογίου αλλά και με τις δηλώσεις που υπάρχουν στο Υποθηκοφυλακείο και 

μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει προσφυγή γι’ αυτό το στρατόπεδο από κανέναν, 

ούτε  από  το  Υ.ΕΘ.Α. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι δικό μας, ολότελα δικό μας και ο στόχος  θα 
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πρέπει να είναι να χρησιμοποιήσουμε το στρατόπεδο αυτό του Παπαλουκά όπως 

χρησιμοποιήσαμε και τα 40 στρ. που ήταν ιδιοκτησίας Δήμου και βρισκόταν στο στρατόπεδο 

Εμ. Παπά.  

Αυτά όσον αφορά έτσι το ιστορικό των στρατοπέδων. Έπρεπε ήδη η Ν.Υ. να έχει μια 

τεκμηριωμένη εισήγηση όσον αφορά το ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς των στρατοπέδων. 

Και όταν μιλάμε γι’ αυτό το θέμα να μιλάμε βάσει των επίσημων στοιχείων και υπεύθυνα. Σας 

το ζητήσαμε αυτό 31/1/2008 τότε που καταθέσαμε την επερώτηση να το κάνετε και 

υποσχεθήκατε ότι θα το κάνετε. Δεν έγινε δυστυχώς ακόμη, μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα, αλλά 

δεν είναι ποτέ αργά, δώστε εντολή κ. Δήμαρχε στην Ν.Υ. να μας φέρει μια τεκμηριωμένη 

εισήγηση για το νομικό ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων των στρατοπέδων για να ξέρουμε ποιο 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ποια μπορούμε να διεκδικήσουμε, αν μπορούμε να 

διεκδικήσουμε για να ξέρουμε πως μπορούμε να προχωρήσουμε, να έχουμε έναν μπούσουλα.  

Δυστυχώς δεν κάνατε τίποτα. Η Δ.Α. μέχρι τώρα για το θέμα των στρατοπέδων δεν 

έκανε τίποτα, αυτό αποδεικνύεται και από το έγγραφο απάντηση του Υπουργού Εθνικής 

Άμυνας του κ. Μεϊμαράκη στην ερώτηση που έκανε ο κ. Κουτμερίδης, βάσει του εγγράφου 

αυτού προκύπτει ότι πράγματι η Δ.Α. δεν έκανε τίποτα, το μόνο που έκανε ήταν να 

συμφωνήσει ο Δήμαρχος να αποστείλει την πολεοδομική μελέτη των 65 στρ. του στρατοπέδου 

Εμ. Παπά στο Υ.ΕΘ.Α. και να καταθέσει το υπόμνημα αυτό στις 11/10/2007 για το οποίο 

συζητάμε τώρα βάσει του οποίου υπομνήματος ζητάτε από το Υ.ΕΘ.Α. την κατεδάφιση των 

περιφράξεων των στρατοπέδων Κολοκοτρώνη, Εμ. Παπά, Παπαλουκά, το υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας σας απαντά και σας βγάζει έξω το Κολοκοτρώνη και μάλιστα στο υπόμνημα σας αυτό 

υπάρχει και μια φράση σας κ. Δήμαρχε που λέτε ότι ¨δεν θα προκύψουν διεκδικήσεις για 

χρήσεις γης από τα στρατόπεδα¨. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Διότι το Υ.ΕΘ.Α. λέει ¨ναι να το 

κάνετε αυτό στο Εμ. Παπά, να το κάνετε στο Παπαλουκά και λέτε εσείς γι’ αυτά τα 

στρατόπεδα, που αυτή τη στιγμή είναι δική μας ιδιοκτησία λέτε ότι ¨δεν θα διεκδικήσουμε 

τίποτα¨. Αυτό είναι γραμμένο και είμαι σίγουρος ότι θα το αμφισβητήσετε και θα πείτε ότι 

άλλο πράγμα εννοείτε. Είναι γραμμένο όμως αυτό.  

Διαπιστώνουμε ότι στο Υ.ΕΘ.Α. πάτε και με μεγάλη προθυμία λέτε ότι ¨είμαστε υπέρ 

του νόμου. Θα σας φέρουμε την πολεοδομική μελέτη. Καταθέτουμε το υπόμνημα. Δεν 

διεκδικούμε τίποτα. Δεν θα προκύψει καμιά διεκδίκηση για χρήση γης¨. Αλλά εδώ στους 

Σερραίους  πολίτες λέτε ότι ¨είμαστε υπέρ της τροποποίησης του νόμου¨, στο υπουργείο λέτε 

¨δεν είμαστε κατά της τροποποίησης. Με τον νόμο είμαστε, ότι λέει ο νόμος θα κάνουμε¨ και 

εδώ λέτε ότι είμαστε υπέρ της τροποποίησης. Και θα σας αναφέρω δήλωση σας σε Μ.Μ.Ε. 

στις 5/1/2008 που λέτε ¨περνάμε σε μια επιθετική τακτική. Πιστεύω ότι και θα θέσω υπόψη 

και των βουλευτών να τροποποιηθεί αν είναι δυνατόν ο νόμος για την παραχώρηση των 

στρατοπέδων. Είναι δέσμευση μας σήμερα¨. Φάσκετε και αντιφάσκετε κ. Δήμαρχε, τελικά 

είστε υπέρ της τροποποίησης του νόμου ή κατά της τροποποίησης του νόμου; Ποιος είναι ο 

στόχος σας, η στρατηγική σας, η πρόταση για τα στρατόπεδα; Θέσατε το θέμα αυτό της 

τροποποίησης του νόμου στην ΚΕΔΚΕ; Εγώ πήρα τηλέφωνο μου είπαν ότι όχι δεν ετέθη ποτέ. 

Πήγατε με τους βουλευτές, όπως κάνατε και τις δηλώσεις σας εδώ που αποτελούν δέσμευση 

σας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και του είπατε ¨θέλω να τροποποιηθεί ο νόμος¨; Όχι. Διότι 

το λέει ο Υπουργός ¨εμένα ποτέ κανένας δεν μου ζήτησε τροποποίηση του νόμου¨. Λοιπόν, 

δεν είναι δυνατόν τώρα, είπαμε να μην υποτιμάμε την νοημοσύνη του Σερραϊκού λαού. 

Είμαστε υπέρ της τροποποίησης του νόμου, είναι δέσμευση μας αλλά στο υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας άλλα λέμε.  

Ποια είναι η δική μας η άποψη. Για την Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων, ο στόχος, η 

στρατηγική, η πρόταση μας είναι η εξής, 1ον ο κύριος στόχος όλων μας είναι η αλλαγή της 

υφιστάμενης  νομοθεσίας για να δοθεί το σύνολο των στρατοπέδων στους Δήμους. Και από ότι  
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βλέπω μ’ αυτόν τον στόχο συμφωνούν όλες οι δημοτικές παρατάξεις που πήραν μέρος στις 

τελευταίες δημοτικές εκλογές, άσχετα αν εκλέχθηκαν ή δεν εκλέχθηκαν, και αυτός ο στόχος 

ωριμάζει και σε άλλους Δήμους. Και άλλοι δήμοι για αυτό μιλάνε πλέον. Για την απόδοση του 

συνόλου των στρατοπέδων στους Δήμους και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Διότι οι ελληνικές 

πόλεις έχουν πνιγεί στην κυριολεξία στο τσιμέντο. Δεν έχουν ελεύθερους χώρους, δεν έχουν 

πάρκα, πράσινο και αυτοί οι χώροι των στρατοπέδων πρέπει να μας απασχολήσουν πάρα πολύ 

σοβαρά και υπεύθυνα. Οι όποιες αποφάσεις παίρνονται εδώ δεν πρέπει να παίρνονται 

βλέποντας μόνο το σήμερα αλλά με μια προοπτική 100 και 200 χρόνων μπροστά, μόνο έτσι 

μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις και να μας ευγνωμονούν οι επόμενες γενιές.  

Η πόλη των Σερρών πριν από 30-40 χρόνια είχε 30 ή 40.000 κατοίκους. Σήμερα 

διπλασιάστηκαν και σε πληθυσμό και σε έκταση. Και επειδή δεν προνοήσαμε για κάποια 

πράγματα φτάσαμε στην σημερινή κατάντια, σ’ αυτή τη τσιμεντούπολη, σ’ αυτή την άμορφη 

μάζα από μπετόν. Φανταστείτε μετά από 50 χρόνια, με το ρυθμό που μεγαλώνει η πόλη, που 

σίγουρα θα έχει επεκταθεί, να προστεθούν κτίσματα και στις μισές εκτάσεις των σημερινών 

στρατοπέδων. Φανταστείτε όμως και το άλλο, αν εμείς με την προσπάθεια και τον αγώνα που 

πρέπει να γίνει, δεν το επιτρέψουμε αυτό, φανταστείτε την πόλη με τα στρατόπεδα αυτά τα 4 

να έχουν ελευθερωθεί πλήρως, να έχουν μετατραπεί σε πάρκα και σε χώρους πρασίνου και με 

την πόλη η οποία θα έχει επεκταθεί περιμετρικά των σημερινών ορίων, αν προνοήσουμε και 

προβλέψουμε και αφήσουμε να επεκταθεί η πόλη με όρους που θα διασφαλίζουν την 

ανθρώπινη και λειτουργική διαβίωση των κατοίκων, τότε νομίζω ότι κάτι θα έχουμε κάνει. Θα 

έχουμε προσφέρει καλές υπηρεσίες στον τόπο μας. Τα στρατόπεδα δεν πρέπει να τα δούμε 

κοντόφθαλμα. Αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για να δώσουμε στον κόσμο πράσινο, για να 

δώσουμε στον κόσμο πάρκα, για να δώσουμε στον κόσμο ελεύθερους χώρους. Άλλωστε και η 

πολιτική της Ε.Ε. για το περιβάλλον είναι αυτή, δίνει μεγάλη βαρύτητα στο περιβάλλον και η 

προτεραιότητα της Ε.Ε. είναι τα πολλά πάρκα και οι πράσινοι χώροι. 

Το θέμα αυτό της τροποποίησης του υπάρχοντος νόμου θα πρέπει να το θέσουμε στα 

κόμματα και να πάρουν τα κόμματα θέση ξεκάθαρη. Να μας πουν αν συμφωνούν ή αν 

διαφωνούν.  

2ον να αναθέσουμε στην Ν.Υ. αμέσως να φέρει μια τεκμηριωμένη εισήγηση για το 

νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς των στρατοπέδων με στόχο να δούμε ποια μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τι μπορούμε να διεκδικήσουμε.  

3ον να καταθέσουμε με πρόταση στο Υ.ΕΘ.Α. στα πλαίσια του νόμου, μέχρι να 

πετύχουμε, που πιστεύω ότι θα πετύχουμε γιατί όλα μπορούν να γίνουν αν υπάρχει θέληση, 

μέχρι να αλλάξει ο νόμος, στα πλαίσια του νόμου, μπορούμε να ζητήσουμε από το Υ.ΕΘ.Α. να 

ανταλλάξουμε μια δική μας δημοτική έκταση με ένα μέρος των στρατοπέδων που θέλουν να 

οικοπεδοποιήσουν. Και θα γίνω συγκεκριμένος. Ο Δήμος Σερρών έχει μια μεγάλη έκταση 

κοντά στον οικισμό του Κρίνου, αυτή η έκταση προσφέρεται για οικιστική ανάπτυξη και θα 

πάρει ζωή και εκείνη η περιοχή. Πρέπει να την καταθέσουμε αυτή την πρόταση. Γιατί την 

αποκλείουμε ότι θα μας την απορρίψουν;  

4ον, έρχομαι στο στρατόπεδο του Παπαλουκά και θέλω να κάνουμε μια πρόταση. Όπως 

είπα και προηγουμένως το στρατόπεδο του Παπαλουκά ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου, 

σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν στο Υποθηκοφυλακείο και δεν υπάρχει καμία διεκδίκηση από 

κανέναν. Πρέπει σε συνεργασία με την Ν.Υ. του Δήμου να δούμε αν με αυτά τα δεδομένα 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το στρατόπεδο του Παπαλουκά. Αυτό πρέπει να το δούμε 

πολύ σοβαρά και να μας απαντήσουν εγγράφως. Εδώ έπρεπε τώρα εσείς να ήσασταν έτοιμοι 

και να είχατε απαντήσεις για όλα αυτά τα ερωτήματα. Εδώ οι απαντήσεις δίνονται με νομικούς 

συμβούλους, εγγράφως. Να δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το στρατόπεδο 

Παπαλουκά. Και να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος. Ξέρετε πολύ καλά ότι η πόλη έχει πολύ 

μεγάλο πρόβλημα με τα νηπιαγωγεία. Υπάρχουν νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε υπόγεια που 
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τα νοικιάζουμε, υπάρχουν νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε ακατάλληλα καταστήματα κ.λπ., 

δυο τρία από αυτά να τα μεταφέρουμε στα κτίσματα που υπάρχουν στο στρατόπεδο 

Παπαλουκά αφού προηγουμένως ανακαινιστούν. Γι’ αυτό το θέμα πρέπει να υπάρξει 

πανσερραϊκή κινητοποίηση. Να γίνουμε όλοι μια γροθιά. Δήμος, Νομαρχία, Βουλευτές, 

Κόμματα, Α’θμια Εκπαίδευση, για να τραντάξουμε συθέμελα την Πολιτεία, στέλνοντας ένα 

μήνυμα ότι τα στρατόπεδα ανήκουν στις τοπικές κοινωνίες, ανήκουν στους πολίτες που 

υπηρέτησαν σ’ αυτά τα στρατόπεδα και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που 

είναι στις 6 Ιουνίου, εμείς σας προτείνουμε να κάνουμε μια συμβολική κίνηση, να πάρουμε τα 

νήπια ενός νηπιαγωγείου, μπροστά εσείς, δίπλα σας εμείς και από πίσω και οι άλλοι φορείς, να 

πάμε στο στρατόπεδο Παπαλουκά και το νηπιαγωγείο αυτό εκείνη την ημέρα να λειτουργήσει 

στο ωραιότατο περιβάλλον του στρατοπέδου Παπαλουκά κάτω από ένα δέντρο. Ειλικρινά εγώ 

δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη φιλοσοφία της Πολιτείας, να φοβάται να παραχωρήσει ένα 

περιουσιακό της στοιχείο στον ίδιο της τον εαυτό, διότι η Τ.Α. είναι ο ίδιος της ο εαυτός. Σε 

ποιους θα δώσει τα στρατόπεδα; Στους ιδιώτες; Θα τα δώσει στις τοπικές κοινωνίες, στους 

πολίτες, στον Σερραϊκό λαό.  

5η πρόταση, να καταθέσουμε πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού για να κηρυχτούν 

διατηρητέα όσα κτίσματα μπορούν να κριθούν διατηρητέα στα στρατόπεδα που υπάρχουν. Και 

όλες αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν με την βοήθεια της ΚΕΔΚΕ. Μαζί μας θα πρέπει 

να είναι και η ΚΕΔΚΕ και μπορείτε κ. Δήμαρχε, μπείτε σταυροφόρος αυτής της προσπάθειας, 

υπάρχουν και άλλοι δήμοι που έχει ωριμάσει σ’ αυτούς η ιδέα, και όσοι δήμοι έχουν τέτοιες 

περιπτώσεις στρατοπέδων θέστε θέμα στην ΚΕΔΚΕ για να πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο. 

Και 6ον, σχετικά με την χρήση των στρατοπέδων, θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά 

υπόψη μας την πρόταση του συλλόγου αρχιτεκτόνων και του τεχνικού επιμελητηρίου η οποία 

λέει ότι ¨προτείνουμε το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη να έχει χρήση αθλητικών 

δραστηριοτήτων, το στρατόπεδο Παπαλουκά να είναι για πολιτιστικές δραστηριότητες και το 

στρατόπεδο Εμ. Παπά για κοινωνικές δραστηριότητες¨. 

Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία, αυτοί είναι η στόχοι μας, αυτή είναι η στρατηγική 

μας, αυτή είναι η πρόταση μας για τα στρατόπεδα.  

Τώρα έρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό με το υπόμνημα που καταθέσατε. Για το 

συγκεκριμένο θέμα το 2ο. Βάσει του υπομνήματος αυτού ζητάτε από το Υ.ΕΘ.Α. να 

κατεδαφιστούν οι περιφράξεις των στρατοπέδων, να καθαριστούν οι εσωτερικοί χώροι των 

στρατοπέδων, να συντηρηθούν τα κτίρια, να γίνουν δενδροφυτεύσεις κ.λπ. Μπράβο σας και 

συμφωνούμε! Που διαφωνούμε όμως; Ζητάτε Κολοκοτρώνη, Παπαλουκά, Εμ. Παπά. Έρχεται 

το Υ.ΕΘ.Α. και βγάζει έξω το Κολοκοτρώνη και πολύ σωστά αφού υπάρχει διεκδίκηση. Μένει 

Παπαλουκά και Εμ. Παπά και αποθήκες πυρομαχικών που δεν παρουσιάζουν κανένα 

ενδιαφέρον. Στην ουσία μένει Παπαλουκά και Εμ. Παπά. Δηλαδή ερχόμαστε και ζητάμε από 

το Υ.ΕΘ.Α. να μας αφήσει να γκρεμίσουμε την περίφραξη του Παπαλουκά που αυτή τη στιγμή 

είναι ιδιοκτησία μας. Πείτε μου αν έχει λογική! Και μάλιστα λέτε στο υπόμνημα σας ξεκάθαρα 

¨δεν θα προκύψουν διεκδικήσεις από τη χρήση γης¨. Δηλαδή από το στρατόπεδο Παπαλουκά 

που θα μας αφήσει το Υ.ΕΘ.Α. στο δικό μας οικόπεδο να μπούμε δεν θα διεκδικήσουμε τίποτα 

από την χρήση που θα κάνουμε. Παραιτούμαστε ή δεν παραιτούμαστε από το δικαίωμα της 

αναγνώρισης της πλήρης κυριότητος του Δήμου στο στρατόπεδο Παπαλουκά με αυτά που 

λέτε; Και έρχεται επίσης στην απάντηση του το Υ.ΕΘ.Α. και λέει, και το διαβάζω για να 

γραφούν στα πρακτικά, λέει ¨σε απάντηση σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: α) είναι προφανές 

ότι ο στόχος σας Αισθητική Αναβάθμιση των Στρατοπέδων βρίσκει καταρχήν σύμφωνη την 

Υ.Α.Μ.Σ. (Υπηρεσία Αξιοποίησης Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων). β) θα πρέπει 

προγενέστερα στο Δ.Σ. Σερρών με απόφαση του 1ον να συμφωνήσει με την αισθητική 

αναβάθμιση των χώρων των στρατοπέδων όπως περιγράφεται στο υπόμνημα σας, 2ον να 

αποδεχθεί  την εφαρμογή  του νόμου  στα τρία  αποδεσμευμένα …. (αλλαγή κασέτας) .… ούτε 
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λίγο ούτε πολύ αν δεχθούμε αυτούς τους όρους κ. Δήμαρχε, σας τα λέμε με όλη την καλή 

διάθεση για να προφυλάξουμε το Δ.Σ., δικό σας είναι το θέμα και η απόφαση που θα πάρετε 

και δική σας η ευθύνη, αν όμως δεχθούμε αυτούς τους δύο όρους που βάζει το Υ.ΕΘ.Α., 1ον 

αποδεχόμαστε, αναγνωρίζουμε ότι το στρατόπεδο Παπαλουκά δεν είναι στην κυριότητα μας, 

μα είναι  δυνατόν να έχεις ένα δικό σου οικόπεδο και να ζητάς από το Υπουργείο να σ’ αφήσει 

να γκρεμίσεις την περίφραξη του και να λες μάλιστα ότι ¨δεν θα διεκδικήσω τίποτα¨; 

Απεμπολούμε το δικαίωμα της κυριότητας στο στρατόπεδο Παπαλουκά και 2ον δεχόμαστε την 

τσιμεντοποίηση της μισής έκτασης του στρατοπέδου Εμ. Παπά, ενός στρατοπέδου που το 

ιδιοκτησιακό του καθεστώς είναι θολό και μπορούμε να διεκδικήσουμε και από εκεί.  

Εμείς για το συγκεκριμένο θέμα λέμε ναι στην κατεδάφιση των περιφράξεων, ναι και 

στον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων των στρατοπέδων, ναι στη συντήρηση των κτιρίων με 

της εξής προϋποθέσεις: να διαγραφεί η φράση που λέτε στο υπόμνημα σας ότι ¨δεν θα 

προκύψουν διεκδικήσεις από την χρήση γης¨ και 2ον δεν αποδεχόμαστε τους όρους που βάζει 

το Υ.ΕΘ.Α., τους όρους της παραγράφου β, 2 και 3. Αυτή είναι η πρόταση μας, ευχαριστώ 

πολύ.  

κ. Σαουλίδης: Στις πρώτες επαφές που έγιναν του Δήμου με το Υπουργείο Άμυνας 

ήμουν παρών με τον κ. Μητλιάγκα. Στην πρώτη επαφή με τον υπουργό και μετά με τον 

υπεύθυνο που ήταν ο κ. Γιόγας, τον ξέρει ο Δήμαρχος, φίλος και … στο νομό. Θεώρησα ότι θα 

κινηθεί πολύ γρήγορα αν η κυβέρνηση τότε δεχόταν την πρόταση του υπουργού που ήθελε να 

ιδρύσει έναν φορέα, που να είναι ευέλικτος, να απεμπλακεί από τα χαρακτηριστικά του 

δημοσίου για να μπορέσει να αποδώσει στους ΟΤΑ εύκολα και γρήγορα τα στρατόπεδα. Αυτό 

δεν έγινε και είμαστε σ’ αυτή τη φάση.  

Όταν ξεκινήσαμε εκείνη την προσπάθεια, η πρώτη φάση ήταν η εξής και θα τα πω 

σύντομα και δεν θα επαναλάβω καν όσα έχουν ακουστεί. Η πρώτη σκέψη ήταν να 

παραχωρήσουμε μια μεγάλη έκταση σαν ανταλλαγή για να γίνει ένα καινούργιο στρατόπεδο. 

Τότε υπήρξε πρόταση, είχαμε βρει σε συνεργασία με όμορους Δήμους, είχαμε προτείνει έναν 

χώρο, αλλά αυτό δεν προχώρησε και φτάσαμε σ’ αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση της 

πολεοδόμησης κάποιου συγκεκριμένου χώρου. Είναι ξεκάθαρο όμως κ. Δήμαρχε ότι σήμερα 

έχουμε καινούργια στοιχεία που μας λένε τα εξής: στρατόπεδο Παπαλουκά, είναι χώρος του 

οικισμού όπως ήταν η βοσκή της Ομόνοιας, όπως ήταν η βοσκή του Αεροδρομίου, ήταν 

ακριβώς ο ίδιος χώρος απλά είχε καταπατηθεί από τον στρατό. Οι άλλοι χώροι 

αποδεσμεύτηκαν όταν έφυγε το Αεροδρόμιο το οποίο προσωρινά φιλοξενήθηκε σε εκείνον τον 

χώρο, ο άλλος ο χώρος ήταν ελεύθερος.  

Το 1957 ο τότε νομάρχης με απόφαση του, αυτούς τους χώρους του οικισμού, και 

υπάρχουν έγγραφα και χάρτες, παραχώρησε αυτούς τους χώρους στον δήμο Σερρών. Είναι 

ξεκάθαρα. Οπότε πρέπει αυτό το ζήτημα να το λύσουμε. Σας είπα και την προηγούμενη φορά 

να ρθούμε νομικά και να πάμε κάτω, και σας πρότεινα και τον κ. Μωυσιάδη, να πάμε όλοι 

μαζί, εμείς έχουμε αγωνία να γίνει στην θητεία σας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και καμιά 

αναστολή να χρεωθείτε εσείς αυτή τη προσπάθεια και αυτό το όφελος. Να πάμε όλοι μαζί και 

με τους βουλευτές και ο κ. Μωυσιάδης, και ο κ. Αγγελίδης και εμείς, να πάμε κάτω και να 

ζητήσουμε από τον υπουργό, να του πούμε ότι έχουμε τα νομικά στοιχεία ότι αυτός ο χώρος 

είναι δικός μας, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν νομικοί εδώ που μπορούν να μας βοηθήσουν σ’ 

αυτή την κατεύθυνση. Αμέσως – αμέσως αποκτούμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, για το 

στρατόπεδο Εμ. Παπά υπάρχει αυτή η εξέλιξη που ξεκίνησε από τον κ. Μωυσιάδη της 

πολεοδόμησης απλά δεν υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία, και είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό να 

έχουμε ελλιπή στοιχεία για τις 3.500 καταπατημένες εκτάσεις του Δήμου Σερρών που δεν 

μπορούμε και είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επιθυμητό 

επίπεδο, αλλά και έχουμε κενά, εγώ είχα αντιληφθεί για το στρατόπεδο Κλεισάρη όταν 

συμμετέχοντας σε μια επιτροπή με τον κ. Σιδέρη, τον κ. Ζλάτκο, με εντολή του δημάρχου τότε 
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του κ. Ανδρέου, που ήσασταν αντιδήμαρχος τότε, διερευνούσαμε έναν χώρο που ζητούσε η 

Πολιτεία για να κάνουμε ένα κλειστό γυμναστήριο, και τότε εντοπίσαμε, με την βοήθεια του 

Κτηματολογίου, ότι υπάρχει έκταση καταπατημένη από τον στρατό. Τότε ο στρατός μας είπε 

ότι αν ξεκινήσετε την διαδικασία θα αργήσει η αποδέσμευση, θα χάσετε την χρηματοδότηση 

και μετατοπίστηκε η χρηματοδότηση στην Ομόνοια.  

Είναι γεγονός που έζησα με τον κ. Ιωαννίδη πρόσφατα, μπορεί να μας βοηθήσει, και ο 

κ. Παναγιωτόπουλος, και ο κ. Καρυώτης, μπορούν να μας βοηθήσουν να τους εντοπίσουμε 

αυτούς τους χώρους. Εγώ θεωρώ το εξής, ούτως ή άλλως το Κλεισάρη είναι μεγάλος χώρος, 

αυτό το υπάρχον που είναι ζωντανό, μπορούμε κάλλιστα αυτό το κομμάτι που λέει ο στρατός 

ότι θέλει να το πολεοδομήσει να το ανταλλάξουμε με το κομμάτι αυτό που έχουμε εμείς και 

είναι καταπατημένο.  

Το Κολοκοτρώνη είναι γεγονός ότι το διεκδικεί το Εθνικής Οικονομίας και έχω 

πληροφορίες πρόσφατες, πριν από μία εβδομάδα περίπου, ότι υπάρχει μια πρόταση να 

στεγαστούν εκεί στα κτίρια που υπάρχουν υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, οι 

οικονομικές εφορίες. Δεν ξέρω και ποιες άλλες. Είναι πρόσφατο αυτό, μιας εβδομάδας 

εξέλιξη. Και οι αποθήκες πυρομαχικών, αν έχουν αυτοί τους ανθρώπους τους κατάλληλους 

μπορούν να διεκδικήσουν τα πάντα, να πετύχουν, το ζήτημα είναι πως και σε ποια χρονική 

στιγμή κάνεις αυτή τη παρέμβαση. Οι αποθήκες πυρομαχικών είναι ένας χώρος που δεν μας 

δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα αλλά δεν είναι και ένας χώρος για να μας απασχολεί πάρα 

πολύ αλλά είναι καλό και αυτό να το έχουμε στην κατοχή μας.  

Το ζήτημα της αξιοποίησης των στρατοπέδων δεν είναι σημερινό, ήρθε και άλλες 

φορές. Ούτως ή άλλως οι περιφράξεις με μια διαδικασία δική μας της πολεοδομίας μπορούν να 

γκρεμιστούν όλες. Είναι επικίνδυνες, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία στα επικίνδυνα, οι 

περίοικοι μας φέρνουν υπογραφές, μας λένε ότι υπάρχει επικινδυνότητα και ότι είναι 

επικίνδυνο να πέσει και να δημιουργήσει προβλήματα, η υπηρεσία μας κάνει διαδικασία και 

μπορεί να μην μείνει ούτε πιθαμή τοίχους γύρω από τα στρατόπεδα. Αυτό μπορούμε να το 

ξεπεράσουμε. Αλλά θα πρέπει πρώτα απ’ όλα για να μην έχουμε προβλήματα στην πορεία, 

γιατί πράγματι η φράση αυτή που λέει ότι ¨Δεν διεκδικούμε¨, είναι μια φράση που μας 

αποδυναμώνει. Πρέπει να το δούμε. Δεν πρέπει να βιαστούμε, δεν πρέπει να βιαστείτε εσείς, 

και εμείς το λέμε με αγωνία, θέλουμε πραγματικά να τελειώσει αυτό το θέμα, να τελειώσει και 

να αποδοθούν τα στρατόπεδα στην πόλη. Σας το είπαμε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει και το 

έχουμε αποδείξει και στην πράξη τα χρόνια που είμαστε στο Δ.Σ. ότι αυτό που μας ενδιαφέρει 

είναι το καλό της πόλης. Ποια Δ.Α. θα το πετύχει αυτό είναι θέμα συγκυρίας και τον χειρισμό 

που θα κάνει η Δ.Α. Δεν το βλέπουμε με αντιπολιτευτική διάθεση. Έχουμε αγωνία και αυτό 

και κάποια άλλα θέματα να λυθούν και θα είμαστε δίπλα από την στιγμή που εσείς έχετε 

πρόθεση να έχετε σωστή κατεύθυνση και σωστές λύσεις.  

Ήδη η πρόταση και οι σκέψεις που έγιναν δεν αφορούσαν το να πάει ο Δήμος και να 

πάρει όλους τους χώρους και να τους αξιοποιήσει όπως θέλει. Ήδη η πρόταση για την συλλογή 

Ξενάκη είχε γίνει και για το στρατόπεδο Παπαλουκά. Είναι μια δράση που είχε σχέση με τον 

Πολιτισμό και με την κοινωνία μας και για την ζωή μας. Το αίτημα για στέγαση του 

Αρχαιολογικού Μουσείου και την προσωρινή παραχώρηση που έκανε το Υπουργείο Άμυνας. 

Και θέλω να τονίσω εδώ ότι ο στρατός και το Υπουργείο Άμυνας είναι πάρα πολύ 

οργανωμένα, και στα αρχεία και στην οργάνωση, είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Αν υπήρχε 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το στρατόπεδο Παπαλουκά θα ερχόταν και θα μας είχαν 

δεμένους χειροπόδαρα. Παρ’ όλα αυτά ξέρετε ότι στα συγκεκριμένα σημεία δεν μπορούν να 

πουν τίποτα απλά το αναφέρουν. Και σας λέω σε 15 μέρες με ένα μήνα είμαστε σε θέση και με 

τους νομικούς τους δικούς μας και με την νομική υπηρεσία και αν εκτιμάτε ότι χρειάζεται να 

πάρουμε μια απόφαση να έχουμε μια στήριξη από κάποιους νομικούς που εσείς εκτιμάτε ότι 

θα μας βοηθήσουν περισσότερο, να λύσουμε το θέμα. Να βγάλουμε το Παπαλουκά από έξω. 
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 Σας λέω συμψηφισμός του χώρου που καταλαμβάνουν στο Κλεισάρη με αυτό που 

θέλουν να πολεοδομήσουν τα 65 στρ. στο Εμ. Παπά.  

Άποψη μας είναι να μην μείνει τουλάχιστον για τα δύο στρατόπεδα που 

κουβεντιάζουμε κανένας χώρος που να μην αποδοθεί στους πολίτες. Όχι στον δήμο Σερρών 

μόνο, αλλά στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, Οικονομίας και κυρίως στην 

πόλη, στους πολίτες που γι’ αυτούς έγιναν αυτοί οι χώροι.  

κ. Δήμαρχος: Αυτά είναι ωραία να ακούγονται έξω, εγώ μπορώ να τα πω καλύτερα 

από εσάς.  

κ. Σαουλίδης: κ. Δήμαρχε πιστεύω ότι δεν παρακολουθείτε, σας λέω συγκεκριμένα 

επιχειρήματα για τα δύο συγκεκριμένα στρατόπεδα. Σας αναφέρω ότι το Παπαλουκά που θέλει 

το Υπουργείο Πολιτισμού μέσα … 

κ. Δήμαρχος: Στο Παιδείας δεν δίνει. 

κ. Σαουλίδης: Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι άλλο κράτος; Φτάσαμε εμείς στο 

σημείο ότι χώρους μικρούς είχαμε που ήταν για παιδικές χαρές τους δώσαμε για να γίνουν 

νηπιαγωγεία. Ποιος υπουργός θα μπορεί να μας πει ότι τα επιχειρήματα μας δεν είναι σωστά; 

Εσείς αμφισβητείτε κ. Δήμαρχε ότι το Παπαλουκά ανήκει στον δήμο Σερρών; Και δεν το λέω 

επειδή στη δική μας την θητεία είχε δηλωθεί και αυτό και το Κολοκοτρώνη και το Εμ. Παπά 

στο Κτηματολόγιο, το λέω σαν ουσία.  

κ. Δήμαρχος: Όλα τα θεωρώ δήμο Σερρών.  

κ. Σαουλίδης: Αυτή είναι η αγωνία μας. Γι’ αυτό σας λέω να πάρουμε και τους 

βουλευτές οι οποίοι βουλευτές ενδιαφέρονται για να γίνει ένα μουσείο, να γίνουν και τα 

σχολεία, γιατί είναι εύκολο να λέμε ότι έχουμε χρήματα αλλά δεν έχουμε οικόπεδα, ¨ελάτε 

δήμε Σερρών έχετε ένα μικρό οικόπεδο να το κάνουμε νηπιαγωγείο και εκείνο νηπιαγωγείο 

και το άλλο¨ και να μας λένε ο Δήμος που είναι άκαρδοι, που δεν ενδιαφέρονται, που έχουν 

χώρους και δεν τους δίνουν. Έχουμε δώσει πολλούς χώρους και καλά κάναμε γιατί δεν 

μπορούν τα παιδιά να στεγάζονται σε υπόγεια και σε χώρους όπου δεν υπάρχει ούτε πιθαμή 

αύλειος χώρος. Αλλά κ. Δήμαρχε εμείς δεν τα λέμε φιλολογικά, τα λέμε συγκεκριμένα, και 

σας είπα για το Παπαλουκά υπάρχουν στοιχεία. Θέλετε να σας τα φέρω εγώ; Εγώ πραγματικά 

σήμερα περίμενα να μας τα φέρετε εσείς. Εγώ έχω έγγραφο του τότε Νομάρχη που αυτούς 

τους χώρους τους παραχωρεί στον δήμο Σερρών. Έχουμε στα χέρια μας τον χάρτη που 

φαίνεται ότι το Παπαλουκά είναι στον χώρο του οικισμού. Θέλετε να σας τα φέρω αύριο στο 

γραφείο; Θα σας τα φέρω αύριο. Θέλω να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται 

το θέμα δείχνει ότι το αντιμετωπίζετε φοβικά, ότι δεν τολμάτε αυτό που είναι δικό μας να πάμε 

και να το πάρουμε, στην κυριολεξία να το πάρουμε. Δεν είμαι της λογικής να μπούμε μέσα να 

κάνουμε κατάληψη, και αυτό θα μπορούσε να γίνει αν ήμασταν αποφασισμένοι, αλλά 

υπάρχουν ακράδαντα νομικά επιχειρήματα ότι αυτός ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει στον 

δήμο Σερρών. Ανήκει στην πόλη γιατί το κράτος, το δημόσιο τον παραχώρησε το 1957.  

Εμείς πιστεύουμε για αυτά που λέτε, για την περίφραξη, μπορούμε αν υπάρξει 

οποιαδήποτε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και όχι σήμερα, και η προηγούμενη Δ.Α. όταν έπεσε 

το πρώτο κομμάτι στο Παπαλουκά, να κατεδαφίσουμε όλες τις περιφράξεις.  

κ. Δήμαρχος: Δεν μπορούμε γιατί δεν τα κρίνει κατεδαφιστέα η υπηρεσία.  

κ. Παπαβασιλείου: Τότε η υπηρεσία θα αναλάβει τις ευθύνες της.                                             

κ. Σαουλίδης: Θέλετε αυτή τη στιγμή να πάμε όλοι μαζί να δούμε ότι δεν υπάρχει ούτε 

ένα σημείο … με τη βροχή τη χτεσινή έπεσε ένα άλλο κομμάτι, και σήμερα το πρωί έπεσε. Το 

κομμάτι του Παπαλουκά που βλέπει στην οδό Σαρανταπόρου, εκείνο το κομμάτι είναι έτοιμο 

να πέσει και είναι άκρως επικίνδυνο, να θρηνήσουμε θύματα και την ευθύνη θα την έχουμε 

εμείς. Δεν θα την έχει ο στρατός, ούτε το Υπουργείο Άμυνας, γιατί το Υπουργείο είναι μακριά 

και ο στρατός θα πουν ότι τα εγκατέλειψαν και δεν είναι δικά τους και τότε θα πουν ότι είναι 

του Δήμου.  
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Εμείς είμαστε θετικοί στο να πέσει ο τοίχος, δεν είμαστε αρνητικοί.  

κ. Ιλανίδου: Καλά θα ήταν να ήταν εδώ ο κ. Μωυσιάδης ο οποίος πολλές φορές είχε 

διαχειριστεί αυτό το θέμα και πήγε στο Υπουργείο. Θα πω δυο λόγια. Ότι είναι ευλογία ότι τα 

στρατόπεδα βρίσκονται τόσο μέσα στην πόλη, θα ήταν πολύ καλό να παραχωρηθούν στον 

δήμο και να χρησιμοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο. Και στο σχέδιο μας, στο πρόγραμμα 

μας το προεκλογικό από το 2002 ήταν αυτό που λέγαμε να γίνει το Εμ. Παπά Πάρκο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, το στρατόπεδο Παπαλουκά να γίνει Πολιτισμού και το στρατόπεδο 

Κολοκοτρώνη να γίνει Αθλητισμού, κάτι που μετά το αγκάλιασαν και οι αρχιτέκτονες και ο 

σύλλογος αρχιτεκτόνων και  παρουσίασαν και κάποιες μελέτες. Είχαμε σχέδιο, ωραία και 

συγκεκριμένα,  τα πράγματα όμως βλέπετε όπως και εσείς βγάζετε τώρα ότι είναι δύσκολα, 

χρονοβόρα και ο καθένας θέλει την … από την μεριά του να πάρει οτιδήποτε περισσότερο.  

Εμείς συμφωνούμε οπωσδήποτε με την κατεδάφιση της περίφραξης εφόσον το δέχεται 

και το Υπουργείο Άμυνας αλλά δεν συμφωνούμε να παραχωρήσουμε τα δικαιώματα μας πριν 

έρθει εδώ στο Δ.Σ. τεκμηριωμένα η άποψη της Ν.Υ. και της Τ.Υ. του Κτηματολογίου για να 

μας πουν πιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς γιατί μετά, έτσι όπως είναι το έγγραφο από το 

Υπουργείο, παραχωρούμε τα δικαιώματα μας στο Υπουργείο και μετά δεν μπορούμε να 

κάνουμε τίποτα. 

κ. Τσιμερίκας:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, θα σταθώ στο θέμα πολύ 

περιληπτικά. Καταρχήν θα αρχίσω από το θέμα όπως ετέθη στην ημερήσια διάταξη, ¨Υποβολή 

αιτήματος για την κατεδάφιση των περιφράξεων των στρατοπέδων¨, αυτό το θέμα έχει να 

κάνει μόνο με μια υποπαράγραφο του εγγράφου το οποίο ήρθε στις 7/4/2008, ήρθε στις 21/4 

στον δήμο και εστάλει 7/4 από την … θα το ξαναδιαβάσω γιατί θα προχωρήσω βήμα – βήμα. 

¨Σε απάντηση του σχετικού¨, σχετικό είναι ένα έγγραφο του δημάρχου με ημερομηνία 

11/10/2007. Είναι με το οποίο εστάλει στο Υ.ΕΘ.Α. το υπόμνημα. ¨Σε απάντηση αυτού του 

σχετικού σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: α) Είναι προφανές ότι ο στόχος μας «Αισθητική 

Αναβάθμιση των Χώρων των Στρατοπέδων» βρίσκει καταρχήν την ΥΑΜΣ σύμφωνη. Στην 

υποπαράγραφο αυτή, δεν δίνω μάθημα απλά δίνω την δική μου ερμηνεία, δεν τίθεται θέμα 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Μιλάει για το θέμα το οποίο έθεσε ο Δήμαρχος Σερρών και αφορά 

την αισθητική της πόλης. Έχουμε την ατυχία αλλά και την τύχη ταυτόχρονα, τα στρατόπεδα να 

βρίσκονται πάνω στους κεντρικούς άξονες. Την ατυχία γιατί η εικόνα που εισπράττει ο 

επισκέπτης αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν είναι καλή αλλά είναι κακή και το ευτύχημα διότι μας 

δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε τους χειρισμούς αυτούς. Ο Δήμος λοιπόν διαχωρίζει τα θέματα 

αυτά σε δύο σκέλη, ένα το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ένα η αισθητική αναβάθμιση των 

χώρων των στρατοπέδων. η Υ.Α.Μ.Σ. για να συμφωνήσει καταρχάς σημαίνει ότι έχει λάβει 

υπόψη της το σχετικό έγγραφο του Δήμου Σερρών. Θα πρέπει λοιπόν το Δ.Σ. με απόφαση του 

1ον να συμφωνήσει με την αισθητική αναβάθμιση των χώρων των στρατοπέδων όπως 

περιγράφεται στο υπόμνημα της. Σήμερα ζητείται η απόφαση του Δ.Σ. μόνο για αυτό και για 

τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα η Δ.Α. τα διαχωρίζει.  

Σε ότι αφορά την τοποθέτηση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας διά στόματος κ. Αγγελίδη. 

Η ερμηνεία που δίνεται από την Πρωτοβουλία θεωρώ ότι είναι λάθος. Επαναλαμβάνω την 

πρόταση, να συμφωνήσει με την αισθητική αναβάθμιση των χώρων των στρατοπέδων όπως 

περιγράφεται στο υπόμνημα της, άρα ισχύει αυτό που ζητάει ο Δήμος στο υπόμνημα του και ο 

Δήμος στο υπόμνημα του ζητάει τα τρία στρατόπεδα. Εμπεριέχεται και το Κολοκοτρώνη. 

κ. Αγγελίδης: Για την αισθητική αναβάθμιση.  

κ. Τσιμερίκας: Μιλάμε για το υπόμνημα. Η ΥΑΜΣ συμφωνεί με το περιεχόμενο του 

υπομνήματος, όπως ακριβώς ετέθη στο υπόμνημα, στο υπόμνημα λοιπόν ετέθη και το 

Κολοκοτρώνη άρα εμπεριέχεται και το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη σε ότι αφορά την αισθητική 

αναβάθμιση. Σε ότι αφορά τις ενέργειες με την Ν.Υ. … 

κ. Αγγελίδης: Το 2) και το 3); Παραγράφηκαν; 
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κ. Τσιμερίκας:  Δεν είπα ότι παραγράφηκαν.  

κ. Αγγελίδης: Δεν θα μας εξηγήσετε τι λένε; 

κ. Τσιμερίκας: Δεν θα επαναλάβω πράγματα που είναι αυτονόητα. Λέει ¨να 

αποδεχθείς¨, δεν καλεί το Δ.Σ. να πάρει απόφαση για αυτό. Καλεί να πάρει απόφαση για το 

πρώτο. Ο Δήμος Σερρών είναι ο μόνος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που χειρίστηκε το θέμα κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, ποιος είναι αυτός ο τρόπος; Έκανε τον διαχωρισμό που προανέφερα, άλλο το 

ιδιοκτησιακό και άλλο της αισθητικής αναβάθμισης. Και αυτό για καλή μας τύχη το 

αποδέχεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εμείς σήμερα και τον τελευταίο καιρό με τις 

ενέργειες μας και με τη διασταλτική ερμηνεία που δίνεται από ορισμένες πλευρές, τελικώς 

κάνουμε ζημιά στους δημότες μας διότι οι άλλες δύο παράγραφοι ξέρουμε πολύ καλά τι λένε. 

Όπως επίσης ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ενέργειες έχουν γίνει με την προηγούμενη Δ.Α., 

ξέρουμε πολύ καλά … 

κ. Αγγελίδης: Διαβάστε λίγο … 

κ. Τσιμερίκας: κ. Αγγελίδη έχουν γίνει ενέργειες στο παρελθόν με άλλες αποφάσεις 

στο Δ.Σ. που έχει συμφωνήσει και η πλευρά η δική σας στα πλαίσια του νόμου.  

κ. Αγγελίδης:  Όχι. 

κ. Τσιμερίκας: Εν πάση περιπτώσει αυτό θα διευκρινιστεί. Ο Δήμος λοιπόν είναι ο 

μοναδικός που σκέφτηκε αυτή τη λύση σε ότι αφορά την πρώτη κίνηση να μπει μέσα στα 

στρατόπεδα. Αυτό επιδέχεται πολλές ερμηνείες, το να μπούμε στα στρατόπεδα, και γι’ αυτό το 

λόγο το υπόμνημα έχει συνταχθεί με τον τρόπο που έχει συνταχθεί. Το υπόμνημα έχει 

προωθηθεί το 2007 στην αρμόδια υπηρεσία.  

Σε ότι αφορά το στρατόπεδο Παπαλουκά, η εξέλιξη του θέματος Παπαλουκά έχει 

μακρύ δρόμο, φτάσαμε στις 5/2/2008 να έχουμε τα αποτελέσματα της 2ης ανάρτησης όπου 

καθορίζεται κύριος ο Δήμος Σερρών. Ακούστηκαν προτάσεις για νομική άποψη, για 

αξιοποίηση της Ν.Υ. και όλα αυτά. Στις 22/2 ζητήθηκε από τον κ. Αμαξόπουλο η άποψη του 

στο θέμα το συγκεκριμένο, δεν θα αναφερθώ στο αρχικό μέρος του κειμένου, στο τέλος, 

¨σύμφωνα με τα παραπάνω το ελληνικό Δημόσιο έχει την δυνατότητα αμφισβήτησης των 

πρώτων εγγραφών στο Κτηματολογικό γραφείο μέσα σε προθεσμία 10 ετών¨, είναι η ερμηνεία 

του νόμου, ¨μετά την παρόδο της προθεσμίας αυτής οριστικοποιούνται οι εγγραφές και 

παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερομένων με τις πρώτες αυτές εγγραφές ως 

δικαιούχων για τα δικαιώματα τα οποία αυτές αφορούν¨, περαιτέρω λέει κάποια άλλα 

πράγματα ο κ. Αμαξόπουλος. Άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο ευδιάκριτο το θέμα. Και οι ενέργειες 

έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται.  

κ. Σαουλίδης: Έγινε γνωστό στον κ. Αμαξόπουλο ότι υπάρχει αυτή η απόφαση του 

νομάρχη του 1957 που παραχωρεί; Η αναφορά του κ. Αμαξόπουλου αναφορά τη δήλωση στο 

Κτηματολόγιο δεν νομίζω ότι αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και την παραχώρηση 

του χώρου αυτού από το Δημόσιο στον δήμο Σερρών. Αφορά μόνο στη δήλωση.  

κ. Τσιμερίκας: Έχετε υπόψη σας για το αν αναφέρεται για όλο το στρατόπεδο ή για 

τμήμα του στρατοπέδου; Η πρόταση που λέτε;  

κ. Σαουλίδης: Είμαι σίγουρος, τα έχω τα έγγραφα, γιατί είναι χαρακτηρισμένος ο 

χώρος αυτός σαν χώρος οικισμού αποκατάστασης προσφύγων, είναι γνωστό αυτό, το ξέρουμε 

καλά και ο κ. Σαντοριναίος και εγώ ήμασταν σε επιτροπή απαλλοτριώσεων και συμμετείχαμε 

στις διαδικασίες, το έχω ρωτήσω στις υπηρεσίες της διεύθυνσης γεωργίας και μου είπαν ότι 

ήταν χαρακτηρισμένη σαν χώρου του οικισμού, ήταν αποθήκες γης κατά κάποιον τρόπο και ο 

χώρος των 40 Μαρτύρων – Σφαγείων, και της Ομόνοιας και αυτός ο χώρος που γειτνίαζε με 

την πόλη. Ήταν 3 χώροι που φιλοξένησαν προσφυγικούς καταυλισμούς. Καταπατούσε την 

έκταση αυτή από τότε που έγινε το στρατόπεδο ο στρατός αλλά ο χώρος αυτός ήταν του 

Δημοσίου, ήταν του αποικισμού, η αποκατάσταση των προσφύγων. Η Πολιτεία το 1957 με 

απόφαση του τότε νομάρχη … 
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κ. Τσιμερίκας:  Νομίζω ότι είναι επιπολαιότητα να χρησιμοποιείτε τον όρο 

¨καταπατητής¨ για το Υ.ΕΘ.Α. γιατί χρόνια βρίσκεται στον χώρο αυτό … 

κ. Σαουλίδης: Και τι σημαίνει, δεν βρίσκεται καταπατητής και σε άλλους χώρους; στα 

40 στρ. που είχαμε στο Εμ. Παπά δεν ήταν καταπατητής ο στρατός;  

κ. Τσιμερίκας: Σ’ αυτή τη φιλοσοφία δεν μπαίνω. 

κ. Σαουλίδης: Δεν ήταν καταπατητής στο στρατόπεδο Κλεισάρη; Προς θεού δηλαδή! 

Τολμούσε κανένας Δήμαρχος την περίοδο της δικτατορίας, που δεν ήταν τότε βέβαια οι 

δήμαρχοι, που ήταν διορισμένοι, να διεκδικήσουν κάποιους από αυτούς τους χώρους; Αυτό 

συνέβαινε, και άλλους χώρους σε όλη την Ελλάδα.  

κ. Τσιμερίκας: Το θέμα ποιο είναι το αν καταπατούσε ή η αδυναμία των τότε 

δημάρχων; 

κ. Σαουλίδης: Ο Δήμαρχος ήταν από τους πρώτους αιρετούς μετά το 1975, και ξέρει τι 

προβλήματα υπήρχαν εκείνη την εποχή. Οι διορισμένοι δήμαρχοι δεν διεκδικούσαν και ήταν 

λογικό και οι προηγούμενοι δήμαρχοι πριν το 1967 δεν είχαν αρμοδιότητες να ασχοληθούν με 

τέτοια πράγματα, δεν ασχολιόταν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά που είχε ο στρατός δεν τολμούσε 

κάποιος Δήμαρχος να τα αμφισβητήσει γιατί δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία, και σας λέω ένα 

μεγάλο έλλειμμα και της πόλης μας είναι ότι δεν υπάρχει Εθνικό Κτηματολόγιο, ένα πολύ 

μεγάλο κενό που ταλαιπωρεί.  

κ. Τσιμερίκας: … (αλλαγή πλευράς) … θα είναι ευτύχημα για τον δήμο Σερρών.  

κ. Παπαβασιλείου:  Μια διευκρινιστική ερώτηση στον κ. Τσιμερίκα, έχουμε ένα 

επίσημο έγγραφο από το Υ.ΕΘ.Α. το οποίο λέει ρητά και κατηγορηματικά, θέτει όρους ¨ναι 

κύριοι του Δήμου Σερρών, σας επιτρέπω να γκρεμίσετε τα τοίχη όμως στην απόφαση σας που 

θα είναι απόφαση του Δ.Σ. θέτω τους εξής όρους, 1ον συμφωνεί το υπουργείο με την 

αναβάθμιση και το γκρέμισμα των τοιχών, 2ον, δεν σταμάτησε εκεί, να αποδεχθείτε κύριοι του 

Δ.Σ. Σερρών την εφαρμογή του νόμου 2745/99 στα τρία αποδεσμευμένα στρατόπεδα 

Παπαλουκά, Εμ. Παπά και αποθήκες πυρομαχικών Λευκώνα. Καμία συζήτηση για 

Κολοκοτρώνη και 3ον, είναι ολοκληρωμένο το έγγραφο δεν έχει μια παράγραφο, και 3ον να 

συμφωνήσει και να αποστείλει στην ΥΑΜΣ την τελική πολεοδομική πρόταση για την 

αξιοποίηση τμήματος του στρατοπέδου του Εμ. Παπά υπέρ των ΤΕΦΑΑ. Εάν εμείς δηλαδή 

είμαστε σύμφωνοι, όλοι μαζί, να ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή την πρόταση, το α) και από το β1) 

δεν υπάρχει κανένας λόγος διαφωνίας. Αν στο ψήφισμα μας αυτό θέσουμε … 

κ. Δήμαρχος: Ποιο ψήφισμα; Απόφαση είναι. Συμφωνεί το Δ.Σ. με το υπόμνημα του 

δημάρχου.  

κ. Πρόεδρος:  Τα άλλα δεν μας αφοράν.  

κ. Αγγελίδης: Το βάζει όμως σαν προϋπόθεση.  

κ. Παπαβασιλείου: Μα και στο υπόμνημα σας κ. Δήμαρχε, διαβάστε το κ. Πρόεδρε … 

κ. Πρόεδρος:  Πριν τον επίλογο, το β) ¨Η διαδικασία του παρόντος εγγράφου είναι 

ανεξάρτητη … για την οριστική παραχώρηση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα με τις 

ενέργειες του Δήμου Σερρών¨. Είμαστε σαφείς. 

κ. Σαουλίδης: Αφού υπάρχει αυτό, αυτό αναιρεί το άλλο, γιατί δεν το αφαιρούμε, να 

το απαλείψουμε το άλλο το 3.  

κ. Τσιμερίκας: Το θέμα είναι ξεκάθαρο γιατί το υπόμνημα υποβλήθηκε στον 

Οκτώβριο του 2007. Η 2η ανάρτηση είναι τον Φεβρουάριο του 2008, προέκυψαν τα στοιχεία 

τα οποία στοιχειοθετούν δικαίωμα για τον δήμο εκ των υστέρων. 2ον το θέμα, η πρόθεση να 

επιλυθεί το θέμα είναι καλή τη πίστη, αμφίπλευρα, και από το Υ.ΕΘ.Α. και από τον δήμο 

Σερρών και έτσι προχωράμε μέχρι στιγμής. Να μην οξύνονται τα πνεύματα να μην υπάρχει 

ένταση. Εάν το Υ.ΕΘ.Α., δεν μας γνωστοποίησε αν θα προβεί στα νόμιμα δικαιώματα του σε 

ότι αφορά την διεκδίκηση του συγκεκριμένου χώρου. Άρα για αυτό το θέμα καθυστερεί το 

άλλο κομμάτι του ιδιοκτησιακού, γι’ αυτό επελέγη από την Δ.Α. η τακτική του να περιμένουμε 
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λίγο ακόμα, αλλά ταυτόχρονα και με το πρόσχημα των αγώνων που έχουμε η πόλη πρέπει να 

έχει άλλη όψη και μας δίνεται η χρυσή ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε για τον δήμο. Αν 

χάσουμε αυτή την ευκαιρία μετά πάμε στην οριστική επίλυση του προβλήματος και θα ήθελα 

ο καθένας από εμάς να φέρει τον εαυτό του στην άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι δυνατόν να 

υπάρχουν διεκδικήσεις σε όλο τον ελλαδικό χώρο και χάρη του ενός να ανοίξουν οι ασκοί του 

Αιόλου; Αυτή τη στιγμή έχουμε μια χρυσή ευκαιρία και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε.  

κ. Παπαβασιλείου: Χρυσή ευκαιρία μ’ αυτούς τους όρους κ. Τσιμερίκα;  

κ. Σωτηριάδης: Αυτό θα φανεί.  

κ. Τσιμερίκας: Αν εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να δώσετε μια άλλη ερμηνεία, βεβαίως να 

την ακούσουμε. Η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται με σαφήνεια. Αφορά την συγκεκριμένη 

υποπαράγραφο, αν είστε σύμφωνοι σ’ αυτό τότε … 

κ. Παπαβασιλείου: Διαφωνούμε από την β παράγραφο στο 2 και 3.   

κ. Τσιμερίκας: Δεν τίθεται αυτό το θέμα στο σημερινό συμβούλιο.  

κ. Δήμαρχος: Η πρόταση που τίθεται για ψηφοφορία ξέρετε ποια είναι; Ότι το Δ.Σ. 

συμφωνεί με το υπόμνημα του δημάρχου. Τίποτα άλλο.  

κ. Παπαβασιλείου: Με την παράγραφο 3 δεν συμφωνούμε.  

κ. Αγγελίδης: Να διαγραφεί η φράση που λέει ¨ότι δεν θα προκύψουν διεκδικήσεις¨.  

κ. Σωτηριάδης: Η απόφαση είναι μία συγκεκριμένη, συμφωνούμε με το υπόμνημα 

του κ. Δημάρχου, δεν συμφωνείτε μ’ αυτό;  

κ. Παπαβασιλείου: Συμφωνούμε με το υπόμνημα του κ. Δημάρχου εκτός από την 

παράγραφο 3.  

κ. Σωτηριάδης: Εντάξει τότε, μην ψηφίζεται. Το διευκρινίζω αυτό γιατί, μην βγει 

κάποιος από το Δ.Σ. και πει ¨α μας παραπλάνησαν¨. Η απόφαση που ζητούμε είναι Ναι στο 

υπόμνημα του δημάρχου. Σαφέστατα, για να μην βγει κάποιος και πει … αισθητική 

αναβάθμιση των στρατοπέδων του Δήμου¨.  

κ. Αγγελίδης: Πρόεδρε θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά την πρόταση μας γιατί 

βλέπω επιχειρείτε διαστρέβλωση των πάντων. Παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά, η 

πρόταση μας, συμφωνούμε στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Συμφωνούμε από το 

υπόμνημα του δημάρχου με την κατεδάφιση των περιφράξεων, συμφωνούμε με το να 

καθαριστούν οι εσωτερικοί χώροι των στρατοπέδων, με το να γίνουν δενδροφυτεύσεις, με το 

να γίνουν οι συντηρήσεις των κτιρίων. Δεν δεχόμαστε και ζητάμε να διαγραφεί η φράση στο 

υπόμνημα του δημάρχου που λέει ¨δεν θα προκύψουν διεκδικήσεις από την χρήση γης¨, ένα 

αυτό και επίσης, όσον αφορά την απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν δεχόμαστε 

τους όρους που βάζει στην β παράγραφο το 2 και το 3. 

κ. Πρόεδρος:  Προχωράμε στην ψηφοφορία.  

 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Ευαγγελίδου:  Ναι 

κ. Σωτηριάδης:  Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Σαντοριναίος:  Ναι  

κ. Κουλουφάκος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:  Η πρόταση η δική μας που αφορά όχι την παρ. 3. 

κ. Μπιτζίδου:  Την πρόταση μας.  

κ. Αγγελίδης:  Την πρόταση μας.  

κ. Παπαβασιλείου:  Την πρόταση μας.  

κ. Αγιαννίδου:  Την πρόταση μας  
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κ. Ιλανίδου:   Εκτός της παρ. 3  

κ. Σίγκας:   Το ίδιο 

κ. Ζαπάρας:   Ναι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:  Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι  

κ. Βέρρου:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι 

κ. Κάλλιος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ  

                        

ΘΕΜΑ  3ο: Συνδιοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Διάθλου 2008.  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι συνδιοργάνωση Δήμου, Αθλητικού Οργανισμού και Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Διάθλου. Έχουμε πλήθος χορηγιών, το κόστος θα είναι χαμηλό.  

 

- Εγκρίνεται  

                       
ΘΕΜΑ  4ο: Ανάληψη αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Σερρών.    

 

κ. Πρόεδρος:  Η πρόταση της Δ.Α. είναι να αναλάβουμε την αρμοδιότητα 7 που 

αφορά τον έλεγχο και την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ρύθμιση της κυκλοφορίας 

με υποδείξεις και σήματα από τους τροχονόμους και την παρ. 19 που αφορούν τον έλεγχο και 

την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές. 

Προτιθέμεθα να αυξήσουμε τον κύκλο των αρμοδιοτήτων που θα αναλάβουμε αλλά με άλλες 

αποφάσεις του Δ.Σ. και όταν ολοκληρωθεί το παζλ της δημοτικής αστυνόμευσης.  

κ. Αγγελίδης: Τα άλλα δεν τα δεχόμαστε; 

κ. Σωτηριάδης: Είναι αρμοδιότητες που μπορούμε να ζητήσουμε στο μέλλον, για να 

μην τους ρίξουμε στα βαθιά, έχουμε τραπεζοκαθίσματα, παίρνουμε τις παραβάσεις ΚΟΚ και 

λαϊκή αγορά. Σε πρώτη φάση αυτά και στη διάρκεια κανείς δεν μας το απαγορεύει να 

προσθέτουμε και νέες αρμοδιότητες αλλά καταλαβαίνετε ότι πάμε να κτίσουμε μια νέα 

υπηρεσία και πρέπει να την στήσουμε σωστά. Αν τους μπλοκάρουμε με εκατό αρμοδιότητες 

θα είναι σαν να μην κάναμε δουλειά, γι’ αυτό αυτά που μας ενδιαφέρουν άμεσα.  

κ. Δάγκος: Δηλαδή υπάρχει ένας κανονισμός για την λειτουργία της Δημοτικής 

Αστυνομίας και στον υπάρχοντα κανονισμό προσθέτουμε ακόμα δύο αρμοδιότητες.  

κ. Σωτηριάδης: Η Δημοτική Αστυνομία για να αναλάβει αρμοδιότητες τις δίνει η 

Περιφέρεια.  

 

- Εγκρίνεται  

      

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση καταβολής τροφείων στο Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής¨ για το 

σχολικό έτος 2008-2009. 

 

κ. Πρόεδρος:  Για τα … έσοδα με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας από 

0-8.800 20 €, από 8.801-17.600 60 €, από 17.601 και πάνω 80 €, για τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά 

της οικογενείας καταβάλλεται το ήμισυ. Είναι ίδια με πέρυσι.  
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κ. Αγγελίδης: Αν είναι ίδια με πέρσι εγκρίνουμε αλλιώς καμία αύξηση.  

κ. Ευαγγελίδου: Το θέμα των παιδικών σταθμών είναι πάρα πολύ σοβαρό και κάποια 

στιγμή κρίνω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποια αλλαγμένη πολιτική. Υπάρχει ο 

νόμος Παυλόπουλου ο οποίος προτείνει την διάλυση των Δ.Ε. και ήταν σκέψη κάποια στιγμή 

πως οι Δ.Ε. των Παιδικών Σταθμών θα ήταν σοφό να έρθουν στο Ν.Π. Τι συμβαίνει αυτή τη 

στιγμή, από το κράτος δεν υπάρχει καμιά πολιτική όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς. Δεν 

εντάσσεται η εκπαίδευση που παρέχεται από τους παιδικούς σταθμούς μέσα στο πρόγραμμα 

του Υπουργείου Παιδείας. Οι παιδικοί σταθμοί αντιμετωπίζονται σαν πάρκιν παιδιών. Και 

σήμερα το 2008 το υπουργείο Παιδείας, παραδίδει ουσιαστικά, θεωρεί ότι οι παιδικοί σταθμοί 

είναι αντικείμενο του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή πρέπει να λειτουργούν υπό προνοιακό 

χαρακτήρα. Εμένα προσωπικά, και σαν μάνα, δεν με βρίσκει σύμφωνη αυτή η άποψη. 

Βεβαίως οι παιδικοί σταθμοί δημιουργήθηκαν γιατί οι γυναίκες που εργάζονται πρέπει να 

έχουν έναν χώρο για να αφήνουν τα παιδιά τους, όμως μια γυναίκα που δεν εργάζεται σήμερα 

επειδή οι παιδικοί σταθμοί προσφέρουν σημαντικότατο έργο εκπαίδευσης, βοηθούν στην 

κοινωνικοποίηση των παιδιών, και με την αλλαγή του επιπέδου της Α’ δημοτικού, ουσιαστικά 

το κράτος αποδέχεται ότι πάνε διαμορφωμένα παιδιά στο σχολείο, δεν μαθαίνουν πια την ύλη 

που μαθαίναμε εμείς, που δεν υπήρχαν οι παιδικοί σταθμοί, και δεν ήταν τόσο μέσα στην 

καθημερινότητα μας, θα πρέπει να έχει πόρους να πηγαίνει τα παιδιά, όμως αυτό δεν είναι 

μέσα στην κρατική πολιτική. Τι συμβαίνει; Το 2010, το Ν.Π. αυτή τη στιγμή καλύπτεται από 

το Υπουργείο Υγείας, όμως το 2010 το Υπουργείο Υγείας αποχωρεί και παραχωρεί τη 

λειτουργία στο σύνολο του Ν.Π. στον Δήμο, που θα πει ότι το 2010 ο Δήμος Σερρών θα βρεθεί 

να συντηρεί 15 παιδικούς σταθμούς, 8 του Ν.Π. και 7 των Δ.Ε. Βρεθήκαμε λοιπόν με τον κ. 

Ζαπάρα που είναι πρόεδρος των Δ.Ε., με την διευθύντρια του Ν.Π. και καθίσαμε και βγάλαμε 

ένα πλάνο, βγάλαμε κάποια οργάνωση και κάποια σκέψη, είπαμε τι ελλείψεις έχουν οι Δ.Ε., τι 

ελλείψεις έχει το Ν.Π. και πως θα έρθουν αυτά σε μια ίση κατάσταση. Τα 20 και τα 60 λοιπόν 

€, γιατί από την στιγμή που θα παραχωρηθούν οι παιδικοί σταθμοί στον δήμο, ο Δήμος θα 

αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα συντήρησης τους, τα 20 € που αυτή τη στιγμή, και τα 60 

και τα 80 € που προβλέπονται σαν τροφεία είναι πανελλαδικώς μοναδικό φαινόμενο. Είναι 

πάρα πολύ χαμηλά. Βέβαια κατανοώ ότι θέλουμε, το καταλαβαίνω ότι θέλουμε να είμαστε 

αρεστοί στους Σερραίους πολίτες, και μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε παιδικούς σταθμούς 

οι οποίοι να είναι ελεύθεροι, όμως κάποια στιγμή οι παιδικοί αυτοί σταθμοί δεν θα μπορούν να 

συντηρηθούν. Έχουμε λοιπόν Δ.Ε. που έχουν 120 € τροφεία και είναι και οι δικοί μας του 

Ν.Π. που είναι 20,60 και 80. Και είχαμε κάνει μια πρόταση, εάν το τροφείο στην επικείμενη 

ενσωμάτωση των Δ.Ε. με το Ν.Π. γινόταν ενιαίο, ας πούμε 100 €, και αφήναμε ένα περιθώριο 

για τους ανθρώπους που δεν έχουνε, φαίνεται αυτό μέσω της φορολογικής τους δήλωσης, τους 

πολύτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες θα μπορούσαν και με 20 € αλλά ακόμα 

και δωρεάν σε ορισμένες περιπτώσεις να αφήνουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. 

Προσπαθώντας κάποια στιγμή να νοικοκυρέψουμε και να φέρουμε σε κάποια ευθεία το θέμα 

των παιδικών σταθμών. Έτσι νομίζω ότι το να περνάμε τα τροφεία, εντάξει όπως ήταν πέρσι, 

είναι μια πολύ βεβιασμένη και βιαστική κίνηση και εμένα τουλάχιστον σαν Πρόεδρο του Ν.Π. 

και στο δύσκολο σημείο που βρίσκεται τώρα το Ν.Π. και οι Δ.Ε. με κάνει να αισθάνομαι 

αναποτελεσματική.  

κ. Παπαβασιλείου: κ. Ευαγγελίδου προτείνετε ουσιαστικά να αυξηθούν τα φύλακτρα 

για τους παιδικούς σταθμούς περίπου στο ποσό των 100 €.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν προτείνει.  

κ. Παπαβασιλείου: Έκανε μια συγκεκριμένη σκέψη. 

κ. Ευαγγελίδου: Πρέπει να πάρουμε μέτρα και να σκεφτούμε την επιβίωση των 

παιδικών σταθμών.  
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κ. Παπαβασιλείου: Κάνατε την εξής σκέψη, ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν με 

τέτοια τροφεία οι παιδικοί σταθμοί.  

κ. Ευαγγελίδου: Ναι και σε περίπτωση που ενωθούν με τις Δ.Ε. θα πρέπει να υπάρχει 

ένα ενιαίο τροφείο. 

κ. Παπαβασιλείου: Γνωρίζετε τι πληρώνει σε αντίστοιχο ιδιωτικό σταθμό ο Σερραίος 

πολίτης;  

κ. Ευαγγελίδου: Εγώ δεν γνωρίζω; Εγώ το παιδί μου το έχω σε ιδιωτικό παιδικό 

σταθμό.  

κ. Παπαβασιλείου: Πόσο πληρώνετε;  

κ. Ευαγγελίδου: Πείτε μου τον στόχο της ερώτησης σας και θα σας απαντήσω.  

κ. Μπιτζίδου: Να δώσω απάντηση στον κ. Παπαβασιλείου; 120, 140, 180 €.  

κ. Ζαπάρας:  200 και 250. 

κ. Ευαγγελίδου:  Πάνω από 180 €.  

κ. Παπαβασιλείου:  Πιστεύω ότι κανείς Σερραίος πολίτης και καμιά Σερραία μητέρα 

δεν θα έστελνε το παιδί της αν δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα, δεν θα έστελνε το παιδί της 

σε δημοτικό παιδικό σταθμό.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν φυλάσσονται τα παιδιά 

σωστά;  

κ. Παπαβασιλείου: Αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι λαϊκισμός δικός σας.  

κ. Αγγελίδης: Δεν είπε αυτό το πράγμα. 

κ. Ευαγγελίδου: Αν μου επιτρέπετε επειδή κάνω παρέα και με μάνες οι οποίες 

πηγαίνουν τα παιδιά τους και στις Δ.Ε. και στο Ν.Π., είναι εξεχόντως ευχαριστημένες από τις 

παροχές που τους προσφέρονται.  

κ. Παπαβασιλείου: Αυτό καταλάβατε εσείς. Μιλάμε για οικογένειες οι οποίες έχουν 

χαμηλό εισόδημα και γι’ αυτό πρέπει να είναι ο Δήμος συμπαραστάτης σ’ αυτές τις 

οικογένειες. Όχι ότι δεν προσφέρουν υπηρεσίες. Πιθανώς να προσφέρουν και καλύτερες 

υπηρεσίες από τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Όταν δεν αφήνετε τους άλλους να 

ολοκληρώσει βγάζετε δικά σας συμπεράσματα, βεβιασμένα.  

Γι’ αυτό είπε ο κ. Αγγελίδης να μην μπουν αυξήσεις, το αν θα προκύψει πρόβλημα 

επιβίωσης του παιδικού σταθμού θα το λύσουμε και αυτό το θέμα.  

κ. Ευαγγελίδου: Πότε;  

κ. Παπαβασιλείου: Ενόψει του Καποδίστρια 2 θα υπάρξουν νέες αποφάσεις. Γι’ αυτό 

πολύ καλά προχωράμε μ’ αυτή την άποψη ότι παραμένουν ίδια τα τροφεία.  

κ. Ζαπάρας: Εγώ απλώς θα πω το εξής, τι προϋπολογισμό έχετε κ. Ευαγγελίδου;  

κ. Ευαγγελίδου: 1.800.000. 

κ. Ζαπάρας: Και άλλες 600.000 είναι τα έσοδα που παίρνουμε εμείς. Μιλάμε για 

2.700.000 η επιχείρηση συνολικά σε περίπτωση που γίνει ενοποίηση. Ποιος θα κληθεί να τα 

πληρώσει αυτά τα λεφτά; Ξέρετε ότι στα επόμενα 4 χρόνια αν δεν παρθούν κάποια μέτρα από 

τώρα κάποιοι σταθμοί πρέπει να κλείσουν; Εκ των πραγμάτων θα τους κλείσετε. Όχι 

Καποδίστριας να γίνει, αφού δεν έχει η Τ.Α. αυτά τα 3 εκ. €. 

κ. Αγγελίδης: Αυτό λέμε ότι αν γίνει ο 2ος Καποδίστριας και δεν μας δώσουν λεφτά, 

να μην τον κάνουμε. Θα καταστρέψουμε την Τ.Α.  

κ. Ζαπάρας: Αν δεν παρθούν κάποια μέτρα εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα στα 

επόμενα 4 χρόνια.  

κ. Αγγελίδης:  Πρέπει να πιέσουμε αλλιώς δεν θα μας δώσουν τίποτα.  

κ. Ιλανίδου: Κι εγώ νομίζω, γιατί έζησα 4 χρόνια τους παιδικούς σταθμούς, ότι 

βρήκαμε κάποιους παιδικούς σταθμούς άψογους από τις προηγούμενες Δ.Α., συνεχίσαμε, 

προσπαθήσαμε, ανοίξαμε και άλλους παιδικούς σταθμούς, η δουλειά που κάνει το προσωπικό 

των παιδικών σταθμών, μιλάω για τις Δ. Ε., η δουλειά που κάνουν είναι εξαιρετική, και νομίζω 
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ότι βάζουμε άριστα. Από πέρσι είμαι και στο Ν.Π. και εκεί βλέπω ότι γίνεται μια πάρα πολύ 

καλή δουλειά. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι οι παιδικοί σταθμοί είναι μια προσφορά 

στον δημότη, όπως προσφορά στον δημότη είναι ο πολιτισμός, και λέμε ότι θα κάνουμε μια 

εκδήλωση πολιτισμού και θα ξοδέψουμε 30.000 €, 50.000 €, όπως λέμε είναι προσφορά στον 

δημότη και θα βάλουμε ένα πάρκο, θα βάλουμε κούνιες, θα μαζέψουμε τα σκουπίδια, είναι 

προσφορά στον δημότη, όπως λέμε για το περιβάλλον, για τον αέρα, είναι προσφορά στον 

δημότη, στη μάνα, που να φυλάξει το παιδί της και τα άλλα τα παιδιά της, για να δει τον εαυτό 

της, να δει το σπίτι της, να πάει να δουλέψει. Νομίζω σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δούμε 

αυτό το κοινωνικό κομμάτι των παιδικών σταθμών κάτι διαφορετικό και κάτι να μας φέρει 

έσοδα ή κάτι που δεν θα επιβαρύνει τον δήμο, ή τα έξοδα των παιδικών σταθμών να είναι όσα 

και τα έσοδα μας. Νομίζω ότι πρέπει να σκύψουμε πάνω σ’ αυτόν τον τομέα, να ανοίξουμε και 

άλλους παιδικούς σταθμούς, γιατί έχουμε αιτήσεις που νομίζω ότι υπερκαλύπτουν τις θέσεις 

που έχουμε και να ζητήσουμε από την Κεντρική Εξουσία να μας δώσει πόρους και πρέπει να 

γίνει, να ξεσηκωθεί και ο κόσμος να βοηθήσει τον δήμο, γιατί οπωσδήποτε αυτό το πράγμα 

πρέπει να το αγκαλιάσουμε, όπως αγκαλιάζουμε το πράσινο, τον αέρα, τα σκουπίδια, τον 

πολιτισμό. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να το ισοφαρίσουμε, να κλείνουμε παιδικούς 

σταθμούς γιατί δεν έχουμε τόσα έσοδα. Θα βρεθούν πόροι, θα αγωνιστούμε όλοι μαζί, και 

πάνω από όλα, ήδη άρχισε το κράτος να δίνει κάποιους παραπάνω πόρους από τα τέλη 

κυκλοφορίας. Αύριο θα δώσει κάτι άλλο, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν είναι να το 

συζητήσουμε σε 5-10 λεπτά, νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί ευρέως αυτό το θέμα, διεξοδικά, 

από όλες τις Δ.Α. και σίγουρα όλοι οι δημότες είναι δίπλα μας. Έχουν ανάγκη από παιδικούς 

σταθμούς.  

κ. Μπιτζίδου: Επειδή στο Κέντρο της προσχολικής αγωγής, στο Δ/κό Συμβούλιο είμαι 

από την προηγούμενη θητεία, παρακολουθώ και θέλω να τονίσω ότι επίσης η δουλειά που 

γίνεται εκεί είναι άριστη, γι’ αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από τους γονείς, όμως 

εκείνο που προέχει είναι ότι παράγουμε κοινωνικό έργο, μ’ αυτή τη δυσπραγία την οικονομική 

που υπάρχει την σήμερον ημέρα στην  κοινωνία και γνωρίζουμε ότι τα μισά νοικοκυριά αν όχι 

ολοκληρωτικά, είναι υπερχρεωμένα. Είναι αδύνατον ο κόσμος να δώσει παραπάνω τροφεία, 

οπότε εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτά τα τροφεία είναι υπέρ αρκετά, θα πρέπει να δούμε ότι θα 

παρέχουμε κοινωνικό έργο και ότι είναι απαραίτητο αυτό να το κάνει ο Δήμος και κανένας 

άλλος φορέας. Πρέπει να είμαστε εμείς πρωτεργάτες στην προσπάθεια αυτή. Άρα πρέπει να 

στηρίξουμε με όποιον τρόπο μπορούμε την διατήρηση των παιδικών σταθμών αλλά και των 

χαμηλών τροφείων για να μπορούν οι άποροι και οποιαδήποτε οικογένεια φιλοξενήσει να 

μπορέσει να δώσει τα παιδιά της εκεί προς φύλαξη.  

κ. Ευαγγελίδου: Λυπούμαι πάρα πολύ γιατί τα εύκολα λόγια και τα ευχολόγια 

μπορούμε να τα πούμε άνετα, αλλά το θέμα είναι να διαφυλάξουμε την διατήρηση και την 

ορθή πορεία των παιδικών σταθμών έτσι όπως είναι σήμερα και όπως πολύ καλά διαπιστώνετε 

προσφέρουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Γιατί οι παιδικοί σταθμοί, εκτός από χώροι 

κοινωνικής προσφοράς, όπως και όλοι οι χώροι κοινωνικής προσφοράς, μπορούν να γίνουν 

χώροι έντονου λαϊκισμού. Εγώ λοιπόν σαν Πρόεδρος του Ν.Π. οφείλω να σας καταθέσω ότι το 

2010 το κράτος αποχωρεί, πρέπει πια τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π. να τους συντηρεί ο 

Δήμος, αυτή τη στιγμή στις Σέρρες ο Δήμος έχει 15 παιδικούς σταθμούς, ένα μικρό 

παράδειγμα είναι ότι η Καβάλα έχει 8, έχουμε τα χαμηλότερα τροφεία σε όλη την Ελλάδα. Δεν 

υπάρχει άλλο τέτοιο παράδειγμα πόλης. Ας προχωρήσουμε, όμως οφείλω να σας πω και 

οφείλω να καταθέσω ότι πολύ φοβάμαι μιας και σήμερα που η μισθοδοσία και όλα περνούν 

από τον δήμο, ήδη αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα που παρ’ όλα αυτά τα χρήματα τα δίνει 

το Υπουργείο, όταν το Υπουργείο θα αποχωρήσει, και είναι αποφασισμένο να αποχωρήσει και 

δεν  προβλέπεται  ούτε στο 4ο Κ.Π.Σ. η λειτουργία παιδικών σταθμών, ήταν σαφέστατη από τα 
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προγράμματα και η Περιφέρεια και η Διαχειριστική Αρχή του 4ου Κ.Π.Σ. ότι οι παιδικοί πια 

αφορούν την Τ.Α., ότι θα βρεθούμε προ πολύ δύσκολων γεγονότων και θα έπρεπε πιστεύω να 

υπάρχει μια συνεννόηση και μια καλή οργάνωση και ένας προγραμματισμός που να δράσει 

προς όφελος του τόπου, των παιδιών, και εγώ προσωπικά μιλάω σαν μάνα δυο μικρών 

παιδιών, που πάω στους παιδικούς σταθμούς και ένας λόγος που πήγα και εξακολουθώ να έχω 

το παιδί μου σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό και επιτρέψτε μου να το καταθέσω και δημόσια αυτό, 

δεν είναι γιατί παραγκωνίζουμε το σπουδαίο έργο που γίνεται από τους παιδικούς σταθμούς, 

διότι έχουν ελεγμένες και πιστοποιημένες βρεφονηπιοκόμους οι βρεφικοί παιδικοί σταθμοί και 

περνάνε από ελέγχους κρατικούς και δεν μπορεί να διαφύγει τίποτα, αλλά είναι γιατί το Ν.Π. 

οφείλει να έχει έναν προνοιακό χαρακτήρα, οφείλουμε να σεβόμαστε την φορολογική δήλωση, 

οφείλουμε να μην κάνουμε ψηφοθηρία, οφείλουμε εμείς που έχουμε κάποια υψηλότερη 

φορολογική δήλωση να βοηθάμε επίσης και τον Σερραίο επιχειρηματία να μπορέσει να 

δραστηριοποιηθεί μέσα στην πόλη του γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, που είπατε προηγουμένως 

για αποκέντρωση, πως θα έχουν δουλειά αν ο Δήμος καταλάβει όλες τις θέσεις.  

Και μιλήσατε και εσείς κ. Ιλανίδου για παιδικούς σταθμούς ότι πρέπει να ανοίξουμε 

και άλλους και το λέτε εσείς που κλείσατε το σημαντικότερο παιδικό σταθμό που είναι ο 5ος. 

Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι το θέμα θα έπρεπε να αποσυρθεί και να ξαναέρθει. 

         

- Εγκρίνεται  

     

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Δ. Επταμύλων για 

επαγγελματικούς λόγους.  

 

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου των Επταμύλων, από την 

εισήγηση λείπει η αρχική τιμή εκκίνησης. 

κ. Αγγελίδης: Βγαίνει δημοπρασία έτσι; 

κ. Σωτηριάδης: Θα ξεκινήσει από 1500 €.  

κ. Αγγελίδης: Πόσα στρέμματα είναι; 

κ. Σωτηριάδης: 5 στρέμματα. Το στρέμμα πάει με 30-40 €. Θα δώσουμε 1.500 € γιατί 

δεν είναι για καλλιέργεια αλλά για επαγγελματικούς λόγους. … (αλλαγή κασέτας) … 

 

- Εγκρίνεται  

     

ΘΕΜΑ  7ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.         

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Διαγραφή χρημάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  9ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

κ. Δήμαρχος: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε την απόφαση μας και να 

σκεφτούμε σοβαρά ότι πρέπει να σταματήσουμε να πουλάμε οικογενειακούς τάφους. Διότι 

που θα φτάσουμε; Να κάνουμε έρευνα πόσο … χώρο έχουμε, τι προοπτική έχουμε, τι 

περιθώρια έχουμε διότι υπάρχουν περίοδοι που πραγματικά σταματούν στον αέρα … Δηλαδή 

αν έχουμε καμιά ατυχία και χρειαστεί ανάγκη 4-5 θέσεων, τότε θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. 
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κ. Παπαβασιλείου: Η λύση είναι τα τρίτα νεκροταφεία. Δεν θα γίνουν; Πόσα χρόνια 

θα πάει αυτή η ιστορία;  

κ. Σαουλίδης: Νομίζω ότι και ο κ. Αγγελίδης ήταν παρών, μας είχε πει και ο κ. 

Μωυσιάδης και ο κ. Βλάχος την πρόταση του. Εμείς ήμασταν ξεκάθαροι, να σταματήσουμε τις 

πωλήσεις. Υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα. Εγώ έζησα έναν εφιάλτη το 1994 καλοκαίρι ήταν η 

κατάσταση τραγική. Έχω δει όμως κάποια στοιχεία που υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που 

παραμένουν 20 χρόνια. Υπάρχουν και 10ετίας και πλέον της 10ετίας. Κ. Δήμαρχε τα πράγματα 

είναι δεδομένα … 

κ. …: Επειδή είναι λεπτό το θέμα, κ. Πρόεδρε να το φέρεις σε ένα ξεχωριστό θέμα. 

κ. Σωτηριάδης: Να θυμίσω ότι κ. Σαουλίδη στην δημαρχιακή θητεία τη δική σας, το 

κάνατε τότε 2 εκ. για να είναι αποθαρρυντικό για πολλούς να αγοράσουν. Έχουμε στα Α’ 

Νεκροταφεία 3.270 τάφους και είναι πουλημένοι γύρω στους 1000.  

κ. Αγγελίδης: Το θέμα αυτό όταν είχε έρθει στην προηγούμενη Δημαρχιακή θητεία, οι 

πωλήσεις των τάφων, εμείς είχαμε διαφωνήσει για τις πωλήσεις. Η απόφαση τότε στη θητεία 

του κ. Μητλιάγκα δεν υλοποιήθηκε, γι’ αυτόν τον λόγο ο κ. Μωυσιάδης στην θητεία του έφερε 

το θέμα αυτό. Εμείς είχαμε διαφωνήσει κάθετα τότε και είχαμε κρούσει τον κώδωνα κινδύνου 

επισημαίνοντας το τι θα συμβεί. Ότι θα φτάσουμε σε μια στιγμή που θα αγοραστεί όλο το Α’ 

Νεκροταφείο κυρίως. Τώρα κοιτάξτε ποιο είναι το λεπτότατο σημείο, αν πάρουμε μια 

απόφαση και πούμε στοπ, ξέρετε τι άδικα αντιμετωπίζουμε τους υπόλοιπους; Είναι τρομερό το 

θέμα, φοβερό. Θα μας λιντσάρουν. Παίζουμε με τον ανθρώπινο πόνο. Η μόνη λύση είναι το 3ο 

Νεκροταφείο. Πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για το 3ο Νεκροταφείο, αλλιώς θα 

δημιουργηθεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. 

κ. Σαντοριναίος: Το θέμα αυτό για την πώληση τάφων στα Νεκροταφεία ήρθε το 

1988-1989, και από το όλο Δ.Σ. είτε είχα την τύχη είτε την ατυχία να το προβλέψω, ήμουν ο 

μοναδικός που μειοψήφησα να μην πουλιούνται οι τάφοι και εξήγησα τους λόγους. 

Υλοποιήθηκε για 1 εκ. εκείνη την εποχή.  

κ. Πρόεδρος:  Στο επόμενο Δ.Σ. θα τεθεί θέμα.    

    

- Αποσύρεται  

   

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

κ. Ιλανίδου: Μέσα στις δαπάνες υπάρχουν και δύο εισηγήσεις του κ. Υψηλάντη που 

δεν αφορούν ούτε δαπάνες ούτε προμήθειες για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Είναι 

να αποφασίσουμε για να δώσουμε οικονομική ενίσχυση, επιχορήγηση σε δυο συλλόγους.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι δαπάνες όμως.  

κ. Ιλανίδου: Δεν είναι δαπάνες. Αυτό χωριστά πάει.  

κ. Αγγελίδης: Έγινε κατά λάθος αυτό, όχι σκόπιμα. Θα πρέπει να αναγράφεται σαν 

ξεχωριστό θέμα.  

κ. Πρόεδρος:  Είχα σκοπό να τα εκφωνήσω.  

κ. Αγγελίδης: Δεν έχει σημασία, θα πρέπει να έρχονται σαν ξεχωριστό θέμα.  

 

- Εγκρίνεται  

     

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.   

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ  12ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό 

με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: ¨Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού 

Ασφαλείας, από ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: ¨Βελτίωση οδού 

Κωνσταντινάτου – Κρίνου¨. 

 

κ. Αγγελίδης: Με αφορμή αυτό το θέμα για την οδό αυτή θα ξεκινήσουν οι 

διαδικασίες για την υλοποίηση ασφαλτοστρώσεων από πιστώσεις του 2008 όπως 

υποσχεθήκατε πρόσφατα;  

κ. Δήμαρχος: Βεβαίως.  

κ. Αγγελίδης: Πότε θα ξεκινήσουν; 

κ. Δήμαρχος: Στο επόμενο Δ.Σ. 

κ. Αγγελίδης: Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε. 3 μήνες είναι.  

       

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης αναλογούντος ΦΠΑ 19% στο ποσό της επιλέξιμης 

δαπάνης και της οικονομικής ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου: 

α)  «Προστασία και Ανάπτυξη Δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών» του Π.Ε.Π. 

Κεντρικής Μακεδονίας, Μέτρο 4.6 και  

β) «Προστασία και Ανάπτυξη Δασοκτήματος Σερρών Δήμου Σερρών» του 

Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση μελετών και Προϋπολογιστικών Πινάκων έργων.  

 

- Εγκρίνεται  

  
ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση καταβολής οφειλής των εργασιών ¨Μόρφωσης – Ισοπέδωσης – 

Συμπύκνωσης καταστρώματος οδού¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

 ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και συνεχίσεων έργων.   

 

- Εγκρίνεται  

                         

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ  20ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

- Εγκρίνεται  

 

 

            Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

Πρ. 7/1/08 Συζήτηση επί επερώτησης της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων σχετικά με 

τα στρατόπεδα του Δήμου Σερρών. 

 

Πρ. 7/2/08 Ομοίως της Σύνθεσης Πολιτών για τη λειτουργία των πεζοδρόμων κατά τη 

θερινή περίοδο. 

 

Πρ. 7/3/08 Συζήτηση επί εγγράφου του Πρ/νου του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 

για τη λειτουργία του Τμήματος με αφορμή επερώτησης σχετικής της 

Δημοτικής Συμβούλου κας Ιλανίδου Δέσποινας. 

 

Πρ. 7/4/08 Συζήτηση επί εγγράφων: α) ΕΛΤΑ-Κ.Κ. Σερρών και β) Συλλόγου Κινητικά 

Αναπήρων Ν. Σερρών, για χώρο στάθμευσης μπροστά στα ΕΛΤΑ. 

 

512/08 Έγκριση συμμετοχής του Δήμους στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. τον Ιούνιο για 

τη Δ/κή Μεταρρύθμιση  της χώρας. 

 

513/08 Διατύπωση προτάσεων  για την Διοικητική Μεταρρύθμιση  ενόψει του 

συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

 

514/08 Υποβολή αιτήματος για την κατεδάφιση περιφράξεων (μανδρότοιχων) των 

στρατοπέδων.  

 

515/08  Έγκριση συνδιοργάνωσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Διάθλου 2008. 

 

516/08  Ανάληψη αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Σερρών. 

 

517/08  Έγκριση καταβολής τροφείων  για το σχολικό έτος 2008-2009. 

 

518/08  Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου του  αγροκτήματος   Τ. Δ.  Επταμύλων,  για  

επαγγελματικούς λόγους. 

 

519/08 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Ακριτίδη 

Κων/νο. 

 

520/08 Διαγραφή χρημάτων από τους χρηματικούς καταλόγους του κ. Σπλήνα 

Κων/νου & ΣΙΑ Ο.Ε., από δημοτικό φόρο 2%, ύστερα από υπαγωγή σε νόμο 

ρύθμισης οφειλών. 
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521/08  Ομοίως του κ. Μπαλίδη Χαράλαμπου. 

 

522/08  Ομοίως του κ. Ελεμέ Σταύρου. 

 

523/08 Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο (ακύρωση από Ελεγκτικό Συνέδριο), 

σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

Πρ. 7/5/08 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος «Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση 

οικογενειακών τάφων».  

 

524/08 Έγκριση προμήθειας Νομικών βιβλίων. 

 

525/08 Έγκριση καταβολής εξόδων και αμοιβής δικηγόρου Αθηνών  για συμβόλαιο 

δωρεών απορριμματοφόρων.  

 

525α/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου. 

 

526/08  Έγκριση προμήθειας ελαιολιπαντικών. 

 

527/08 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχ/σης  του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού 

Συλλόγου ΦΩΣ και ΖΩΗ δικτύου ROM. 

 

527α/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Σαμπάνη Μιχαήλ.  

  

528/08 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχ/σης του Παλαιστικού Συλλόγου Σερρών – 

Ο Άγιος Γεώργιος. 

 

528α/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας αποστολής του Δήμου στο 

Βελίκο – Τίρνοβο. 

 

529/08  Έγκριση πραγματοποίησης συναυλίας για τη Ζ’ Πανελλήνια Μαθητιάδα.  

 

530/08 Έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας της Ένωσης Ελληνικών Πόλεων με 

Μεσαιωνικό Κάστρο. 

 

531/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου. 

 

531α/08 Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής του Δ. Σ. προς το δίκτυο ROM. 

 

532/08 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος και οι 

αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και στην προστασία των 

υδάτινων πόρων.  

 

532α/08 Έγκριση δαπάνης προμήθειας κρασιών για τις γιορτές του Πάσχα. 

 

533/08 Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  
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534/08 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών. 

 

535/08 Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής αυτ/των και μηχ/των του Δήμου. 

 

536/08 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ. Ζωίδη 

Δουκίδη. 

 

537/08 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση Πράξη 

Εφαρμογής στη γειτονιά «Σιγής-Ν. Κηφισιάς», ιδιοκτησίας Πολυχρονίου 

Αθηνάς και Πολυχρόνη. 

 

538/08 Ομοίως Πολυχρονίου Αθηνάς, Πολυχρόνη και Ευαγγελίας.  

 

539/08 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών «Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού 

Ασφαλείας από ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών. 

 

540/08 Αποδοχή χρηματοδότησης  και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Βελτίωση οδού 

Κωνσταντινάτου-Κρίνου». 

 

541/08 Αποδοχή χρηματοδότησης αναλογούντος ΦΠΑ (19%)  στο ποσό επιλέξιμης  

δαπάνης και της οικονομικής ενίσχυσης  του επενδυτικού σχεδίου «Προστασία 

και Ανάπτυξη Δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών και του Π.Ε.Π. Κεντρικής 

Μακεδονίας στο Μέτρο 4.6. 

 

542/08 Ομοίως: «Προστασία και Ανάπτυξη Δασοκτήματος Σερρών Δήμου Σερρών». 

 

543/08 Κατασκευή αγωγού ύδρευσης και άλλες εργασίες για λειτουργική ολοκλήρωση 

του Κτηνοτροφικού Πάρκου.  

 

544/08 Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιερολοχιτών». 

 

545/08 Ομοίως: «Χωματουργικές εργασίες και κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό 

Νικομηδείας». 

 

546/08 Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα των εργασιών τοποθέτησης σωλήνων για 

την κατασκευή δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο χώρο στάθμευσης Ανατολικά 

της πόλης των Σερρών.  

 

547/08 Έγκριση καταβολής οφειλής εργασιών «Μόρφωσης-ισοπέδωσης-συμπύκνωσης 

καταστρώματος οδού». 

 

548/08 Έγκριση 1ου  Α.Π. του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων προστασίας 

πρανών». 

 

549/08 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 του έργου: «Ανακαίνιση βεσπασιανών 

Δημοτικού Μεγάρου». 
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550/08 Ομοίως: «Ανόρυξη γεώτρησης στην  περιοχή Ραχωβίτσα του Δήμου Σερρών». 

 

551/08 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Βελτίωση Αστικού Οδικού Δικτύου πόλης Σερρών». 

 

552/08 Ομοίως: «Κατασκευή δρόμων πόλης Σερρών». 

 

553/08 Έγκριση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. και τοποθέτησης δύο (2) Φ.Σ.  στην οδό 

Φλωρίνης. 

 

554/08 Έγκριση τοποθέτησης Φ.Σ. στην οδό Εξοχών. 

 

555/08 Ομοίως στο 1ο χιλμ. Σερρών-Θεσσαλονίκης (Μαυροφρύδης Χρ.). 

 

556/08 Ομοίως στην επαρχιακή οδό Σερρών-Οινούσας (Γιαννακίδης Δημ.). 

 

557/08 Έγκριση πραγματοποίησης έκθεσης ζωγραφικής του κ. Ε. Βαρλάμη  και 

κάλυψη δαπανών.  

 

558/08 Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων με αφορμή της Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος.  

 

559/08 Έγκριση συνδιοργάνωσης με τη Λέσχη Λαϊονς εκδήλωσης με θέμα: «Πρόληψη 

και αντιμετώπιση του κακοποιημένου παιδιού και της ενδοοικογενειακής βίας». 

 

560/08 Έγκριση μελέτης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την διεξαγωγή αγώνος». 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 


